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8 listopada 2022 roku 

 

Szanowny Panie Premierze, szanowny Panie Ministrze! 

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 października 2022 roku i opublikowanego projektu ustawy  

o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie (dalej, 

„Projekt”), Stowarzyszenie Twoja Sprawa przedstawia następujące stanowisko. 

1. Stowarzyszenie Twoja Sprawa uważa, że każdy krok, który ma za zadanie wspieranie 

rodziców w ich trosce o bezpieczeństwo dzieci w Internecie jest krokiem w dobrym 

kierunku. Niemniej jednak pragniemy podzielić się wątpliwościami co do tego, na ile 

Projekt spowoduje realne polepszenie bezpieczeństwa małoletnich w świecie cyfrowym. 

2. Do najbardziej korzystnych propozycji przedstawionych w Projekcie zaliczamy: 

(a) nałożenie na dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 

obowiązku zaproponowania abonentom usługi ograniczania dostępu do treści 

pornograficznych (art. 4 ust. 4 Projektu); trudno na chwilę obecną ocenić, na ile 



 

obowiązek ten będzie mógł być wykonany, szczególnie w zakresie najbardziej 

popularnej wśród małoletnich opcji zakupu usług pre-paid; 

(b) bezpłatność proponowanych narzędzi (art. 3 ust. 2 Projektu); 

(c) obowiązek wdrożenia ograniczeń dostępu do treści pornograficznych  

w publicznych sieciach Wi-Fi (art. 10 ust. 1 Projektu), z rozsądnie 

zaproponowanymi wyjątkami od tego obowiązku (art. 10 ust. 3 Projektu). 

3. Równocześnie pragniemy przedstawić nasze krytyczne stanowisko w odniesieniu  

do niektórych przepisów Projektu: 

(a) projekt nie nakłada jakichkolwiek obowiązków na dostawców treści 

pornograficznych, a są to podmioty, które ponoszą największą 

odpowiedzialność za obecny stan zagrożenia dzieci w Internecie; rozumiejąc,  

że egzekwowanie ewentualnych sankcji na owe podmioty jest utrudnione, 

należy poszukiwać takich rozwiązań, aby niewykonywanie przez takich 

dostawców określonych obowiązków spotykało się z reakcją władz, choćby  

w sposób określony w ustawie o grach hazardowych; zdaniem Stowarzyszenia 

Twoja Sprawa do najbardziej pożądanych obowiązków należy konieczność 

wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku; chcemy podkreślić również, 

że narzędzia weryfikacji wieku zostały uznane za jeden z możliwych sposobów 

ochrony dzieci zgodnie z art. 6a Dyrektywy o audiowizualnych usługach 

medialnych zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2018/1808; 

(b) jak wspomniano na wstępie niniejszego stanowiska, Stowarzyszenie Twoja 

Sprawa nie spodziewa się zasadniczej zmiany w dostępie dzieci do pornografii 

za sprawą proponowanego Projektu; z ogólnie dostępnej wiedzy wynika,  

że narzędzia ochrony rodzicielskiej nie są powszechnie stosowane i nie ma 

pewności, że bezpłatność owych narzędzi zmieni podejście rodziców  

do korzystania z tego typu rozwiązań; już obecnie takie bezpłatne narzędzia  

są dostępne na rynku;  

(c) projekt nie przewiduje, w jaki sposób usługi ograniczające dostęp mają być 

wdrażane i czy będą miały zastosowanie do poszczególnych urządzeń, czy też  

do całej usługi świadczonej danemu abonentowi; może mieć to istotne znaczenie  

z punktu widzenia popularności usługi ograniczenia dostępu, gdyż objęcie takim 

ograniczeniem wszystkich urządzeń łączących się z siecią w ramach jednej 

umowy abonenckiej, również tych, z których korzystają osoby dorosłe, może 

całościowo zniechęcić do korzystania z tego typu usług; 

(d) rezygnacja z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych może 

budzić zastrzeżenia dotyczące ochrony prywatności, co będzie miało wpływ  

na dalszą dyskusję publiczną nad Projektem; wydaje się, że propozycje modeli 

weryfikacji wieku przedstawione przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa w trakcie 

prac nad projektem ustawy prowadzonych w ramach Ministerstwa Rodziny  



i Polityki Społecznej, w lepszy sposób adresowały kwestie prywatności 

użytkowników sieci; 

(e) tytuł ustawy jest nieadekwatny do jej treści, gdyż sugeruje, że dochodzi

do ograniczenia dostępu do innych niż pornograficzne treści.

W imieniu Stowarzyszenia Twoja Sprawa 

_________________ 

Urszula Sowińska 

Członek Zarządu 


