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W imieniu organizacji uczestniczących w prowadzonym od wielu miesięcy dialogu z Pana 

udziałem, gratulujemy nominacji na stanowisko Ministra Administracji i Cyfryzacji. Wiadomość 

tę przyjęliśmy z radością i jednocześnie wyrażamy gotowość do kontynuowania dialogu w celu 

wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań prawnych oraz długofalowej strategii regulacyjnej. 

Doświadczenia ostatniego roku pokazały, że współpraca różnych środowisk, rozpoczęta w dużej 

mierze dzięki Pańskiemu zaangażowaniu, pozwala na odejście od konfrontacji i wspólne 

wypracowywanie najlepszych rozwiązań. Uważamy, że nowo powstała instytucja stwarza lepsze 

warunki do znalezienia właściwej formy prawnej dla toczącego się dialogu. 

Wśród zagadnień, które w najbliższym czasie będą wymagały odważnych decyzji regulacyjnych 

warto wymienić: 

 zakres i formę zaangażowania Państwa w rozwój sieci, jej powszechną dostępność i brak 

dyskryminacji w dostępie do sieci (neutralność); 

 rozwiązywanie barier w rozwoju sieci w Polsce, w tym proces wdrażania protokołu IPv6, 

upowszechniania standardów sieciowych i innowacyjnych usług; 

 odpowiedzialność pośredników za treści umieszczane w Internecie; 

 rolę sieciowych zasobów edukacyjnych oraz formy ich udostępniania i upowszechniania; 

 wymianę danych między obywatelami, podmiotami prywatnymi i publicznymi: zasady 

gromadzenia, dostępu i ochrony informacji, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia 

interoperacyjności systemów teleinformatycznych i z zachowaniem zasady neutralności 

technologicznej Państwa, oraz reguły potwierdzania tożsamości podczas 
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porozumiewania się przez sieć, w tym podpis elektroniczny i PL.ID; 

 regulację prawną i praktykę wykorzystywania informacji z sektora publicznego; 

 problem reformy prawa autorskiego i ewentualnej ratyfikacji porozumienia ACTA; 

 dostęp policji i służb specjalnych do danych telekomunikacyjnych. 

Uważamy również, że niezbędna jest refleksja nad nowelizacją ustawy o dostępie do informacji 

publicznej w celu zapewnienia pełnej realizacji konstytucyjnego prawa do informacji. 

Wierzymy, że skupienie kluczowych kompetencji w nowej instytucji pozwoli na przezwyciężenie 

barier instytucjonalnych, zapewniając właściwą platformę dla skoordynowania wysiłków 

wszystkich resortów w tej ważnej dla rozwoju Polski dziedzinie. 

Pragniemy przypomnieć, że wciąż aktualna pozostaje potrzeba zwiększenia przejrzystości 

stanowienia prawa w Polsce, ułatwienia i usprawnienia konsultacji społecznych. Wszelkie 

regulacje prawne powinny być tworzone w ramach polityki bazującej na racjonalnych 

argumentach, popartych ogólnodostępnymi i rzetelnymi źródłami informacji. Projektowane 

rozwiązania powinny także uwzględniać rolę społeczną, uwarunkowania techniczne 

i ponadnarodowy wymiar Internetu. 

Deklarujemy naszą wolę i determinację wspólnego wypracowywania rozwiązań zgodnych ze 

standardami nowoczesnego i demokratycznego państwa. Wyrażamy nadzieję, że wkraczamy 

w nowy okres, w którym Internet nie będzie jedynie obiektem nieskutecznych i 

przygotowywanych ad-hoc regulacji, ale zostanie potraktowany jak obszar o strategicznym 

znaczeniu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz budowania otwartego i demokratycznego 

społeczeństwa. 
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