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STANOWISKO 
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

w konsultacjach dot. preferowanego kierunku prac na forum UE dotyczących zmian w dyrektywie  
o handlu elektronicznym i ew. wdrożenia regulacji o roboczej nazwie kodeks usług cyfrowych 

 
Na wstępie PIIT pragnie podziękować za zaproszenie do udziału w konsultacjach dot. preferowanego 
kierunku prac na forum UE dotyczących zmian w dyrektywie o handlu elektronicznym i ew. wdrożenia 
regulacji o roboczej nazwie kodeks usług cyfrowych. Na uznanie zasługuje podjęcie przez 
Ministerstwo Cyfryzacji prac analitycznych już na tak wstępnym etapie. Pozwala to mieć nadzieję, że 
Polska od samego początku będzie mogła przyjąć aktywną postawę w procesie legislacyjnym.  

Zważywszy na fakt, iż w Komisji Europejskiej trwają dopiero prace koncepcyjne w tym temacie  
i Komisja nie przedstawiła jeszcze projektu nowej regulacji wraz z oceną skutków, w odpowiedzi  
w ramach niniejszych konsultacji członkowie Izby wstępnie odnoszą się wyłącznie do  niektórych  
z przedstawionych przez Ministerstwo  Cyfryzacji ogólnych obszarów, które miałyby być ewentualnie 
objęte nowymi przepisami. Jednocześnie pragniemy wyrazić zainteresowanie współpracą  
z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Komisją Europejską i udziałem w opiniowaniu w toku dalszych prac  
w tym temacie.  

Zgodnie z pojawiającymi się zapowiedziami Komisji Europejskiej, nowy Kodeks usług cyfrowych 
może dotykać następujących zagadnień: 

● Jednolity rynek cyfrowy - zasada państwa pochodzenia ma być nadal podstawą regulacji. 
Potrzeba oceny objęcia regulacjami także podmiotów z państw trzecich – analogie 
stanowią inne akty prawne (np. RODO). 

Zasada państwa pochodzenia stanowi bardzo istotny element funkcjonującej obecnie dyrektywy  
o handlu elektronicznym i wydaje się, że się sprawdziła i powinna zostać utrzymana w odniesieniu do 
usług dla których była przyjęta w 2000 r.  Należy jednak pamiętać, że ówczesną dyrektywą objęto 
wyłącznie usługi społeczeństwa informacyjnego, tymczasem nowe przepisy miałaby obejmować 
wszystkie usługi cyfrowe. Jest to bardzo szeroka kategoria i obecnie nie wiemy jak zostanie 
zdefiniowana, a zakres definicji będzie miał bardzo duży wpływ na ewentualne decyzje, co do 
stosowania zasady państwa pochodzenia. W zależności od tego jak szeroka definicja usług cyfrowych 
zostanie ostatecznie przyjęta, może okazać się, że nowe przepisy odnosiłyby się częściowo do 
regulacji sektorowych, np. w zakresie usług audiowizualnych, czy usług dostępu do treści chronionych 
prawem autorskim (które także mogą być świadczone on-line i zawierać element „cyfrowy”).  
Niezależnie, nowe przepisy musiałyby być także rozpatrywane w świetle obowiązujących w UE 
przepisów konsumenckich i związanych nimi kwestii jurysdykcyjnych. Powstaje także pytanie, jak 
pogodzić przyjęcie zasady państwa pochodzenia dla szerokiego spektrum usług cyfrowych  
z koncepcją objęcia regulacją także podmiotów z państw trzecich kierujących/świadczących usługi 
cyfrowe na terenie UE, których obecnie w wielu aspektach nie obowiązują przepisy wynikające   
z prawa unijnego (i prawa krajowego będącego transpozycją prawa unijnego)? Jak dla usług 
cyfrowych miałaby być stosowana analogia do RODO, które zakłada ochronę osób (jako podmiotów 
danych osobowych) na terenie UE, bez względu na państwo pochodzenia tych osób, czy też państwo 
pochodzenia/siedziby usługodawcy który adresuje swe usługi na teren UE – czyli realnie odwraca 
zasadę państwa pochodzenia? Jak miałaby się zasada państwa pochodzenia do zasady terytorialności 
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praw autorskich? Nasuwa się wiele pytań i wątpliwości w tym temacie, trudno więc o bardziej 
szczegółowe uwagi bez znajomości projektowanych przepisów. 

Co do generalnej koncepcji objęcia regulacją w zakresie usług cyfrowych podmiotów z państw 
trzecich, z punktu widzenia unijnych przedsiębiorców jest ona słuszna, gdyż zapewnia w większym 
stopniu tzw. level playing field, poprzez zasadę objęcia takimi samymi wymogami wszystkich 
przedsiębiorców kierujących ofertę usług cyfrowych na teren UE. Obecnie w różnych obszarach 
przedsiębiorcy z UE działają w ramach bardziej rygorystycznych przepisów niż firmy spoza UE, mimo 
że konkurują lub chciałyby konkurować na terenie UE o tych samych odbiorców usług, co podmioty  
z państw trzecich.  

Jeżeli głównym założeniem nowej regulacji miałoby być dostosowanie prawa unijnego do realiów 
globalnej gospodarki XXI wieku, w której Internet działa ponad granicami krajów w celu stworzenia 
lepszych warunków do rozwoju nowoczesnych usług i umożliwienia firmom z UE skutecznego 
konkurowania z podmiotami działającymi w skali całego świata, to harmonizacja reguł odnoszących 
się do świadczenia na terenie UE usług cyfrowych powinna mieć na względzie poprawę warunków 
prowadzenia działalności oraz budowę korzystnego otoczenia regulacyjnego do tworzenia 
nowoczesnych usług i produktów cyfrowych w Europie, tak aby mogły następnie skutecznie 
konkurować w rynkach światowych.    

 Wprowadzenie na terenie UE jednolitych przepisów dla usług cyfrowych ułatwiłoby prowadzenie 
biznesu, m.in. poprzez zwiększenie pewności prawa, wszystkim podmiotom świadczącym usługi 
cyfrowe na terenie UE – zarówno unijnym, jak i z państw trzecich.  Z tego względu wstępnie wydaje 
się, że rozporządzenie, o ile będzie spełniało cele nakreślone powyżej, byłoby bardziej adekwatnym 
środkiem niż dyrektywa. Praktyka ostatnich kilkunastu lat pokazała bowiem, że sposób w jaki 
dokonano transpozycji dyrektywy o handlu elektronicznym do przepisów krajowych  
w poszczególnych państwach członkowskich jest bardzo różny, co zaburza konkurencję w skali UE, 
utrudnia podmiotom z niektórych Państw prowadzenie działalności w obszarze usług cyfrowych i nie 
sprzyja podejmowaniu działalności transgranicznej. Ponadto, zachęca do tzw.  forum shopping. 

● Rozszerzenie definicji usługodawców społeczeństwa informacyjnego – regulacją mają być 
objęci dostawcy usług internetowych, chmura obliczeniowa, usługodawcy systemu nazw 
domen, media społecznościowe, wyszukiwarki, platformy z sektora gospodarki współpracy, 
usługi reklamowe online, usługi oparte o blockchain. 

Trudno jest oceniać koncepcję rozszerzenia definicji usługodawców społeczeństwa informacyjnego  
w kontekście objęcia ich regulacją bez znajomości proponowanych przepisów regulacji.  Z pewnością 
należałoby m.in. doprecyzować, jakie jest rozumienie „dostawców usług internetowych”  
w kontekście projektowanych przepisów. W powszechnym rozumieniu są to tzw. ISP (Internet Service 
Providers), a tego typu dostawcy objęci są już przepisami sektorowymi, w tym nowym Kodeksem 
Łączności Elektronicznej, który aktualnie jest wdrażany w krajach UE. Oceniamy, iż nie ma potrzeby 
tworzenia dodatkowych przepisów dotyczących przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w sytuacji 
gdy jeszcze przepisy wynikające z Kodeksu Łączności Elektronicznej nie zostały praktycznie wdrożone 
w krajach UE. 

Podobnie rozszerzenie obciążeń regulacyjnych na niektóre grupy podmiotów, w tym kluczowych dla 
cyfryzacji i modernizacji całej gospodarki, takich jak dostawcy usług chmurowych, wydaje się ruchem 
o potencjalnie negatywnych skutkach.  
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● Odpowiedzialność pośredników za treści – potrzeba utrzymania zharmonizowanych 
wyjątków od odpowiedzialności pośredników za treści. Wymaga to jednak opracowania 
nowej koncepcji biorącej pod uwagę realia dzisiejszych usług cyfrowych i uwzględniających 
klauzulę „dobrego samarytanina” tak, aby zachęcić platformy do podejmowania 
proaktywnych działań bez obawy o pociągniecie ich do odpowiedzialności za treści, które 
przechowują. 

Wszyscy pośrednicy, bez względu na ich wielkość i rodzaj przechowywanych/udostępnianych przez 
nich treści, powinni działać w przyjaznym i przejrzystym systemie prawnym. Przyjęta w dyrektywie  
o handlu elektronicznym z 2000 r. koncepcja rozróżniania pasywnej i aktywnej roli pośredników nie 
jest już wystarczająca, aby zaadresować realia i zawiłości (w tym techniczne i ekonomiczne) 
funkcjonowania usług społeczeństwa informacyjnego i szerzej usług cyfrowych, które pojawiły się 
przez ostatnie 19 lat.  W międzyczasie powstały nowe usługi i modele biznesowe, w których zaciera 
się granica pomiędzy pasywną, a aktywną  rolą pośrednika. 

Od wielu lat dochodzi zarówno do sytuacji nadużywania powoływania się na „rolę pasywną” przez 
niektórych pośredników celem uniknięcia odpowiedzialności za przechowywane/udostępniane treści, 
jak też do niesłusznego pociągania do odpowiedzialności i karania niektórych pośredników za 
działania, które podjęli w dobrej wierze, z dużym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym w ramach 
zwalczania nielegalnych bądź niepożądanych treści na swoich platformach. Należy zachować zasadę 
wyjątków od odpowiedzialności pośredników za treści, jednak  konieczne jest stworzenie jasnych ram 
prawnych, które z jednej strony usankcjonują tzw. zasadę „dobrego samarytanina”, a z drugiej 
utrudnią zbyt szerokie i niezgodne z intencją unijnego ustawodawcy interpretowanie tych wyjątków. 
Różnorodność przepisów krajowych w poszczególnych państwach UE i niespójność działań 
regulatorów w skali UE z pewnością stanowi w tej kwestii dodatkowy problem.  

Odnosząc się do odpowiedzialności pośredników za treści i wymaganych od nich działań powinno się 
wyraźnie rozróżnić oczekiwane działania względem treści nielegalnych oraz treści szkodliwych. 
Przechowywanie/udostępnianie treści nielegalnych powinno podlegać znacznie bardziej surowym 
przepisom, natomiast w odniesieniu do treści szkodliwych warto byłoby uwzględnić rolę 
mechanizmów współregulacyjnych (np. kodeksy postępowania zatwierdzane przez regulatora) oraz 
zaangażowanie tzw. „trusted flaggers” w ramach procedury „notice and action”. W odniesieniu do 
treści nielegalnych, przewidziana na mocy obecnej dyrektywy procedura „notice and take down” 
powinna uwzględniać, w ściśle zdefiniowanych przypadkach, także scenariusz „notice and stay 
down”, jako że obecnie zbyt często zdarza się wciąż, że treści usuwane przez pośredników w ramach 
procedury „notice and take down” szybko pojawią się ponownie w ich serwisach. Takie rozwiązanie 
wymaga jednak ostrożnego i zrównoważonego podejścia, aby nie doszło do nadmiernego obciążania 
pośredników oraz niezgodnego z prawami podstawowymi ograniczania praw podstawowych 
użytkowników.   

Ponadto, należy zauważyć, iż kwestia realnych działań, jakie może podjąć strona poszkodowana 
faktem nielegalnego udostępnienia treści (np. w przypadku treści chronionych prawem autorskim) 
nie jest jednolicie uregulowana w poszczególnych Państwach Członkowskich, co nie sprzyja tworzeniu 
jednolitego rynku cyfrowego i zaburza zasady konkurencji w niektórych krajach. Polska jest niestety 
przykładem kraju, w którym przepisy m.in. dyrektywy o handlu elektronicznym nie zostały w pełni  
i prawidłowo transponowane do prawa krajowego, mimo iż środowiska biznesowe i kreatywne od 
kilku lat zgłaszają w tym zakresie konkretne postulaty do Ministerstwa Cyfryzacji. Należy wobec tego 
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dokonać też analizy, na ile obecne problemy mogłoby zostać zaadresowane dzięki istniejącym już,  
a nie wykorzystywanym, możliwościom prawnym. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w oparciu o już istniejące przepisy unijne tj. ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni nie mogą ograniczać, czy też ingerować w rozpowszechniane treści, 
wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi. Oznacza to, iż przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni, działający również jako neutralni pośrednicy (np. dostawcy usług chmurowych), 
powinni być wyłączeni z przyszłej regulacji Kodeksu usług cyfrowych. Ponadto dostawcy usług  
w chmurze dla przedsiębiorstw także nie powinni być objęci przepisami Kodeksu. 

Ponadto, w kontekście odpowiedzialności pośredników, warto byłoby pochylić się nad procesem 
zarządzania profilami użytkowników i cyfrową tożsamością dzieci i osób młodocianych, które często 
nie mają żadnych zdolności do czynności prawnych. W ramach przeciwstawiania się mowie 
nienawiści i hejtowi w sieci usługi cyfrowe powinny umożliwiać rodzicom i pedagogom ograniczenie 
dostępu do szkodliwych treści i chronić młodzież przed wpływem niezidentyfikowanych 
dostawców/autorów treści. Wypracowanie skutecznych rozwiązań w tej kwestii z pewnością 
wymagałoby skoordynowanych działań i współpracy przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz 
przedsiębiorców świadczących usługi cyfrowe. 

● Podtrzymanie zakazu ogólnego obowiązku monitorowania treści. Do analizy pozostaje 
jednak zastosowanie algorytmów automatycznie filtrujących treści – pod kątem ich 
transparentności i rozliczalności. 

Zakaz ogólnego obowiązku monitorowania treści powinien być podtrzymany, co nie wyklucza 
możliwości filtrowania pod kątem identyfikacji konkretnych nielegalnych treści. Należy poszukiwać  
w tym obszarze optymalnych rozwiązań we współpracy z rynkiem. Kwestia zastosowania 
algorytmów, czy innych technologii automatycznego identyfikowania i filtrowania treści z pewnością 
wymaga pogłębionej analizy i rzetelnego dialogu z różnymi interesariuszami, w wyniku czego możliwe 
będzie zaadresowanie problemu występowania nielegalnych treści w sposób transparentny oraz 
proporcjonalny  - biorąc pod uwagę z jednej strony obowiązki nakładane na dostawców usług 
elektronicznych (także w zależności od ich wielkości), a z drugiej interes społeczny i zagwarantowane 
wolności.  

● Regulacja moderowania treści – ujednolicone zasady usuwania nielegalnych treści jak np. 
nielegalnej mowy nienawiści. Uwzględnienie w projektowanych przepisach i obowiązkach 
wielkości i typu podmiotów. Konieczne będzie także dokonanie wyraźnego rozróżnienia na 
treści nielegalne i szkodliwe. 

Zasady dotyczące usuwania nielegalnych treści powinny być jasne, w miarę możliwości precyzyjne, 
zakres obowiązków powinien uwzględniać wielkość i typ podmiotu który by im podlegał.  Dostawcy 
usług elektronicznych przechowujący/udostępniający treści powinny mieć maksymalną pewność 
prawa. Obecnie, wobec braku odpowiednich przepisów pośrednikowi czasem trudno jest ocenić, 
kiedy nadużyte jest prawo do wolności i swobody wypowiedzi w Internecie. Nałożenie na 
pośredników obowiązku ustalania granic swobody wypowiedzi online jest nie tylko dla nich 
obciążeniem organizacyjnym i finansowym, ale budzi zasadnicze zastrzeżenia natury konstytucyjnej. 
Zawsze powinna być uwzględniona możliwość odwołania do sądu, gdzie strony w postępowaniu 
karnym lub cywilnym (naruszenie dóbr osobistych) powinny rozstrzygnąć zaistniały spór. Jak już 
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wspomniano wcześniej, rozróżnienie na treści nielegalne (w tym bezprawne na gruncie prawa 
cywilnego jako oddzielna kategoria) i szkodliwe jest konieczne.  

● Ustalenie zasad dla reklamy online – pod kątem dodatkowych obowiązków w obszarze 
transgranicznych usług reklamowych i reklamy politycznej. 

Istnieje potrzeba ustalenia zasad dla reklamy politycznej udostępnianej w Internecie, w szczególności 
reklamy transgranicznej, celem wzmocnienia transparentności, ochrony demokracji i systemu 
wartości unijnych. Nie ma jednak uzasadnienia do nakładania sztywnego gorsetu regulacyjnego na 
cały obszar reklamy on-line, która to reklama stanowi podstawę finansowania wielu treści i usług  
w Internecie.  Warto byłoby stworzyć mechanizmy regulacyjne uniemożliwiające lub utrudniające 
finansowanie z reklam nielegalnych i szkodliwych treści w Internecie, zgodnie ze sprawdzoną już 
zasadą „follow the money”, która dotychczas działa jednak na zasadzie samoregulacji rynku. 

● Interoperacyjność usług – przeanalizowanie istniejących obowiązków w zakresie 
przenoszalności treści i możliwości ułatwień w transferze danych, aby usprawnić 
interoperacyjność usług. 

Koncepcja przeanalizowania istniejących obowiązków w zakresie przenoszalności treści i możliwości 
ułatwień w transferze danych nie powinna z góry zakładać osiągnięcia celu usprawnienia 
interoperacyjności usług poprzez nakładanie kolejnych obowiązków regulacyjnych. Nie jest także 
jasne dlaczego nowa regulacja miałaby obejmować kwestie przenoszalności. Ponadto określenie 
przenoszalności treści jest także nieprecyzyjne. Czym innym jest możliwość przenoszenia własnych 
treści (np. różnego rodzaju plików, wiadomości przechowywanych w zasobach pośredników, etc.)  
i danych (w rozumieniu RODO) pomiędzy dostawcami podobnych usług, a czym innym  możliwość 
dostępu do treści w ujęciu transgranicznym w rozumieniu rozporzadzenia „portability”, (w którym 
także występuje kryterium  przenośności). W tym drugim przypadku, dostęp do treści i możliwość 
pewnej „przenośności” tego dostępu są ściśle powiązane z prawem autorskim, opartym o kryterium 
terytorialności. Kwestie te nie powinny być objęte analizą na potrzeby stworzenia kodeksu usług 
cyfrowych na bazie istniejącej dyrektywy o handlu elektronicznym. 

Szczególnie na potrzeby usług świadczonych jednostkom edukacyjnym należy dążyć do 
maksymalnego uproszczenia dostępu do zasobów cyfrowych, a także do ponownego 
wykorzystywania informacji już przetwarzanych. Postulujemy oparcie się na otwartych standardach 
teleinformatycznych do osiągnięcia tego celu. O randze interoperacyjności świadczy chociażby 
potrzeba umożliwienia placówkom oświatowym i szkolnictwa wyższego podejmowania współpracy 
na platformach cyfrowych ze szkołami w innych krajach. Z jednej strony umożliwi to obniżenie 
kosztów współpracy poprzez tanie i proste metody komunikacji, z drugiej wprowadzi nowe 
możliwości kształcenia (np. w nauce jęz. obcych, historii, geografii), z trzeciej jednak wymusza 
zharmonizowanie regulacji edukacji między krajami członkowskimi UE. 

● Sandboxy wspierające innowacyjność i umożliwiające zbieranie doświadczeń w tworzeniu 
prawa. 

Nie są jasne założenia tej koncepcji w odniesieniu do kwestii tworzenia prawa.  Głównym celem 
tworzenia sandboxów powinno być przede wszystkim wspieranie działalności  innowacyjnych firm  
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(w tym start-upów)/usług/aplikacji i stworzenie im zachęcającego środowiska, w którym mogłyby 
działać pod swoistą  ochroną i bez presji zbyt rygorystycznych regulacji.  

● Nadzór regulatora – potrzeba regulatora nad platformami. Zostaną przeanalizowane różne 
możliwości – centralny organ nadzorczy, system zdecentralizowany, rozszerzenie 
kompetencji istniejącego organu. 

Wobec braku bardziej szczegółowych informacji, co do podstaw i zasad działania regulatora nad 
platformami, na tym etapie prac Izba nie przedstawia opinii w tym temacie. 

● Stworzenie systemu współpracy organów publicznych – obejmujący wzajemny dostęp do 
danych krajowych, tak aby wspierać nadzorowanie platform np. pod kątem podatkowym, 
zgłaszania nielegalnych treści.  

Wobec braku bardziej szczegółowych informacji, co do podstaw i zasad działania takiego systemu 
współpracy organów publicznych, na tym etapie prac Izba nie przedstawia opinii w tym temacie. 
Jednocześnie członkowie Izby wspierają, co do zasady, działania zmierzające do wzmocnienia 
jednolitego rynku cyfrowego, na którym wszystkie podmioty adresujące swe usługi na teren UE będą 
miały warunki do działania na sprawiedliwych zasadach, z zachowaniem zasad konkurencji i „level 
playing field”. 

Niezależnie od powyższego odniesienia  się obszarów związanych bezpośrednio z planowanym 

kodeksem usług cyfrowych, członkowie Izby pragną podzielić się z Ministerstwem Cyfryzacji 

spostrzeżeniami, które dotykają pośrednio szeroko pojętych usług cyfrowych i które uważają za 

szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju systemów informatycznych na potrzeby edukacji:  

Tożsamość użytkowników systemów teleinformatycznych, zwłaszcza uczniów z najmłodszych 

roczników -  współczesne systemy pozwalają na wykorzystanie rozmaitych środowisk nauczania  

i dostępu do cyfrowych zasobów edukacyjnych już przez uczniów na najniższych poziomach systemu 

edukacji. Do tego dochodzi zarządzanie profilami użytkowników i cyfrową tożsamością uczniów, 

którzy często nie mają żadnych zdolności do czynności prawnych. Dlatego pilnego uregulowania 

wymaga sposób w jaki uczniowie będą identyfikowani i w jaki sposób mogą być przetwarzane 

informacje ich dotyczące. Co więcej w takim środowisku jak Ogólnopolska Sieć Edukacyjna należy 

zapewnić rozwiązania do jednokrotnego logowania i autoryzacji dostępu do zasobów edukacyjnych. 

 Współpraca jednostek edukacyjnych z dostawcami technologii – PIIT oczekuje, że UE będzie 

promowała praktyczną weryfikację pozyskiwanej wiedzy i będzie promowała, także w wymiarze ulg 

finansowych, współpracy biznesu z placówkami oświatowymi i uczelniami wyższymi, zwłaszcza  

w obszarze nauk technicznych i przyrodniczych. 

 


