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Sz. P. 

Joachim Stanisław Brudziński 

Członek Komisji Wolności Obywatelskich,  

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego 

 

Szanowny Panie, 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od trzech dekad nie ustaje w wysiłkach, aby polskie dzieci były wolne od 

wykorzystywania seksualnego w jakiejkolwiek formie. Wraz z rozwojem Internetu poświęciliśmy 

szczególną uwagę zagrożeniom z nim związanym. Niedługo te działania mogą pójść na marne. 

Dlaczego? 

Wraz z przyjęciem Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej dostawcy usług zostali zobowiązani 

do stosowania rygorystycznych zasad prywatności.  

Jednocześnie w ciągu trzech tygodni po 20 grudnia 2020 roku nastąpił 46% spadek liczby zgłoszeń z 

państw członkowskich UE dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie.  Dostawcy 

usług przestali skanować treści pod kątem poszukiwania przypadków niegodziwego traktowania dzieci 

w Internecie w celach seksualnych, gdyż zabrania im tego EKŁE, w którego treści nie przewidziano 

żadnych wyjątków, także podyktowanych wyższym interesem.  

Rozmowy polityczne prowadzone w Unii Europejskiej nie doprowadziły do przyjęcia porozumienia w 

sprawie tymczasowego odstępstwa od stosowania niektórych przepisów prawa dotyczącego e-

prywatności w zakresie poszukiwania treści mających charakter  wykorzystywania seksualnego 

małoletnich 

Każdego dnia trwania tej sytuacji więcej dzieci jest narażonych na niebezpieczeństwo. Treści 

prezentujące wykorzystywanie seksualne pozostają w sieci. Pokrzywdzonym dzieciom odmawia się 

prawa do bycia odnalezionym i uzyskania pomocy.  

Co jest potrzebne? 

Należy jak najszybciej zwołać polityczne rozmowy trójstronne, a trzy strony muszą wyrazić zgodę na 

tymczasowe wyłączenie stosowania niektórych norm, aby przywrócić poprzedni stan rzeczy. Dostawcy 

usług będą mogli wówczas niezwłocznie wznowić skanowanie pod kątem treści związanych z seksualnym 

wykorzystywaniem dzieci i szkodliwymi zachowaniami seksualnymi wobec dzieci. W czasie stosowania 

tymczasowego odstępstwa można uzgodnić długoterminowe rozwiązania.  
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Pojawiło się wiele dezinformacji na temat charakteru stosowanych narzędzi, wiele z tych informacji 

można z pewnością okreslić jako fake news. Tymczasem skanowanie treści będące przedmiotem tego 

apelu zostało opracowane i jest wykorzystywane wyłącznie do celów ochrony dzieci w Internecie.  

Zwracamy się z prośbą o poinformowanie  posłanki Birgit Sippel, sprawozdawczyni Komisji Wolności 

Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), o swojej opinii na temat tego pilnego 

zagadnienia i wezwać ją, jak i innych Parlamentarzystów do niezwłocznego wyrażenia zgody na 

tymczasowe odstępstwo. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Monika Sajkowska 

Prezeska Zarządu  

Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

 

 


