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STANOWISKO 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  
(projekt w wersji z dnia 23.09.2020 r.) 

 

 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (dalej: PIIT, Izba), zrzeszająca dostawców usług 
telekomunikacyjnych i cyfrowych, przedstawia swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: projekt), który zawiera m.in. propozycję nałożenia na 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do sieci Internet, obowiązku 
uniemożliwiania dostępu do domen internetowych znajdujących się w Rejestrze domen usuniętych, który 
prowadzony ma być przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Izba zwraca uwagę, że proponowane zmiany znajdują się w centrum uwagi wszystkich przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, nie tylko tych będących dużymi przedsiębiorcami o zasięgu ogólnokrajowym, ale 
również tych małych i średnich, ponieważ projektowana ustawa oddziałuje bezpośrednio na finansowe 
i organizacyjne obciążenia dostawców usług dostępu do Internetu.  

 

1. Potrzeba integracji propozycji dot. Rejestru domen usuniętych oraz Rejestru hazardowego 
w jeden Rejestr. 

PIIT podkreśla, że dążenie do tworzenia różnych rejestrów domen, zarówno z perspektywy Skarbu 
Państwa, jak i dostawców usług telekomunikacyjnych, oznacza konieczność ponoszenia kosztów 
stworzenia i integracji technicznej z każdym takim rejestrem oraz szereg ryzyk regulacyjnych związanych 
z współistnieniem odrębnych rejestrów. Z tego względu Izba wskazuje, że w sytuacji gdy zgodnie z oceną 
zasadności i proporcjonalności Projektodawca potwierdza konieczności wprowadzenia projektowanego 
rozwiązania dot. utworzenia kolejnego rejestru, niezbędna z perspektywy przedsiębiorców jest potrzeba 
technicznej integracji tzw. rejestrów blokowanych stron internetowych w jeden Rejestr, a więc połączenie 
funkcjonującego już na podstawie art. 15f ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą (dalej: Rejestr 
hazardowy) z projektowanym w nowelizacji ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów Rejestrem domen usuniętych. Izba wskazuje, że co do zasady nie popiera blokowania 
dostępu do stron Internetowych, jeżeli jednak administracja publiczna zamierza wykorzystywać 
to narzędzie poprzez tworzenie kolejnego rejestru domen, to jedynym racjonalnym prawnie, kosztowo 
i technicznie rozwiązaniem jest techniczna integracja obu rejestrów w jeden, zarządzany przez powołaną 
do tego jednostkę administracji publicznej, który mógłby być zasilany domenami w oparciu o decyzje 
administracyjne wydawane przez upoważnione organy administracji (zgodnie z  materialnymi przepisami 
sektorowymi ustawy o grach hazardowych oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

Postulat stworzenia jednego Rejestru, czyli integracji wszystkich rejestrów w jeden dotyczy bezpośrednio 
istniejącego Rejestru hazardowego i projektowanego Rejestru domen usuniętych, ale również wszelkich 
potencjalnych przyszłych rejestrów. Jako Izba zwracamy uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat pojawiło 
się co najmniej kilka projektów legislacyjnych, których celem miało być stworzenie odrębnego rejestru 
stron internetowych do zablokowania, dedykowanych poszczególnym obszarom życia społecznego, które 
miały być zarządzane niezależnie przez poszczególne resorty czy urzędy. Jak zostało wykazane poniżej 
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tworzenie przez Państwo Polskie szeregu niezależnych rejestrów stron blokowanych jest rozwiązaniem 
nieoptymalnym kosztowo, technicznie, społecznie i prawnie, zarówno z perspektywy dostawców usługi 
dostępu do sieci Internet jak i Państwa Polskiego. Jako Izba nie popieramy blokowania dostępu do stron 
Internetowych, a co za tym idzie nie popieramy również koncepcji tworzenia kolejnych rejestrów przez 
administrację publiczną, jeżeli jednak administracja zamierza wykorzystywać to narzędzie poprzez 
tworzenie kolejnych rejestrów, to jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest stworzenie przez Państwo 
Polskie jednego, centralnie zarządzanego rejestru.  

 

a) Stworzenie jednego Rejestru. 

Integracja rejestrów mogłaby się odbyć w oparciu o pierwszy, działający już Rejestr hazardowy zarządzany 
przez Ministerstwo Finansów, w taki sposób by z perspektywy przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak 
i efektywności i gospodarności jednostek sektora finansów publicznych, zapewnić spójne stosowanie 
i utrzymanie rozwiązań. Wdrożenie i obsługa nowego projektowanego rejestru wymaga wydania przez 
właściwe organy środków publicznych na jego techniczne przygotowanie, uruchomienie oraz utrzymanie, 
pomimo iż już wcześniej środki publiczne zostały wydatkowane na stworzenie identycznego z perspektywy 
technicznej, działającego już Rejestru hazardowego.  

 

Koncepcja jednego rejestru to także niższe koszty po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, gdyż 
nie zmusza ona do kolejnego pokrywania pełnych kosztów związanych z wdrożeniem i utrzymaniem 
zasobów informatycznych (software), sieciowych (hardware) oraz ludzkich niezbędnych do integracji 
z nowym rejestrem i realizacji obowiązku blokowania dostępu. Koszty realizacji tych obowiązków są 
wysokie, a ich skala zależy od ostatecznie przyjętych rozwiązań. Należy pamiętać, że w Polsce działa 
aktywnie kilka tysięcy dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy już raz musieli ponieść koszty 
związane z implementacją Rejestru hazardowego, a przy tworzeniu kolejnego, rozproszonego rejestru 
będą zmuszeni ponosić kolejne koszty wdrożenia, ale też współistnienia tych rozwiązań, w tym aspekcie są 
to duże obciążenia natury ekonomicznej. 

 

b) Problemy dotyczące współistnienia różnych rejestrów. 

PIIT zwraca uwagę, że w przypadku współistnienia dwóch lub więcej rejestrów blokowanych domen 
internetowych z perspektywy przedsiębiorców telekomunikacyjnych niezbędne będą dodatkowe, poza 
samym wdrożeniem rozwiązania odnoszącego się bezpośrednio do rejestru UOKiK, działania: 

 wskazanie dodatkowego źródła informacji dla platformy zarządzającej elementami sieci dla 
urządzeń sieciowych DNS; 

 zbudowanie logiki po stronie platformy zarządzającej obiegiem informacji pozwalającej na 
łączenie danych z dwóch lub więcej rejestrów w jeden zestaw danych wystawionych do 
komunikacji z serwerami DNS; 

 zbudowanie logiki systemu do obsługi kolizji pomiędzy rejestrami w zakresie nazw domen, czasów 
implementacji, dostępności/niedostępności któregoś z rejestru.  

 modyfikacja mechanizmu pobierania danych przez serwery DNS w zakresie identyfikowanych 
kolizji dla celów raportowych; 

 modyfikacja systemu monitoringu/raportowania pracy systemu (w tym wdrożenia mechanizmów 
pomiaru KPI i alarmowania); 
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 przeprowadzenie testów end2end. 

Podkreślamy, że procedowany projekty ustaw nie podnosi w ogóle kwestii reguł kolizyjnych, potrzebnych 
do rozwiązania konfliktów, które pojawić się mogą w przypadku wpisania lub wykreślenia tej samej 
domeny do/z obu rejestrów (Rejestru hazardowego oraz projektowanego Rejestru UOKIK). Istnienie 
różnych rejestrów, służących takiemu samemu celowi, może prowadzić do konfliktów pomiędzy 
rejestrami zarówno na poziomie technicznym, jak i prawnym. Nie można bowiem wykluczyć, że ta sama 
domena zostanie wpisana niezależnie do Rejestru hazardowego oraz do projektowanego Rejestru UOKIK, 
w szczególności, że proponowane przepisy nie wymagają od organów prowadzących rejestry weryfikacji, 
czy wpisywana domena nie jest już wpisana w innym rejestrze. Wpisanie do dwóch rejestrów tej samej 
domeny może skutkować poważnymi problemami: 

 systemy teleinformatyczne dostawców usług telekomunikacyjnych będą musiały w jakiś sposób 
(choć nie wiadomo w jaki wobec braku odpowiednich przepisów) określić pierwszeństwo 
blokowania domeny z danego rejestru, co może prowadzić do konfliktów systemowych oraz 
błędów zagrażających stabilności albo szczelności blokad; 

 przepisy dotyczące poszczególnych rejestrów przewidują, że abonent, który chce uzyskać 
połącznie z domeną wpisaną do rejestru, ma zostać przekierowany przez przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego do dedykowanej dla danego rejestru strony internetowej; jeśli ta sama 
domena zostanie wpisana do kilku rejestrów, nie ma możliwości, aby abonenta odesłać 
jednocześnie do dwóch różnych stron lub ustalić, która strona w tej sytuacji jest właściwa. 

Co więcej, konieczne jest również wskazanie, że samo funkcjonowanie dwóch rejestrów może 
powodować dodatkowe konsekwencje, m.in.:  

 metody blokowania dwóch rejestrów mogą się okazać sprzeczne; 

 czasy wdrożenia blokad mogą okazać się odmienne; 

 lista adresów domenowych może okazać się niespójna; 

 odmienny sposób kontroli funkcjonowania mechanizmów (wymaganie specyficznego 
raportowania); 

 zwiększy się ryzyko wystąpienia awarii z powodu większej ilości zaangażowanych elementów 
systemu. 

Powyższe problemy nie wystąpią w modelu, w którym będzie funkcjonował tylko jeden, centralnie 
zarządzany Rejestr, do którego poszczególne organy i urzędy wpisywałyby wskazane przez siebie domeny, 
na podstawie własnych, dedykowanych danemu działowi administracji rządowej, przepisów, a dostawcy 
internetu blokowaliby domeny w oparciu o jeden Rejestr.  

 

2. Konieczność zapewnienia spójnych prawnie i wykonalnych technicznie przepisów w zakresie 
Rejestru.  

W przypadku kontynuowania prac nad odrębnym uregulowaniem funkcjonowania Rejestru domen 
usuniętych w ramach projektowanej ustawy, PIIT zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia takich 
rozwiązań prawnych, które będą technicznie spójne z innymi tego typu mechanizmami funkcjonującymi 
już w polskim porządku prawnym. Istotne jest zapewnienie, że projektowane przepisy w zakresie 
dotyczącym tzw. blokowania, będą miały identyczne brzmienie jak art. 15f ustawy o grach hazardowych, 
w szczególności w zakresie ograniczenia blokowania wyłącznie do domen internetowych oraz 
technicznego opisu zasad blokowania, przekierowania, z zastrzeżeniem, że przepisy muszą uwzględniać 
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reguły kolizyjne dla przypadku wpisania tej samej domeny do kilku różnych rejestrów w całkowicie lub 
częściowo pokrywającym się okresie.  

Artykuł 32c projektowanej ustawy co do zasady słusznie opiera się na treści ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych, jednak Izba zwraca uwagę, że Projektodawca nie przewidział możliwości 
tzw. „odblokowania” domeny uprzednio zablokowanej w związku z wpisaniem jej do Rejestru. Wydaje się, 
że Rejestr domen usuniętych, podobnie jak Rejestr hazardowy, powinien mieć przewidzianą 
funkcjonalność umożliwienia dostępu do domen wykreślonych z Rejestru, szczególnie że możliwość 
wpisania przez Prezesa UOKiK domeny do Rejestru ma bazować nie tylko na prawomocnych decyzjach 
Prezesa UOKiK kończących postępowanie, ale również wydawanych w toku postępowania decyzji 
tymczasowych, które wywołują skutki prawne nie dłużej niż do czasu wydania decyzji kończącej 
postępowanie, a takowa nie w każdym przypadku musi wskazywać, że zachowanie przedsiębiorcy było 
niezgodne z prawem. Brak analogicznego do ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
przepisu regulującego powinność dostawcy internetu w przypadku wykreślenia domeny z Rejestru domen 
usuniętych będzie skutkowała tym, że na gruncie projektowanego przepisu brakować będzie 
jednoznacznej informacji, jak mają zachować się systemy dostawców w przypadku wykreślenia domeny 
z Rejestru domen usuniętych – czy dostawca ma dalej blokować dostęp do takiej domeny, czy może ma 
przywrócić do niej dostęp? Biorąc powyższe pod uwagę jako Izba zwracamy uwagę na konieczność 
uzupełnienia projektowanego art. 32c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów o punkt 3), którego 
treść powinna stanowić kopię brzmienia art. 15f ust. 5 pkt 3) ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (który stanowi: nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych 
wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z Rejestru, nie później niż w ciągu 48 godzin od wykreślenia 
nazwy domeny internetowej z Rejestru).  

 

3. Projektowana regulacja art. 49a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Izba z niepokojem odnotowała uzasadnienie Projektodawcy do projektowanego art. 49a, z którego 
wynika, że w ramach wystąpienia w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów do 
przedsiębiorców bez wszczynania postępowania Prezes UOKiK ma mieć możliwość wezwania do:  

1) zamieszczenia ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na interfejs internetowy, 

2) usunięcie treści, ograniczenie dostępu lub wyłączenie interfejsu internetowego, 

3) usunięcie domeny internetowej  

nie tylko przedsiębiorcę, wobec którego UOKiK powziął wątpliwości co do właściwej realizacji przepisów 
dot. konkurencji i konsumentów, ale „może zwrócić się z wezwaniem do każdego przedsiębiorcy, zarówno 
do przedsiębiorcy, który jest właścicielem interfejsu internetowego, jak i do przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego świadczącego usługi dostępu do sieci Internet”.  

Uzasadnienie dla pierwotnego wprowadzenia art. 49a (ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw) sugeruje, że Prezes UOKiK miał 
korzystać z tego rodzaju wystąpienia do przedsiębiorców na etapie przed wszczęciem postępowania 
w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów: „Jednocześnie w projekcie przewidziano 
możliwość podjęcia „miękkich” działań przez Prezesa UOKiK – może on w sprawach budzących wątpliwości 
przed wszczęciem postępowania skierować do przedsiębiorcy wystąpienie, przedsiębiorca zaś może 
przedstawić stanowisko w sprawie (art. 49a).”1 a nie wobec wszelkich rodzajów przedsiębiorców 
niezwiązanych bezpośrednio z ocenianym przez Regulatora potencjalnym naruszeniem. Wątpliwości Izby 

 
1 http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3662  
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w tym zakresie budzi to, że z kwestiami zamieszczenia ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na 
interfejs internetowy, usuwania treści i usuwania domen internetowych Projektodawca w ramach 
uzasadnienia do projektu ustawy skorelował przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy we 
wskazanych przypadkach nie są podmiotami właściwym do wprowadzania wspomnianych zmian. 
Co więcej, potencjalnie by zapewnić pełne stosowanie wezwania z art. 49a, w przypadku rynku 
telekomunikacyjnego, UOKiK musiałby prawdopodobnie dokonać kilku tysięcy wezwań. Wydaje się, 
że podnoszone w art. 49a ust. 4 możliwości wezwania przez UOKiK do konkretnych działań przez 
przedsiębiorców powinny zostać jednak skierowane bezpośrednio do przedsiębiorcy, wobec którego 
zachodzi podejrzenie naruszania przepisów prawa lub skonsumowane w projektowanych przepisach dot. 
wpisywania domen do Rejestru Prezesa UOKiK, poprzez co zapewniona by została odpowiednia ochrona 
konsumentów, a sam Prezes UOKiK w ramach strony internetowej, do której ma następować 
przekierowanie, miałby możliwość zwrócenia uwagi na niezgodność działań przedsiębiorcy z prawem, jak 
to obecnie ma miejsce w przypadku przekierowania w zakresie domen umieszczonych w Rejestrze 
hazardowym.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę jako Izba wskazujemy na potrzebę: 

a. takiego przeformułowania projektowanego art. 49a ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów, aby jednoznacznie wynikało z niego, że żądanie „ograniczenia dostępu lub 
wyłączenie interfejsu internetowego” może być skierowane przez Prezesa UOKiK wyłączenie do 
przedsiębiorcy, którego działania budzą wątpliwości Prezesa UOKiK i który jest adresatem 
(„celem”) wystąpienia Prezesa UOKiK, tak, aby jasnym było, że żądanie takie nie może zostać 
skierowane do przedsiębiorców innych (w tym dostawców internetu) postronnych dla sprawy; w 
takim przypadku odpowiednich zmian należy dokonać w uzasadnieniu do projektu ustawy; 

b. jeśli Projektodawca chce móc osiągnąć skutek w postaci zablokowania dostępu do strony 
internetowej przedsiębiorcy, który jest adresatem („celem”) wystąpienia Prezesa UOKiK, przez 
dostawców internetu, w sytuacji gdy sam przedsiębiorca będący adresatem wystąpienia Prezesa 
UOKiK, wbrew temu wystąpieniu, nie zablokuje dostępu do swojej strony albo nie usunie z niej 
wskazanych przez Prezesa UOKiK treści, to efekt ten powinien być osiągany przez wpisanie takiej 
domeny do Rejestru domen usuniętych, na podstawie projektowanego art. 32c ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów; efekt ten można osiągnąć przez stosunkowo prostą zmianę brzmienia 
projektowanego art. 31b ust. 1 ustawy, tak, aby przepis wskazywał, że Prezes UOKiK prowadzi 
Rejestr domen usuniętych na podstawie decyzji, o których mowa w art. 26 lub 101a, oraz 
wystąpień, o których mowa w art. 49a ustawy.  

 

Z perspektywy przedsiębiorcy prowadzącego rejestr domeny najwyższego poziomu, Izba wskazuje na 
dodatkowe kwestie wątpliwe w zakresie redakcji art. 49a: 

1) W treści proponowanych przepisów, w szczególności art. 32a, art. 49a, i art. 101b, pojawia się 
rozumienie pojęcia „usunięta nazwa domeny” i „usunięcie nazwy domeny”, które może rodzić 
poważne wątpliwości, w szczególności z technicznego punktu widzenia. W praktyce rejestrów 
domenowych jest ono jednoznacznie identyfikowane z usunięciem nazwy domenowej z Rejestru 
z jednoczesnym udostępnieniem do rejestracji. Postuluje się zastąpienie tych pojęć odniesieniem 
do wpisania do rejestru, o którym mowa w art. 32a, zamiast używania ww. określeń. 
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2) Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy - zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt g rozporządzenia CPC 
w przypadku braku innych skutecznych środków, które mogą doprowadzić do zaprzestania lub 
zakazania naruszenia objętego niniejszym rozporządzeniem oraz w celu zapobieżeniu ryzyku 
wyrządzenia poważnych szkód zbiorowym interesom konsumentów właściwy organ ma prawo do 
nakazania w odpowiednich przypadkach nakazania rejestrom domen i podmiotom rejestrującym 
domeny usunięcia pełnej nazwy domenowej i umożliwienia właściwemu organowi jej rejestracji. 
Przedmiotowa czynność (umożliwienie właściwemu organowi jej rejestracji) stanowi w praktyce 
rejestrów domenowych usługę odpłatną. Jej pominięcie w projektowanych przepisach 
zmieniałoby cel i stałoby w sprzeczności z treścią ww. rozporządzenia CPC. Koniecznym jest 
dodanie tego elementu do komentowanych przepisów, albo zastosowanie rozwiązania 
wskazanego w pkt 1. W innym wypadku skorelowanie tej czynności z utrzymywaniem rejestru, 
o którym mowa w projektowanym art. 32a ustawy może okazać się technicznie niewykonalne. 
 

3) Rejestr domeny .pl zwraca w szczególności uwagę na to, że zastosowanie przepisów według 
aktualnej propozycji (art. 49a, i art. 101b) stworzy ryzyko istotnego uprzywilejowania rejestrów 
obcych w stosunku do rejestru domeny narodowej „.pl”, wobec braku realnych narzędzi 
prawnych Prezesa UOKIK w zakresie działania w stosunku do rejestrów obcych. W szczególności 
Prezes UOKIK nie mając odpowiednich narzędzi prawnych wobec rejestrów obcych (w zakresie 
nakazywania usuwania nazw domeny), prowadził by do obciążania kosztami realizacji uprawnień 
ustawowych wyłącznie rejestr krajowy .pl, z uprzywilejowaniem innych rejestrów.  
 

4) Postuluje się także określenie terminu, na jaki nazwa domeny byłaby odpłatnie rejestrowana na 
rzecz Prezesa UOKiK.  Standardowym okresem rozliczeniowym dla nazw domeny .pl pozostaje 
okres roczny. Z przytoczonych w uzasadnieniu projektu regulacji aktów unijnych nie wynika 
w żadnym stopniu wola „karania domen” jako takich, a okres roczny wydaje się wystarczająco 
długi, aby chronić konsumentów przed potencjalną konfuzją. Nieokreślenie takiego czasu wydaje 
się nie korespondować np. z zasadą swobody działalności gospodarczej i może być szczególnie 
trudna do uzasadnienia np.  w odniesieniu do nazw domeny zawierających słowa pospolite 
(np. pies, obligacje, zielony). Obywatele mogą być zainteresowani nabywaniem takich nazw, tak 
jak sprzedaje się nieruchomości, na terenie których dochodziło w przeszłości do popełniania 
czynów niedozwolonych. 

 

4. Zapewnienia odpowiedniego czasu dla wdrożenia regulacji.   

W ramach proponowanych przepisów Projektodawca przewiduje dla rozpoczęcia wypełniania 
obowiązków związanych z uniemożliwianiem dostępu do wskazanych stron internetowych, 
niewystarczające vacatio legis, bowiem projekt zakłada wejście w życie ustawy w tym zakresie po upływie 
3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zwracamy uwagę na konieczność przyjęcia co najmniej 6- miesięcznego 
vacatio legis dla wszystkich przepisów dotyczących blokowania dostępu do domen.  

Izba podkreśla, że rejestr ma być rozwiązaniem teleinformatycznym umożliwiającym automatyczne 
przekazywanie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym świadczącym usługi dostępu do Internetu informacji 
o zastrzeżonej domenie internetowej, a jego skuteczne uruchomienie wymaga integracji systemów 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych z Rejestrem UOKIK. Niezbędny jest optymalny czas dla dokonania 
ustaleń technicznych pomiędzy przedstawicielami dostawców internetu oraz właściwą jednostką 
odpowiedzialną po stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za zafunkcjonowanie rejestru 
oraz samą integrację z systemami należącymi do  dostawców internetu. Doświadczenia zdobyte w 2017 r. 
w przypadku rozpoczęcia działania Rejestru hazardowego potwierdzają, że niezbędny jest po stronie 
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podmiotu prowadzącego Rejestr czas do przeprowadzenia etapu wewnętrznych prac przygotowawczych, 
a dopiero następczo czas do rozpoczęcia współpracy na szczeblu technicznym z  dostawcami internetu 
w zakresie ustaleń i testów. Pamiętać również trzeba, że prace związane ze stworzeniem Rejestru domen 
usuniętych, który być rozwiązaniem teleinformatycznym, wymagało będzie intensywnych prac IT nie tylko 
po stronie dostawców internetu, ale również, a może nawet przede wszystkim po stronie Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, a priorytetem w tym zakresie powinno być przeprowadzenie rzetelnych prac 
przygotowawczych i wdrożeniowych, a nie pośpiech wynikający z krótkiego vacatio legis.  

Okres 6 miesięcy to czas niezbędny nie tylko dla dostawców usług telekomunikacyjnych, ale również dla 
organu prowadzącego Rejestr, na przeprowadzenie koniecznych prac wdrożeniowych i integracyjnych. 

 

5. Konsultacje publiczne obejmujące izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych oraz uzupełnienie Oceny Skutków Regulacji o analizę kosztów i obciążeń 
po stronie przedsiębiorców. 

Niepokojące jest, że w przypadku procesu legislacyjnego zakładającego obowiązki dla sektora 
telekomunikacyjnego izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz 
dostawców usług cyfrowych nie zostały objęte etapem konsultacji publicznych projektu. Izba zawraca 
uwagę, że praktyka tworzenia prawa bez angażowania w ten proces głównych interesariuszy, na których 
nowe obowiązki prawne są nakładane, nie powinna mieć miejsca. Zatem jako Izba zwracamy uwagę na 
potrzebę przeprowadzenia przez Projektodawcę konsultacji publicznych projektowanej ustawy, bez 
których projektowane przepisy będą niedoskonałe, gdyż nie będą uwzględniały doświadczeń dostawców 
internetu, a więc podmiotów, które mają bogate doświadczenie w obsłudze Rejestru hazardowego i które 
mają obsługiwać również Rejestr domen usuniętych.  

Zauważamy również, że nie przeprowadzono pełnej Oceny Skutków Regulacji projektowanej ustawy, 
ponieważ opublikowany dokument pomija oddziaływanie regulacji na przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych. PIIT wskazuje, że projektowane przepisy, wprowadzając obowiązki w zakresie 
blokowania dostępu do stron internetowych będą generowały koszty (wdrożeniowe, jak i utrzymaniowe) 
po stronie dostawców usługi dostępu do Internetu, jednak wpływ na sektor telekomunikacyjny nie został 
odnotowany w OSR projektowanej ustawy – wpływ na przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie został 
uwzględniony ani w pkt 4) OSR („Podmioty, na które oddziałuje projekt”) ani w pkt 7) OSR („Wpływ na 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, 
obywateli i gospodarstwa domowe”).  


