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Stanowisko Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w Warszawie
w sprawie trybu podpisania ACTA

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze,
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej jest Izbą Gospodarczą zrzeszającą
operatorów lokalnych sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu. Z naszych łączy
korzysta 1,5-2 mln gospodarstw domowych, firm i instytucji – łącznie kilka milionów
Obywateli.
KIKE od lat jest stałym partnerem administracji publicznej w dialogu oraz
konsultacjach dotyczących rynku telekomunikacyjnego. Nasza Izba jest też sygnatariuszem
grudniowego Memorandum ws. współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej
infrastruktury sieci szerokopasmowych, którego inicjatorem jest Minister Administracji i
Cyfryzacji. Kablowe sieci lokalne już dziś oferują łącza o nominalnej przepustowości 100 Mb
i 1 Gb. Stanowią też podstawę świadczenia szerokopasmowych usług na obszarach białych
plam, które w świetle aktualnej inwentaryzacji UKE – obejmują obszar całego kraju, z
wyłączeniem jedynie największych Polskich miast. W/w aspekty naszej działalności stawiają
operatorów lokalnych w ścisłej czołówce partnerów rządowej Agendy Polska Cyfrowa 2020,
której celem jest zapewnienie dostępu do Internetu 100% gospodarstw domowych, firm
i instytucji w naszym kraju.
Panie Premierze, Panie Ministrze.
Rząd uznaje zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu dla
wszystkich Obywateli za jeden ze swoich głównych priorytetów. Powołanie Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji, które swoją działalność już na etapie organizacyjnym rozpoczęło
od podpisania Memorandum, potwierdza istotną rolę Internetu oraz otwartość na dialog i
potrzebę współpracy w jego rozbudowie.

1

W perspektywie w/w działań i deklaracji Rządu całkowicie niezrozumiałymi są więc
działania Rządu ws. podpisania Porozumienia ACTA. Dokument ten, dotyczący w praktyce
przede wszystkim Internetu, powstawał 4 lata bez społecznych i branżowych (w tym
telekomunikacyjnych) konsultacji. Nie towarzyszą mu też żadne wiarygodne i publicznie
znane opracowania dot.:
 wpływu proponowanych rozwiązań na prawa obywatelskie i funkcjonowanie
Internetu,
 zakresu problemu,
 jasne katalogi definicji obowiązków i naruszeń,
 realne wyliczenie zarówno domniemanych strat (czyich dokładnie?),
 jak i koniecznych nakładów i inwestycji związanych z ACTA,
 praktycznych możliwości realizacji nadzoru i infiltracji ruchu milionów
użytkowników Internetu dysponujących już obecnie łączami o przepustowości
100Mb i wyższej.
W/w zastrzeżenia stanowią zaledwie wstęp do opracowania listy zagadnień
niezbędnych do poddania konsultacjom przez podjęciem decyzji ws. podpisania ACTA. To
złożony dokument – wbrew uspokajającym wypowiedziom przedstawicieli Rządu w mediach.
Jednak mimo 4-letniego okresu prac nad zapisami tego porozumienia, nie
przeprowadzono w Polsce żadnych konsultacji jego treści i konsekwencji. A jego treść
będzie dotyczyła 100% Obywateli RP, gdyż wszyscy Polacy mają mieć dostęp do
Internetu.
Jeśli ACTA ma dotyczyć wszystkich Obywateli, to całkowicie niezrozumiałym jest
stanowisko Rządu marginalizujące protesty setek tysięcy Obywateli – zarówno w Internecie,
jak i w Polskich miastach. Niewłaściwym jest bagatelizowanie przez administrację tych
wystąpień i sprowadzanie ich istoty do albo nieznaczących protestów, albo działań grup
hakerskich. Wszyscy wiemy, że protestują przede wszystkim Internauci, zwykli
Obywatele. Zaniepokojeni inicjatywą rządu i przyśpieszonym trybem forsowania
podpisania tego porozumienia.
Panie Premierze, Panie Ministrze.
Nawet jeśli w zapisach ACTA nie ma niczego niezwykłego, czy niepokojącego, to
przekonanie własne Rządu na ten temat nie powinno być jedynym warunkiem podpisania
tego porozumienia, w obecnie forsowanym trybie. Skala protestów Obywatelskich, oraz
korzenie Rządu w partii o nazwie Platforma Obywatelska, wymagają… więcej –
wymuszają na Rządzie dialog, konsultacje społeczne i rzetelną kampanię informacyjną
w sprawie, która jak widać budzi wiele kontrowersji i emocji Polaków. Ale tez branży
telekomunikacyjnej, na którą ACTA próbuje nałożyć kolejne, w dużej części technicznie
niewykonalne obowiązki.
Prace nad ACTA trwały 4 lata. Nie istnieje żaden powód, dla którego porozumienie to,
szczególnie wobec towarzyszących mu wątpliwości, musi zostać podpisane natychmiast, w
ekstraordynaryjnym trybie przez upoważnionego do tego ambasadora RP. Szczerze
powiedziawszy, to właśnie ten pośpieszny tryb, upoważnienie Ambasadora do podpisania
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tak kontrowersyjnego dokumentu i brak dialogu, stanowią powód największego oporu
społecznego i branżowego. A Rząd dysponuje i narzędziami niezbędnymi do szerokich
konsultacji społecznych, i potrzebnym na nie czasem.
Nie można budować społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, nie
prowadząc dialogu z Obywatelami własnego kraju. Nie można forsować podpisania
wątpliwego porozumienia międzynarodowego argumentując, że czas na ewentualne zmiany i
konsultacje będzie później, przed jego ratyfikacją. Albo że może Pan Prezydent nie podpisze.
Właściwiej jest wstrzymać się z podpisaniem z uwagi na konieczność konsultacji społecznych
i kampanię informacyjną, niż później wyjaśniać na arenie międzynarodowej powody ew.
odrzucenia porozumienia przez Parlament RP.
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej jest przeciwna podpisaniu przez Rząd
RP Porozumienia ACTA w opisanym wyżej trybie. Decyzja za lub przeciw podpisaniu
ACTA powinna być oparta na rzeczowych i szerokich konsultacjach społecznych oraz
branżowych, wykraczających poza ramy stowarzyszeń praw autorskich, do których Rząd w
zasadzie się jak dotąd ograniczył. Problem dotyczy bowiem zarówno ogółu Obywateli, jaki i
wielu branż, w szczególności telekomunikacyjnej. A nie wyłącznie wąskiej grupy finansowo
zainteresowanych potencjalnych beneficjentów proponowanych rozwiązań, jakimi są
organizacje praw autorskich poszukujące źródeł dodatkowych przychodów. Narzucony przez
Rząd harmonogram działań mających na celu podpisanie ACTA wbrew opinii publicznej
uniemożliwia jednak przygotowanie szerokiej, merytorycznej opinii nt. porozumienia.
Równocześnie jesteśmy otwarci na konsultacje zapisów ACTA w trybie, w jakim od
lat konsultowane są różne inicjatywy i projekty rządowe dot. rynku telekomunikacyjnego.
Jednak stoimy zdecydowanie na stanowisku, iż konsultacje powinny odbywać się przed
przyjęciem nowych rozwiązań, a nie być zwoływane do prostowania przyjętych złych
rozwiązań.

Z poważaniem,

Arkadiusz Binder
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