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STANOWISKO  

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze 

nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 8 grudnia 2017 r.) 

Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych 

ustaw w wersji z dnia 8 grudnia 2017 r. (dalej „projekt ustawy”) prowadzi do wniosku, że Projektodawca 

z nieznanych przyczyn nie uwzględnił najważniejszych postulatów i uwag Polskiej Izby Informatyki  

i Telekomunikacji („PIIT”) zgłaszanych na wcześniejszych etapach konsultacji publicznych1 do 

Ministerstwa Finansów, w których przedstawione zostały kompleksowe rozwiązania pozwalające uchylić 

większość błędów prawnych i technicznych, jakie niewątpliwie pojawią się w przypadku uchwalenia 

projektu ustawy w projektowanym kształcie.  

Jednocześnie, z uwagi na bardzo ograniczony czas na konsultacje, nie ma możliwości wykonania 

dokładnych analiz technicznych i kosztowych. Podsumowując, przedłożony projekt ustawy o zmianie 

ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 8 grudnia 2017 

r.) należy ocenić jako niemożliwy do realizacji.  

 

W związku z powyższym Izba: 

1. podtrzymuje uwagi i zastrzeżenia przedstawione we wcześniejszych wystąpieniach Izby, gdyż 

projektowane przepisy w obecnym kształcie będą miały niekorzystny wpływ na podstawowe 

prawa i wolności obywatelskie oraz na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce; 

2. podtrzymuje postulat integracji w jeden różnych rejestrów blokowanych domen, jeśli 

Projektodawca nie zdecyduje się na rezygnację z planów tworzenie nowych rejestrów 

blokowanych domen; 

3. stanowczo sprzeciwia się planom na nieuzasadnione, niezrozumiałe i technicznie 

skomplikowane oraz bardzo kosztowne dzielenie projektowanego rejestru finansowego na 

część A i B; 

4. zwraca uwagę na konieczność zapewnienia, że projektowane przepisy dotyczące rejestru 

blokowanych domen finansowych, przynajmniej w zakresie części A rejestru finansowego, 

będą miały identyczne brzmienie jak art. 15f ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych; w szczególności w zakresie technicznego opisu mechanizmu blokowania, 

konieczne jest uzupełnienie art. 6d ust. 8 pkt 1) projektu ustawy o stwierdzenie, że 

                                                           
1 Między innymi: https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-piit-do-projektu-ustawy-o-zmianie-
ustawy-o-nadzorze-nad-rynkiem-finansowym  

https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-piit-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-nadzorze-nad-rynkiem-finansowym
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-piit-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-nadzorze-nad-rynkiem-finansowym
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uniemożliwienie dostępu odbywa się poprzez usunięcie z systemów teleinformatycznych 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych na 

adresy IP (zgodnie z brzmieniem art. 15f ust. 5 pkt 1) ustawy o grach hazardowych).  

5. wskazuje, że projektowane przepisy dotyczące rejestru blokowanych domen finansowych są 

niezgodne z bezpośrednio stosowanym art. 3 rozporządzenia UE 2015/2120 ustanawiającego 

środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu2, gdyż wymagają od dostawców usługi 

dostępu do Internetu niedopuszczalnego z perspektywy tego rozporządzenia blokowania (część 

A rejestru) transmisji albo ingerowania (część B rejestru) w treść transmisji.  

6. podnosi, że blokowanie albo ograniczenie dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem 

domen umieszczonych w projektowanym rejestrze stanowi bezpośrednie i poważne ograniczenie 

możliwości świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną („usług społeczeństwa 

informacyjnego” w terminologii UE) i w związku z tym projekt ustawy jeszcze przed jego 

uchwaleniem musi zostać notyfikowany Komisji Europejskiej zgodnie z wymaganiami 

dyrektywy 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej 

procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących 

usług społeczeństwa informacyjnego.  

7. postuluje wydłużenie okresu rozpoczęcia realizacji obowiązków prawnych przez 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych dotyczących współpracy z rejestrami na okres 2 lat, 

liczonego od daty wypracowania przez KNF wspólnie z przedsiębiorstwami specyfikacji 

technicznej opisującej współpracę systemów teleinformatycznych. Oznacza to, iż 

przedsiębiorstwa telekomunikacyjne będą miały 2 lata na opracowanie i wdrożenia rozwiązania 

technicznego, które pozwoli współpracować z już działającym rejestrem. 

Projektowane przepisy, wprowadzając skomplikowane i bardzo kosztowe we wdrożeniu i utrzymaniu 

obowiązki w zakresie blokowania dostępu do stron internetowych działających pod adresami 

wskazanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, szczególnie niekorzystnie wpłyną na rozwój polskiego 

sektora informacyjna – telekomunikacyjnego (ICT), który zgodnie ze Strategią Odpowiedzialnego 

Rozwoju ma być jednym z filarów rozwoju polskiej gospodarki.  

Jednocześnie projektowane przepisy są całkowicie sprzeczne z expose Premiera M. Morawieckiego, który 

stwierdził: 

                                                           
2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. 
ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE  
w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników,  
a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz 
Unii.  
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„Kolejnym obszarem jest nowoczesność i cyfryzacja. Nikt nie ma wątpliwości, że żyjemy w coraz bardziej 

cyfrowym świecie, a talenty informatyczne Polaków są naszym dobrem narodowym. Współczesne, 

przedsiębiorcze państwo stawia na innowacyjność sektora informatycznego, jako wehikuł rozwojowego 

firm i administracji publicznej.” 

Proponowanie rozwiązań informatycznych skomplikowanych i kosztowych z pewnością nie jest ani 

innowacyjne i nie przyczynia się do rozwoju firm i administracji publicznej. 

Zanim przejdziemy do omówienia szczegółowych uwag do projektu ustawy, Izba pragnie jeszcze raz 

podkreślić i podtrzymać wielokrotnie już podnoszony postulat jakim jest konieczność przeprowadzenia 

przez Ministerstwo Finansów ponownej oceny zasadności i proporcjonalności tworzenia kolejnego (po 

rejestrze hazardowym) rejestru blokowanych domen internetowych, biorąc pod uwagę wartości  

i swobody, w które godzi takie rozwiązanie oraz koszty wdrożenia i obsługi takich rozwiązań. Wynik tej 

oceny powinien zostać przedstawiony w uzasadnieniu i OSR do projektu ustawy, które powinny w sposób 

wyczerpujący opisywać czemu zdaniem Projektodawcy zastosowanie innych, mniej uciążliwych  

i kosztownych rozwiązań i narzędzi (jak choćby efektywne egzekwowanie już obowiązujących przepisów 

prawa) nie jest wystarczające do osiągnięcia zamierzonego celu.  

I. Koncepcja zintegrowanego rejestru. 

Jeśli w ocenie Projektodawcy konieczne (a więc również proporcjonalne i uzasadnione) będzie 

stworzenie rejestru blokowanych domen internetowych z obszaru usług finansowych, Izba pragnie 

podkreślić i podtrzymać swoje dotychczasowe stanowisko, iż optymalnym technicznie, kosztowo, 

operacyjnie i legislacyjnie rozwiązaniem jest integracja planowanego rejestru finansowego  

z funkcjonującym już rejestrem hazardowym. Cel ten może zostać osiągnięty przez wprowadzenie 

prostych zmian w procedowanym projekcie ustawy - zmian, które ułatwią Ministerstwu Finansów dalsze 

prace legislacyjne, usuną wszystkie problemy związane z tworzeniem i integracją techniczną z nowym 

rejestrem jak i usuną potencjalne konflikty prawne i techniczne pomiędzy dwoma współistniejącymi 

rejestrami.  

W tym miejscu należy podkreślić, iż uwzględnienie przez Ministerstwo Finansów postulatu Izby i przyjęcie 

koncepcji jednego rejestru (w miejsce dwóch albo więcej rejestrów „resortowych”) będzie oznaczało 

oparcie funkcjonowania rejestru o obowiązujące już przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. To z kolei pozwoli na usunięcie z projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad 

rynkiem finansowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zasadzie wszystkich przepisów 

dotyczących utworzenia, funkcjonowania i obsługi rejestru finansowego („Wykazu Domen”), a co za tym 

idzie nie będzie już konieczności uzgadniania szczegółowego brzmienia tych przepisów, usunięte zostaną 

również wszystkie problemy wynikające z różnic w brzmieniu dwóch ustaw regulujących techniczne 

funkcjonowanie różnych rejestrów (problemów opisanych szerzej poniżej).  
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Stworzenie jednego rejestru blokowanych domen internetowych (zamiast istniejącego „rejestru 

hazardowego” oraz projektowanego „Wykazu Domen” finansowych, obsługiwanego przez KNF) jest 

legislacyjnie proste i bazuje na tym, iż można oprzeć się na już obowiązujących przepisach ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych: 

1. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych 

ustaw należy dokonać zmiany brzmienia projektowanego art. 6d ustawy o nadzorze nad rynkiem 

finansowym w następujący sposób (zamiast obecnego brzmienia projektowanego art. 6d): 

Art. 6d. 1. Niezwłocznie po zamieszczeniu domeny internetowej na Liście ostrzeżeń publicznych 

Komisji Nadzoru Finansowego Przewodniczący Komisji dokonuje z urzędu wpisu domeny 

internetowej do rejestru, o którym mowa w art. 15f ustawy dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z ….).  

2. Usunięcie domeny internetowej z Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego 

skutkuje jej wykreśleniem z urzędu z rejestru, o którym mowa w art. 15f ustawy dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z ….). 

Dzięki temu prostemu zabiegowi legislacyjnemu wszystkie pozostałe przepisy projektu ustawy  

o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, regulujące działanie rejestru blokowanych 

domen („Wykazu Domen”), stają się zbędne i mogą zostać z projektu ustawy usunięte, gdyż zasady 

działania rejestru, blokowania domen i nakładania ewentualnych kar będą uregulowane  

w obowiązujących już przepisach ustawy dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

2. Potrzebna będzie zmiana brzmienia obecnie obowiązującego art. 15f ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych, tak, aby nazwa rejestru odnosiła się zarówno do domen hazardowych jak  

i domen finansowych, np.: 

Art. 15f. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi Rejestr domen służących 

do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą oraz domen wpisanych na Listę ostrzeżeń 

publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej "Rejestrem". 

Wraz z niewielką zmianą w art. 15f ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

tak, aby komunikat zamieszczony na stronie (do której ma byś odsyłany abonent) prowadzonej przez 

Ministra Finansów zawierał zarówno już ujęte w przepisie informacje ważne z perspektywy rejestru 

hazardowego, jak również informacje ważne z perspektywy rejestru finansowego (zakres tych informacji 

powinien zostać wskazany przez KNF). Dzięki temu abonent będzie odsyłany do jednej strony, bez 

względu na to, czy domena została zamieszczona w rejestrze w trybie ustawy o grach hazardowych czy  

w trybie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i w ten sposób pouczony zostanie o przyczynach 

zablokowania dostępu, jak i o obowiązujących regulacjach prawnych.  
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Jak więc widać istnieje możliwość szybkiego i prostego zintegrowania obu rejestrów na poziomie 

legislacyjnym, pozwalając na oparcie całego mechanizmu na obecnie już obowiązujących przepisach 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (które wymagają jedynie kosmetycznych zmian). 

Wszystkie zalety koncepcji jednego rejestru widać dobrze, w szczególności z perspektywy rozwiązań 

technicznych, jeśli zestawi się je z problemami i wyzwaniami związanymi ze stworzeniem  

i utrzymywaniem dwóch odrębnych rejestrów (na chwilę obecną pomijając nawet fakt, że Projektodawca 

w najnowszej wersji projektu ustawy przewiduje w istocie wprowadzenie dwóch rejestrów blokowanych 

domen finansowych: część A i B rejestru, co jeszcze bardziej komplikuje i prawne i techniczne wykonanie 

projektowanych rozwiązań).  

1. Funkcjonowanie jednego punktu po stronie administracji identyfikowane jako rejestr to praktycznie 

brak konieczności wprowadzania kosztownych zmian po stronie operatorów. 

W przypadku funkcjonowania dwóch lub więcej rejestrów niezbędne będzie: 

➢ 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); 

➢ przeprowadzenie testów end2end. 

2. W przypadku funkcjonowania dwóch lub więcej rejestrów niezbędne będzie wypracowanie reguł 

działania w przypadku kolizji wpisów/wypisów z poszczególnych rejestrów. Dzisiaj projekt ustawy 

całkowicie pomija to zagadnienia, stwarzając ryzyka prawne zarówno dla administracji, jak również 

samych operatorów. Konflikty między rejestrami mogą być przyczyną roszczeń dostawców usług wobec 

administracji, które do tego doprowadziła, jak również wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

3. Jeden rejestr to utrzymanie spójności w zakresie stosowanego mechanizmu blokowania (oparcie na 

serwerze DNS), utrzymania czasów wdrożenia. To pozwala obniżać koszty utrzymania i rozwijania 

systemu, gdyż tylko jedna strona (1 rejestr) stwarza wymagania. 
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W przypadku funkcjonowania dwóch lub więcej rejestrów: 

➢ metody blokowania dwóch rejestrów mogą się okazać sprzeczne; 

➢ czasy wdrożenia blokad mogą okazać się odmienne; 

➢ lista adresów domenowych może okazać się niespójna; 

➢ sposób kontroli funkcjonowania mechanizmów odmienny (wymaganie specyficznego 

raportowania); 

➢ większa ilość zaangażowanych elementów systemu, to większe ryzyko wystąpienia awarii. 

4. Jeden rejestr to niższe koszty po stronie operatorów oraz administracji, która nie musi dublować 

kosztów związanych z wdrożeniem i utrzymanie zasobów informatycznych (software), sieciowych 

(hardware) oraz ludzkich.  

Na dzień dzisiejszy, brak jest możliwości wyceny wdrożenia i utrzymania rozwiązania technicznego,  

z uwagi na bardzo krótki czas na konsultacje, jak również brak reguł działania w przypadku kolizji 

działających rejestrów. Nawet jeśli przyjąć, iż know how zdobyte podczas wdrażania rejestru 

hazardowego pozowali obniżyć po stronie dostawców usług telekomunikacyjnych koszt wdrożenia 

nowego rejestru finansowego, to i tak koszty te będą znaczące, a ich skala zależy od ostatecznie 

przyjętych rozwiązań. Każda różnica (techniczna lub prawna) pomiędzy rejestrem hazardowym oraz 

rejestrem finansowym będzie oznaczała dodatkowe koszty wdrożeniowe, co przy koncepcji podziału 

rejestru finansowego na część A i B będzie nieuchronnie oznaczało konieczność poniesienia 

dodatkowych, znacznych kosztów finansowych na wdrożenie rozwiązania technicznego i prawnego, 

które nie ma żadnego odpowiednika w obowiązujących przepisach i rozwiązaniach technicznych (dotyczy 

części B „Wykazu Domen”). Należy pamiętać, że w Polsce działa aktywnie około 2 tysięcy dostawców 

usług telekomunikacyjnych, którzy już raz musieli ponieść koszty związane z implementacją rejestru 

hazardowego, a teraz będą zmuszeni ponownie ponieść koszty wdrożenia kolejnego rejestru, który poza 

rozwiązaniami znanymi przewiduje całkowicie nowe, technicznie niezbadane obowiązki prawne (część B 

„Wykazu Domen”). Zdecydowana większość tych dostawców to mali i średni przedsiębiorcy, dla których 

koszty rzędu dziesiątków tysięcy złotych mogą poważnie zaważyć na prowadzeniu działalności 

gospodarczej, a koszty wyższe to kwestia być albo nie być. 

5. Jeden rejestr to dla Ministerstwa Finansów wystawienie dla zewnętrznych partnerów (organów 

administracyjnych) prostego mechanizmu przekazywania danych z adresami domen mających zostać 

zablokowane. Odpowiedzialność za przekazane dane ciąży po stronie organów zgłaszających. 

6. W przypadku funkcjonowania dwóch lub więcej rejestrów, dla celów kontroli realizacji obowiązków 

przez operatorów, każdy rejestr będzie musiał i tak być skomunikowany z innym rejestrem, aby 

potwierdzić fakt kolizji i prawidłowość wykonania obowiązku przez operatorów, co de facto zwiększa 
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koszty po stronie administracji. Każda zmiana, w co najmniej jednym rejestrze, pociągać będzie za sobą 

zmiany we wszystkich rejestrach realizujących te same funkcje. Przekładać się to będzie na zmiany 

prawne, zmianę specyfikacji technicznych opisujących komunikację z rejestrem i sposób monitorowania  

i kontroli obowiązków prawnych. 

7. Jeden rejestr jest zgodny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Rządu RP, obszar  

e-Państwo: 

Wysokiej jakości usługi na rzecz obywateli, w tym również przedsiębiorców, mają być dostarczane przez 

nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające logiczny i spójny system informacyjny państwa, 

zbudowany i utrzymywany przy współpracy wszystkich resortów.  

Efektem działań w tym zakresie będzie zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo 

wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania przez obywateli, w tym 

przedsiębiorców. Ważne jest przy tym zapewnienie organizacyjnej, prawnej, semantycznej oraz 

technicznej interoperacyjności istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji 

publicznej, przy równoczesnym eliminowaniu powielających się funkcjonalności. Umożliwi to 

udostępnienie obywatelom jak i przedsiębiorcom usług o charakterze kluczowym, w sposób efektywny 

kosztowo i jakościowo. 

8. W przypadku wprowadzenia dwóch lub więcej rejestrów będzie to powielaniem zidentyfikowanych już 

błędów, które zostały zidentyfikowane w przyjętym przez rząd Programem Zintegrowanej Informatyzacji 

Państwa Architektura Informacyjna Państwa: 

Bezpośrednim powodem wdrożenia Architektury Informacyjnej Państwa jest potrzeba synergii rozwiązań 

IT w państwie. Od wielu lat każda z instytucji rządowych oraz samorządowych samodzielnie buduje 

własną infrastrukturę informatyczną, którą następnie musi utrzymywać. Przekłada się to na 

redundancję rozwiązań, utrudniony dostęp do danych oraz rozproszoną informację o e-usługach 

dostępnych dla Obywateli i Przedsiębiorców. Wdrożenie AIP będzie skutkowało nie tylko identyfikacją 

potencjalnych punktów synergii, ale również wykorzystaniu ich jako środka do optymalizacji istniejącej 

infrastruktury informatycznej. 

Niemniej jednak na chwilę obecną przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy nie 

uwzględnia postulatu integracji dwóch rejestrów w jeden. Wręcz przeciwnie, projekt ustawy w wersji  

z dnia 8 grudnia 2017 r. przewiduje podział planowanego rejestru finansowego („Wykazu Domen”) na 

dwie części: A i B, które mają funkcjonować całkowicie odmiennie, co z perspektywy dostawców usługi 

dostępu do Internetu oznacza obowiązek technicznego wdrożenia i utrzymywania dwóch rejestrów 

finansowych, zarządzanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zatem pomimo konstruktywnych 

propozycji zgłaszanych na wcześniejszych etapach konsultacji publicznych Projektodawca nie tylko nie 

uwzględnił – z niezrozumiałych powodów – racjonalnych propozycji integracji projektowanych rozwiązań 
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w jeden rejestr, ale zdecydował się na dalsze rozdrobnienie i fragmentaryzację projektując dwa rejestry 

blokowanych domen finansowych, składający się z części A i B. Oznacza to, że przyjęcie projektu ustawy 

w obecnym kształcie doprowadzi do współistnienia trzech rejestrów: istniejącego już rejestru 

hazardowego i dwóch rejestrów finansowych w wersji A i B.  

W związku z powyższym, w pełni podtrzymując postulat jednego rejestru, Izba pragnie przedstawić 

dalsze uwagi do projektu, w szczególności uwagi dotyczące niezrozumiałego, kosztownego, technicznie 

skomplikowanego i prawnie wątpliwego planu stworzenia rejestru domen finansowych w dwóch 

odmiennych wersjach: A i B.  

II. Szczegółowe uwagi projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz 

niektórych innych ustaw. 

1. Rejestr blokowanych domen finansowych („Wykaz Domen”) a przepisy rozporządzenia UE 

2015/2120 ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu. 

W ocenie Izby projektowane przepisy, w zakresie w jakim przewidują wdrożenie „Wykazu Domen”, gdzie 

dostęp do stron prowadzonych pod adresami części A Wykazu ma być blokowany, a dostęp do stron 

prowadzonych pod adresami części B Wykazu ma być ograniczony w ten sposób, że dostęp będzie 

poprzedzony wyświetleniem przez 15 sekund planszy z określonym komunikatem, stanowią naruszenie 

bezpośrednio stosowanego, unijnego rozporządzenia 2015/2120 ustanawiającego środki dotyczące 

dostępu do otwartego Internetu (dalej „Rozporządzenie UE”).  

Zgodnie z art. 3 ust. 3 Rozporządzenia UE dostawcy usług dostępu do internetu nie mogą stosować 

środków zarządzania ruchem wykraczających poza środki określone w akapicie drugim, a w szczególności 

nie mogą blokować, spowalniać, zmieniać, ograniczać, pogarszać jakości ani faworyzować określonych 

treści, aplikacji lub usług, lub szczególnych ich kategorii, ani też ingerować w nie (…). Domeny 

zamieszczone w części A Wykazu Domen mają być blokowane, a dostęp do domen w części B Wykazu 

Domen ma być ograniczony w sposób, który wymaga od dostawcy usługi dostępu do Internetu ingerencji 

w treść / zawartość transmisji (bez czego nie ma możliwości wyświetlenia wymaganego komunikatu 

przed dostępem do strony), co w świetle wyżej przytoczonego przepisu jest zabronione przez prawo UE.  

Przytoczony przepis stanowi, że wyjątkiem od zakazu blokowania dostępu i ingerencji w treść przekazu 

jest konieczność (i jedynie tak długo, jak jest to konieczne), aby zapewnić zgodność z aktami 

prawodawczymi Unii lub zgodnymi z prawem Unii przepisami prawa krajowego, którym podlega 

dostawca usług dostępu do internetu, lub ze zgodnymi z prawem Unii środkami służącymi wykonaniu 

takich aktów prawodawczych Unii lub przepisów krajowych, w tym z orzeczeniami sądowymi lub 

decyzjami organów publicznych dysponujących odpowiednimi uprawnieniami. Zatem wyjątek od takiego 

zakazu może być przewidziany przepisami prawa krajowego, przy czym przytoczony przepis wymaga, aby 

to prawo krajowe było zgodne z prawem UE. Należy podkreślić, iż nie ma przepisów prawa UE, które 
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nakazywałyby albo wprost dopuszczały blokowanie albo ingerencję w treść transmisji danych na 

potrzeby świadczenia usługi dostępu do Internetu, które uzasadniałyby wprowadzenie przepisów 

przewidzianych w projekcie ustawy.  

2. Podział rejestru finansowego („Wykazu Domen”) na część A i B.   

Izba stanowczo sprzeciwia się projektowanym rozwiązaniom, które Wykaz Domen internetowych 

zarządzanych przez KNF dzielą na część A i B, przy czym każda z części ma inne skutki prawne  

i techniczne, w efekcie wymuszając stworzenie dwóch mechanizmów technicznych obsługujących 

każdą z części rejestru.  

Wbrew uwagom zgłoszonym na etapie konsultacji publicznych i deklaracjom o zrozumieniu dla 

postulatów integracji rejestrów, Projektodawca w projekcie ustawy w wersji z dnia 8 grudnia 2017 r. 

zdecydował się na zaskakujące, wcześniej nieomawiane i niezrozumiałe podzielenie projektowanego 

rejestru finansowego na część A i B. Zanim przejdźmy do uwag dotyczących brzmienia przepisów w tym 

zakresie, Izba pragnie podkreślić, iż podział rejestru finansowego na część A i B jest krokiem całkowicie 

niezrozumiałym i zaskakującym. Uzasadnienie i OSR do projektu ustawy nie zawierają ani słowa, które 

wyjaśniałoby z jakich powodów i w jakim celu Projektodawca zdecydował się na zaproponowanie tak 

kontrowersyjnego rozwiązania. Tym samym trudno jest zrozumieć sens i istotę takiego rozwiązania. 

Analiza projektowanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że rozwiązanie takie będzie bardzo 

kosztowne (o ile w ogóle możliwe) do technicznego wdrożenia i obsługi oraz, że będzie generowało 

bardzo wiele wątpliwości i problemów prawnych. Z perspektywy dostawców usługi dostępu do Internetu 

część A i B „Wykazu Domen” oznacza konieczność technicznego wdrożenia i obsługi dwóch odrębnych 

rejestrów, z których oba będą bardzo kosztowne we wdrożeniu i obsłudze, a na dodatek projektowany 

rejestr w części B nie ma swojego odpowiednika w obowiązujących przepisach prawa, co stawia pod 

znakiem zapytania techniczną wykonalność takiego rejestru, czyni go prawnie wątpliwym i bez wątpienia 

zwielokrotni koszty związane z wdrożeniem i obsługą części B rejestru. Izba pragnie podkreślić, że na 

tym etapie dostawcy usług telekomunikacyjnych nie są w stanie jednoznacznie określić, czy wykonanie 

obowiązków wynikających z części B Wykazu Domen jest w ogóle technicznie możliwe.  

Zgodnie z wstępną analizą wprowadzone nowe wymaganie dotyczące wyświetlania komunikatu dla 

domen wykorzystywanych przez podmioty z siedzibą poza RP uprawnionych do działalności na 

terytorium RP, może się wiązać się z koniecznością poniesienia przez przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych bardzo dużych wydatków inwestycyjnych w dodatkową infrastrukturę dedykowaną 

wyłącznie tej części obowiązku oraz ponoszenia periodycznych  kosztów licencyjnych za każde czasowe 

przekierowanie z DNS na inne strony z wyświetlaniem użytkownikom informacji (ponadto oczywiście 

standardowe koszty utrzymania zasobów sieciowych i ludzkich dedykowanych do obsługi rejestru).   
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Wskazania wymaga, że nawet jeśli okazałoby się, że przy bardzo wysokich nakładach finansowych po 

stronie przedsiębiorców możliwe by było wypełnienie projektowanego obowiązku, to z punktu 

technicznego, proponowane rozwiązanie może okazać się w praktyce zabezpieczeniem pozornym. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku połączeń https:// na strony z wykazu, w sytuacji 

zastosowania przekierowania na DNS, użytkownikom będą wyświetlane informacje o zagrożeniach 

związanych z nieprawidłowym certyfikatem ssl co może być przez nich potraktowane jako naruszenia 

bezpieczeństwa komunikacji. 

Biorąc pod uwagę, że nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia dla podziału rejestru na część A i B, koszty 

obsługi takiego mechanizmu jak również wątpliwości techniczne i prawne z takim podziałem związane, 

Izba stanowczo sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu.  

W tym miejscu zwracamy uwagę, że art. 6d ust. 2 projektu ustawy, wprowadzający podział na część A i B 

Wykazu Domen (pojęcie Wykazu Domen wprowadza art. 6d ust. 1 projektu ustawy), nie pozwala na 

zrozumienie i dokonanie logicznego podziału domen trafiających do części A Wykazu Domen i domen 

trafiających do części B Wykazu Domen. Ponadto poziom skomplikowania podnosi również możliwość 

przewidziana w art. 6d ust. 3, a wiec potencjalna migracja domen internetowych z części B do części A.  

Zgodnie z projektowanym przepisem: 

1. do części B Wykazu Domen mają trafiać domeny internetowe wykorzystywane przez podmioty 

z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnione do 

prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku których istnieje 

uzasadnione podejrzenie, iż prowadzą działalność z przekroczeniem posiadanych uprawnień 

2. do części A Wykazu Domen mają natomiast trafiać domeny internetowe wykorzystywane przez 

podmioty z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy 

czym projektowany przepis nie wymaga, aby w przypadku tej kategorii domen istniało 

uzasadnione podejrzenie, iż prowadzona jest działalność z przekroczeniem posiadanych 

uprawnień.  

Zatem obecna redakcja art. 6d ust. 2 projektu ustawy prowadzi do wniosku, że do części A Wykazu 

Domen mogą zostać wpisane dowolne domeny internetowe, a jedynym kryterium jest fakt, że są one 

wykorzystywane przez podmioty z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej – to oznacza możliwość wpisania do części A Wykazu Domen każdej strony prowadzonej przez 

podmiot zagraniczny, bez względu na to, czy wobec takiej strony i takiego podmiotu zachodzi 

jakiekolwiek podejrzenie naruszenia prawa.  

Jednocześnie taka konstrukcja art. 6d ust. 2 prowadzi do wniosku, że domeny internetowe 

wykorzystywane przez podmioty z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej nie mogą być zamieszczone ani w części A ani w części B Wykazu Domen. Dopiero art. 6d ust. 3 

projektowanej ustawy wskazuje, że domeny internetowe wykorzystywane przez podmioty z siedzibą lub 

miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zostać wpisane do części A albo B 

Wykazu Domen – przy czym wybór części A albo B zależy od etapu postępowania karnego prowadzonego 

w sprawie. Niemniej jednak art. 6d ust. 3 wskazuje, że do Wykazu Domen będą wpisywane tylko takie 

domeny internetowe wykorzystywane przez podmioty z siedzibą lub miejscem zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są nie objęte nadzorem na podstawie ustaw i innych 

aktów prawnych, o których mowa w art. 1 ust. 2 – co oznacza, że przepis ten jest wprost sprzeczny z art. 

6b ust. 2a, 2b i 4a projektu ustawy, które przewidują, że KNF może wpisać do Wykazu Domen jedynie 

takie domeny, co do których albo złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa naruszenia 

przepisów wskazanych w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (6b ust. 2a i 2b 

projektu ustawy), albo takie domeny, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest 

wykorzystywana do świadczenia usług finansowych bez wymaganych uprawnień wynikających  

z przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 6b ust. 4a 

projektu ustawy).  

Izba zwraca uwagę, iż na etapie wcześniejszych konsultacji publicznych Projektodawca deklarował 

uwzględnienie tych uwag, które wskazywały, że w oparciu o projektowane przepisy nie wiadomo, które 

domeny i w oparciu o jakie przesłanki będą mogły być wpisywane przez KNF do Listy ostrzeżeń 

publicznych i Wykazu Domen. Pomimo tych deklaracji projekt w tym zakresie w dalszym ciągu jest na tyle 

nieprecyzyjny i niejasny, że można uznać, że do Listy ostrzeżeń KNF / Wykazu Domen będą mogły zostać 

dowolne domeny internetowe.  

Izba zwraca również uwagę na niespójności terminologiczne i logiczne projektowanych przepisów. Art. 

6d ust. 1 projektu ustawy definiuje i wprowadza pojęcie „Wykazu Domen”, a pomimo to w kolejnych 

przepisach art. 6d projekt ustawy posługuje się zamiennie pojęciami „aneksu” oraz „rejestru”, co 

powoduje, że tekst jest nieczytelny, nielogiczny i wymaga kompleksowego przeredagowania.  

Izba zwraca również uwagę, że art. 6d ust. 1 projektu ustawy wprowadzając pojęcie „Wykazu Domen” 

stanowi, że KNF prowadzi wykaz domen internetowych wymagających zdalnej ingerencji – 

sformułowanie, że domeny internetowe wymagają zdalnej ingerencji jest całkowicie niezrozumiałe  

i niejasne i powinno zostać usunięte. Brzmienie art. 6d projektu ustawy, w zakresie przepisów 

odnoszących się do funkcjonowania i prowadzenia Wykazu Domen, powinno być takie samo jak 

brzmienie analogicznego art. 15f ust. 1 – 3 ustawy o grach hazardowych.  

3. Zasady funkcjonowania Wykazu Domen – część A.  

Podtrzymując uwagę dotyczącą braku uzasadnienia dla rozdzielania Wykazu Domen na część A i B, Izba 

pragnie przedstawić dodatkowe uwagi do przepisów dotyczących części A Wykazu Domen. 
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Izba nie może się zgodzić z zaproponowanym brzmieniem art. 6d ust. 8 projektu ustawy, ponieważ 

biorąc pod uwagę aspekt techniczny nie jest on akceptowalny. Zdajemy sobie sprawę, że jest to zapis 

wypracowany przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej i co do zasady popieramy jej postulat,  

w warstwie koncepcyjnej jest on zgodny z uwagami PIIT przedstawionymi w piśmie z dnia 14 września 

br., jednak nie został on właściwie dopracowany. 

Brzmienie z projektu ustawy datowanego na 8 grudnia 2017 r.: 

Art. 6d ust. 8 Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do sieci Internet w przypadku 

podmiotów z części A wykazu domen jest obowiązany nieodpłatnie:  

1) uniemożliwić dostęp do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych 

do części A wykazu domen nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do aneksu; 

2) przekierować połączenia odwołujące się do nazw domen internetowych wpisanych do części A wykazu 

domen do prowadzonej przez Komisję strony internetowej na której zamieszczono komunikat dla 

odbiorców usługi dostępu do Internetu zawierający w szczególności informacje o lokalizacji aneksu, 

wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do tego aneksu; 

3) umożliwić dostęp do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z aneksu, nie 

później niż w ciągu 48 godzin od ich wykreślenia z części A wykazu domen.  

Z art. 6d ust. 8  pkt 1) projektu ustawy usunięto zapis, że blokowanie dostępu ma być  dokonywane  

w ramach systemów teleinformatycznych należących do przedsiębiorców telekomunikacyjnych („poprzez 

ich usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do 

zamiany nazw domen internetowych na adresy IP”). Izba sprzeciwia się usunięciu tego zapisu.  

Zagubienie tej cechy w ramach przepisu wskazuje, że przedsiębiorca musiałby przekierowywać cały ruch 

DNS z sieci na swoje DNS, co niosłoby za sobą bardzo poważne skutki prawno-techniczne, bez 

jakichkolwiek „pozytywnych” skutków z punktu widzenia celów ustawy.  

Takie działanie oznaczałoby m.in. naruszenie umów z klientami, w których dopuszczalne jest 

uruchamianie własnych DNS, odcięcie klientów od usług opartych na cudzych DNS (np. OpenDNS, DNS 

korporacyjne itd.). Takie działanie mogłoby potencjalnie powodować również problemy wydajnościowe 

DNS operatora.  

W tym miejscu należy podkreślić, iż zgłoszone w toku konsultacji publicznych uwagi do projektowanego 

art. 6b ust. 8 pkt 1) są zasadne w tym sensie, iż faktycznie przepis ten (identycznie jak art. 15f ust. 5 pkt 

1) ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych) mówi o „usuwaniu” domen z systemów 

teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, podczas gdy w praktyce „usunięcie” domeny 

czyniłoby niemożliwym wymagane prawem przekierowanie abonenta do dedykowanej strony MF / KNF. 

Niemniej jednak nie jest rozwiązaniem problemu usunięcie z art. 6d ust. 8 pkt 1) zdania opisującego 
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zasady technicznego wykonywania narzuconych obowiązków, gdyż ten punkt jest w zasadzie jedynym 

przepisem, który określa w jaki sposób technicznie obowiązki wynikające z ustawy maja być realizowane.     

W tym miejscu należy podkreślić, iż co prawda to samo zagadnienie pojawia się na gruncie 

obowiązującego już art. 15f ust. 5 pkt 1) ustawy o grach hazardowych, to wszelkie praktyczne 

wątpliwości udało się wyjaśnić i wypracować z Ministerstwem Finansów, a rejestr hazardowy działa 

technicznie bez zarzutu.  

Jednocześnie nie można zapominać, iż w założeniu oba rejestry – tj. istniejący rejestr hazardowy (art. 15f 

ust. 5 ustawy o grach hazardowych) oraz planowany Wykaz Domen część A (art. 6d ust. 8 ustawy o 

nadzorze nad rynkiem finansowym) – z perspektywy technicznej mają działać identycznie. Natomiast 

wprowadzanie jakichkolwiek zmian prawnych, które spowodują, że przepisy dotyczące obu rejestrów nie 

będą brzmiały identycznie, spowoduje, iż na gruncie wykładni przepisów prawa pojawią się rozbieżności 

co do praw i obowiązków związanych z funkcjonowaniem jednego czy drugiego rejestru. Wychodząc 

bowiem z fundamentalnego dla wykładni prawa założenia o racjonalności ustawodawcy, trzeba przyjąć, 

iż różnica w brzmieniu przepisów pociąga z sobą różne prawa i obowiązki wypływające z takiego 

przepisu. Jeśli zatem przepisy regulujące działanie obu rejestrów – tj. istniejący rejestr hazardowy (art. 

15f ust. 5 ustawy o grach hazardowych) oraz planowany Wykaz Domen część A (art. 6d ust. 8 ustawy  

o nadzorze nad rynkiem finansowym) – będą miały różne brzmienie, spowoduje to poważne kłopoty 

zarówno prawne jak i techniczne mające wpływ nie tylko na funkcjonowanie planowanego „Wykazu 

Domen”, ale również na funkcjonowanie istniejącego już rejestru hazardowego.  

Opierając się na przykładach pojawiają się następujące pytania: 

1. czy fakt, iż w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym nie będzie zapisu technicznego 

stanowiącego odpowiednik art. 15f ust. 5 pkt 1) ustawy o grach hazardowych oznacza, że Wykaz 

Domen cześć A ma technicznie działać na innych zasadach niż rejestr hazardowy?; a jeśli tak to 

na jakich (art. 6d ust. 8 pkt 1) projektu ustawy milczy na ten temat)?; 

2. czy dodanie do art. 6d nowego ust. 10 (przepis w założeniu rozstrzygający kwestię objęcia 

blokadą subdomen) bez dodania analogicznego przepisu do art. art. 15f ustawy o grach 

hazardowych oznacza, iż na gruncie Wykazu Domen subdomeny nie będą blokowane, a na 

gruncie rejestru hazardowego subdomeny powinny być blokowane (pomimo, iż w porozumieniu  

z Ministerstwem Finansów uzgodniono, iż rejestr hazardowy nie blokuje subdomen, a blokada 

obejmuje jedynie konkretne URL)? 

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba zwraca uwagę na konieczność zapewnienia, iż przepisy regulujące 

działanie rejestrów – hazardowego i Wykazu Domen – będą identyczne. W związku z powyższym Izba 

wskazuje na konieczność zapewnienia, że przepisy projektu ustawy dotyczące funkcjonowania Wykazu 

Domen część A (art. 6d ust. 8 projektu ustawy) będą miały identyczne brzmienie jak analogiczny art. 15f 



   
 

 
©PIIT: Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych 
innych ustaw w wersji z dnia 8 grudnia 2017 r. (PIIT/1487/17), 2017-12-22  
 

Strona 14 z 16 
 

 
 

ust. 5 ustawy o grach hazardowych. W szczególności izba zwraca uwagę na konieczność nadania art. 6d 

ust. 8 pkt 1) projektu ustawy następującego brzmienia: 

1) uniemożliwić dostęp do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych 

do części A wykazu domen poprzez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP, nie później niż  

w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do wykazu domen.  

 

4. Obowiązek notyfikacji projektu ustawy do Komisji Europejskiej przed jej uchwaleniem i wejściem  

w życie.  

Projektowany Wykaz Domen w części A przewiduje blokowanie, a w części B ograniczenie w dostępie do 

stron internetowych prowadzonych pod adresami zamieszczonymi w Wykazie. Nie ulega wątpliwości, iż  

z wykorzystaniem blokowanych / ograniczonych w dostępie stron internetowych oferowane są usługi 

świadczone drogą elektroniczną (treść i zakres tych usług może być powodem wpisania domeny do 

Wykazu), które zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych 

oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (dalej „dyrektywa”) określane są mianem 

„usług społeczeństwa informacyjnego”. Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy Państwa Członkowskie UE 

niezwłocznie przekazują (notyfikują) Komisji Europejskiej wszelkie projekty przepisów technicznych oraz 

odraczają przyjęcie projektu przepisów technicznych o trzy miesiące, począwszy od daty otrzymania 

przez Komisję notyfikacji. Należy podkreślić, że pojęcie „przepisów technicznych” podlegających 

notyfikacji do Komisji Europejskiej zostało zdefiniowane (art. 1 ust. 1 lit. f) dyrektywy) bardzo szeroko, 

obejmując wszystkie projektowane akty prawne i rozstrzygnięcia, które zakazują świadczenia bądź 

korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego.  

W związku z powyższym w ocenie Izby na Projektodawcy ciąży obowiązek notyfikowania projektu ustawy 

do Komisji Europejskiej.  

III. Uwagi do uzasadnienia projektu ustawy oraz Oceny Skutków Regulacji. 

Projektowane przepisy, wprowadzając uciążliwie i bardzo kosztowe we wdrożeniu i utrzymaniu 

obowiązki w zakresie blokowania dostępu do stron internetowych działających pod adresami 

wskazanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, szczególnie niekorzystnie wpłyną na rozwój polskiego 

sektora informacyjna – telekomunikacyjnego (ICT). Pomimo wielu uwag i zastrzeżeń w tym zakresie 

uzasadnienie do projektu ustawy w dalszym ciągu jedynie w jednym zdaniu odnosi się do planowanego 

mechanizmu blokowania dostępu do stron internetowych, nie przedstawiając żadnych argumentów, 

które uzasadniałyby konieczność wprowadzenia tak kosztownych i społecznie wątpliwych rozwiązań, 
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pomijając w zupełności potrzebę uzasadnienia i wyjaśnienia najnowszego pomysłu Projektodawcy jakim 

jest podział wykazu domen do zablokowania na część A i B, co z perspektywy technicznej i obowiązków 

nakładanych na dostawców usługi dostępu do Internetu oznacza konieczność opracowania i wdrożenia 

dwóch mechanizmów blokowania oraz ograniczania dostępu. Uzasadnienie projektu ustawy ogranicza 

się do stwierdzenia, że projektowane rozwiązania są wzorowane na przepisach ustawy o grach 

hazardowych, bez wskazania jakiejkolwiek argumentacji, która uzasadniałaby konieczność stworzenia 

kolejnego rejestru blokowanych adresów internetowych, tak jakby sam fakt istnienia jednego rejestru 

uzasadniał tworzenie kolejnych rejestrów. Ponadto, nie sposób nie zauważyć, że plan stworzenia części 

B Wykazu Domen nie znajduje żadnej analogii w funkcjonującym już rejestrze hazardowym. 

Nie można się również zgodzić ze stwierdzeniem zawartym w uzasadnieniu projektu ustawy, że zawarte 

w projekcie regulacje nie przewidują wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców zgodnie z art. 103 pkt 1a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (…), skoro 

kosztowne we wdrożeniu i obsłudze obowiązki związane z Wykazem Domen będą ciążyły na wszystkich 

dostawcach usługi dostępu do Internetu, w tym na mikro, małych i średnich przedsiębiorcach 

telekomunikacyjnych.  

W związku z powyższym Izba zwraca uwagę na konieczność uzupełnienia uzasadnienia projektu 

ustawy o rzetelne i kompleksowe uzasadnienie konieczności stworzenia kolejnego rejestru 

blokowanych domen internetowych, w tym konieczność i sens wydzielania części A i B takiego 

rejestru.  

Również Ocena Skutków Regulacji (OSR), pomimo wielu uwag w tym zakresie, w dalszym ciągu 

całkowicie ignoruje duże koszty i inne negatywne konsekwencje jakie z projektowanych przepisów 

wynikają dla przedsiębiorców świadczących usługę dostępu do Internetu, w tym dostawców będących 

małymi albo średnimi przedsiębiorstwami. Nowe obowiązki regulacyjne w zakresie blokowania dostępu 

do stron internetowych stanowią istotną, jeśli nie najważniejszą część projektu ustawy, w sposób 

oczywisty będą generowały bardzo duże koszty po stronie dostawców usługi dostępu do Internetu,  

a pomimo to Ocena Skutków Regulacji całkowicie pomija negatywny wpływy nowych regulacji na sektor 

ICT, a co gorsza w OSR znajduje się informacja, z której wynika – w sposób oczywiście sprzeczny z treścią 

projektu ustawy – jakoby projektowane przepisy nie wprowadzały obciążeń poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE3. W związku z powyższym należy podkreślić, że nie ma przepisów UE, które 

nakazywałby blokowanie stron internetowych, wręcz przeciwnie, uzasadniony jest twierdzenie  

o niezgodności projektowanych przepisów z prawem UE.  

                                                           
3 Patrz punkt 8 OSR, gdzie w rubryce „Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez 
UE(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności)” zaznaczono „NIE”.  
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W punkcie 3 OSR Projektodawca podjął próbę opisania jak problem został rozwiązany w innych krajach, 

w szczególności krajach członkowskich OECD/UE, przy czym w żadnym z opisanych krajów (Wielka 

Brytania, Niemcy, Australia, Singapur) nie ma (tak przynajmniej wynika z opisu w OSR) rozwiązań 

prawnych nakładających obowiązek blokowania dostępu do stron Internetowych, co świadczy o tym, że 

wymienione państwa demokratyczne nie widzą uzasadnienia ani potrzeby wprowadzenia tak 

drastycznych metod jak cenzurowanie Internetu.  

W punkcie 4 OSR (Podmioty, na które oddziałuje projekt) całkowicie pominięto dostawców usługi 

dostępu do Internetu (przedsiębiorców telekomunikacyjnych), na których projekt ustawy nakłada 

najpoważniejsze i najbardziej kosztowne obowiązki. 

Punkt 7 OSR (Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe) nie został w ogóle wypełniony, 

ignorując w ten sposób oczywiste i bardzo wysokie koszty wdrożenia i obsługi narzuconych obowiązków 

przez dostawców usług dostępu do Internetu. Niezgodnie z prawdą w punkcie 8 OSR, w rubryce 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności) zaznaczono „NIE”, choć istotą projektowanych przepisów jest nałożenie obciążeń 

regulacyjnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Punkt ten został opatrzony dodatkowym, 

niezgodnym z prawdą komentarzem, że projekt nie przewiduje zmian w zakresie obciążeń regulacyjnych.  

W związku z powyższym Izba zwraca uwagę na konieczność uzupełnienia (a w zasadzie przygotowania 

od podstaw) OSR, tak aby dokument ten – zgodnie z wymaganiami procesu legislacyjnego – 

uwzględniał i opisywał najważniejsze koszty i skutki gospodarcze wynikające z projektowanych 

regulacji, w tym koszty obciążające przedsiębiorców telekomunikacyjnych związane z realizacją 

obowiązków wynikających z wprowadzenia Wykazu Domen w części A i B.  

 

 


