Warszawa, dnia 28 marca 2018 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI

BM-WOP.072.29.2018

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Dot. pisma z 8 marca 2018 r. Posła na Sejm RP Pana Arkadiusza Marchewki w sprawie
prac nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(interpelacja nr 20144)
Szanowny Panie Marszałku,
Ministerstwo Cyfryzacji dostrzega istniejący problem ograniczania swobody wypowiedzi i
prawa do informacji w internecie - każdy z nas ma bowiem prawo do wyrażania swoich
poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania uzyskanych informacji. Jednak ze
względu na międzynarodowy charakter tego zagadnienia istotne jest znalezienie
kompromisu między ochroną uniwersalnych wartości, takich jak wolność słowa czy prawa
jednostki, a efektywnym zwalczaniem treści niezgodnych z obowiązującym prawem.
Materia dotycząca regulacji praw użytkowników internetu jest niezwykle delikatna,
dlatego niezbędne jest zrównoważenie oczekiwań różnych grup interesu - zarówno
użytkowników internetu, jaki i przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną.
1 marca br. Komisja Europejska opublikowała zalecenia w sprawie działań na rzecz
skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie (2018/334) dotyczące tego
istotnego problemu. Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi obecnie szerokie konsultacje tych
zaleceń z przedstawicielami platform internetowych, podmiotów zajmujących się
dostarczaniem treści w internecie, organizacji społecznych i naukowych. Ich celem jest
wypracowanie rozwiązań pozwalających skutecznie usuwać nielegalne treści w internecie,
nie naruszając tym samym prawa do wolności słowa. Ministerstwo Cyfryzacji przygotuje
także projekt stanowiska rządu do tego dokumentu. Zarówno stanowisko rządu, jak i
wyniki konsultacji będą udostępnione publicznie. Dodatkowo MC zamierza przeprowadzić
cykl spotkań poświęconych debacie publicznej nad wolnością wypowiedzi w Internecie i
jej ograniczeniami.
Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Z uwagi na wskazane wyżej działania decyzja o kontynuowaniu prac nad nowelizacją i
opracowaniem projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie została
podjęta.
Z wyrazami szacunku,
z up. Marek Zagórski
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

