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Główne tezy
1. Unia Europejska zaczyna „cichą rewolucję”. W propozycjach regulacji sieci nie znajdziemy przełomowych zapisów, ale sam fakt
powstania tych przepisów należy uznać za początek rewolucji
w podejściu do Internetu.
2. Akt o rynkach cyfrowych podejmuje trudny problem wzbudzenia
konkurencyjności w nowego rodzaju gospodarce: takiej, w której podaż wielokrotnie przekracza popyt, a rynek zdominowany
jest przez pośredników o charakterze monopsonów.
3. Akt o usługach cyfrowych próbuje znaleźć kompromis między
ochroną wolności słowa a moderacją treści. Ma szansę wprowadzić realną egzekucję prawa krajowego i europejskiego w Internecie, umożliwić użytkownikom niezależny od platformy mechanizm odwołania od decyzji moderacyjnych, zobowiązać firmy do
przejrzystości algorytmów i decyzji.
4. Zgromadzeni przez Klub Jagielloński eksperci w większości pozytywnie wypowiadali się o projektach regulacyjnych. Kluczowa dla
sukcesu będzie skuteczna egzekucja przepisów.
5. Przed nami dwa ogromne wyzwania związane z Internetem:
regulacja interoperacyjności oraz władzy nad danymi.
6. W podejściu do danych warto skupić się na uregulowaniu kontroli nad nimi, a nie własności. To pierwsze podejście pozwala lepiej
ująć specyfikę informacji, które wartości nabierają w swojej masie.
7. Regulacyjne wymogi interoperacyjności mają szansę na znaczące zwiększenie poziomu konkurencyjności na globalnych rynkach cyfrowych. Legislacyjne ujęcie wymogów współpracy usług
i platform oraz przewidzenie skutków takich wymogów jest jednak trudne – nie dziwi więc, że UE postanowiła w bardzo ograniczonym stopniu rozpocząć eksperymenty z interoperacyjnością.
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Bartosz Paszcza

Słowo wstępne
Nie wszystkie rewolucje przychodzą z hukiem, niektóre wydarzają się powoli i po cichu. Unia Europejska chce zostać globalnym pionierem regulacji sieci w demokratycznym duchu. W momencie wydania raportu osiągnięto już polityczne porozumienie
w sprawie Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA)
oraz Aktu o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act, DMA), a ich
publikacja spodziewana jest w najbliższym czasie. Choć przygotowywane regulacje nie zawierają rewolucyjnych przepisów, to
ich wprowadzenie i egzekucja mogą doprowadzić do rewolucji
w unormowaniu spraw cyfrowych w demokratyczny sposób.
Kumulują się w ostatnich latach kluczowe wyzwania państw
w XXI wieku. Regulacja sieci powinna na tej liście znajdować się niemal na szczycie. Nawet w dobie toczonej za naszymi granicami wojny
nie maleje potrzeba zajęcia się tym tematem – szereg amerykańskich
i chińskich firm musi dziś podejmować decyzje o stopniu i charakterze ograniczenia rozprzestrzeniania wojennej propagandy. Nie możemy też zapomnieć o szerszym kontekście: przedsiębiorstwa gospodarki cyfrowej stały się gigantami amerykańskiej giełdy. Platformy
i algorytmy przyczyniły się do tektonicznych przesunięć społecznych i politycznych, których atak na amerykański Kapitol raczej nie
będzie ostatnim aktem.
Regulacja Internetu to trudne zadanie: świeżość zjawisk sieciowych
wymaga odejścia od utartych sposobów myślenia, stworzenia pionierskich przepisów prawnych, których skutki trudno przewidzieć.
Równie trudno jest więc ocenić powstające dopiero przepisy. Jednak
różnorodne grono ekspertów zgromadzone przez Klub Jagielloński
wyraziło optymizm w związku z powstającym prawem. Doceniona
została zmiana myślenia o problemie monopolizacji, umożliwiająca
rozpoczęcie działań mających na celu wzbudzenie sieciowej konku-
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rencyjności. Jednocześnie wprowadzony w DMA próg skali działania platformy, powyżej którego reguły znajdują zastosowanie, zdaje
się chronić interes przynajmniej części małych i średnich przedsiębiorstw. Z kolei w DSA docenione zostały reguły przejrzystości moderacji oraz stworzenie niezależnego, instytucjonalnego mechanizmu
odwoławczego od decyzji platformy. Nad obydwoma regulacjami
wisi jednak potężna wątpliwość: czy regulacyjne zapisy uda się skutecznie wyegzekwować w całej Wspólnocie? Tutaj musimy mieć nadzieję, że wyciągnięte zostały lekcje z problemów egzekucji RODO.
Do tej pory funkcjonowaliśmy pomiędzy dwoma modelami regulacji sieci: jednym z Doliny Krzemowej, drugim z Chin. W tym drugim
podległość podmiotów gospodarczych wobec interesu państwa jest
jasna. W firmach funkcjonują partyjne komórki, własność prywatna
jest gwarantowana do momentu sprzeciwienia się interesowi politycznemu, a wykorzystanie systemów inwigilacji i rankingowania społecznego ignoruje poszanowanie praw obywatelskich (w tym prawa
do prywatności). Model Doliny Krzemowej z kolei opiera się o całkowitą liberalizację relacji państwa i społeczeństwa z siecią. Regulacja
w tym modelu jest wolontaryjna, decyzje prywatnych przedsiębiorstw
pozostawały praktycznie bez możliwości niezależnego odwołania,
a sieć stała się przestrzenią zdominowaną przez kilkunastu gigantów.
Żaden z tych modeli nie stworzył korzystnej relacji społeczeństw ze
światem cyfrowym. Unia Europejska szuka modelu zakorzenionego
z jednej strony w gwarancji zachowania praw obywatelskich, a z drugiej – w budowaniu konkurencyjności wolnego rynku. Czy to się uda?
Na pewno nie od razu: świeżość i zmienność Internetu z pewnością
spowodują, że część regulacyjnych pomysłów okaże się chybiona.
Część z nich jednak ma szansę stać się kamieniem węgielnym trwałego uporządkowania naszej relacji z technologią. Tym bardziej więc
warto się w tę regulację zagłębić.

Bartosz Paszcza
Klub Jagielloński
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Bogusław Wieczorek

1.

Czy Facebook będzie musiał
blokować „fake newsy”?
W UE trwają prace nad Digital
Services Act
Zbliżamy się do wprowadzenia na poziomie unijnym rozwiązań, które będą regulować wolność słowa w Internecie. Nowe
regulacje nałożą szereg zobowiązań na wszystkich użytkowników Internetu – tak przedsiębiorców świadczących swoje
usługi, jak i konsumentów korzystających z nich. Ich skuteczność zależy jednak głównie od tego, czy zostaną aktywnie
wdrożone wobec liderów opinii, osób piastujących określone, decyzyjne stanowiska w strukturze społecznej.
Od dłuższego czasu Komisja Europejska sygnalizowała konieczność rewizji i aktualizacji regulacji dotyczących rynku cyfrowego, przede wszystkim Dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym z dnia 8 czerwca 2000 roku, która ma już ponad
20 lat. Jednakże uznając doniosłość zmian na rynku cyfrowym,
które dokonały się w ostatnich latach, w 2019 roku ogłoszono rozpoczęcie prac nad kompleksową regulacją, stanowiącą swoisty kodeks usług cyfrowych, na który składają się dwie
propozycje rozporządzeń:
•

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym
(Akt o rynkach cyfrowych), dalej także jako Digital Markets
Act (DMA);

•

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
jednolitego rynku usług cyfrowych (Akt o usługach cyfrowych)

9

i zmieniające dyrektywę 2000/31/WE, dalej także jako Digital
Services Act (DSA).
Polityczną iskrą do przedstawienia tych projektów były rezolucje
Parlamentu Europejskiego, które zostały podjęte w konkretnym
czasie, czyli trwającej w Stanach Zjednoczonych kampanii wyborczej do wyborów prezydenckich. Temat odpowiedzialności za
treści dystrybuowane przez media społecznościowe, ich źródło
oraz wiarygodność stanowił przedmiot gorącej debaty, nie tylko
w USA. Co więcej, niedługo po opublikowaniu projektów Rozporządzeń miała miejsce rzecz bezprecedensowa w świecie mediów
społecznościowych, czyli zablokowanie konta urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Twitter.
I choć powyższe zdarzenia pokazują kontekst, w którym odbywa
się dyskusja nad konkretnymi rozwiązaniami prawnymi, to regulacje takie jak DMA i DSA obejmują swoim zakresem znaczną część
codziennej, cyfrowej rzeczywistości. Nowych przepisów będą
musieli przestrzegać w zasadzie wszyscy przedsiębiorcy oferujący swoje usługi na jednolitym rynku, bez względu na miejsce ich
siedziby. Największe platformy internetowe, świadczące usługi
dla ponad 10% ludności Unii, zostaną objęte szczególnymi regulacjami.
Rozbroić cyfrowy monopol
Jak wskazano w uzasadnieniu DMA, „duże platformy powstały
dzięki właściwościom tego sektora, takim jak silne efekty sieciowe, często osadzonym w ich własnych ekosystemach platform,
a ponadto platformy te stanowią kluczowe elementy strukturalne
współczesnej gospodarki cyfrowej, pośrednicząc w większości
transakcji między użytkownikami końcowymi a użytkownikami
biznesowymi”. Zwrócono także uwagę, że „wiele z tych przedsiębiorstw zajmuje się kompleksowym śledzeniem i profilowaniem
użytkowników końcowych”, osiągając „ugruntowaną i trwałą
pozycję, często będącą wynikiem tworzenia konglomeratowych
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ekosystemów wokół świadczonych podstawowych usług platformowych, co zwiększa istniejące bariery wejścia”.
Choć Akt o rynkach cyfrowych odpowiada na innego rodzaju zagrożenia dla rynku wewnętrznego (konkurencja), to nie sposób
odczytywać tej propozycji w związku z Aktem o usługach cyfrowych. Oba projekty zostały opublikowane jednocześnie i są odpowiedzią na wynik tej samej analizy faktycznej. I to właśnie koncentracja podmiotowa, w przypadku bardzo dużych platform
internetowych odnosząca się przede wszystkim do podmiotów
mających swoje siedziby poza terytorium Unii Europejskiej, stanowi drugi kontekst, który należy mieć na uwadze dyskutując
o przedstawionych regulacjach.
DSA nie jest jednak aktem o celu wyłącznie politycznym. Ta kompleksowa regulacja nałoży szereg zobowiązań na wszystkich użytkowników Internetu – tak przedsiębiorców świadczących swoje
usługi, jak i konsumentów korzystających z nich. Jak szeroki jest jej
zasięg, pokazuje już analiza podstawowych definicji wykorzystywanych w Rozporządzeniu.
„Platformą internetową” jest taki dostawca usługi hostingu, który
na żądanie odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną i wyłącznie poboczną funkcją innej usługi, i ze względów obiektywnych
i technicznych nie można go wykorzystać bez takiej innej usługi.
Co istotne, europejski ustawodawca sam przedstawia przykład
takiej funkcji pobocznej, którym jest sekcja komentarzy gazety
internetowej. Powyższy przykład jest z pewnością podyktowany
oczekiwaniem dużych wydawców europejskich, ale oznacza także, że analogicznie wyłączeni zostaną spod obowiązków blogerzy
czy sklepy internetowe publikujące opinie klientów. Platformami
pozostaną jednak takie serwisy, które umożliwiają prezentację
swoich ofert użytkownikom.
„Nielegalne treści” w rozumieniu DSA to wszelkie informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprze-
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daży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem.
Oznacza to, że wachlarz danych, które można uznać za nielegalne
treści, jest bardzo szeroki. Są nimi oczywiście nawoływanie do nienawiści, treści o charakterze terrorystycznym, pedofilskim czy naruszające prawo autorskie, ale także sprzedaż produktów podrobionych oraz treści dyskryminujące. Co więcej, niezgodność
z prawem rozpatrywana jest przez pryzmat tak prawa unijnego,
jak i prawa krajowego.
„Reklamą” jest każda informacja przeznaczona do propagowania
przekazu osoby prawnej lub fizycznej, niezależnie od tego, czy
w celach komercyjnych, czy niekomercyjnych, jeśli pokazywana
jest za wynagrodzeniem.
Nowe obowiązki dostawców usług
I tak, zgodnie z projektem DSA, każdy dostawca usług, nie będący mikro- lub małym przedsiębiorcą, co najmniej raz w roku
zobowiązany jest publikować jasne, zrozumiałe i szczegółowe
sprawozdania dotyczące wszelkiego moderowania treści, które
przeprowadzili w danym okresie, w szczególności w podziale na
zgłoszenia (nakazy) pochodzące od organów państwowych, zgłoszenia nielegalnych treści dokonane przez użytkowników, skargi
użytkowników oraz średni czas przeznaczony na ich wykonanie,
weryfikację lub rozstrzygnięcie. Co ważne, dostawcy usług będą
musieli zapewnić użytkownikom możliwość składania skarg oraz
zgłoszeń nielegalnych treści oraz przedstawić stosowną procedurę na powyższe.
Platformy internetowe dodatkowo będą raportować o liczbie sporów przekazanych do organów pozasądowego rozstrzygania sporów, ich wyniki oraz średni czas trwania, jak też o liczbie przypadków zawieszenia świadczenia usług.
Istotnym novum dla dotychczasowego funkcjonowania usług
internetowych jest konieczność publikowania w takim raporcie
informacji o moderacji treści prowadzonych z inicjatywy dostaw-
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ców, w tym liczbę i rodzaj przyjętych środków, które wpływają na
dostępność, widoczność i osiągalność informacji przekazanych
przez odbiorców usługi oraz na zdolność odbiorców do przekazywania informacji, w podziale na rodzaj przyczyny i podstawę
przyjęcia takich środków. W przypadku platform internetowych
jest to dookreślone ponadto o wszelkie przypadki wykorzystania zautomatyzowanych środków do celów moderowania treści,
w tym wyszczególnienie konkretnych celów, wskaźników precyzji
zautomatyzowanych środków w osiąganiu tych celów oraz zastosowanych zabezpieczeń.
Realizacja tego obowiązku może okazać się szczególnie problematyczna, ponieważ poza „ręcznym” moderowaniem publikowanych treści odnosi się do funkcjonujących algorytmów decydujących o wyświetlaniu ich w danym serwisie. I o ile ogólna wiedza
o czynnikach, które mogą wpływać na pozycję danej treści w serwisie, tajemnicą nie jest (relacja pomiędzy publikującym a odbiorcą, słowa kluczowe, lokalizacja, itp.), to już w szczegółach stanowi
esencję funkcjonowania mediów społecznościowych oraz – choć
w mniejszym stopniu – innych platform, np. sprzedażowych.
Jak wskazuje S. Zuboff w szeroko dyskutowanej publikacji „Wiek
kapitalizmu inwigilacji”, wtórnym celem przetwarzania treści udostępnianych przez użytkowników mediów społecznościowych jest
zapewnienie ciekawej i zróżnicowanej dyskusji. Podstawowym
celem jest takie przetwarzanie udostępnianych danych, które pozwala wpływać na decyzje zakupowe – przewidywać je z wyprzedzeniem, a wręcz inicjować. Z tej perspektywy żadna z dużych
platform nie doprowadzi do ujawniania sposobu i rzeczywistego
celu moderowania treści.
Tym samym należy spodziewać się długoletniego poszukiwania
kompromisu pomiędzy tym stopniem transparentności, który organy europejskie i interesariusze społeczni chcieliby osiągnąć,
a tym, który przedsiębiorcy chcieliby ujawnić. Co więcej, w kontekście znaczącego rozwoju sztucznej inteligencji i jej autonomiczne-
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go rozwoju (algorytmy „uczące się”) może okazać się, że dostawcy
usług nie tylko nie chcą, ale nie potrafią wskazać tych czynników,
które decydują o pierwszeństwie prezentacji treści. Choć i w tym
zakresie zaprezentowana została w kwietniu 2021 roku propozycja kompleksowej regulacji (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (Akt w sprawie sztucznej inteligencji)
i zmieniające niektóre akty ustawodawcze Unii), zakładająca
„uczenie się” w sposób z góry zaplanowany i nie wprowadzający
istotnych zmian.
Inną kwestią wartą rozważenia jest publiczny charakter sprawozdań. Europejski ustawodawca w wyraźny sposób postanowił wykorzystać sieciowy charakter Internetu i sprawozdania dostawców poddać przede wszystkim badaniu społecznemu – samym
użytkownikom i organizacjom społecznym, a także podmiotom
konkurencyjnym – wobec bardzo szerokiego kręgu zobowiązanych i ograniczonych możliwości kontrolnych państwa. Dla organów państwowych natomiast rezerwując szczególne uprawnienia
i szczególne zobowiązania nałożone na bardzo duże platformy internetowe, tj. posiadających co najmniej 45 milionów aktywnych
użytkowników.
Kiedy zawiesić użytkownika?
Forpocztą legislacji europejskiej jest niemiecka ustawa Netzwerkdurchsetzungsgesetz z 30 czerwca 2017 roku, koncentrująca
się na walce z mową nienawiści i fake newsami oraz ich możliwie szybkim usuwaniu i blokowaniu. Przywołanie tego aktu ma
znaczenie o tyle, że możliwe jest sprawdzenie, jak przebiega realizacja obowiązków informacyjnych w praktyce. Na stronach internetowych największych platform znajdują się raporty, których
publikację przewiduje prawo. Znaczna część platform internetowych publikowała je zresztą już wcześniej, z jednej strony realizując wewnętrzną politykę transparentności (w autonomicznie oznaczonych granicach), z drugiej zaś prezentując się użytkownikom
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jako podmioty odpierające większość wniosków o ujawnienie informacji ich dotyczących, a które kierowane były przez organy poszczególnych państw. Przykład niemiecki pokazuje wreszcie, że
możliwe jest egzekwowanie takiego prawa – tamtejszy regulator
już w 2019 roku nałożył na Facebooka ponad 2 mln euro kary za
niedopełnienie obowiązku informacyjnego.
Akt o usługach cyfrowych wprost przewiduje obowiązek zawieszania użytkowników „często przekazujących ewidentnie nielegalne
treści” „na rozsądny okres i po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia”. Z drugiej strony, przewidziany został analogiczny obowiązek
zawieszania użytkowników często składających ewidentnie bezzasadne zgłoszenia lub skargi dotyczące innych treści.
Przywołując w tym kontekście bardzo szeroką definicję nielegalnych treści może to oznaczać usankcjonowanie możliwości blokowania treści oraz użytkowników ze względów wyłącznie politycznych lub światopoglądowych. Może to dotyczyć zarówno
typowych postów w mediach społecznościowych, jak ofert sprzedaży określonych towarów lub usług, w sposób domniemany
naruszających prawo autorskie, prawo własności przemysłowej,
przepisy antydyskryminacyjne czy jakiekolwiek inne przepisy krajowe lub europejskie.
Co istotne, ocenę zachowań poszczególnych użytkowników oraz
„nielegalności” treści dokonują platformy internetowe, przy czym
DSA wskazuje, że pod uwagę powinny być brane co najmniej takie
zmienne, jak: liczba przekazanych ewidentnie nielegalnych treści
czy względny stosunek takiej liczby do całkowitej liczby informacji, ale także czynniki zupełnie subiektywne, jak powaga niewłaściwego korzystania i jego konsekwencje, oraz zamiar użytkownika.
Takie określenie zasad funkcjonowania debaty publicznej w Internecie jest wyborem aksjologicznym. Dotychczas nie wszystkie
platformy w ten sposób definiowały swoją rolę moderatora, oddając tę część władztwa (i obowiązki oraz nakłady z tym związane)
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organom państwowym. Z perspektywy użytkownika oznacza to,
że „ciężar dowodu” spoczywać będzie na użytkowniku, który po
akcji dostawcy usługi, z którą się nie zgadza, będzie zmuszony
dochodzić swojego prawa przed organami państwa. Wobec dynamiki dyskusji publicznej oznacza to oczywiście możliwość wyłączenia z dyskursu takich poglądów, które stoją w sprzeczności
z przyjętymi zasadami – co zresztą od wielu lat ma miejsce – choć
rzeczywiście, DSA za przesłankę takiej moderacji przyjmuje niezgodność z prawem stanowionym, a nie enigmatyczne „zasady
społeczności” danego medium.
Z drugiej strony, nakłada to na dostawców usług dużą odpowiedzialność za wyznaczenie granic uznawania treści za nielegalne
bez poparcia stanowiska prawomocnym orzeczeniem sądowym
oraz sposobu reagowania na zgłoszenia ich dotyczące. W praktyce bowiem, trafność podejmowanych decyzji będzie w pierwszej
kolejności recenzowana przez opinię publiczną i samych użytkowników, a dopiero po długim czasie przez ocenę sądową. Oba te
procesy mogą pociągać za sobą negatywne konsekwencje dla dostawców usług. Także w przypadku, gdy oceny te będą ze sobą
sprzeczne.
***
Powyższe rozwiązania mają znaczenie przede wszystkim, jeśli zostaną aktywnie wdrożone wobec liderów opinii czy osób piastujących określone, decyzyjne stanowiska w strukturze społecznej
(jak choćby Donald Trump). Rola mediów społecznościowych nie
sprowadza się przecież do prezentowania treści publikowanych
przez osoby trzecie. Dla informacji generowanych przez miliardy ich aktywnych użytkowników kluczowy jest sposób doboru
treści do wyświetlania i sugerowania nowych treści, nie zaś ich
faktyczne upublicznienie.
Oceniając zaproponowane rozwiązania w zakresie moderacji
treści i odpowiedzialności za nie przez platformy internetowe,
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docenić należy próbę usystematyzowania i ujednolicenia funkcjonujących w Internecie reguł, wreszcie – oparcie je w stanowionym
prawie. Projekty prezentują także logikę funkcjonowania systemu
prawnego, znaną już z RODO. Przepis prawa pozostawia dużą dowolność po stronie zobowiązanego, wyznaczając jedynie ramy
funkcjonowania i zastrzegając dla organu państwowego władztwo
w zakresie oceny wdrożonych rozwiązań lub realizacji obowiązku
informacyjnego. Takie podejście jest uzasadnione dynamicznym
środowiskiem, które prawodawca podejmuje się regulować, ale
wymaga wysokiej kultury prawnej wszystkich uczestników obrotu
prawnego.
Rzeczywista ocena regulacji będzie jednak zależna od jej egzekwowania tak przez organy państw członkowskich, jak i ocenę
orzeczniczą sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, przede wszystkim wyznaczającą ramy dla obowiązków informacyjnych oraz przyjętych procedur dotyczących nielegalnych treści.

Bogusław Wieczorek
Radca prawny. W swojej dotychczasowej praktyce pracował w kancelarii prawnej specjalizującej się w ochronie własności intelektualnej,
ogólnopolskiej agencji reklamowej, a także
jako redaktor portalu prawniczego. Autor bloga
„Własność intelektualna w praktyce”.
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dr Bartłomiej Biga

2.		 Giganci technologiczni i obfitość
treści. Czy Digital Markets Act
sprawi, że konkurencja w Internecie
będzie miała przyszłość?
Musimy się zmierzyć z problemem, do zwalczania którego jesteśmy kompletnie nieprzygotowani. Tym wyzwaniem, choć
brzmi to paradoksalnie, jest obfitość. Z tego właśnie powodu do opisu dzisiejszej gospodarki często używam określenia
„tragedia niematerialnej obfitości”. Czy Digital Markets Act
może pomóc w sprawieniu, że korzyści z obfitości będą lepiej
widoczne, a problemy zostaną zmarginalizowane?
W świecie cyfrowym rzadsze nie znaczy droższe
Ekonomiści przez wieki uczyli się, jak zarządzać jedynie w warunkach niedoboru. Dlatego w klasycznych definicjach ekonomii
pojawiają się różne wersje stwierdzenia, że jest to nauka o gospodarowaniu, gdy potrzeby wielokrotnie przewyższają dostępne zasoby. Stąd chociażby powszechne założenie, że dobro rzadkie to
dobro cenne. Obrazuje to m.in. słynny dylemat: dlaczego woda
jest tania, choć niezbędna do życia, zaś diamenty są drogie, choć
łatwo się bez nich obejść?
To dominujące przekonanie o budowaniu wartości w oparciu
o rzadkość zmieniło dopiero pojawienie się gospodarki cyfrowej, która sprawiła, że z wielu dóbr niematerialnych teoretycznie
może korzystać każdy, i to bez straty dla innych użytkowników. Co
więcej, dzięki wyniesionemu na piedestał efektowi sieciowemu
(network effect) im więcej osób korzysta z jakiegoś rozwiązania, tym
lepiej dla każdego użytkownika (im więcej ludzi korzysta z danej sieci społecznościowej, tym jej użyteczność dla każdego jest wyższa).
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Twórcy internetowi szybko zrozumieli, że w gospodarce cyfrowej
sukces buduje się na dużych zasięgach, a nie na ekskluzywności. Ponieważ koszt krańcowy dostarczenia produktu kolejnemu
użytkownikowi jest bliski zeru (co barwnie opisał Jeremy Rifkin
w „Społeczeństwie zerowych kosztów krańcowych”), trzeba zrezygnować z ograniczania dostępu i postawić na rozpowszechnianie.
Taki model szerokiego, warunkowego udostępniania nazywam
ukierunkowaną dyfuzją. Został on zaadaptowany w wielu branżach. Jego popularność wynika ze zrozumienia, że własności intelektualnej nie da się w pełni kontrolować. Zamiast więc tracić
zasoby na taką walkę z wiatrakami, lepiej jest sięgnąć po modele
biznesowe oparte na dużym zasięgu, nawet jeśli zysk w przeliczeniu na klienta jest bardzo niski. Upowszechnienie tego podejścia
bardzo mocno przyczyniło się do narastania obfitości, czy nawet
– zdaniem niektórych – nadmiaru.
Dlaczego więc w tę obfitość wpisana jest wspomniana we wstępie
tragedią? Głównym powodem jest to, że podaż własności intelektualnej jest niedopasowana do popytu. Innymi słowy, oferuje się
bardzo wiele, ale nie to, czego chcą konsumenci. Dobrym przykładem jest branża farmaceutyczna, która wydaje ogromną część budżetów na promocję kolejnych prostych leków przeciwbólowych
i przeciwzapalnych, a o wiele mniej chętnie inwestuje w nowe leki
na poważne, rzadkie schorzenia. Mnogość tabletek opartych na
ibuprofenie i ich nachalna reklama nie sprawiają jednak, że staniemy się zdrowsi.
W pewnym sensie można więc powiedzieć, że w wypadku własności intelektualnej mechanizm rynkowy bazujący na balansowaniu podaży i popytu nie działa najlepiej. W Internecie problem
dodatkowo pogłębiają strażnicy dostępu (gatekeepers), których
działalność próbuje uporządkować właśnie Digital Markets Act.
Sposób działania tych podmiotów jeszcze bardziej zaburza kluczowy mechanizm dostosowywania się podaży do popytu i popytu do podaży. Wynika to z braku realnych, demokratycznych (spo-
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łecznościowych) sposobów decydowania o tym, które treści są
lepiej widoczne, a które wyciszane lub nawet całkowicie usuwane.
Naturalnie giganci technologiczni bronią się, że przecież tworzą
rozmaite gremia, które mają na bieżąco interpretować i modyfikować tzw. standardy społeczności. W praktyce jednak sposób podejmowania decyzji jest nieprzejrzysty.
Ponadto coraz częściej kwestionuje się zasadnicze motywacje
tego typu podmiotów, które, jak się wydawało, były zainteresowane głównie jak najlepszym dostarczaniem reklam. Dziś jednak
coraz więcej osób postrzega gatekeeperów także w kontekście
promowania pewnych agend politycznych ze względu na dostrzeganie istotnego zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania
systemów demokratycznych.
Jak poskromić gatekeeperów?
W tym kontekście rozsądne uregulowanie gigantów technologicznych jest jednak niezwykle trudne. W wielu przypadkach dochodzi bowiem do konfliktów między fundamentalnymi wartościami.
Najczęściej kolizje pojawiają się między wolnością wypowiedzi
i odpowiedzialnością za przekazywaną informację. Uformowany oddolnie (tzn. z poziomu samych platform) dominujący
model oznaczania podejrzanych informacji i blokowania możliwości zarabiania na ich wyświetlaniu teoretycznie wydaje się
rozsądnym kompromisem. Nieprzejrzysty sposób decydowania
o tym, co jest „podejrzane”, sprawia jednak, że wciąż potrzebne
są odgórne regulacje.
To prowadzi do pytania, czy algorytmy (bo to one najczęściej
rozstrzygają wspomniane kwestie) powinny być jawne. Naturalnie część blokad nakładanych przez strażników dostępu jest dokonywana „ręcznie” przez pracowników. Wobec wszechobecnej obfitości konieczna jest daleko idąca automatyzacja. Wielu
twórców narzeka natomiast, że nie otrzymują nawet wyjaśnienia,
w jaki sposób zamieszczony przez nich materiał narusza regula-
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min. Platformy bronią się tym, że przecież istnieje ścieżka odwoławcza. Jednak nawet kilkudniowe opóźnienie w udostępnieniu
materiału w praktyce często prowadzi do bardzo poważnych, niemożliwych do odrobienia strat twórców.
Konieczne jest podjęcie refleksji nad tym, jak strażnicy dostępu
mogą nam pomóc w zarządzaniu obfitością. Przyjęte rozwiązania
muszą pozwolić zachować im pewne przewagi konkurencyjne.
Trzeba też pamiętać, że jeśli przygotowywane regulacje nie będą
dobrze „uzbrojone” w technologię, to pozostaną fikcją.
Nie możemy przecież zastosować mechanizmów ręcznego zgłaszania naruszeń albo fasadowej sprawozdawczości. Prawdopodobnie konieczne będzie oparcie się na zaawansowanych algorytmach, takich jak Content-ID firmy Google. Wprawdzie został
on przygotowany głównie z myślą o automatycznym identyfikowaniu naruszeń praw autorskich, jednak sposób działania pozwala
zaadaptować go także do innych celów.
Z pewnością regulacje nie mogą doprowadzić do pełnego ujawnienia wszystkich kluczowych algorytmów. Przekonanie to wynika nie tylko z troski o zachowanie przewag konkurencyjnych firm,
które je stworzyły. Jego źródłem jest przede wszystkim obawa, że
doprowadziłoby to do bardzo dużych bezpośrednich komplikacji
po stronie odbiorców. Przykładowo upubliczniony algorytm, który stosuje Google, żeby ustalić kolejność wyników wyszukiwania,
sprawiłby, że w wyniku agresywnej optymalizacji SEO, stosowanej
przez twórców treści, wiele stron stałoby się dużo mniej przyjaznych dla użytkownika.
Drugim problem, z którym muszą się zmierzyć autorzy Digital Markets Act, jest zjawisko monopsonizacji. Zostało ono nieco zapomniane w nauce ekonomii, gdyż przez ostatnie dekady raczej skupiano się na walce z monopolami. Te jednak są i tak mniej groźne
niż monopsony, które tak szybko rosną w świecie cyfrowym. Monopson to sytuacja, w której jest jeden odbiorca-pośrednik (a nie
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jak w przypadku monopolu – producent). W tę rolę wchodzą coraz
częściej wirtualne platformy, które pośredniczą w e-commerce, rezerwowaniu hoteli czy dystrybucji własności intelektualnej.
Przez długi czas nie są one jednak postrzegane jako problem.
Na pewnym etapie ich rozwoju przynoszą bowiem szereg korzyści zarówno sprzedającym, jak i konsumentom. Powstanie tego
typu wirtualnych platform jest odpowiedzią na poważny problem
kosztów transakcyjnych. Bez takich pośredników przeglądanie
i porównywanie ofert, dokonywanie płatności czy rozwiązywanie sporów pojawia się wiele niedogodności. Ten problem
rozwiązują wirtualne platformy, które agregują oferty różnych
dostawców i dostarczają jednolity interfejs, system płatności,
porównywarkę ofert czy sprawne rozwiązywanie reklamacji. Po
stronie dostawców korzyści też są znaczne – możliwość łatwego dotarcia do dużej bazy klientów, oparcie o gotowe szablony
i rozwiązania informatyczne.
Taki stan jest więc korzystny dla wszystkich zainteresowanych
stron. Dzieje się tak tylko do momentu, gdy konsument zachowuje realną możliwość bezpośredniego zawarcia kontraktu ze
sprzedawcą. Wtedy bowiem istnieje presja, która utrzymuje wysokość prowizji wirtualnych platform na rozsądnym poziomie. Po
przekroczeniu trudnego do wskazania z wyprzedzeniem punktu
pozycja platform staje się już monopsonistyczna. Dochodzi do
tego już wtedy, gdy możliwa jest jeszcze bezpośrednia rezerwacja
noclegu przez telefon, ale platforma wymusza na jego właścicielu, aby nie mógł nigdzie oferować niższych cen niż za jej pośrednictwem. W efekcie konsumenci szybko rezygnują z teoretycznie możliwego, ale w praktyce nieużytecznego bezpośredniego
załatwiania spraw.
Monopsony w Internecie
Problem szybko narasta i staje się wielowymiarowy, albowiem nie
tylko zwiększają się prowizje, ale i wirtualna platforma przejmuje
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coraz większą część procesów. Sprowadza tym samym współpracujących przedsiębiorców do roli fabrykantów, którzy mają
dostarczyć wystandaryzowany produkt lub usługę, działając na
minimalnej marży. Zasadnicze korzyści zostają zaś przejęte przez
platformę. Dokonywany wtedy podział kosztów i korzyści jest nie
do pogodzenia z elementarną sprawiedliwością. Jest on jednak
możliwy dzięki ogromnej sile monopsonistycznej, która w rzeczywistości internetowej, m.in. dzięki wspomnianemu już efektowi
sieciowemu, jest przerażająco duża.
Wirtualna platforma dysponuje szeregiem przewag. Chodzi tu
nie tylko o przyzwyczajenia użytkowników. O wiele cenniejsze są
dane, które pozwalają znacznie lepiej dostosowywać ofertę niż
obsługiwani przez platformę podwykonawcy. Jeff Bezos mówi
wprost: „Twoja marża to moja szansa”. Ten sposób działania sprawia, że konkurowanie z wirtualną platformą staje się po prostu
niemożliwe. Taki modus operandi jest obecny nie tylko w Amazon,
ale też w wielu innych firmach. Przykładowo rosnące zainteresowanie Apple i Google pośredniczeniem w usługach finansowych
jest także podyktowane relatywnie łatwą możliwością przejęcia
cudzej marży.
Trzeba pamiętać, że bogaci monopsoniści mogą wyjątkowo łatwo
podejmować w zasadzie każde z działań z zakresu nieuczciwej
konkurencji. Do okiełznania wirtualnych platform potrzebujemy
więc znacznie szerszego instrumentarium niż to, które mamy przećwiczone w ramach walki z praktykami monopolistycznymi. Konieczne jest podjęcie bardziej zdecydowanych działań. Monopsony bowiem poza tym samym pakietem problemów, które generują
monopole, dokładają pokaźny zestaw nowych, które w rzeczywistości internetowej potęgują się w zastraszającym tempie.
Nie sądzę, aby rozwiązanie wszystkich problemów związanych
ze strażnikami dostępu i tragedią niematerialnej obfitości było
możliwe za pomocą jakichkolwiek regulacji, nawet tych najlepiej
przygotowanych i bezbłędnie osadzonych w technologii. W ten
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sposób można jednak częściowo ograniczyć negatywne zjawiska, które zagrażają wielu fundamentalnym wartościom. Trzeba
jednak uważać, aby (co zwykle dotyczy opodatkowania) nie doprowadzić do sytuacji, w której regulacje wymierzone w gigantów
w praktyce byłyby najbardziej uciążliwe dla „średniaków”. Może
się bowiem okazać, że najwięksi znów są o kilka kroków przed
powolnym prawodawcą.

dr Bartłomiej Biga
Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
ds. ekonomicznej analizy prawa. Doktor nauk
ekonomicznych, adiunkt w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
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3.		 Krok do przodu czy skok w bok?
Europa pracuje nad uregulowaniem
cyfrowych gigantów i moderacji
treści w sieci
Akt o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act, DMA) oraz Akt
o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA) to propozycje Unii Europejskiej na poradzenie sobie z dominującą rolą
wąskiej grupy platform w internetowej gospodarce oraz chaosem moderacji Internetu. W Europie trwa przeciąganie liny
w sprawie tych propozycji regulacji rynków cyfrowych, które w grudniu ubiegłego roku trafiły z Komisji Europejskiej do
Parlamentu Europejskiego. Czy stanowią one krok naprzód,
czy raczej prowadzą na manowce? Czego w nich brakuje, aby
stanowiły prawdziwą odpowiedź na wyzwania XXI wieku?
Celem powstania Aktu o usługach cyfrowych (DSA) jest uporządkowanie moderacji treści w sieci. Co ważne i godne docenienia,
definiuje ona moderację szeroko – obejmuje nie tylko usuwanie
treści, ale również na przykład algorytmiczne ograniczenie jej
rozpowszechniania czy pokazywanie na gorszej (niższej) pozycji.
A to oznacza, że definicję z Aktu będą wypełniać wszelkie próby
wpływania na granice wolności słowa w sieci.
Regulacja wprowadza obowiązek stworzenia przez właściciela internetowej platformy mechanizmów zgłaszania przez dowolnego
użytkownika treści nielegalnych (łamiących prawo UE lub danego
państwa członkowskiego). Tworzy także grono licencjonowanych
organizacji-sygnalistów, których wyznaczał będzie nowy urzędnik
– koordynator usług cyfrowych, wyznaczony w każdym z państw
członkowskich. Będzie on również mógł wyznaczać niezależne
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organizacje arbitrażowe, mające zająć się rozwiązywaniem ewentualnych odwołań użytkowników np. od banów czy usunięcia
ich treści.
Inną rolę odgrywa Akt o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act,
DMA). Ta regulacja ma na celu podnieść konkurencyjność i utrudnić wielkim firmom technologicznym wykorzystywanie swojej pozycji do zdominowania rynku. Czyni to, wprowadzając do prawa
pojęcie odźwiernego czy też strażnika bram (ang. gatekeeper),
którym jest platforma będąca konieczną do przejścia „furtką” do
pewnej gamy usług w sieci. Za tym statusem, który firma sama powinna na siebie nałożyć, idą konkretne zobowiązania, m.in. mające zapobiec łączeniu danych z różnych usług (np. z WhatsApp
i Facebooka) czy niekonkurencyjnemu premiowaniu swoich usług
czy produktów (np. produkty Amazon Basic na górze wyników
wyszukiwania w Amazon czy Google Maps na górze wyszukiwarki Google). To regulacja ukierunkowana głównie na największe
internetowe platformy – w rodzaju Facebooka czy Google, której
celem jest poprawa konkurencyjności na cyfrowych rynkach. Czy
DMA pomoże walczyć z monopsonami – zjawiskiem groźniejszym
niż monopole technologiczne? O tym w poprzednim rozdziale
pisze Bartłomiej Biga.
Słuszny kierunek
Podjęcie przez Unię Europejską problemów związanych z rynkiem
cyfrowym jest dosyć zgodnie doceniane. Co więcej – ogólny kierunek obydwu regulacji właściwie nie jest szerzej kwestionowany.
Chce rozwiązać kwestię regulacji rynków cyfrowych odnosząc się
do kluczowej pozycji odźwiernych – platform, przez które przeciętny użytkownik sięga po wiele cyfrowych usług.
O problemie z brakiem zasad moderacji treści w Internecie
w 2021 roku chyba nikogo już nie trzeba przekonywać, bo co parę
tygodni przypominają nam o nim kolejne kontrowersyjne decyzje
którejś z platform.
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Jak będzie z wykonaniem?
Pierwszym wyzwaniem, na które uwagę zwrócili rozmówcy, jest
ogólność zapisów obu regulacji. Duch europejskiego prawa – bez
wątpienia zainspirowany kształtem RODO – poszedł w kierunku
próby stworzenia uogólnionych zasad mających zastosowanie do
szerokiej gamy podmiotów. Z jednej strony zabezpiecza to przed
szybką dezaktualizacją prawa. Wobec szybkiego tempa rozwoju
rynków i platform internetowych wąskie, sektorowe regulacje na
przykład dotyczące wyłącznie e-commerce czy streamingu audio
i video bez wątpienia szybko stałyby się przestarzałe.
Z drugiej strony uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę, że wymagania
dotyczące procesów moderacyjnych zostały stworzone z myślą –
głównie – o mediach społecznościowych. Dotyczyć będą jednak
również platform takich jak Zalando czy Spotify – co wzbudza pytanie o adekwatność na przykład wymagań dotyczących regularnego raportowania o podjętych w danym roku przez platformę
decyzjach moderacyjnych. Zastanawia też dosyć szczególny zapis dotyczący wyłączenia z regulacji firm, dla których hostowanie
i rozpowszechnianie treści użytkowników jest „działalnością poboczną” – do których zaliczać się mają na przykład medialne portale internetowe z sekcją komentarzy.
Ogólne zapisy generują też poważny znak zapytania: czy regulacja pozbawiona konkretnych, ścisłych zapisów będzie skutecznie
stosowana, szczególnie w polskiej kulturze prawnej? Brak szczegółowych wytycznych może być wyzwaniem dla urzędu mającego zająć się egzekucją, a na ten moment kształt regulacji pozwala
nawet jasno określić, komu ma przypaść ten zaszczyt. Choć trudno tutaj rozsądzić, czy niedostosowanie wynika z polskiej kultury,
która preferuje sztywną i szczegółową regulację, pozostawiającą
niewiele miejsca na interpretację, czy też kształtu DMA i DSA. Bez
wątpienia jednak efektem dla obywatela może być po prostu nieskuteczność egzekucji nowego prawa.
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Nowe podejście do regulacji antymonopolowych
DMA oznacza odejście od dotychczasowego podejścia do prawa
konkurencji, opartego o badanie negatywnych skutków monopoli
dla klientów, takich jak niekorzystna cena produktów. To ruch konieczny w gospodarce cyfrowej, w której monopole (patrząc na
sprawę inaczej – monopsony opisane w tekście Bartłomieja Bigi)
często oferują swoje usługi konsumentom za darmo. Ich destrukcyjny wpływ na konkurencyjność nie objawia się więc w podniesieniu cen – wciąż za darmo korzystamy z Facebooka czy Gmaila.
Dlatego DMA zastępuje język „negatywnego wpływu na konsumenta” językiem stworzenia reguł sprawiedliwości oraz utrzymania warunków konkurencyjności (fair and contestable) rynków.
Z jednej strony to głęboka zmiana, wokół której dopiero będzie
musiała się wykształcić praktyka interpretacyjna. Pozostaje otwarte pytanie o egzekucję zapisów nowego prawa. Z drugiej strony,
w warunkach dzisiejszej sieci zastosowanie dotychczasowej filozofii nie doprowadziłoby do oczekiwanej zmiany.
Dziki Zachód moderacji i sporne rozwiązania
Digital Services Act stara się ucywilizować sferę moderacji treści,
wprowadzając kryteria transparentności dla decyzji moderacyjnych platform czy zasady niezależnych decyzji odwoławczych. Zachowuje jednak fundament działalności platform internetowych:
ograniczenie ich odpowiedzialności za treści umieszczane przez
użytkowników. Platformy nie bez racji twierdzą, że przeniesienie
na nich automatycznej odpowiedzialności za każdą umieszczoną
przez użytkownika treść właściwie uniemożliwiłoby im funkcjonowanie, wymusiłoby filtrowanie każdej treści czy oferty handlowej
przed jej publikacją.
Ten kompromis był spodziewany. Krokiem naprzód – w ocenie
części uczestników – jest wprowadzenie niezależnych instytucji,
do których użytkownik może się skierować, jeżeli twierdzi, że jego
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konto zostało na przykład niesłusznie zablokowane. Również godne pochwały jest zobowiązanie platform do wytłumaczenia się
przed użytkownikiem z podstawy moderacji jego treści oraz narzucenie im wymogu publikowania regularnych raportów o całości podejmowanych decyzji moderacyjnych.
Trudno się jednak spodziewać, żeby te przepisy zadziałały w przypadku moderacji rozumianej jako ograniczenie rozpowszechniania
jakiejś treści (np. obniżenie jej pozycji w rezultatach wyszukiwań).
To bez wątpienia jedna z metod moderacji, w swojej ekstremalnej
wersji przybierająca formę shadowbanning. Platformy raczej nie
będą jasno i przejrzyście tłumaczyć się z takich decyzji, bo wymagałoby to ujawnienia elementów algorytmów.
Poza tym pozostają wątpliwości natury politycznej. Czy nowe rozwiązania rzeczywiście będą bezstronne i sprawiedliwe? Z jednej
strony DSA nakazuje wprowadzić możliwość zgłoszenia łamiącej
prawo treści przez dowolnego użytkownika, co można poczytywać za pewną (w praktyce i tak często istniejącą) demokratyzację.
Jednak z drugiej strony wprowadza certyfikowane instytucje, których zgłoszenia powinny skutkować automatycznym usunięciem
treści przez platformę.
A to już aspekt niebezpieczny: certyfikatorem będzie nieokreślony
jeszcze urzędnik, mający swój światopogląd. Choćbyśmy obudowali jego stanowisko najlepszymi nawet procedurami, to decyzje
moderacyjne, o które się spieramy – w rodzaju usunięcia książki
Rafała Ziemkiewicza, zablokowania profili ONR-u czy Społecznej Inicjatywy Narkopolityki – są z gruntu polityczne i zależne od
światopoglądu. A to oznacza, że certyfikowane organizacje mogą
zyskać kluczowy wpływ na zakres wolności słowa, ponieważ zgłaszane przez nich zjawiska będą niemal natychmiast moderowane.
Kontrowersyjny jest również pomysł, aby oprzeć moderację sieci o darmową pracę w formie zgłoszeń użytkowników i certyfikowanych instytucji. Na tych zgłoszeniach – a więc poprawie
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jakości treści i, przede wszystkim, na usuwaniu treści bezprawnych, korzystać będą platformy. W dobie wysokich zysków dominujących platform i gromadzeniu przez nich ogromnych zapasów finansowych trudno uzasadnić intencję przeniesienia
wysiłku moderacyjnego na społeczeństwo, zewnętrzne instytucje i organizacje pozarządowe bez mechanizmu wynagradzania
takich aktywności.
Co więcej, powstająca legislacja w praktyce zniechęca platformy
do aktywniejszych działań moderacyjnych: zwolnienie ich z odpowiedzialności może zostać uchylone, jeśli platforma prowadzi
aktywną politykę przeglądania (filtrowania) treści. Chcącemu więc
może stać się krzywda: jeśli któraś z platform wprowadzi aktywną,
z natury niedoskonałą moderację dokonywaną przez etatowych
pracowników, to może stać się odpowiedzialna za pominięcie jakiegoś bezprawnego materiału. Z jednej strony te zapisy pokazują
skomplikowanie problemu moderacji, z którym w Europie próbujemy się zmierzyć. Z drugiej bowiem strony, trudno wyobrazić sobie przepis, w którym podejmujące się aktywnej moderacji firmy
nie są w żaden sposób odpowiedzialne za jej skutki.
Legislacja na 3+
Unia Europejska swoimi propozycjami regulacyjnymi czyni krok
naprzód. Akt o usługach cyfrowych i Akt o rynkach cyfrowych są
właśnie krokiem naprzód: ani nie zapewniają dynamicznego skoku, ani też nie prowadzą na manowce. Pamiętajmy jednak, że dzisiejsze zapisy tych regulacji są obiektem aktywnej walki lobbingowej wielu stron w Brukseli. Jak bardzo pokreślony i pozmieniany
projekt dostaniemy na wyjściu tego procesu – tego przewidzieć
nie potrafiłaby nawet najlepsza neuronalna sztuczna inteligencja.
Kluczowe jest odejście Unii od indywidualistycznej logiki RODO
na rzecz bardziej wspólnotowego spojrzenia na gospodarkę cyfrową. DSA i DMA niemal nie wprowadzają nowych „okienek
o ciasteczkach”, procesów opartych o indywidualną relację oby-
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watela z wielką platformą technologiczną. W ciągu ostatnich
pięciu lat okazało się bowiem, że jednostka w starciu z gigantem
w sieci ma cokolwiek mały wpływ: stąd okienka ciasteczek zatwierdzamy mechanicznie, a z mechanizmów transferu naszych danych
pomiędzy platformami raczej nie korzystamy.
Dlatego dzisiaj unijni legislatorzy – wyjątkowo słusznie – proponują regulację, która przenosi więcej obowiązków na same platformy i planuje stworzyć instytucje mające reprezentować obywateli. Stąd platformy same muszą się zadeklarować jako „strażnicy
bram” internetowych usług według kryteriów opisanych w Akcie
o rynkach cyfrowych. Dlatego też w kwestii moderacji wprowadzane są instytucje, do których można się niezależnie odwołać.
Obydwa akty wprowadzają rozwiązania dyskutowane i postulowane od długich miesięcy. Odejście od tradycyjnej szkoły spojrzenia na monopole – oparte o udowodnienie szkody klienta poprzez
wzrost cen – jest koniecznym krokiem do poradzenia sobie z dominującą rolą wąskiej grupy podmiotów oferujących darmowe usługi
w sieci. Stworzenie niezależnych mechanizmów odwoławczych od
banów, usuwania czy zmniejszania zasięgów postów to konieczne kroki do uczynienia Internetu przestrzenią debaty publicznej,
a nie dyskusji prowadzonych na kapryśnych warunkach gigantów
w ich prywatnych ogródkach. Odpowiedni jest duch powstającego prawa. Przestano skupiać się przesadnie na konkretnych branżach i przeniesiono spory zakres odpowiedzialności na platformy
– na przykład w kwestii samookreślenia się jako „strażnik bramy”
do internetowych usług. Zbyt szczegółowa, przeładowana biurokratycznie regulacja stałaby się w tak szybko ewoluującej gospodarce cyfrowej błyskawicznie przestarzała i nieefektywna.
Mimo wszystko propozycje DSA i DMA nie są rewolucyjne,
a w 2021 cyfrowa gospodarka potrzebuje przynajmniej szczypty
rewolucyjności. Propozycje rozwiązań kwestii moderacji i granic
wolności słowa są tylko częściowe: opierają się o rozbudowanie
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możliwości i zachęt do zewnętrznego zgłaszania łamania prawa.
Co prawda, zachowują konieczną do istnienia gospodarki cyfrowej w obecnej postaci klauzulę braku odpowiedzialności platform
za zamieszczone przez użytkownika treści. Jednak uchylenie jej
w przypadku aktywnej działalności platform na rzecz „sprzątania swojego podwórka” być może pomoże uniknąć ograniczania
wolności słowa, ale z pewnością nie poprawi egzekucji prawa
wobec treści nielegalnych.
Wreszcie w powstających regułach jest jeden wielki nieobecny, w którym wielu (w tym autor) widzi potencjalne
prawdziwy klucz do zbudowania konkurencyjności w gospodarce cyfrowej. To interoperacyjność – zdolność systemów, aplikacji i platform do bieżącej „rozmowy” między sobą
w formie wymiany danych czy usług. Prawdziwą nadzieję na
przełamanie dominującej roli paru firm byłoby właśnie regulacyjne wymuszenie np. możliwości odbierania wiadomości tekstowych, postów, czy gromadzenia ofert w zewnętrznych wobec
platform aplikacjach.
Dzięki temu wiadomości z Facebooka, posty z Twittera i oferty
z Amazon moglibyśmy odczytać w innych aplikacjach. Co więcej,
moglibyśmy wymieniać się wiadomościami i ofertami pomiędzy
różnymi platformami. Dziś niewyobrażalny jest powrót do droższych stawek za minutę połączenia do innej sieci komórkowej.
Interoperacyjny Internet również niesie nadzieję nie tylko okiełznania „strażników bram” do grodzonych ogrodów w sieci, ale
po prostu zniesienia murów tych ogrodów.
Unia Europejska jednak idzie drogą zmian ewolucyjnych, nie rewolucyjnych. Możemy żałować, że choćby zalążki budowania
interoperacyjności nie znalazły się w tym procesie. Jednak warto
pamiętać, że zbyt odważna regulacja nowej i wciąż nie do końca poznanej gospodarki cyfrowej mogłaby doprowadzić do jej
zapaści. Być może więc kontynuacja metody małych kroków,
rozpoczętych przez RODO, połączona z jednoczesną korektą
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niedziałających mechanizmów (np. w postaci oparcia się o indywidualne zgody) jest odpowiedzialnym podejściem do problemu. Nauczmy się chodzić, zanim zaczniemy biegać – mówią nam
DSA i DMA.

Bartosz Paszcza
Szef działu „Techno-republikanizm” na portalu
klubjagiellonski.pl. Prowadzi podcast „ScepTech”. Magister studiów nad Internetem na
Uniwersytecie w Southampton. Współzałożyciel
Fundacji Polonium – organizacji łączącej polskich naukowców za granicą.
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dr Przemysław Pałka

4.		 Czy istnieje prawo do własności
danych? Plusy, minusy, alternatywy
W Internecie dane na nasz temat są zbierane i wykorzystywane przez firmy, który dzięki temu zarabiają. Wydaje się,
że użytkownicy globalnej sieci są w ten sposób poszkodowani. Cierpi nie tylko ich prywatność, lecz także ich udział
w zyskach. Odpowiedzią mogłoby być prawo do własności
danych. Jednak bliższy rzut oka na problem pokazuje, że to
wcale nie jest takie proste.
Wiemy o was dużo i dzięki temu zarabiamy
Powiedzieć, że “żyjemy w społeczeństwie opartym na danych”,
trąci w 2021 roku truizmem. Wszyscy wiemy, że firmy technologiczne – od mediów społecznościowych przez aplikacje do zakupów, transportu czy rozrywki po serwisy treningowe i randkowe –
konstruują swoje usługi tak, by mimochodem zebrać jak najwięcej
informacji o swoich użytkownikach. W końcu kto ma dane, ten ma
władzę albo przynajmniej pieniądze.
W procesie monetyzacji danych o osobach – czy to przez spersonalizowane reklamy, optymalizację procesów lub jeszcze bardziej
wciągający design – tworzona jest nowa wartość dla jednych, ale
pojawiają się też nowe koszty dla innych. Zagrożenia dla prywatności i cyberbezpieczeństwa, monopolizacja kanałów dystrybucji,
manipulacja w sferze rynkowej i politycznej, uzależnienia i choroby psychiczne – to wszystko negatywne efekty cyfryzacji. Dla obserwatorów tego zjawiska: chleb powszedni.
Niestety jako wspólnota polityczna nie mamy pojęcia, co zrobić ze
światem opartym na danych. Czy powinniśmy bardziej agresywnie egzekwować przepisy dotyczące prywatności, m.in. RODO?
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Czy przyznać ludziom prawo własności do informacji, które ich
dotyczą? Wprowadzić obowiązkową interoperacyjność usług, by
pozwolić działać konkurencji rynkowej? A może bezpośrednio
uregulować poszczególne sfery życia społeczno-gospodarczego,
w których dane są zbierane i wykorzystywane?
Każde z proponowanych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Należy je oceniać w kontekście stawianych celów regulacyjnych. Tak
czy inaczej trzeba pamiętać, że znalezienie panaceum jest niemożliwe. Wynika to przede wszystkim z faktu, że możliwe cele regulacyjne – więcej prywatności, większa konkurencyjność gospodarki,
bardziej sprawiedliwy udział w zyskach i kosztach – czasami wykluczają się wzajemnie.
W tym tekście rysuję mapę proponowanych rozwiązań regulacyjnych, analizując ich plusy i minusy. Robię to jednak z zastrzeżeniem, że wyzwanie, które mamy przed sobą to nie tylko problem
techniczny: jak najlepiej osiągnąć cel, co do którego panuje zgoda. Dziś bowiem tej zgody nie ma. Problem, przed którym stoimy,
jest ze swej natury polityczny. Musimy nie tylko odpowiedzieć
sobie na pytanie o to, jak ma wyglądać kształt świata, w którym
chcemy żyć, lecz także opracować narzędzia niezbędne do urzeczywistnienia tej wizji.
Czym jest własność danych?
Pierwszym pomysłem, powracającym cyklicznie w debatach akademickich i politycznych, jest przyznanie ludziom prawa do własności danych, które ich dotyczą. W 2002 roku proponował to
Lawrence Lessig. Ostatnio zaś podobny pomysł przedstawił Andrew Yang, który uczynił zeń część swojego programu w prawyborach Partii Demokratycznej, oraz Jaron Lanier, biznesmenaktywista, w głośnej wideoopinii na łamach „New York Timesa”.
Koncepcja własności danych urzeka swą prostotą: ludzie najlepiej wiedzą, czego chcą, pozwólmy im więc decydować, jak dane
na ich temat mogą być wykorzystywane. Dopuśćmy ich także do
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uczestnictwa w zyskach z ich monetyzacji. Chcąc jednak ocenić
spodziewane konsekwencje i skuteczność tego rozwiązania, trzeba najpierw odpowiedzieć na dwa pytania: czym są dane (a więc
własność czego nas interesuje) oraz jaki jest związek pomiędzy
własnością a faktyczną kontrolą nad danymi?
Słowo „dane” może się odnosić do co najmniej dwóch typów
przedmiotów: informacji oraz zapisów tych informacji. W pierwszym rozumieniu dane to stwierdzenia faktów o świecie, np. że
Przemysław Pałka lubi placki ziemniaczane, 5 listopada 2021 r.
o 10:03 polajkował mem o Makłowiczu, a w weekendy rano słucha Jacka Johnsona. W drugim rozumieniu dane to utrwalone obserwacje tych faktów, czyli w dużym uproszczeniu bardzo duża
i skomplikowana tabelka w Excelu.
Własność obydwu typów nie musi przynależeć tym samym podmiotom. Owszem, mogę twierdzić, że jeśli ktoś zarabia pieniądze
na informacjach, które mnie dotyczą, powinien poprosić mnie
o zgodę albo podzielić się zyskiem. Ale jeśli ktoś zarabia pieniądze
na zapisach informacji, które skrzętnie zebrał i opracował Facebook czy Amazon, to chyba owa firmy powinny mieć jakieś prawo do
stworzonej przez siebie bazy danych?
Co ciekawe, z prawnego punktu widzenia nikt nie jest dziś właścicielem ani danych, ani informacji, ani ich zapisów. Wyjątkiem jest
praktycznie mało istotne prawo do baz danych w UE, które nie ma
swojego odpowiednika w Stanach Zjednoczonych. Poza nim prawo w kwestii własności milczy, co zresztą leży w interesie dużych
graczy. Na poziomie informacji mamy bowiem do czynienia z sytuacją, którą Julie Cohen nazywa „biopolityczną domeną publiczną”
– ktokolwiek „złapie” dane, może z nich korzystać. Jeśli tylko firmy
dobrze opisują cele przetwarzania w swych politykach prywatności, RODO niewiele tutaj zmienia.
Natomiast na poziomie zapisów firmy technologiczne korzystają z ochrony prawnokarnej (zakazu hackingu) połączonej ze
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swobodą kształtowania swoich usług i brakiem obowiązku dzielenia się danymi lub infrastrukturą. Dopóki Facebook albo Amazon mogą korzystać z danych i nikt im tego nie zabrania, dopóty
jest im wszystko jedno, czy w świetle prawa są ich właścicielami.
A nawet jeśli pojawiłoby się prawo nakazujące dzielenie się danymi z konkurencją, to co zrobi z nimi platforma, na której nikt jeszcze nie ma konta?
W tym sensie dużo ważniejsza niż własność danych wydaje się
faktyczna kontrola nad nimi. Kontrola zaś to nie tylko dostęp do
danych, ale także do całej infrastruktury pozwalającej dane dalej zbierać i wykorzystywać, co szczegółowo opisują Angelina
Fischer i Thomas Streinz. Dlatego też wśród ludzi na co dzień zajmujących się tym tematem panuje konsensus, że własność danych
to temat odwracający uwagę od realnego problemu, jakim jest
faktyczna zdolność do wytwarzania z nich wartości.
Uwspólnotowienie danych: trusty danych i inne pomysły
Ale być może nasz problem leży gdzie indziej. Być może za mało
wierzymy w rynek? Może faktycznie przyznanie ludziom prawa
własności do informacji na ich temat lub przyznanie innym firmom
dostępu do infrastruktury sprawiłoby, że mniejsi gracze byliby
w stanie lepiej walczyć o swoje interesy? Pomysł drugi jest wart
rozważenia, ale pierwszy to ślepa uliczka.
Pomyślmy, co stałoby się, gdyby Unia Europejska prawnie przyznała jednostkom prawo własności do danych na ich temat? Zapewne
wówczas Facebook, Google i inni zmieniliby swoje umowy w taki
sposób, aby zapewnić, że ludzie przenoszą na te firmy prawo własności informacji, podobnie jak teraz udzielamy im licencji do wytworzonych utworów. Nie zmieniłoby się nic z wyjątkiem tego, że
nagle giganci mieliby jeszcze jedną (tym razem prywatnoprawną)
podstawę do korzystania z informacji.
Jaron Lanier wyobrażał sobie, że gdy tylko ludzie dostaną prawo
własności, połączą się w kooperatywy, takie „związki danowe”,
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które na wzór ZAiKS będą kolektywnie negocjować wynagrodzenie za korzystanie z danych. Podobną tezę stawiają Eric Posner
i Glen Weyl. Pomysł na papierze wygląda ciekawie. Problem
w tym, że do stworzenia takich związków prawo własności
w ogóle nie jest potrzebne! Czemu ludzie już dziś tego nie robią?
Bo Facebook i Amazon wiedzą, że klienci i tak nie odejdą. Problemem konsumentów nie jest brak prawnej ochrony, ale brak siły
przetargowej, wynikający z obecnej struktury rynków.
Poza kwestią dzielenia się zyskiem istnieje też problem dotyczący sposobu wykorzystywania danych oraz kosztów, jakie ludzie
w tym procesie ponoszą. W tym kontekście Jack Balkin postuluje, żeby w relacji platforma-użytkownik wprowadzić „obowiązki
powiernicze”, tj. prawny nakaz kierowania się interesem osób,
których dane dotyczą. Choć pomysł brzmi dobrze, nie wiadomo
jednak, w jaki sposób zorganizować zdolność do wspólnego działania – każda osoba musiałaby osobiście monitorować, jak wykorzystywane są dane.
Interesującym sposobem radzenia sobie z tym problemem jest
tzw. trust danych. To prawno-technologiczne rozwiązanie ma na
celu zagwarantować zarówno ochronę interesów jednostek, jak
i szerszy dostęp mniejszych graczy do infrastruktury. Trust to instytucja prawa anglosaskiego polegająca na powierzeniu masy majątkowej w zarząd podmiotowi X, który ma obowiązek zarządzania
nim w interesie podmiotu Y. Trust danych byłby więc z technologicznego punktu widzenia składnicą danych, do której miałyby
dostęp różne, często konkurujące ze sobą firmy. Zgodnie z prawem zarządzanie nim miałoby na celu ochronę interesów, których
dane trust by magazynował. Brzmi super, pozostaje jednak jeden,
fundamentalny problem. Jak definiować interesy osób, których
dane dotyczą?
Prywatność czy udział w zyskach?
W debatach na temat regulacji zarządzania danymi ścierają się
dwa nurty: prywatnościowy i redystrybucyjny. Z jednej strony ak-
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tywiści i akademicy walczący o prywatność postulują ograniczenie
zbierania informacji dotyczących osób, popierając logikę RODO
w relacjach rynkowych, w szczególności minimalizację danych
oraz ograniczenie celu ich przetwarzania. W tym nurcie sam fakt,
że dane są zbierane, kojarzy się z nadzorem i powinien być oceniony jako zjawisko negatywne lub co najmniej podejrzane.
Z drugiej strony niektórzy obserwatorzy nie widzą problemu
w zjawisku zbierania danych i wykorzystywaniu ich przez firmy.
Dyskusyjny, ich zdaniem, jest jedynie niesprawiedliwy podział zysków i strat. Ten pogląd ma głębokie uzasadnienie w logice kapitalizmu, w której ideałem jest sytuacja zwana konkurencją doskonałą. Zakłada ona m.in. idealny dostęp do informacji o preferencjach
wszystkich konsumentów. W tej optyce im więcej podmiotów ma
dostęp do większej ilości danych o ludziach, tym lepiej. Zwiększa
się bowiem w ten sposób efektywność i produktywność. Pociąga
to za sobą wzrost ogólnej wartości społecznej. Dlatego z punktu
widzenia zwolenników tego podejścia realnym problemem jest
to, że monopoliści zachowują nadwyżkę konsumenta, tj. nie dzielą się zyskiem.
Wbrew intuicji model biznesowy takich platform jak Facebook czy
Google – z wszystkimi jego mankamentami – jest niesamowicie
egalitarny. Nawet najubożsi, jeśli tylko mają dostęp do Internetu,
mogą sobie pozwolić na korzystanie z ich usług. Owszem, możemy wyobrazić sobie świat, w którym zbieranych danych jest znacznie mniej, nie ma spersonalizowanych reklam, ludzie zachowują
pełną kontrolę nad swoim newsfeedem, a w zamian płacą miesięczną subskrypcję. To świat lepszy z punktu widzenia ochrony
prywatności. Czy jest to jednak optymalny świat z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej?
Można oczywiście twierdzić, że to fałszywa dychotomia. Wydaje się bowiem, że nie ma sprzeczności między prywatnością
a produktywnością i innowacją. Jedyne, co trzeba by zrobić w tej
sytuacji, to poprawić lub lepiej egzekwować istniejące przepisy.
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Do pewnego stopnia ten pogląd jest uzasadniony. Nie zmienia to
jednak faktu, że stoimy przed politycznym wyborem: czy chcemy,
by zbierano mniej danych o ludziach, czy raczej chcemy bardziej
egalitarnego rozwoju społeczeństwa opartego na danych. Środki
takie jak trusty danych mogą służyć do realizacji obydwu celów,
jednak osiągnięcie między nimi zupełnej zgodności nigdy nie będzie możliwe. Zanim zdecydujemy się wprowadzić takie czy inne
rozwiązania, musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć. A to wybór
polityczny.
A może z drugiej strony
Istnieje też pogląd, który sam wyznaję, że wszyscy dyskutujący
o zarządzaniu technologią – danymi, platformami, sztuczną inteligencją, itd. – ujmują problem od złej strony. W pewnym sensie
dzieje naszej cywilizacji to jedna wielka historia zbierania i wykorzystywania informacji. Problemy, które napotykamy w relacjach
konsumenckich, pracowniczych, medycynie czy nauce, są od siebie tak różne, że horyzontalne uregulowanie wszystkich tych sfer
naraz jest niemożliwe.
Dlatego zamiast zastanawiać się, jak uregulować zjawisko przetwarzania danych o osobach, pomyślmy jak uaktualnić prawo regulujące poszczególne sfery życia społecznego. W tym celu warto
postawić sobie trzy zasadnicze pytania. Po pierwsze, jak zmieniły
się realia społeczno-technologiczne w sferze zakupów, bankowości, pracy, medycyny itd.? Po drugie, czy zmiany te wiążą się
z szansami i zagrożeniami, które sprawiają, że musimy przeformułować swoje wyobrażenie o kształcie świata, w którym chcemy żyć? Po trzecie, w jaki sposób w zależności od odpowiedzi na
powyższe pytania skonstruować regulacje konsumenckie, prawo
pracy, prawo medyczne itd., żeby móc stawić czoła obecnym
i przyszłym zmianom?
Musimy się zastanowić, po co są reklamy. Jak dużo konkurencji
chcemy w mediach społecznościowych? Jaki jest społecznie optymalny kształt rynku ubezpieczeń? Poznawszy odpowiedzi na te
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pytania, może dojdziemy do wniosku, że w pewnych sferach trusty danych to znakomity pomysł, podczas gdy w innych nie mają
sensu. Niewykluczone, że własność informacji zadziała w jednym
kontekście, a nie sprawdzi się w innym. Nie zrobimy tego jednak in abstracto, rozmawiając o kilku przykładach i ekstrapolując
wnioski na całość życia społeczno- gospodarczego. Ten sposób
spojrzenia na problem na razie wykracza poza paradygmat przyjęty w dyskusji nad problemem uregulowania własności danych.
Prawdopodobnie należy porzucić próby rozwiązania wszystkiego
za pomocą odpowiedzi na jedno ogólne pytanie. Rzeczywistość,
o której mowa, jest zbyt złożona. Warto zatem przyjrzeć jej się
z wielu punktów widzenia. Być może wtedy do czegoś dojdziemy.

dr Przemysław Pałka
Prawnik i nauczyciel akademicki. W 2017 r. obronił
doktorat w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim
we Florencji, w latach 2018-2020 pracował jako
Fellow in Private Law na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych. Pracownik Future Law Lab
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bada związki prawa, technologii, społeczeństwa i sprawiedliwości.
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Bartosz Paszcza

5.		 Interoperacyjność – zbawienie
cyfrowej gospodarki czy zagrożenie
dla prywatności?
Czasy, w których płaciliśmy więcej za SMS lub telefon z jednej
sieci komórkowej do drugiej, odeszły już do historii. Odbyło się
to z wyraźną korzyścią dla użytkowników. Dzięki temu nie musimy się już zastanawiać, w której firmie nasz odbiorca wykupił abonament i ile będzie wynosił nasz rachunek. W cyfrowej
gospodarce trend do niedawna był jednak odwrotny. Dziś problemem nie są tylko większe opłaty. Jeśli chcesz wysłać wiadomość lub opublikować post czy umieścić swoje taksówkarskie
ogłoszenie, musisz być zalogowany do kilku różnych aplikacji.
Chciałbyś to zrobić z poziomu jednej platformy? Zapomnij.
Krótka historia interoperacyjności
To paradoksalne, bo Internet powstawał w czasie, w którym różne
systemy, aplikacje i platformy potrafiły ze sobą współpracować.
Również dzięki temu powstali dzisiejsi technologiczni giganci.
Jednak wraz ze swoim rozwojem sieć stała się przestrzenią coraz
silniej grodzonych podwórek. Być może nadchodzi jednak zmiana tego trendu, sygnalizowana również przez technologicznych
gigantów.
Najprościej rzecz ujmując, interoperacyjność to zdolność różnych
systemów do wymiany informacji i usług pomiędzy sobą. Dzięki interoperacyjności systemów możliwe jest na przykład przeniesienie
siatki kontaktów mailowych do LinkedIn, funkcjonowanie różnych
aplikacji instalowanych w oparciu o system operacyjny, taki jak
Windows lub iOS, czy wykorzystywanie odcisków palca odczytywanych przez telefon do logowania się do aplikacji bankowej.
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W tym artykule pod pojęciem interoperacyjności systemów kryje
się więc nie tylko zdolność do suchej wymiany danych (na przykład profilu użytkownika, tzw. interoperacyjność danych) pomiędzy różnymi aplikacjami, ale również zdolność do korzystania
z ich własnych usług dzięki API (np. wykorzystania map Google
czy Mapbox przez inne portale, bieżąca wymiana postów czy wiadomości prywatnych pomiędzy platformami w mediach społecznościowych, tzw. pełna interoperacyjność protokołów).
Technicznie interoperacyjność przejawia na przykład we wspólnych standardach wykorzystywanych przez różne systemy do
zarządzania i przekazywania informacji. Przykładami są globalne
standardy, wykorzystywane niezależnie od branży i architektury
systemów, takie jak choćby protokół TCP/IP, formy danych JSON
czy język zapytań SQL. Możliwe jest również wykorzystanie otwartych interfejsów API (Application Programming Interface), umożliwiających odbiór zapytań i udzielanie odpowiedzi innym serwisom w czasie rzeczywistym. Taka wymiana może obejmować
oczywiście również konieczne uwierzytelnienie (hasło), podawane przez system z upoważnienia użytkownika.
Interoperacyjność: wielki nieobecny
Od strony technicznej wprowadzenie interoperacyjności nie jest
przerażającym wyzwaniem. Powszechnym trendem architektury
programowania wykorzystującej rozwiązania chmurowe jest oparcie się o tzw. mikrousługi – innymi słowy, podzielenie aplikacji na
mniejsze części połączone ze sobą poprzez interfejsy. Interoperacyjne otwieranie takich rozwiązań jest więc od strony technicznej teoretycznie proste – sprowadza się do otwarcia konkretnych
interfejsów na łączność ze światem zewnętrznym, a nie jedynie
innymi elementami aplikacji. Wymaga to, owszem, przebudowy
pewnych elementów i wdrożenia na przykład odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa. Niemniej interoperacyjność nie jest
obca dzisiejszym systemom IT.
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W dyskusjach o regulacji rynku cyfrowego wymuszenie interoperacyjności przewija się od lat. Jednak nowe propozycje Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych właściwie na ten temat milczą.
Mimo że jeszcze w RODO znalazł się mechanizm przenoszenia
danych, według którego na wniosek użytkownika firma powinna
dostarczyć mu jego dane lub przenieść je do wskazanego przezeń
serwisu. Jednak niewykorzystywanie tego mechanizmu w praktyce, wydaje się, zniechęciło twórców DMA do interoperacyjności,
pomimo na przykład pozytywnego raportu przedstawionego Komisji Europejskiej na ten temat.
Inaczej jest jednak wśród firm technologicznych – tam interoperacyjność wraca do mody. Meta zapowiada, że budowane przez nią
metawersum będzie oparte o współprace wielu firm i systemów.
Google, Apple i Amazon konkurujące ze sobą o rynek inteligentnego domu tworzą otwarty standard Matter, który w założeniu ma
umożliwić współpracę urządzeniom różnych producentów. Na
rynku dostawców usług chmurowych od paru lat dominuje trend
przejścia w kierunku „multichmury” – opierania systemów o elementy usług od różnych dostawców we wspólnej architekturze.
Do tego trendu dostosowują się Amazon, Google czy Microsoft.
Czy to znaczy, że interoperacyjność ma same zalety, żadnych wad
i powinniśmy ją powitać z otwartymi ramionami?
Trzy główne zalety interoperacyjności
1. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
Kluczowym argumentem zwolenników interoperacyjności jest jej
zdolność do zlikwidowania przyczyn powstania quasi-monopoli
technologicznych. Jednym z kluczowych mechanizmów koncentracji użytkowników w największych cyfrowych platformach są
tak zwane efekty sieciowe. Porównać je można do grawitacji: im
większa skupiona grupa użytkowników, tym mocniej przyciąga
kolejnych. Dotyczy to atrakcyjności samej usługi – chętniej zainstalujemy aplikację społecznościową, której używają do komuni-
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kowania się nasi znajomi. Dotyczy też także kluczowej przewagi
konkurencyjnej, jaką staje się w XXI wieku zgromadzenie dużej
i różnorodnej puli danych, której można użyć do rozbudowy algorytmów. Viktor Schellenberg w rozmowie z MIT Tech Review
zwraca uwagę, że „ci, którzy będą mieć dostęp do danych, będą
najbardziej innowacyjni, a dzięki sprzężeniu zwrotnemu – stają
się więksi i więksi, zagrażając konkurencyjności i innowacyjności.
Możemy rozbić wielkie firmy, ale to nie zlikwiduje przyczyn koncentracji, dopóki nie zaadresujemy podstawowej dynamiki warunkującej innowacje oparte o dane”.
Jonathan Zittrain w głośnej książce „The Generative Internet”
scharakteryzował „technologię generacyjną” – pojęcie opisujące
systemy, które stanowią żyzną glebę do wzrostu opartych o nie
innowacji. Według niego dzięki swojej adaptowalności, prostocie i dostępności systemem tego typu była wczesna sieć WWW.
Jednak Internet zaczął ją z czasem zatracać: znikająca interoperacyjność oraz „zamknięte ogrody” wiodących platform pozbawiają
nowych graczy możliwości stworzenia konkurencji na istniejących
już rynkach. Skutkiem jest zahamowanie innowacyjności cyfrowej gospodarki. Stąd Zittrain jest zwolennikiem interoperacyjnej
i otwartej zmiany w sieci.
Interoperacyjność niesie nadzieję na zmniejszenie rynkowej siły
agregatorów. W artykule „Aggregation Theory” analityk Ben
Thompson zwraca uwagę na szczególną pozycję agregatorów
w sieci, działających z niemal zerowymi kosztami dystrybucji
i kosztami transakcyjnymi. Ich pozycja oparta jest o wysoki standard obsługi klienta, będący w znacznej mierze skutkiem działania
efektów sieciowych. W innym poście („Antitrust and aggregation”)
sugeruje, że to powoduje powstanie monopsonów, o których
wspomina we wcześniejszym artykule Bartłomiej Biga (zob. s. 18).
Platformy stają się jedynymi odbiorcami pewnej gamy usług, co
powoduje, że ich wzrastająca pozycja negocjacyjna – odwrotnie
niż w tradycyjnej gospodarce – prowadzi do zmniejszenia liczby
dostawców. Stąd Thomspon wysuwa wniosek, że potrzebujemy
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obowiązkowej interoperacyjności w postaci dostępnych interfejsów API.
2. Zwiększenie podmiotowości obywatela
Sprawnie działająca interoperacyjność może przywrócić nam,
użytkownikom sieci, zdolność łatwego wyboru i zmiany usług.
Obecnie jesteśmy zamknięci w spirali uzależnienia od dostawcy:
czas włożony w zbudowanie swojego profilu, zebranie recenzji naszych usług czy skonstruowanie sieci kontaktów z innymi kontami
powoduje, że trudno zmienić platformę. To kluczowy mechanizm
tworzący rynki, w których „pierwszy (usługodawca) bierze wszystko” – nie pozostawiając miejsca na zdrową konkurencyjność, jak
piszą Marsden i Nicholls („Interoperability: a solution to regulating
AI and social media platforms”).
Interoperacyjność niweluje ten efekt: nakazanie Airbnb, żeby oceny danego apartamentu były dostępne przez API inne platformy,
a przez to możliwe do zobaczenia w ich interfejsach, spowodowałaby, że wzrosłyby szanse pojawienia się usługi konkurencyjnej do
tego portalu. Tym samym podniosłoby to możliwość konkurowania w oparciu ocenę, bezpieczeństwo czy jakość usługi.
3. Decentralizacja własności danych
Interoperacyjność – zdolność do wykorzystania danych i usług
poprzez inne aplikacje – mogłaby także pozwolić na stworzenie
innych struktur zarządzania danymi. Na przykład takich, które bazują na przeniesieniu danych poza dostawców usług cyfrowych –
w osobiste „pody” (SOLID – inicjatywa Tima Bernersa-Lee) lub na
poziom organizacji zarządzających danymi w imieniu użytkowników (np. MyData, VRM Doca Searlsa). Ten jeszcze jeden ciekawy
argument podnoszą Rossin i Slaiman w artykule o symptomatycznym tytule: „Interoperability = Privacy + Competition”).
Możliwość łączenia usług i stworzenie interfejsów zdolnych do
korzystania z danych zgromadzonych w innymi miejscu powinny
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otworzyć przestrzeń do powstania nowych, rynkowych i nierynkowych mechanizmów przechowywania i udostępniania danych.
Szczególnie takich, które pozwalają użytkownikowi końcowemu
na zachowanie większej prywatności.
Katalog pięciu wad interoperacyjności
1. Spadek inwestycji
Można również argumentować, że obecna struktura rynków cyfrowych – z paroma dominującymi gigantami – pozwala wybranym firmom zgromadzić pokaźne środki na inwestycje w innowacje. Taki
argument podnosi Thomas Lenard („Static Ideas of Competition in
the Information Age”), według którego interoperacyjność danych
(w tym danych wywnioskowanych o użytkownikach) zmniejszyłaby zdolność platform i aplikacji do pobierania ekonomicznych
rent, co zmniejszyłoby inwestycje w rozwój algorytmów.
Ponieważ na rynkach cyfrowych obowiązuje zasada „pierwszy
bierze wszystko”, inwestowanie na nich jest zawsze obarczone ryzykiem. Ci, którzy są skłonni je podjąć, liczą w zamian na wykładniczo większe zyski w przypadku „trafienia” inwestycji w rynkową
niszę. Wprowadzenie interoperacyjności zmniejszyłoby potencjalne zyski poprzez ułatwienie stworzenia konkurencji, tym samym
zniechęcając inwestorów do przeznaczenia pieniędzy na nowe
technologie.
2. Przeregulowanie korzyścią dla wielkich
Bardziej tradycyjny argument przeciw interoperacyjności zwraca
uwagę na przeciwskuteczność tego rozwiązania – nie osłabi gigantów, a jedynie ich wzmocni. Zwolennicy tego poglądu wskazują, że wprowadzanie nowych regulacji działa jedynie na korzyść
wielkich graczy rynkowych, posiadających zasoby do odpowiedniego dostosowania się do regulacji. Ten argument również podnosi Thomas Lenard, uzupełniając go o jeszcze jeden element.
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Zdolność wielkich firm do wykorzystania danych zgromadzonych
przez mniejsze i średnie przedsiębiorstwa jest wysoka. Tym samym na interoperacyjności zyskać mogą giganci: uzupełniając już
zgromadzone przez siebie dane i katalog usług o te pozyskane od
konkurencji. Interoperacyjność mogłaby więc doprowadzić do
jeszcze silniejszego ograniczenia konkurencyjności.
3. Zagrożenie dla prywatności
W pewnym sensie afera Cambridge Analytica była skutkiem ówczesnej interoperacyjności Facebooka, który pozwalał na uzyskanie poprzez API informacji nie tylko o profilu użytkownika, ale
także o sieci znajomych. Stworzenie możliwości dostępu wielu podmiotów do wiedzy o tożsamości użytkownika, nawet za
jego zgodą, stwarza ryzyko nadużyć, argumentuje m.in. Gasser
(„Interoperability in the Digital Ecosystem”). Czy odpowiednie regulacje i standardy technologiczne będą potrafić zminimalizować
to ryzyko – dopiero się przekonamy.
Jednym z wniosków wysuniętych po wdrożeniu RODO jest odejście od indywidualistycznego modelu, w którym każdy odpowiada za udzielone zgody. Przez takie podejście internauci zostali
zalani informacji o ciasteczkach, które zazwyczaj z automatu odklikują, ponieważ nie sposób na każdej stronie zagłębiać się w szczegóły dzielenia się przez nią informacjami z ciasteczek.
Europa chciałaby odejść od tego modelu w DSA i DMA, skupiając
się raczej na standaryzacji i kontroli przez instytucje w imieniu użytkowników. Niestety, interoperacyjność mogłaby znów skazać użytkowników na indywidualne ocenianie, czy aplikacja do wymieniania
wiadomości, podłączana pod WhatsAppa i Instagrama, nie będzie
wykorzystywać danych wbrew interesowi użytkowników.
4. Rozmyta odpowiedzialność
Rosnące skomplikowanie systemów cyfrowych rozmywa coraz
silniej granice odpowiedzialności, co skłania do licznych dyskusji.
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Jedna z nich dotyczy zakresu odpowiedzialności zautomatyzowanych algorytmów za zasugerowane przez nie decyzje. Interoperacyjność może przyczynić się do pogłębienia problemu.
Dziś posty umieszczane są przez użytkowników w konkretnej
platformie. Tymczasem w interoperacyjnym Internecie być może
używane będą aplikacje-integratory, która automatycznie roześlą
posty po wielu różnych mediach, które również mogą pokazywać
się w jeszcze innych aplikacjach końcowym użytkownikom.
Odpowiedzialność za choćby poprawność ofert e-commerce czy
bezpieczeństwo internetowej tożsamości użytkownika będzie
więc o wiele bardziej skomplikowana, o czym pisze m.in. Urs Gasser („Interoperability in the Digital Ecosystem”). Wspomina o tym
również inicjatywa A New Governance: „prawne aspekty cyrkulacji danych nie są wyjaśnione przez RODO. Wiele firm wciąż nie
czuje się komfortowo z [interoperacyjną] cyrkulacją danych. Boją
się o prawną odpowiedzialność, jeśli otworzą swoje interfejsy
z danymi na inne organizacje”.
5. System naczyń silniej połączonych
Awaria serwisów Facebooka z jesieni 2021 roku pokazała, że nie
ma systemów w pełni odpornych na błędy. Interoperacyjny świat
może doprowadzić do większego zhomogenizowania cyfrowej gospodarki, na przykład poprzez wykorzystanie wadliwych
wspólnych standardów. Przykładem takiego procesu jest błąd
w globalnie wykorzystywanym standardzie SSL odkryty
w 2014 roku (atak POODLE), zmuszający do całkowitego wyłączenia protokołu SSL 3.0.
Interoperacyjność może poskutkować poleganiem na standardach
i interfejsach, które staną się dominującymi w swoich specjalizacjach. Błędy lub awarie w tych systemach mogą więc skutkować
wyłączeniem nie tylko konkretnych serwisów (np. Facebooka), ale
też całych usług (np. komunikacji tekstowej w mediach społecznościowych, które będą oparte o wspólny protokół). Wzrastająca
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homogeniczność rozwiązań technologicznych uczyni je więc bardziej podatnymi na awarie.
Koniec końców interoperacyjność jest koniecznością
Druga dekada XXI wieku to czas, w którym likwidowano kolejne interoperacyjne interfejsy wśród wiodących platform. Platformy stały
się zamknięte – miały już tak wielu zgromadzonych użytkowników,
że im to nie zaszkodziło. Za to utrudniło powstawanie konkurencji,
nie mogącej już na przykład pozwolić swoim nowym użytkownikom
na import kontaktów z innej sieci społecznościowej.
Funkcjonowanie dzisiejszych komputerów i smartfonów jest
oparte o interoperacyjność wielu systemów i aplikacji. Takie
również były początki portali i aplikacji internetowych. O wiele
trudniejsze byłyby początki Google, gdyby nie antymonopolowy wyrok wobec Microsoftu z połowy lat 90., nakazujący dopuszczanie do instalacji innych przeglądarek internetowych niż
Internet Explorer.
Otworzyło to drzwi do masowego klienta przeglądarkom Netscape i Firefox. Nowa przeglądarka nie musiała korzystać ze standardowej wyszukiwarki oferowanej przez Microsoft. Tym samym dla
nowo powstałej w 1998 roku strony google.com otworzyła się
szeroka możliwość dotarcia do zdecydowanie większego grona
użytkowników. Wyższa jakość wyników wyszukiwań Google z kolei pozwoliła klientów przyciągnąć i zachować – aż w końcu słowo
„googlować” stało się synonimem „wyszukiwać”.
Podobne zresztą elementy możemy odnaleźć w historii wielu innych platform: możliwość importu siatki kontaktów ze skrzynek
mailowych lub z jednej platformy do drugiej była fundamentem
sukcesu Facebooka, Twittera czy LinkedIn. Instagram z kolei korzystał z tego, że przez lata był wygodnym mechanizmem dzielenia
się zdjęciami na Twitterze – w czasach, w których ten portal jeszcze
nie pozwalał osadzać zdjęć. Dopiero po zdobyciu dominującej pozycji na nowo powstałych rynkach cyfrowej gospodarki wyhodo-
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wani na interorperacyjności giganci postanowili zamknąć bramy
do swoich ogrodów.
Na wielu frontach nadchodzi jednak zmiana. Niedawno Mark Zuckerberg opowiedział o metawersum: nowej, wzbogaconej rzeczywistości mieszającej świat rzeczywisty z cyfrowym. Otwarcie przyznał, że metawersum musi być budowane przez wiele organizacji
w interoperacyjny sposób, bo sam Facebook tego nie zrobi.
W 2022 roku wprowadzony w życie ma zostać wspólny standard
Matter dla inteligentnego domu, pozwalający połączyć różne
urządzenia domowe od Google, Apple i Amazon. Niektórzy już
przewidują, że do interoperacyjności należy przyszłość. Od nas
zależy, czy tym razem interoperacyjność będzie trwałym mechanizmem oraz czy globalne standardy będą brać pod uwagę interes
społeczeństw i umożliwią konkurencję również mniejszym firmom.

Bartosz Paszcza
Szef działu „Techno-republikanizm” na portalu
klubjagiellonski.pl. Prowadzi podcast „ScepTech”. Magister studiów nad Internetem na
Uniwersytecie w Southampton. Współzałożyciel
Fundacji Polonium – organizacji łączącej polskich naukowców za granicą.
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6.		 Dwa wielkie wyzwania
e-gospodarki: kontrola nad danymi
i legislacja interoperacyjności
Zamiast o własności danych powinniśmy rozmawiać o zmianie
modelu ich kontroli. Trwałe rozwiązanie problemów cyfrowej
gospodarki wymaga zmierzenia się z trudnym zadaniem przełożenia technicznego pojęcia interoperacyjności na regulację,
z jednoczesnym zadbaniem o prywatność. Dyskusja o gospodarce cyfrowej wymaga myślenia długofalowego. Ważne są
nie tylko nadchodzące projekty regulacyjne. Fundamentem są
kierunki i zasady, którymi nasz rzeczywisty sieciowy świat ma
się kierować.
W ramach prowadzonych przez Klub Jagielloński we współpracy
z Allegro spotkań z ekspertami rozmawialiśmy o fundamentach
nowego zarządzania danymi oraz wymuszeniu współpracy systemów i platform.
Dane: nie chodzi o własność
Powinniśmy myśleć raczej o kontroli nad danymi niż o zdefiniowaniu ich własności — taki duch wypowiedzi dominował podczas
dyskusji. Rozmowa o reformie, która zakłada przede wszystkim
zdefiniowanie kontroli nad danymi, wydaje się lepszym podejściem ze względu na potrzebę znalezienia odpowiedzi na wyzwania dotyczące pozycji przetargowej jednostki, wartości danych,
wreszcie ich niekonkurencyjności.
Obecnie negocjacyjna pozycja działających w pojedynkę użytkowników jest niemal żadna. Poza wymuszonymi regulacyjnie
nieskutecznymi „okienkami zgód na ciasteczka” w praktyce nie

52

mają wpływu na to, w jaki sposób i w jakich celach ich dane zostaną wykorzystane przez serwisy. Użytkownicy jako obywatele
nie mają zdolności do negocjacji warunków korzystania ze stron.
O dominującej nad użytkownikami pozycji negocjacyjnej platform
świadczy, że ci pierwsi albo zaakceptują podyktowany regulamin,
albo nie mogą korzystać z danego narzędzia. A przecież w gospodarce internetowej, na której rynkach prym wiodą często jedynie
dwa lub trzy podmioty, w praktyce niemożliwa jest rezygnacja
z ich usług przez klientów indywidualnych lub firmy.
Po drugie, dane zyskują wartość dopiero w masie, co utrudnia
myślenie o nich w kategoriach własności. Inwestor chcący wybudować osiedle musi skupić wszystkie potrzebne działki, jednak
sprzeciw choć jednego właściciela może zablokować inwestycję. Tymczasem pojedyncze wycofanie zgody na przetwarzanie
danych nie ma wpływu na model biznesowy platformy cyfrowej.
Dzieje się tak, ponieważ wygenerowana dzięki danym wartość
— na przykład zdolność algorytmicznego profilowania reklamy —
jest skutkiem wykorzystania milionów rekordów. Wartość całości
bazy danych jest zdecydowanie większa niż suma wartości składowych, czyli danych pojedynczych użytkowników.
Dane są też niekonkurencyjne. Oznacza to, że wykorzystanie danych o konkretnym użytkowniku przez jedną firmę nie uniemożliwia wykorzystania ich przez inne organizacje czy osoby. To sytuacja odmienna od warunków transakcji ziemi czy paliw. Na tej
samej działce setka osób nie zbuduje domu; wielu właścicieli nie
spali tego samego litra oleju napędowego. Jednak dane mogą być
jednocześnie wykorzystywane przez wiele podmiotów bez utraty
wartości.
To zaś powoduje, że „własność” nie zmienia praktycznych mechanizmów wykorzystania danych. Uczestnicy debaty zwrócili
uwagę, że mając na uwadze pozycję negocjacyjną, wartość ukrytą
w ilości oraz niekonkurencyjność, warto o danych rozmawiać
przez pryzmat tego, kto i w jaki sposób ma nad nimi kontrolę. Rozmowa o własności danych niczego nie rozwiązuje.
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Kontrola – tylko jak ją odzyskać?
Na kontrolę nad danymi można spojrzeć z perspektywy gospodarczej lub politycznej. Patrząc okiem ekonomisty, modele kontroli nad danymi można podzielić na trzy kategorie: model korporacyjny, indywidualny i wspólnotowy. Zmiana obecnych zasad
zarządzania danymi w sieci oznaczałaby, w dużym uproszczeniu,
przejście od modelu korporacyjnego w stronę jednego z dwóch
pozostałych.
Patrząc z perspektywy politycznej, modele te można z kolei podzielić według tego, w jakim zakresie i w jakim celu używać wolno określonych zasobów danych. W modelu korporacyjnym kluczową rolę odgrywa dostawca usługi, w modelu indywidualnym
osoba, we wspólnotowym — państwo, które powinno posiadać
demokratyczny mandat.
Model indywidualny miałby opierać się na osobistym zarządzaniu
danymi. Na przykład w formie „data pod”, czyli osobistej bazy danych, która z używanymi przez nas serwisami łączy się i udostępnia
potrzebne informacje na ustalonych przez nas wcześniej zasadach.
Ten model, dyskutowany od kilkunastu lat w sferach wizjonerów
i badaczy sieci, wciąż jednak nie zadziałał na większą skalę.
Większość użytkowników sieci nie jest zainteresowana utrzymywaniem własnego serwera, ustalaniem skomplikowanych zasad
dzielenia się danymi i negocjowaniem z serwisami w przypadkach, kiedy te nie chcą się na nie zgodzić. Do tej pory większość
z nas nie jest nawet zainteresowana łączeniem się w spółdzielnie,
kolektywy czy inne oddolne instytucje, które określałyby, do czego nasze dane mogą być wykorzystane.
Dane potrzebują wspólnoty
Uczestnicy okrągłego stołu poświęcili więcej czasu rozmowie
o modelu trzecim — wspólnotowym. Najogólniej rzecz ujmując,
jest to model, w którym organizacji pośredniczącej delegowana
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jest, przynajmniej częściowo, kontrola nad danymi. Organizacja
pośrednicząca odpowiada za zarządzanie danymi na ustalonych
zasadach i udostępnianie ich platformom internetowym, kiedy
użytkownicy postanowią z nich skorzystać.
Uczestnicy okrągłego stołu mieli różne opinie na temat roli państwa w ramach modelu wspólnotowego. Podnoszono wątpliwości, czy to właśnie państwo powinno mieć kluczową rolę w wyznaczaniu celów i zakresu wykorzystania danych. W zależności
bowiem od tematu lub branży można różnie rozkładać role organizacji oraz instytucji.
W przypadku niektórych danych warto zwiększyć decyzyjność
i kontrolę instytucji państwowych. W innych wypadkach kluczową
rolę powinny odgrywać oddolnie powstałe organizacje społeczne i podmioty gospodarcze. Jest jasne, że zakres kontroli instytucji powinien wyglądać inaczej w przypadku danych medycznych,
a inaczej w odniesieniu do danych geolokalizacyjnych prywatnych
samochodów oraz taksówek.
W modelu wspólnotowym dostrzeżono szereg zalet. Wprowadzenie pośrednika zmusza społeczeństwo (lub przynajmniej jego
część) do określenia zasad zarządzania danymi. Do tej pory reguły
były narzucane przez graczy dominujących na danym rynku. Natomiast instytucja pośrednika dysponuje „masą krytyczną” danych,
więc jej relacja z serwisami i platformami jest równorzędna. Odmowa udostępnienia danych setek tysięcy osób jest o wiele większym lewarem negocjacyjnym niż wycofanie pojedynczej zgody.
Jednak dyskutanci dostrzegli też potencjalne wady i zagrożenia. Po pierwsze, wprowadzenie modelu wspólnotowego wciąż
wymaga znalezienia zdrowego równowagi pomiędzy zyskiem
z tworzonych usług a utratą prywatności wywołaną dzieleniem się
danymi. Podjęcie tej decyzji na poziomie społeczeństwa lub jego
podzbioru wydaje się trudne choćby ze względu na różne perspektywy spojrzenia na prywatność.

55

Po drugie, łączenie różnych zbiorów danych może spowodować
zagrożenia dla prywatności. Nieosobowe dane w połączeniu z innymi zbiorami mogą stać się osobowymi. Bardzo trudno przewidzieć, które zbiory danych po ich połączeniu mogą spowodować
deanonimizację obywateli. Dlatego regulacyjne zapewnienie prywatności stanie się poważnym wyzwaniem.
Po trzecie wreszcie, w modelu wspólnotowym nie jest jasna nowa
rola podmiotów gospodarczych wykorzystujących dane, do których dostęp udzielany jest przez pośredników. W obecnym systemie zarządzania danymi to na podmioty gospodarcze narzucane
są wymagania dotyczące minimalizacji zbieranych danych o użytkownikach czy obowiązki dotyczące przetwarzania. Te wymagania mogą wymagać reformy w sytuacji, w której pomiędzy użytkownika a platformę wprowadzamy pośrednika.
Interoperacyjność: klucz do trwałego rozwiązania problemów?
Interoperacyjność w ujęciu zdecydowanej większości uczestników okrągłego stołu daje nadzieję na poprawienie sytuacji społeczeństwa i gospodarki cyfrowej. Jest to jednak temat techniczny,
który do tej pory właściwie nie był przedmiotem regulacji, stąd
postawienie w prawie konkretnych wymagań będzie zadaniem
trudnym. W czasie dyskusji posługiwaliśmy się szeroką definicją
interoperacyjności, czyli zdolności systemów komputerowych do
bieżącej i ciągłej (a nie jednokrotnej) wymiany danych i usług pomiędzy sobą.
W interoperacyjności uczestnicy dyskusji widzą nadzieję na poprawę konkurencji na rynku, zmniejszenie wagi efektów sieciowych
wspierających największe podmioty na danym rynku. Widzą także
szanse na umożliwienie użytkownikom realnego wyboru. Wprowadzenie obowiązkowych interfejsów umożliwiających współpracę systemów, na przykład wymianę ofert handlowych, wiadomości, ocen, opinii, komentarzy czy profili, daje szansę nowej
konkurencji uzyskać kluczowe pierwsze tysiące użytkowników.
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Dzisiaj „przesiadka” do innej platformy łączy się z porzuceniem
ukształtowanego już profilu i sieci znajomych czy podwykonawców, z którymi mamy nawiązane relacje. W interoperacyjnym
świecie na nowej platformie moglibyśmy pozostać w kontakcie
z użytkownikami innych platform nawet po całkowitej przesiadce.
Efekty sieciowe, które działają na zasadzie „ciągnie swój do swego”, dają nieproporcjonalną siłę przyciągania wielkim podmiotom. W efekcie wpływają na to, że w dowolnej internetowej branży
mamy do czynienia z paroma zaledwie przodującymi podmiotami.
Interoperacyjność, czyli zdolność do łączenia się pomiędzy wielkimi i mniejszymi serwisami, powinna uatrakcyjnić te mniejsze dla
przynajmniej części użytkowników, tym samym wprowadzając realną możliwość wyboru.
Ogrom wyzwań
Jednak na spotkaniu dyskutowane były również potencjalne wady
i wyzwania związane z wdrażaniem interoperacyjności. Jedną
z nich jest przyzwyczajenie ludzi do dostarczanej usługi, jej formy
czy interfejsu, które mogłoby spowodować, że w interoperacyjnym świecie i tak wybieralibyśmy dotychczas wiodące podmioty.
Drugą wadą jest potencjał przeregulowania rzeczywistości. Szczególnie jeśli wprowadzanie rozwiązania odbywałoby się drogą sektorową. W takim przypadku zyskałyby zapewne głównie podmioty już dziś dominujące. Ciekawą kontrpropozycją jest wymuszanie
interoperacyjności za pomocą regulacji dopiero wtedy, gdy skala
działalności firmy przekroczy pewien próg – na wzór podobnego
progu proponowanego właśnie w Akcie o rynkach cyfrowych UE.
Zdaniem uczestników okrągłego stołu wprowadzenie interoperacyjności wymagałoby ponownego przemyślenia tego, czym jest
prywatność użytkowników. Łączenie usług i danych z systemów
z różnych branż mogłoby skutkować zagrożeniami deanonimizacji.
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Rozmówcy podjęli również problem potencjalnego spadku inwestycji w technologiczne innowacje na skutek rozdrobnienia rynku. W tym temacie zdania dyskutantów były bardziej podzielone.
Z jednej strony, dzisiejszy model inwestycji w start-upy często wiąże się z nadzieją zdobycia przez takie firmy dominującej pozycji na
rynku. Z drugiej strony, bardziej konkurencyjne rynki mogłyby raczej pobudzić inwestycje.
Interoperacyjność z jednej strony niesie dużo większe nadzieje
na poradzenie sobie z problemami rynku, a z drugiej, jako pojęcie techniczne, jest trudne w regulacyjnym ujęciu. Pewne nadzieje
można wiązać z ruchami samoregulacji w niektórych obszarach,
takich jak usługi chmurowe (stawiające na współdziałanie usług
głównych dostawców) czy wspólny standard interoperacyjnego
domu Matter, wspierany również przez Google i Apple.
Jednak oddolna forma interoperacyjności zaistnieje najpewniej jedynie tam, gdzie rynkowym konkurentom będzie się to z różnych
powodów opłacać. Nawet wówczas będzie to wymagało niezależnego nadzoru nad otwartymi standardami. Aby uzdrowić te części
cyfrowej gospodarki, w których oddolnej aktywności gigantów
na rzecz interoperacyjności nie widać, będzie trzeba zmierzyć się
z wyzwaniem, jakim jest narzucenie jej za pośrednictwem regulacji.
.

Bartosz Paszcza
Szef działu „Techno-republikanizm” na portalu
klubjagiellonski.pl. Prowadzi podcast „ScepTech”. Magister studiów nad Internetem na
Uniwersytecie w Southampton. Współzałożyciel
Fundacji Polonium – organizacji łączącej polskich naukowców za granicą.
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Klub Jagielloński to niepartyjne stowarzyszenie łączące społeczników, ekspertów, publicystów i naukowców młodego pokolenia działających wspólnie na rzecz dobra wspólnego. Pracujemy
na rzecz sprawnego państwa i podmiotowości obywateli.
Eksperci i współpracownicy Klubu Jagiellońskiego przygotowują
opinie, analizy i eseje, które przeczytać można na www.klubjagiellonski.pl i w internetowym czasopiśmie idei „Pressje”. Znaleźć
można tam komentarze dotyczące bieżących wydarzeń, ale też tematów, na które brak miejsca w głównym nurcie debaty.
Jeżeli spodobał Ci się niniejszy raport, dołącz do grona
darczyńców Klubu Jagiellońskiego!
Możliwości wsparcia:
• bezpośrednia wpłata na konto Klubu Jagiellońskiego:
47 1020 2892 0000 5102 0582 9454 (PKO BP S.A.) tytułem:
„Darowizna na cele statutowe”
• wpłata w formie darowizny przez stronę www.klubjagiellonski.
pl/wesprzyj-nas za pomocą:
– przelewu ze strony banku
– karty płatniczej
– aplikacji BLIK
– portfela elektronicznego.
• przekazanie 1% podatku na rzecz Klubu Jagiellońskiego –
nr KRS 0000128315
Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Zasady współpracy
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego podejmuje współpracę
z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rzetelnego opracowania
zagadnień wskazanych przez instytucje publiczne oraz przedsiębiorców. Podejmowane przez nas działania badawcze oraz tworzone ekspertyzy opierają się na pracy kolegialnej. Łączymy doświadczenia przedstawicieli nauki, administracji oraz biznesu.
Jednocześnie informujemy, że wszelkie działania we współpracy
z podmiotami zewnętrznymi muszą być zgodne z „5 zasadami
niezależności eksperckiej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego”:

Misyjność
Klub Jagielloński, w tym Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego,
prowadzi działalność na rzecz zmiany prawa poprzez uczestnictwo w konsultacjach publicznych, udział w posiedzeniach komisji
Sejmu i Senatu, kierowanie petycji do organów władzy publicznej
oraz udział w innych formach konsultowania rozwiązań prawnych
organizowanych przez instytucje publiczne, polityków i organizacje obywatelskie. Działalność ta ma charakter misyjny, jest prowadzona zgodnie z zasadą prymatu dobra wspólnego i finansowana
ze środków własnych stowarzyszenia. Zdecydowana większość
publikowanych przez nas materiałów ma charakter misyjny. Każdorazowo, jeżeli materiał powstał we współpracy z partnerem
zewnętrznym lub został sfinansowany ze środków innych niż
środki własne Klubu Jagiellońskiego, jest to wyraźnie zaznaczone
w jego treści.

Niezależność
Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest zagwarantowana w umowie pomiędzy stronami niezależność badawcza. Nie dopuszczamy sytuacji, w której publikujemy materiał lub opracowujemy analizę pod tezy opracowane
„na zewnątrz”.

Przejrzystość
Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest zagwarantowanie w umowie pomiędzy stronami pełnej
transparentności zasad współpracy. Opracowany we współpracy
z zewnętrznym partnerem materiał oznaczony jest na stronie tytułowej nazwą i logo partnera. Informacja o partnerstwie zawarta
jest również w ewentualnych materiałach dla mediów.

Samoograniczenie
Podjęcie przez stowarzyszenie lub należącą do niego spółkę
współpracy z podmiotami rynkowymi w zakresie opracowania
analiz, ekspertyz, raportów czy projektów aktów prawnych wyklucza dalsze zaangażowanie Klubu Jagiellońskiego w proces stanowienia prawa w obszarze bezpośrednio związanym z tematem
współpracy na co najmniej 12 miesięcy od publikacji materiału
powstałego w partnerstwie. Eksperci CAKJ, którzy uczestniczą
w procesie stanowienia prawa, a za pośrednictwem CA lub indywidualnie wykonywali zlecenia na zamówienie podmiotów rynkowych, zobowiązani są do uprzedniego, każdorazowego i publicznego przedstawienia tej informacji (np. w stanowisku wysyłanym
w ramach konsultacji publicznych lub w informacji do władz odpowiedniej komisji parlamentarnej).

Odpowiedzialność
W ramach współpracy z partnerami rynkowymi CAKJ nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy ich przedstawicielami a politykami
i urzędnikami. Do udziału w spotkaniach promocyjnych i dyskusyjnych wokół materiałów powstałych w partnerstwie z podmiotami
rynkowymi, a zawierających rekomendacje legislacyjne, CAKJ nie
zaprasza imiennie zawodowych polityków ani urzędników. Klub
Jagielloński, w ramach działalności statutowej, organizuje różnego rodzaju debaty, spotkania i seminaria z udziałem przedstawicieli różnych obszarów życia publicznego, w tym osób ze świata
biznesu i polityki. Spotkania tego rodzaju, gdy dotyczą zagadnień regulacyjnych i pokrewnych, zawsze mają charakter misyjny
i finansowane są wyłącznie ze środków własnych stowarzyszenia.

Dorobek publikacyjny
Lokalna alternatywa. Jak wybudować
w Polsce brakujące mieszkania?
Głównego celu polityki mieszkaniowej, którym było skuteczne włączenie się państwa w budowę mieszkań, wciąż
nie udało się osiągnąć. Politykom i urzędnikom zabrakło
konsekwencji, a wiele samorządów nie zdaje sobie sprawy,
że dla rozwoju ich miast kluczowa jest budowa mieszkań.

Porzućcie złudzenia.
10 mitów o putinowskiej Rosji
Wbrew rozbrzmiewającym od czasu do czasu zarzutom
o rzekomy „romantyzm” polskiej perspektywy historia
przyznaje dziś rację realistycznemu spojrzeniu na putinowską Rosję, który stanowił przez ostatnie lata co do zasady
wspólną linię naszych elit.

Skąd się wezmą przyszli czempioni polskiej
gospodarki? Znaczenie rynku kapitału
właścicielskiego dla rozwoju gospodarczego
i cywilizacyjnego Polski
Aby kontynuować proces zmniejszania różnicy w poziomie rozwoju
w stosunku do bogatych krajów Zachodu, powinniśmy budować
inny model gospodarki – taki, w którym dominują firmy prywatne,
które mają swoje centrale i faktyczne centra kompetencji w kraju.

Rząd pod lupą.
Ranking polityk publicznych 2021
Średnia ocen wszystkich polityk publicznych – najniższa w
historii naszego rankingu polityk publicznych – potwierdza,
że zdolność rządzących do radzenia sobie z najważniejszymi wyzwaniami jest coraz mniejsza.

Nowy strategiczny ład. Transformacja
Zachodu a bezpieczeństwo Polski
Bezpieczeństwo nie jest dane nam raz na zawsze i wymaga
ciągłego wysiłku. Konieczna jest prawidłowa diagnoza zagrożeń i stworzenie długofalowej strategii całościowego bezpieczeństwa, która będzie realizowana niezależnie od aktualnego układu władzy.

Przemilczane nierówności.
O problemach mężczyzn w Polsce
Błędem jest założenie, że mężczyźni we wszystkich grupach
społecznych są uprzywilejowani. Utrwalanie go w dyskursie
publicznym prowadzi do wykluczenia problemów mężczyzn
z puli zjawisk wymagających politycznego rozwiązania.

Zielony konserwatyzm. Wyzwania
i rekomendacje w 10 kluczowych obszarach
Formułując własne postulaty, prawica nie musi, a nawet nie
powinna oglądać się na lewicę. Powinniśmy bazować na
własnych fundamentach aksjologicznych i samodzielnie
przepracować temat, proponując autorski wkład do globalnej dyskusji o sposobie zarządzania naszymi zasobami.

Starość po polsku. Propozycja reformy
systemu opieki nad osobami starszymi
Słabość systemu opieki senioralnej wyrasta na jedno
z najważniejszych wyzwań na trzecią dekadę XXI wieku.
W raporcie prezentujemy swoistą mapę drogową dla decydentów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki
w zakresie opieki senioralnej.

Jak wydamy ponad 100 miliardów?
Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy
W raporcie „Jak wydamy ponad 100 miliardów? Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy” eksperci CAKJ przygotowali ewaluację projektu, ale także zaproponowali dodatkowe
reformy, które mogą być dla politycznych decydentów cenną
inspirację do korekty przedstawionego dokumentu.

Rząd pod lupą.
Ranking polityk publicznych 2020
Reakcja rządu na wybuch epidemii była szybka i zdecydowana, a do tego ciesząca się dużym zaufaniem społecznym.
Niestety, późniejsze działania, a przede wszystkim przygotowania do II fali pandemii, obnażyły wszystkie słabości
polskiego państwa.

Pracować po republikańsku.
Marzenie o państwie jako dobrym pracodawcy
Administrację publiczną cechuje przekonanie o niskiej legitymizacji własnego istnienia i własna odmiana folwarcznych
stosunków międzyludzkich w pracy. Skutkuje to przyjmowaniem postaw asekuranckich, niską innowacyjnością działań,
kompleksem niższości wobec „rynku”.

Nierealne oczekiwania. Bilans i perspektywy
stosunków polsko-chińskich
W ostatniej dekadzie Polska osiągnęła niespotykany wcześniej poziom relacji politycznych z Chinami. Nie pomogło
to jednak ani w otwarciu chińskiego rynku na import znad
Wisły, ani w sprowadzeniu dużych chińskich inwestycji.

Po dywersyfikacji. Polski rynek gazu –
historia i postulaty zmian
Zakończenie wieloletniej umowy gazowej z Gazpromem oraz
kluczowych inwestycji dywersyfikacyjnych zamknie pewną
epokę na polskim rynku gazu i stworzy zupełnie nowe uwarunkowania wymagające na nowo zdefiniowania kluczowych
wyzwań i odpowiedzi na nie.

Fikcja jawności. Działalność lobbingowa
w Sejmie RP w latach 2006-2019
Analiza ustawy o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia jedynie z pozorną regulacją.

Przez Bałkany do Brukseli?
Przyszłość Partnerstwa Wschodniego
Polska powinna zbudować na poziomie europejskim narrację tożsamościową opartą na odwołaniach do historii
i kultury, która pokazywałaby wspólną przestrzeń bałkańsko-czarnomorską będącą integralną częścią Europy.

Konfrontacja czy kompromis? Scenariusze
decyzji dot. wyborów prezydenckich w cieniu
pandemii COVID-19
Z analizy wynika, że negocjacje konstytucyjne są dziś faktycznie propozycją kompromisową. Zarówno rządzący,
jak i opozycja ustępują w nim ze swoich przeciwstawnych
pozycji pierwszej preferencji i decydują się na współpracę w
scenariuszu – obustronnie – drugiego wyboru.

Podatkowy labirynt. Wyzwania
polskiego systemu danin publicznych
Arbitraż w podatkach dochodowych i brak sterowności systemu – głównie dlatego polskie podatki są postrzegane jako
niesprawiedliwe. Niestety, bez dostępu do danych Ministerstwa Finansów nie da się odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać struktura podatkowa w Polsce.

Uciekające metropolie.
Ranking 100 największych polskich miast
Statystyki potwierdzają hipotezę o zwiększającym się dystansie rozwojowym pomiędzy największymi metropoliami
a mniejszymi miastami. Nie istnieje już w Polsce podział na
biedny wschód i bogaty zachód. Czynnikiem różnicującym
stało się posiadanie w regionie dużej metropolii.

Zmierzch dyplomacji? Polityka zagraniczna
w dobie cyfrowej rewolucji
Nowe narzędzie czy nowa jakość? Autor, uznany analityk
stosunków międzynarodowych, zastanawia się, czy wpływ
cyfrowej rewolucji na politykę zagraniczną ogranicza się
do wyposażenia dyplomatów w nowe narzędzia, czy też fundamentalnie przeobraża środowisko ich pracy.

AlgoPolska. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w służbie społeczeństwu
Budując zaufanie do technologii, musimy zachować dbałość
o interes społeczny w jej wdrażaniu. W raporcie “AlgoPolska” autorzy z Fundacji Centrum Cyfrowe i Klubu Jagiellońskiego wskazują, że aby Polska dokonała technologicznego skoku, potrzebujemy realnej debaty, modelu regulacji algorytmów, audytów
i wyjaśnialności takich systemów, nowych rozwiązań w kwestii
zarządzania danymi oraz powszechnej edukacji.

Kto powinien dbać o nasze konta?
Polska wobec europejskiej unii bankowej
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Niniejszy raport stanowi próbę rozszerzenia dyskusji wokół
integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, która w Polsce
ograniczana jest do zagadnień związanych ze wspólną walutą. Autor analizuje argumenty „za” i „przeciw” obecności
Polski w europejskiej unii bankowej.
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Dostateczna zmiana

Dostateczna zmiana.
Ranking polityk publicznych 2015-2019

Ranking polityk publicznych 2015-2019

Wiarygodność, determinacja i suwerenność intelektualna,
ale z drugiej strony antyinstutycjonalizm, lekceważenie
procedur oraz niska kultura dialogu. Podsumowując dorobek Zjednoczonej Prawicy w poszczególnych dziedzinach
polityki publicznej, zdecydowaliśmy się wystawić tróję.

Kierunek Bałkany! Znaczenie i potencjał
współpracy Polski z państwami Bałkanów
Zachodnich
Polska ma potencjał, aby stać się istotnym podmiotem na Bałkanach Zachodnich. Dobrą podstawą tego
procesu jest bezprecedensowy wzrost aktywności
polskiej dyplomacji na Bałkanach Zachodnich w ostatnich
latach.

Deglomeracja czy degradacja?
Potencjał rozwoju średnich miast w Polsce
Jeśli poważnie traktujemy hasła o równoważeniu rozwoju
kraju, potrzebujemy większej liczby biegunów wzrostu
postaci ośrodków subregionalnych. Miasta pozbawione
przywilejów „wojewódzkich” nie tylko nie mają równego
dostępu do środków i inwestycji, ale tracą również kapitał
ludzki.

Kontakt w sprawie
współpracy:
Paweł Musiałek
Dyrektor CAKJ,
członek zarządu Klubu Jagiellońskiego
tel: 792 302 130
pawel.musialek@klubjagiellonski.pl
www.klubjagiellonski.pl

