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USTAWA
z dnia ____________
o ochronie małoletnich przed treściami pornograficznymi oraz o zmianie ustawy o
radiofonii i telewizji i innych ustaw
Art. 1 [Przepis ogólny]
Ustawa określa obowiązki podmiotów udostępniających kwalifikowane treści pornograficzne
w sieci Internet oraz innych podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną,
podmiotów świadczących usługi płatnicze oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w celu
ochrony małoletnich przed dostępem do takich treści. Ustawa nie uchybia przepisom ustawy z
dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji w zakresie ochrony przed treściami
pornograficznymi nie stanowiącymi kwalifikowanych treści pornograficznych oraz ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny.
Art. 2 [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)

adresie konta – rozumie się przez to adres URL konta.

2)

domena internetowa usługodawcy – domena internetowa prowadzona przez
usługodawcę świadczącego usługi drogą elektroniczną, o których mowa w art. 14 ust.
1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w ramach której usługodawca
przydziela konta;

3)

koncie – rozumie się przez to konto przydzielone usługobiorcy w ramach domeny
internetowej usługodawcy, za pomocą którego udostępniono kwalifikowane treści
pornograficzne w sposób umożliwiający dostęp do nich z terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, bez zastosowania skutecznych narzędzi weryfikacji wieku

4)

kwalifikowanych treściach pornograficznych – rozumie się przez to
treści
przedstawiające rzeczywisty, udawany, wytworzony lub przetworzony: a) stosunek
płciowy obejmujący widoczne zespolenie narządów płciowych oraz pozycje oralnogenitalne, analno-genitalne, oralno-analne, między osobami dorosłymi tej samej lub
odmiennej płci, b) zoofilię, c) masturbację oraz d) sadystyczne lub masochistyczne
praktyki w kontekście seksualnym1.

5)

małoletnim – rozumie się przez to osobę, która nie ukończyła lat osiemnastu.

6)

podmiocie udostępniającym kwalifikowane treści pornograficzne – rozumie się przez
to:

1

Prof. Zbigniew Lew-Starowicz stosuje następującą definicję pornografii: „treści, które eksponują
seksualność (narządy płciowe, reaktywność seksualną, różnorodne formy kontaktów seksualnych) z
pominięciem wszelkich kontekstów, dehumanizujące intymność i relacje, wykonywane i rozpowszechniane w
celu wywołania u odbiorcy podniecenia seksualnego“. Obie zaprezentowane definicje mogą być
przedmiotem dalszej dyskusji.
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podmiot, który udostępnia kwalifikowane treści pornograficzne w sieci Internet
w sposób umożliwiający dostęp do takich treści z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
podmiot, który umożliwia na udostępnionych przez siebie zasobach systemu
informatycznego, w tym w ramach domeny internetowej usługodawcy, udostępnianie
kwalifikowanych treści pornograficznych przez usługobiorców w sposób
umożliwiający dostęp do takich treści z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
podmiot taki nie korzysta w odniesieniu do udostępnianych przez usługobiorcę
kwalifikowanych treści pornograficznych z wyłączenia odpowiedzialności na
podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w
szczególności wie o naruszeniu przez usługobiorcę obowiązków określonych w art. 3
ust. 1 ustawy i niezwłocznie nie uniemożliwia dostępu do takich treści.
7)

Krajowej Radzie – rozumie się przez to Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

8)

organie kontroli – rozumie się przez to Przewodniczącego Krajowej Rady.

9)

współregulatorze – rozumie się przez to Fundację [---] powołaną na mocy niniejszej
ustawy.

Art. 3 [Obowiązki podmiotów udostępniających kwalifikowane treści pornograficzne]
1.
Podmiot udostępniający kwalifikowane treści pornograficzne ma obowiązek
stosowania skutecznych narzędzi weryfikacji wieku odbiorcy w celu uniemożliwienia
osobom małoletnim dostępu do takich treści.
2.
Narzędzia weryfikacji wieku odbiorcy uważa się za skuteczne, nawet gdy ich obejście
przez osoby małoletnie jest możliwe, jeżeli wymaga to zastosowania przez takie osoby
małoletnie nadzwyczajnych środków i działań, których nie można oczekiwać od przeciętnego
odbiorcy.
3.
Organ kontroli w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw cyfryzacji oraz
uzyskaniu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych określi w drodze
rozporządzenia minimalne kryteria, jakim odpowiadać powinny skuteczne narzędzia
weryfikacji wieku odbiorcy, kierując się potrzebą zapewnienia jak najskuteczniejszej ochrony
małoletnich i uwzględniając możliwości techniczne oraz zapewniając odpowiedni poziom
ochrony danych osobowych i prywatności.
Art. 4 [Organ kontroli]
1.
Do zadań organu kontroli należy kontrola przestrzegania obowiązku, o którym mowa
w art. 3 ust. 1, oraz stosowanie środków określonych ustawą w razie stwierdzenia jego
naruszenia.
2.
Obsługę organu kontroli w zakresie zadań określonych ustawą zapewnia Biuro
Krajowej Rady.
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Art. 5 [Określenie statusu współregulatora]2
1.

Ustanawia się fundację pod nazwą „---”.

2.

Nad Fundacją nadzór sprawuje minister właściwy ds. cyfryzacji.

3.

Zarząd Fundacji jest powoływany uchwałą Rady Fundacji.

4.
W skład Rady Fundacji wchodzi [pięciu] członków powołanych przez ministra
właściwego ds. cyfryzacji w sposób następujący:
1)

jeden członek Rady Fundacji jest powoływany spośród kandydatów
wskazanych przez organ kontroli; organ kontroli może przedstawić jednego lub
kilku kandydatów na stanowisko członka Rady Fundacji;

2)

dwóch członków Rady Fundacji jest powoływanych spośród kandydatów
wskazanych przez organizacje, których przedmiotem działalności jest ochrona
interesu dzieci i młodzieży;

3)

jeden członek Rady Fundacji jest powoływany spośród kandydatów
wskazanych przez organizacje, których przedmiotem działalności jest ochrona
prywatności;

4)

jeden członek Rady Fundacji jest powoływany spośród kandydatów
wskazanych przez organizacje reprezentujące interesy usługodawców, o
których mowa w art. 12 lub art. 14 ustawy o świadczeniu drogą elektroniczną.

Art. 6. [Zadania współregulatora]
1.

2

Do zadań współregulatora należy:
1)

monitoring przestrzegania obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na
zasadach określonych w ustawie;

2)

inicjowanie prac badawczych w zakresie wpływu treści pornograficznych na
małoletnich i ochrony małoletnich przed treściami pornograficznymi,

3)

inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony małoletnich przed treściami
pornograficznymi,

4)

podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do
zapewnienia ochrony małoletnich przed treściami pornograficznymi,

5)

opracowywanie i publikacja zaleceń w zakresie stosowania skutecznych
narzędzi weryfikacji wieku,

Prezentowany projekt nie zawiera jeszcze całościowej regulacji statusu współregulatora.
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6)

współdziałanie z organami władzy
przestrzegania przepisów ustawy;

publicznej

w

zakresie

kontroli

7)

opiniowanie projektów aktów prawnych, które mogą mieć wpływ na ochronę
małoletnich przed treściami pornograficznymi,

8)

wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach szczególnych.

2.
Współregulator prowadzi monitoring treści udostępnianych w sieci Internet w celu
identyfikacji kwalifikowanych treści pornograficznych i weryfikacji wykonania przez
podmioty udostępniające kwalifikowane treści pornograficzne obowiązku, o którym mowa w
art. 3 ust. 1.
3.
Każdy może zawiadomić współregulatora o okolicznościach wskazujących na
naruszenie art. 3 ust. 1 ustawy.
Art. 7. [Czynności współregulatora]
1.
W przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących na naruszenie art. 3 ust. 1 ustawy
w toku monitoringu lub na skutek zawiadomienia zgodnie z art. 6 ust. 3, współregulator
podejmuje działania mające na celu ustalenie, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie
naruszenia art. 3 ust. 1 ustawy. Uzasadnione podejrzenie naruszenia współregulator zgłasza
organowi kontroli.
2.

Zgłoszenie zawiera:
1)

wskazanie nazwy i adresu konta lub domeny internetowej, w tym domeny
internetowej usługodawcy lub innego sposobu identyfikacji zasobów systemu
informatycznego, w ramach których udostępniono kwalifikowane treści
pornograficzne, w sposób umożliwiający dostęp do nich z terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, bez zastosowania skutecznych narzędzi weryfikacji
wieku;

2)

opis stanu faktycznego związanego z prawdopodobnym naruszeniem art. 3 ust.
1;

3)

otrzymane przez współregulatora stanowisko podmiotu prowadzącego domenę
internetową, konto lub zasoby systemu informatycznego, o którym mowa w
art. 7 ust. 9;

4)

uzasadnione stanowisko współregulatora co do charakteru udostępnionych
treści jako kwalifikowanych treści pornograficznych;

5)

uzasadnione stanowisko współregulatora co do braku zastosowania narzędzi
weryfikacji wieku lub ich nieskuteczności.
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3.
W terminie co najmniej 7 dni przed dokonaniem zgłoszenia do organu kontroli
współregulator powinien:
1)

w przypadku zamiaru zgłoszenia adresu domeny internetowej, w tym adresu
domeny internetowej usługodawcy w przypadkach, o których mowa w art. 8
ust. 6 pkt. 1 lit. a) – d), podjąć próbę kontaktu z podmiotem prowadzącym taką
domenę internetową, wysyłając informację o stwierdzonym naruszeniu ustawy
na adres poczty elektronicznej wskazany w ramach takiej domeny
internetowej, jako adres kontaktowy, w tym poprzez udostępniony formularz
kontaktowy;

2)

w przypadku zamiaru zgłoszenia adresu konta, podjąć próbę kontaktu z
usługodawcą prowadzącym domenę internetową usługodawcy, wysyłając do
usługodawcy informację o stwierdzonym naruszeniu ustawy na adres poczty
elektronicznej wskazanej w ramach takiej domeny internetowej usługodawcy
jako adres kontaktowy, w tym poprzez udostępniony formularz kontaktowy;

3)

w przypadku zamiaru zgłoszenia zasobów systemu informatycznego, w ramach
których udostępniono kwalifikowane treści pornograficzne z naruszeniem
ustawy, a do których dostęp odbywa się nie tylko poprzez adres URL domeny,
w tym domeny usługodawcy, lub adresy URL konta, podjąć próbę kontaktu z
podmiotem zarządzającym takim zasobem, wysyłając informację o
stwierdzonym naruszeniu ustawy na adres poczty elektronicznej udostępniony
przez taki podmiot, w tym poprzez udostępniony formularz kontaktowy.

4.
Informacja, o której mowa w ust. 3 powinna być sporządzona w języku polskim.
Jeżeli domena, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2 nie jest prowadzona w języku polskim lub
podmiot zarządzający zasobami systemu informatycznego, o których mowa w ust. 3 pkt 3 nie
umożliwia kontaktu w języku polskim, współregulator przekazuje dodatkowo informację we
wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
5.
Informację skierowaną na adres elektroniczny uznaje się za skutecznie doręczoną w
dniu jej wprowadzenia do systemu teleinformatycznego, chyba że współregulator otrzyma
automatyczną wiadomość z systemu teleinformatycznego o niedostarczeniu informacji pod
wskazany adres poczty elektronicznej. W takim przypadku współregulator podejmie drugą
próbę kontaktu, nie wcześniej niż po 24 godzinach od wysłania pierwszej informacji do
podmiotów wskazanych w ust. 3 pkt 1 lub 2.
6.
Usługodawca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 może uzgodnić ze współregulatorem
inne formy kontaktu, kierując się potrzebą efektywnego dostarczania informacji i
minimalizacji kosztów.
7.
Współregulator nie ma obowiązku przekazywania informacji, o których mowa w ust.
3 pkt 1) - 2) jeżeli zachodzi choćby jedna z poniższych okoliczności:
1)

domena internetowa nie zawiera w sposób wyraźny i jednoznaczny informacji
o adresie poczty elektronicznej na stronie głównej domeny internetowej, na
5
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wyraźnie i jednoznacznie oznaczonej na stronie głównej podstronie
dedykowanej dla informacji kontaktowych lub w treści regulaminu dostępnego
z poziomu strony głównej domeny internetowej, a takiego adresu poczty
elektronicznej dla abonenta domeny nie można również uzyskać z dostępnej
publicznie bazy Whois właściwej dla kraju rejestracji domeny.
2)

domena internetowa jest prowadzona w języku innym niż jeden z języków
urzędowych Unii Europejskiej.

3)

pomimo dwóch prób przekazania informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1)2) w odstępie nie mniejszym niż 24 godziny, współregulator otrzyma w
odpowiedzi na takie próby automatyczną wiadomość z systemu
teleinformatycznego o niemożliwości dostarczenia tych informacji na
wskazany adres poczty elektronicznej.

8.
Współregulator nie ma obowiązku przekazywania informacji, o których mowa w ust.
3 pkt 3) jeżeli zachodzi choćby jedna z poniższych okoliczności:
1)

podmiot zarządzający danym zasobem systemu informatycznego nie
przekazuje podmiotom zainteresowanym dostępem do takich zasobów w
sposób wyraźny i jednoznaczny informacji o adresie poczty elektronicznej,

2)

informacje, o których mowa w pkt 1) są przekazywane w języku innym niż
jeden z języków urzędowych Unii Europejskiej.

9.
Jeżeli w odpowiedzi na przesłanie informacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy,
współregulator otrzyma stanowisko podmiotu prowadzącego domenę internetową, konto lub
zasoby systemu informatycznego może to stanowisko uwzględnić odstępując od dokonania
zgłoszenia do organu kontroli lub dokonać zgłoszenia informując taki podmiot o
uprawnieniach organu kontroli oraz o przysługujących środkach prawnych od rozstrzygnięć i
czynności organu kontroli. Stanowisko wyżej wskazanego podmiotu musi być sporządzone w
języku polskim oraz musi zawierać dane określone w art. 10 ust. 4. W przeciwnym wypadku
stanowisko nie jest uwzględniane.
Art. 8 [Rejestr domen
pornograficznymi]

internetowych

i

kont

z

kwalifikowanymi

treściami

1.
Organ kontroli prowadzi rejestr domen internetowych i kont, za pośrednictwem
których rozpowszechnione zostały kwalifikowane treści pornograficzne w sposób
umożliwiający do nich dostęp z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez zastosowania
skutecznych narządzi weryfikacji wieku, zwany dalej „Rejestrem”.
2.

Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze.

3.
Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym
automatyczne przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych przedsiębiorców
telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych.
6
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4.
Organ kontroli udostępnia na stronie podmiotowej biuletynu informacji publicznej
Krajowej Rady odnośnik do Rejestru.
5.

6.

Wpisowi do Rejestru podlega:
1)

adres i nazwa domeny internetowej, w tym domeny usługodawcy w
przypadkach wskazanych w art. 8 ust. 6 pkt 1) lit. a)-d), za pomocą której
udostępniono kwalifikowane treści pornograficzne, w sposób umożliwiający
dostęp do nich z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez zastosowania
skutecznych narzędzi weryfikacji wieku;

2)

adres konta, w ramach którego udostępniono kwalifikowane treści
pornograficzne, w sposób umożliwiający dostęp do nich z terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, bez zastosowania skutecznych narzędzi weryfikacji
wieku;

3)

data dokonania wpisu, jego zmiany lub wykreślenia.

Wpisowi do Rejestru nie podlega:
1)

2)

7.

nazwa i adres domeny internetowej usługodawcy, chyba że:
a)

domena internetowa usługodawcy nie zawiera informacji o adresie
poczty elektronicznej na stronie głównej domeny, na wyraźnie
oznaczonej na stronie głównej podstronie dedykowanej dla informacji
kontaktowych lub w treści regulaminu dostępnego bezpośrednio z
poziomu strony głównej domeny internetowej,

b)

usługodawca nie korzysta w odniesieniu do udostępnianych przez
usługobiorcę kwalifikowanych treści pornograficznych z wyłączenia
odpowiedzialności na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, w szczególności wie o naruszeniu przez
usługobiorcę obowiązków określonych w art. 3 ust. 1 ustawy i
niezwłocznie nie uniemożliwia dostępu do takich treści, lub

c)

nie można wyodrębnić adresu konta w ramach domeny internetowej
usługodawcy;

nazwa i adres domeny internetowej oraz adres konta, jeżeli udostępnienie
kwalifikowanych treści pornograficznych w takiej domenie internetowej lub na
koncie miało charakter incydentalny.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do sieci Internet jest
obowiązany do:
1)

nieodpłatnego
uniemożliwienia
dostępu
do
stron
internetowych
wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru poprzez
ich
usunięcie
z
systemów
teleinformatycznych
przedsiębiorców
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telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych na
adresy IP, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do Rejestru;
2)

nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do kont, których adresy zostały wpisane
do Rejestru poprzez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany adresów kont na
adresy IP, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do Rejestru;

3)

nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen
internetowych oraz adresów kont, wpisanych do Rejestru do strony internetowej
wskazanej przez Przewodniczącego Krajowej Rady do tego celu w biuletynie
informacji publicznej Krajowej Rady;

4)

nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących
nazwy domen oraz adresów kont, wykreślonych z Rejestru, nie później niż w
ciągu 48 godzin od wykreślenia nazwy domeny internetowej z Rejestru.

8.
Zakazane jest udostępnianie usług płatniczych przez dostawców usług płatniczych na
stronach internetowych wykorzystujących nazwy i adresy domen lub kont wpisanych do
Rejestru.
9.
W przypadku świadczenia usług płatniczych na stronie internetowej wykorzystującej
nazwę i adres domeny internetowej lub konta wpisanych do Rejestru, dostawca usług
płatniczych jest obowiązany do zaprzestania świadczenia tych usług w ciągu 30 dni od dnia
dokonania wpisu domeny do Rejestru.
10.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do uniemożliwienia dokonywania
rozliczeń usług o podwyższonej opłacie, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 16 lipca
2004 Prawo telekomunikacyjne, w odniesieniu do usług dostępnych za pośrednictwem domen
internetowych lub kont wpisanych do Rejestru w ciągu 30 dni od dnia dokonania wpisu.
11.
Krajowa Rada określi w drodze rozporządzenia szczegółowe wymogi techniczne
prowadzenia Rejestru, mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa danych i
konieczność
automatycznego
przekazywania
informacji
przedsiębiorcom
telekomunikacyjnym świadczącym usługi dostępu do sieci Internet lub rozliczeń usług o
podwyższonej opłacie oraz dostawcom usług płatniczych.
Art. 9. [Czynności sprawdzające]
1.
Organ kontroli podejmuje czynności sprawdzające na skutek otrzymania zgłoszenia
współregulatora.
2.
Informację o prowadzonych czynnościach sprawdzających organ kontroli ogłasza w
Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Krajową
Radę.
3.
Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszenia art. 3 ust. 1 ustawy za pośrednictwem konta
wyodrębnionego dla usługobiorcy w domenie usługodawcy, organ kontroli dodatkowo
8
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doręcza informacje o prowadzonych czynnościach sprawdzających usługodawcy za
pośrednictwem adresu elektronicznego wskazanego w ramach domeny usługodawcy jako
adres kontaktowy, w tym poprzez udostępniony formularz kontaktowy. Informację
skierowaną na adres elektroniczny uznaje się za skutecznie doręczoną w dniu jej
wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
4.
Informacja, o której mowa w ust. 3 powinna być sporządzona w języku polskim.
Jeżeli domena internetowa, o której mowa w ust. 3 nie jest prowadzona w języku polskim,
organ kontroli przekazuje dodatkowo informację co najmniej w języku angielskim.
5.
Organ kontroli nie ma obowiązku przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3
jeżeli zachodzi choćby jedna z poniższych okoliczności:
1)

domena internetowa nie zawiera informacji o adresie poczty elektronicznej na
stronie głównej domeny, na wyraźnie oznaczonej na stronie głównej
podstronie dedykowanej dla informacji kontaktowych lub w treści regulaminu
dostępnego z poziomu strony głównej domeny, a takiego adresu poczty
elektronicznej dla abonenta domeny nie można również uzyskać z dostępnej
publicznie bazy Whois właściwej dla kraju rejestracji domeny.

2)

domena internetowa jest prowadzona w języku innym niż jeden z języków
urzędowych Unii Europejskiej.

6.
Informacja o prowadzonych czynnościach sprawdzających zawiera co najmniej: adres
konta lub adres domeny internetowej, za pomocą których mogło dojść do udostępnienia
kwalifikowanych treści pornograficznych z naruszeniem art. 3 ust. 1 ustawy oraz wzmiankę o
prawie podmiotu, który mógł naruszyć art. 3 ust. 1 ustawy, do złożenia wyjaśnień na piśmie
w terminie 14 dni od ogłoszenia informacji. Niezłożenie wyjaśnień w tym terminie uznaje się
za odmowę ich złożenia.
7.
Organ kontroli stwierdza naruszenie art. 3 ust. 1 z uwzględnieniem stanowiska
współregulatora i wyjaśnień złożonych w ramach czynności sprawdzających.
8.
W razie stwierdzenia naruszenia art. 3 ust. 1 ustawy, organ kontroli niezwłocznie
wpisuje do Rejestru nazwę i adres domeny internetowej lub adres konta, w ramach którego
udostępniono kwalifikowane treści pornograficzne, w sposób umożliwiający dostęp do nich z
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez zastosowania skutecznych narzędzi weryfikacji
wieku, chyba że naruszenie ustało.
9.
Organ kontroli nie podejmuje działań w odniesieniu do kwalifikowanych treści
pornograficznych stanowiących dzieła artystyczne lub udostępnianych w ramach publikacji o
charakterze wyłącznie naukowym lub edukacyjnym. W przypadkach budzących wątpliwości,
organ kontroli może zasięgnąć opinii współregulatora.
Art. 10 [Wpis do Rejestru]
1.

Wpis do Rejestru, zmiana wpisu lub jego wykreślenie następują z urzędu.
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2.
Wpis do Rejestru, jego zmiana lub wykreślenie są skuteczne z chwilą opublikowania
w Rejestrze.
3.
W terminie 2 miesięcy od dnia wpisu do Rejestru, sprzeciw od wpisu mogą wnieść do
organu kontroli:

4.

1)

podmiot udostępniający kwalifikowane treści pornograficzne na stronie
internetowej wykorzystującej nazwę i adres domeny internetowej lub adres
konta wpisanych do Rejestru,

2)

przedsiębiorca telekomunikacyjny,

3)

podmiot posiadający tytuł prawny do domeny internetowej, której nazwa i
adres wpisano do Rejestru,

4)

podmiot będący dostawcą usług płatniczych,

5)

przedsiębiorca telekomunikacyjny, o którym mowa w art. 8 ust. 10.

Sprzeciw zawiera:
1)

2)

podstawowe dane identyfikacyjne podmiotu wnoszącego sprzeciw, w
szczególności:
a)

imię i nazwisko, adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych,

b)

nazwę podmiotu, adres, numer z właściwego rejestru handlowego – w
przypadku osób prawnych,

c)

imię, nazwisko oraz adres do doręczeń pełnomocnika do doręczeń w
Rzeczpospolitej Polskiej - w przypadku podmiotu, który nie ma miejsca
zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej
Polskiej,

uzasadnienie sprzeciwu, z którego wynika, że nazwę i adres domeny lub adres
konta, o których mowa w art. 8 ust. 6, należy wykreślić z Rejestru lub, że wpis
z innych przyczyn został dokonany z naruszeniem ustawy.

5.
Jeżeli po wpisaniu do Rejestru nazwy i adresu domeny lub adresu konta, podmiot
udostępniający kwalifikowane treści pornograficzne za pośrednictwem tej domeny lub konta
zaprzestanie udostępniania kwalifikowanych treści pornograficznych lub wprowadzi
skuteczne narzędzia weryfikacji wieku, podmiot taki może złożyć do organu kontroli wniosek
o wykreśleniu danej nazwy i adresu domeny lub adresu konta z Rejestru.
6.
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, organ kontroli przesyła współregulatorowi celem
zaopiniowania. Współregulator przekazuje organowi kontroli opinię w terminie 7 dni od
doręczenia mu wniosku.
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7.
Organ kontroli wydaje decyzję o pozostawieniu nazwy i adresu domeny internetowej
lub adresu konta albo o wykreśleniu z Rejestru, w terminie 21 dni od dnia otrzymania
sprzeciwu lub wniosku, o którym mowa w ust. 5.
Art. 11 [Przepisy proceduralne]
1.
Do działań współregulatora oraz do czynności, o których mowa w art. 9 przepisów
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.
2.
W przypadku wniesienia sprzeciwu organ kontroli tymczasowo wykreśla wpis, chyba
że naruszenie art. 3 ust. 1 ustawy nie budzi wątpliwości. Ostateczna decyzja w przedmiocie
pozostawienia wpisu w Rejestrze stanowi podstawę do ponownego wpisu nazwy i adresu
domeny lub adresu konta w Rejestrze.
3.
W postępowaniu w sprawach odwołań od decyzji, o których mowa w art. 10 ust. 7,
stosuje się przepisy art. 56 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111).
Art. 12 [Zmiany obowiązujących przepisów]
1.
W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz.
1414 i 2111) wprowadza się następujące zmiany:
1)

art. 6 ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„inicjowanie i wspieranie samoregulacji i współregulacji w zakresie dostarczania
usług medialnych, ochrony małoletnich przed dostępem do kwalifikowanych treści
pornograficznych i stosowania skutecznych narzędzi weryfikacji wieku;”

2)

art. 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do rozprowadzania programów radiowych
i telewizyjnych, do udostępniania kwalifikowanych treści pornograficznych i
stosowania narzędzi weryfikacji wieku, jak również do wykonywania obowiązków
wynikających z ustawy przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących
usługi dostępu do sieci Internet oraz dostawców usług płatniczych.”

3)

po art. 53d dodaje się art. 53e – 53h w brzmieniu:
Art. 53e. 1. Jeżeli podmiot udostępniający kwalifikowane treści pornograficzne
narusza przepisy art. 3 ust. 1 ustawy [z dnia _______ tytuł] lub przepisy wydane na
podstawie art. 3 ust. 3 wyżej wskazanej ustawy i w ciągu 14 dni od dnia doręczenia
mu wezwania, o którym mowa w art. 10 ust. 3, nie zaniechał działań naruszających te
przepisy, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na niego karę
pieniężną w wysokości do dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w kwartale
poprzedzającym wydanie decyzji nakładającej karę, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”.
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2.
Określając wysokość nałożonej kary, Przewodniczący Krajowej Rady
uwzględnia zakres i stopień szkodliwości naruszenia oraz dotychczasową działalność
podmiotu.
3.
Kara może być ponownie nałożona po upływie 30 dni od upływu terminu na
zapłatę poprzedniej kary w przypadku nieusunięcia naruszeń przez podmiot
udostępniający kwalifikowane treści pornograficzne.
Art. 53f. 1. Jeżeli przedsiębiorca telekomunikacyjny narusza przepisy art. 8 ust. 7 lub
art. 8 ust. 10 ustawy [z dnia _______] i w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu
wezwania, o którym mowa w art. 10 ust. 3, nie zaniechał działań naruszających te
przepisy, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na niego karę
pieniężną w wysokości do dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w kwartale
poprzedzającym wydanie decyzji nakładającej karę, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”.
2.
Określając wysokość nałożonej kary, Przewodniczący Krajowej Rady
uwzględnia zakres i stopień szkodliwości naruszenia oraz dotychczasową działalność
przedsiębiorcy.
3.
Kara może być ponownie nałożona po upływie 30 dni od upływu terminu na
zapłatę poprzedniej kary w przypadku nieusunięcia naruszeń przez podmiot
udostępniający kwalifikowane treści pornograficzne.
Art. 53g. 1. Jeżeli dostawca usług płatniczych narusza przepisy art. 8 ust. 9 ustawy [z
dnia _______] i w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania, o którym mowa w
art. 10 ust. 3, nie zaniechał działań naruszających te przepisy, Przewodniczący
Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na niego karę pieniężną w wysokości do
dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym wydanie
decyzji nakładającej karę, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
2.
Określając wysokość nałożonej kary, Przewodniczący Krajowej Rady
uwzględnia zakres i stopień szkodliwości naruszenia oraz dotychczasową działalność
dostawcy usług płatniczych.
3.
Kara może być ponownie nałożona po upływie 30 dni od upływu terminu na
zapłatę poprzedniej kary w przypadku nieusunięcia naruszeń przez podmiot
udostępniający kwalifikowane treści pornograficzne.
2.
W ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dziennik Ustaw z 2019, poz. 123) po art. 3a1 dodaje się art. 3a2 w brzmieniu:
Świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania kwalifikowanych
treści pornograficznych podlega prawu polskiemu, w przypadku gdy usługa jest
dostępna z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że polega na świadczeniu
audiowizualnych usług medialnych podlegających jurysdykcji innego państwa
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członkowskiego Unii Europejskiej na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie koordynacji niektórych przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących
świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych
usługach medialnych).
Art. 13 [Przepisy chroniące zbiorowe interesy konsumentów]
Naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 o ochronie konkurencji i konsumentów jest:
1)
2)

udostępnianie kwalifikowanych treści pornograficznych z naruszeniem ustawy z
dnia [_____ tytuł];
reklama i promocja domen wpisanych do Rejestru zgodnie z ustawą z dnia [_____
tytuł].

Art. 14 [wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie w terminie [12] miesięcy od jej ogłoszenia, za wyjątkiem art. 5 i art.
6, które wchodzą w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy.
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