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       Warszawa, dnia 26 lipca 2018 r. 

 

 

 

     Ministerstwo Cyfryzacji 

ul. Królewska 27 

00-060 Warszawa 

 

 

 

STANOWISKO 

ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERACTIVE 

ADVERTISING BUREAU POLSKA (IAB POLSKA) DOTYCZĄCE 

KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, 

EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I 

KOMITETU REGIONÓW „W KIERUNKU WSPÓLNEJ EUROPEJSKEJ 

PRZESTRZNI DANYCH” SWD(2018) 125 FINAL 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku opublikowaniem Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku wspólnej 

europejskiej przestrzeni danych” SWD(2018) 125 final (dalej jako „Komunikat”), IAB Polska 

pragnie przedstawić swoje stanowisko w tym zakresie. Wobec powyższego IAB Polska 

wskazuje, co następuje. 

 

[uwagi wstępne] 

1. IAB Polska pragnie wyrazić pozytywne stanowisko wobec Komunikatu Komisji oraz 

dostrzeżonej w nim potrzeby stworzenia wspólnej przestrzeni danych w Unii Europejskiej. 

IAB Polska zgadza się z przedstawionym przez Komisję poglądem, iż swoboda przepływu 

danych nieosobowych i szeroki do nich dostęp może stać się prawdziwą siłą napędową 

rozwoju gospodarczego w Europie, zwiększyć jej konkurencyjność na rynkach światowych 

i przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy, a także do rozwoju nowych produktów i 
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usług oraz rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji. IAB Polska pragnie również docenić 

wielopłaszczyznowe ujęcie wątku danych nieosobowych przez Komisję, rozpatrzenia tego 

zagadnienia z różnych perspektyw i z uwzględnieniem interesów różnorakich grup 

zainteresowanych podmiotów, co dało wyraz w bogactwie zaproponowanych przez Komisję 

środków i narzędzi ich urzeczywistniania. W niniejszym stanowisku IAB pragnie odnieść się 

do niektórych z nich, zdając sobie jednak sprawę, że Komunikat Komisji jest dopiero ogólną 

propozycją wymagającą doszczegółowienia na dalszym etapie.   

 
[Ponowne wykorzystanie informacji z sektora publicznego i finansowanych ze środków 

publicznych] 

2. Jako pierwsze zostało przez Komisję omówione zagadnienie ponownego wykorzystania 

informacji z sektora publicznego, który wytwarza ogromną ilość danych wszelkiego rodzaju. 

IAB Polska pragnie wyrazić poparcie dla proponowanego przez Komisję pomysłu 

ponownego przeglądu dyrektyw już obowiązujących w zakresie danych nieosobowych, w 

tym w szczególności Dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora 

publicznego. Przegląd ten służyłby między innymi zweryfikowaniu, czy obecnie 

obowiązujące przepisy nie stoją na przeszkodzie ograniczaniu barier utrudniających wejście 

na rynek w  odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw poprzez nakładanie zbyt 

wysokich opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Za słuszne 

należy uznać również planowanie zweryfikowania oraz poddanie ewentualnym zmianom 

zapisów ww. dyrektywy, w wyniku których doszłoby do zminimalizowania nadmiernej 

przewagi rynkowej dużych przedsiębiorstw wynikającej z pierwszeństwa w dostępie do 

danych. Pochwalić należy również postulat ustanowienia bardziej przejrzystej procedury 

porozumień publiczno-prywatnych, plan objęcia zakresem dyrektywy nowych rodzajów 

danych publicznych oraz  zachętę do publikowania danych dynamicznych oraz korzystania 

z interfejsów programowania aplikacji (API). 

3. Warte zwrócenia uwagi jest również dostrzeżenie przez Komisję potrzeby ponownego 

zweryfikowania przestarzałej dyrektywy w sprawie baz danych ustanawiającej ochronę sui 

generis oraz jej zakresu, a także przeglądu dyrektywy INSPIRE w kontekście istnienia 

wzajemnych związków z ich postanowieniami, a gospodarką opartą na danych.  
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[dostęp do informacji naukowej i jej ochrona] 

4. Za słuszne uznać należy również postulaty Komisji w sprawie skutecznego 

urzeczywistniania dostępu do wyników badań finansowanych ze środków publicznych, w 

tym dostępu do badań naukowych oraz dalszego rozwijania europejskiego programu na 

rzecz otwartej nauki, której zasady wymagają aby procedury badań naukowych były otwarte 

na wszystkich etapach, począwszy od koncepcji aż po rozpowszechnianie wyników. W tym 

kontekście słuszne wydaje się zweryfikowanie istniejących już Zaleceń Komisji 

2012/417/UE w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz jej ochrony przed utratą, pod 

kątem najnowszych zmian w praktyce prowadzenia badań naukowych oraz ostatnich zmian 

w polityce UE.   

 

[wymiana danych między przedsiębiorstwami] 

5. W zakresie przepływu danych między przedsiębiorcami IAB Polska zgadza się z ogólnym 

stanowiskiem wyrażonym przez podmioty biorące udział w ankiecie internetowej, że 

zwiększenie wymiany danych między przedsiębiorcami jest zjawiskiem korzystnym i 

pożądanym, natomiast tworzenie w tym względzie regulacji horyzontalnych byłoby 

posunięciem zbyt daleko idącym na tym etapie, i w związku z tym podstawowym środkiem 

regulacji dostępu do tych danych powinny pozostawać stosunki umowne i zasada swobody 

kontraktowania. Jednocześnie IAB Polska popiera wszelkie środki nieregulacyjne w tym 

zakresie, takie jak rozwój interfejsów API, opracowywanie przykładowych klauzul 

umownych zawierających wspólne, wysokie standardy prawne zapewniające uczciwość 

obrotu oraz wspierające niezakłóconą konkurencję.  Dobrym pomysłem wydaje się również 

zapewnienie odpowiednich wytycznych (soft-law) na poziomie UE. 

6. Odnosząc się do kluczowych zasad opracowanych przez Komisję, które stanowiłyby 

fundamenty współpracy między stronami w zakresie dostępu do danych pochodzących ze 

źródeł prywatnych należy podkreślić wagę zaproponowanej zasady przejrzystości. 

Uwzględniając kolejne zasady przedstawione przez Komisję, a szczególnie zasadę 

tworzenia wspólnej wartości oraz zasadę minimalizowania ograniczeń w dostępie do 

danych generowanych jako produkt uboczny, należy jednak zaproponować poszerzenie 

zasady przejrzystości o wskazanie w każdym przypadku, za zgodą obu stron, czym owe 

dane uboczne są, oraz czy określone dane można do takich zaliczyć. Propozycja taka 
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miałaby na celu ograniczenie dowolności w identyfikowaniu danych ubocznych (do których 

w założeniu miałby być szeroki dostęp) w zależności od partykularnych interesów stron w 

danym momencie, oraz pozwoliłaby na uniknięcie niepożądanych konfliktów i wzajemnych 

roszczeń.    

7. Pozytywnie należy też ocenić planowaną działalność Centrum wsparcia na rzecz wymiany 

danych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”  oraz wspieranie użycia interfejsów 

programowania aplikacji, o których pisze Komisja. W tym miejscu warto byłoby rozważyć 

stworzenie w związku z tym również szerokich platform informacyjnych o przedsiębiorcach, 

którzy takimi danymi dysponują oraz są chętni do udostępniania ich innym podmiotom.  

 

[wymiana danych między przedsiębiorstwami i organami administracji] 

8. Odnosząc się do środków Komisji zaproponowanych w przedmiocie dostępu do danych 

sektora prywatnego w interesie publicznym należy dostrzec nieocenioną wartość tych 

danych dla interesu publicznego i wsparcia w procesie ukierunkowywania decyzji 

politycznych lub poprawy usług publicznych. IAB Polska popiera generalną ideę udzielania 

rekompensat dla posiadaczy danych umożliwiających uzyskanie zwrotu z inwestycji 

dokonanych w celu zgromadzenia lub dostosowania danych.  

9. Zwracając szczególną uwagę na zasady zaproponowane w tym względzie przez Komisję, 

należy zwrócić jednak uwagę na brak istnienia jednej podstawowej zasady, która zdaniem 

IAB Polska powinna znaleźć odzwierciedlenie w zaproponowanym pakiecie zasad. IAB 

Polska ma w tym miejscu na myśli zasadę dobrowolności, która byłaby bazą dla całości 

zasad związanych z dostępem organów publicznych do danych wypracowanych przez 

przedsiębiorców. Polegałaby ona na tym, że ostateczne udostępnienie danych 

wypracowanych przez przedsiębiorców nie może odbywać się w drodze „wywłaszczenia” 

przedsiębiorcy przez organ administracji, a w gestii przedsiębiorcy powinna leżeć 

ostateczna decyzja o udostępnieniu danych organowi. Wspomniana przy okazji zasady 

proporcjonalności procedura wnioskowa mogłaby czynić za dość temu wymaganiu.  

10. W zakresie zasady określającej warunki ponownego wykorzystywania danych i 

wspomnianym w niej postulacie realizowania wzajemnych korzyści tak dla przedsiębiorcy, 

jak i dla organów administracji warto byłoby wskazać na propozycje korzyści, które mogliby 

czerpać przedsiębiorcy z zawieranych umów o współpracy.  

11. Odnosząc się jeszcze do zasady polegającej na złagodzeniu ograniczeń w odniesieniu do 

danych sektora prywatnego i postulatu, aby przedsiębiorstwa dostarczające te dane 
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zapewniały racjonalne i proporcjonalne wsparcie w ocenie ich jakości, należy zwrócić uwagę 

na potrzebę istnienia, w miarę możliwości, określonego zakresu zaangażowania, które 

przedsiębiorca będzie musiał ponieść przy udzielaniu takiego wsparcia oraz ewentualnych 

zasad rekompensowania czasu oraz środków zainwestowanych w celu jego udzielania.  

 

 

            Z poważaniem, 

 

                                                                                           Włodzimierz Schmidt 

         Prezes Zarządu 

 

 


