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Polskie organizacje społeczne broniące wolności w Internecie bardzo aktywnie monitorują 

proces przygotowawczy do Światowej Konferencji Telekomunikacyjnej, która odbędzie się 

w Dubaju w pierwszej połowie grudnia. Od początku wskazywaliśmy, że wiele z proponowanych 

zmian w Międzynarodowych Regulacjach Telekomunikacyjnych (ITR) może negatywnie wpłynąć 

na funkcjonowanie Internetu i poziom ochrony praw jego użytkowników. W trakcie konsultacji 

społecznych oraz zorganizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) 

warsztatów apelowaliśmy, by polski rząd jednoznacznie opowiedział się przeciwko rozszerzeniu 

mandatu Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) na kwestie związane 

z zarządzaniem Internetem. 

W związku z powyższym pozytywnie przyjęliśmy zmianę stanowiska MAC, w którym powrócono 

do pierwotnego sprzeciwu wobec zwiększenia kompetencji ITU dotyczących Internetu. Bardzo 

nas cieszy, że polski rząd przystąpi do negocjacji w Dubaju z tak stanowczym stanowiskiem. 

Dodatkowo, ostatnie wypowiedzi Pana Ministra w mediach pozwalają nam sądzić, że Polska 

będzie w gronie państw aktywnie walczących o poszanowanie praw i wolności obywatelskich 

w Internecie. 

Jednocześnie zależy nam, aby przygotowywane instrukcje negocjacyjne w sposób bardzo 

precyzyjny i jednoznaczny implementowały postanowienia zawarte w wytycznych 

kierunkowych. Państwa członkowskie ITU mają prawo właściwie do ostatniej chwili zgłaszać 

propozycje zmian do ITR. Polscy przedstawiciele muszą być zatem przygotowani na wszelkie 

możliwe okoliczności. W tym kontekście ważne jest, aby instrukcje negocjacyjne nie 

pozostawiały żadnych wątpliwości co do opinii polskich władz w zakresie mandatu 

regulacyjnego ITU. Oczekujemy, że Pan Minister osobiście zadba o zgodność instrukcji 

z publicznie ogłoszonym stanowiskiem rządu i własnoręcznie podpisze odpowiednie 

dokumenty. 

Szczyt WCIT jest zamknięty na bezpośredni udział społeczeństwa obywatelskiego. Jednak ze 

względu na jego wagę i problematykę, której dotyczy, istotne jest zagwarantowanie szerokiego 
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spektrum uczestników. W związku z tym, apelujemy również o rozszerzenie polskiej delegacji na 

konferencję w Dubaju o reprezentanta lub reprezentantów strony społecznej, do czego zachęcają 

również władze ITU. Polska podejmując taką decyzję byłaby w awangardzie państw, dla których 

udział społeczeństwa obywatelskiego jest ważny w procesach decyzyjnych dotyczących 

Internetu. 

W tym kontekście wyrażamy również oczekiwanie, że – zgodnie z zapowiedziami sprzed kilku 

miesięcy – w najbliższym czasie zostanie ukonstytuowany Zespół Współpracy Partnerów Sieci 

lub inne stałe forum dialogu między przedstawicielami administracji publicznej, biznesu 

i organizacji pozarządowych. Tego typu ciało wydaje się niezbędne w perspektywie politycznych 

i regulacyjnych wyzwań w obszarze Internetu, z jakimi polski rząd będzie musiał się zmierzyć 

w nadchodzących miesiącach; byłoby to też naturalne forum do wyłonienia reprezentantów 

strony społecznej, którzy mogliby wspierać rząd w dalszym toku negocjacji dotyczących 

zarządzania Internetem oraz reformy istniejących mechanizmów w tym obszarze. 

Pogłębienie dialogu rządu z zainteresowanymi środowiskami to sprawa pilna. Już 10 stycznia 

2013 r. ma zostać opublikowana ostatnia (czwarta) wersja dokumentu mającego być podstawą 

obrad majowego szczytu organizowanego przez ITU World Telecommunication/ICT Policy 

Forum (WTPF). W kontekście tematów, jakie będą przedmiotem rozmów na tym forum, jest 

niezmiernie ważne, aby reprezentanci i eksperci strony społecznej mogli wziąć udział 

w przygotowaniach oraz w obradach samego WTPF. 
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