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STANOWISKO  

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

w konsultacjach Rady do spraw Cyfryzacji dotyczących neutralności sieci i walki z niepożądanymi 

treściami w Internecie oraz otwartych modeli licencjonowania oprogramowania, tworzonego na 

zamówienie administracji publicznej. 

 

I. Neutralność sieci 

 

 Dla jakich przedsiębiorstw i/lub modeli biznesowych istotne jest wprowadzenie 

odstępstw od zasady neutralności Internetu? 

Obecnie w szeroko ujętym ekosystemie Internetu funkcjonują: dostawcy treści, integratorzy, 
platformy internetowe, dostawcy sprzętu, przedsiębiorstwa, operatorzy, użytkownicy itd. Zasady 
otwartego Internetu dotyczą ich wszystkich.  
Wprowadzenie odstępstw od zasady neutralności Internetu istotne i konieczne jest dla operatorów 

telekomunikacyjnych zaangażowanych w budowę i rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Właściwa infrastruktura jest podstawowym czynnikiem determinującym rozwój społeczeństw oraz 

innowacyjność rynku. Globalna pozycja rynkowa podmiotów OTT oraz ich mocna pozycja 

przetargowa na rynku powodują, że operatorzy telekomunikacyjni nie mają w praktyce możliwości 

konkurowania z takimi podmiotami i oferowania porównywalnych produktów, nawet na rynku 

polskim.  

Zasadnie stwierdzono w Narodowym Planie Szerokopasmowym (Załącznik 2. Łańcuch wartości  

w Internecie, str. 64), iż: „(…)operatorzy telekomunikacyjni zmuszeni są do modernizacji własnych 

sieci po to, aby zaspokajać potrzeby ich użytkowników zarówno hurtowych jak i detalicznych,  

a pośrednio także samych dostawców treści i usług. Jednocześnie działanie na rynku w pełni 

konkurencyjnym może nie pozwalać na podnoszenie cen dostępu w takim zakresie, aby umożliwiało 

to uzyskanie odpowiednich zwrotów i dochodów z poczynionych inwestycji. Powyższe może prowadzić 

do wniosku, iż głównymi beneficjentami prowadzonych przez operatorów inwestycji, nie są oni sami, 

ale nieuczestniczący w tych inwestycjach dostawcy treści i usług, których często zarobkowa 

działalność powoduje wyżej opisany znaczący wzrost ruchu.” 

Rynek telekomunikacyjny charakteryzuje się dużym dynamizmem zmian. Konkurowanie na tego 

rodzaju rynku polega w dużej mierze na innowacyjności proponowanych usług. W szczególności jest 

to aktualne w odniesieniu do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy chcą poszerzać portfolio 

swoich usług i obok bycia ISP decydują się na wejście w obszar usług OTT, by konkurować  

o użytkownika z globalnymi graczami OTT . W odniesieniu do tej grupy przedsiębiorców powinny 

zostać wprowadzone odstępstwa od zasad neutralności Internetu, przynajmniej do czasu osiągnięcia 

określonej pozycji rynkowej, pozwalającej na pozyskanie i utrzymanie użytkowników oferowanych 

przez nich usług. Podyktowane jest to faktem, że wchodząc na rynek usług OTT tacy przedsiębiorcy 

muszą zmierzyć się z wieloma trudnościami, jak np. bariery wejścia na rynek, czy dominująca pozycja 

globalnych OTT. W celu wyrównania szans i umożliwienia oferowania konkurencyjnych usług tego 
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typu przedsiębiorcy powinni zostać zwolnieni, chociażby częściowo z podlegania reżimowi regulacji 

dotyczącej neutralności sieci. 

 Dla jakich przedsiębiorstw i/lub modeli biznesowych istotne jest zapewnienie pełnej 

neutralności Internetu? 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zagadnienie neutralności Internetu jest ważną zasadą, 

istotną dla wszystkich podmiotów działających w Internecie, w tym dla przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych. W chwili obecnej przedsiębiorcy telekomunikacyjni w Polsce oprócz 

konkurowania ceną konkurują coraz częściej także jakością usług. Neutralność Internetu zakłada, że 

dostęp do treści lub usług świadczonych w ramach usługi dostępu do Internetu, co do zasady 

powinien być oferowany na tych samych zasadach, oczywiście z uwzględnieniem specyfiki i wymagań 

technicznych tych usług lub treści. Jednakże pełna neutralność Internetu zakazuje aktywnego 

zarządzania siecią przez ISP (jakością oferowanych usług). Zatem zapewnienie pełnej neutralności 

Internetu jest istotne i korzystne dla wszystkich uczestników łańcucha wartości Internetu i istotnym 

jest by wszyscy ci uczestnicy podlegali tym samym zasadom.    

 Jaki jest wpływ neutralności Internetu - lub jej ograniczeń - na rozwój polskiej 

gospodarki? 

Ograniczenia wynikające z zasady neutralności internetu mają istotny wpływ na rozwój gospodarki,  

w tym także polskiej. Wejście na globalny rynek np. polskich podmiotów oferujących interesujące 

produkty jest z góry skazane na porażkę. Zasada równego traktowania ruchu i brak jakichkolwiek 

przewag handlowych dla podmiotów rozpoczynających przygodę z rynkiem internetu powoduje, że 

ograniczony jest rozwój innowacyjnych polskich usług. Ograniczenia zawarte w idei neutralności 

internetu powodują, że neutralność wpływa na innowacyjność poprzez zniechęcanie do rozwijania 

produktów i usług. 

Neutralność Internetu może mieć negatywny wpływ na przychody przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych i powodować deprecjację polskich operatorów względem serwisów OTT czy 

innych operatorów, którzy nie podlegają pod regulacje dotyczące neutralności sieci. Chcąc wspierać 

innowacyjność i rozwój przedsiębiorców telekomunikacyjnych, m.in. poprzez ułatwianie wejścia w 

obszar usług OTT, dobrym kierunkiem wydaje się dostosowanie obowiązków i praw obowiązujących 

operatorów telekomunikacyjnych do tych, które obowiązują globalnych graczy OTT. Takie działania 

mogą zachęcić operatorów telekomunikacyjnych do wchodzenia w nowe obszary działalności,  

a jednocześnie mogą powstrzymać ewentualny spadek przychodów z usług, spowodowany zbyt 

ciasnym gorsetem regulacyjnym w porównaniu z przedsiębiorcami spoza obszaru UE, powstrzymując 

tym samym spadek wartości rynku telekomunikacyjnego, który od lat odnotowuje tendencję 

negatywną. Spadek przychodów może ograniczyć środki na inwestycje, na które zwraca uwagę MC.  

Należy zwrócić uwagę, że od zawsze na rynku były oferowane usługi dostępu do Internetu 

dedykowane dla klientów biznesowych, w tym instytucji publicznych, których decydującym kryterium 

było często wyższe wymagania, co, do jakości usług (np. gwarancja pasma o małej wrażliwości na 

zmiany parametrów). Zapewnienie odpowiedniej jakości wiąże się między innymi z zastosowaniem 

mechanizmów zarządzania ruchem, które w związku z przeciążeniami m.in. na węzłach w sieci 
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dostawcy usługi zapewniają ich stabilność. Takie kryterium jest jednym z krytycznych elementów 

zapewnienia działalności biznesowej, ponieważ przekłada się na zaufanie klientów, a przez to na 

rozwój danej firmy i gospodarki. Z tych względów usługi dla biznesu oraz instytucji publicznych 

powinny być traktowane inaczej. 

 Jakie są przykłady naruszenia neutralności Internetu w innych państwach - oraz jaka 

jest odpowiedź regulatorów na wskazane odstępstwa? 

Nie są znane członkom Izby przykłady naruszenia neutralności Internetu w innych państwach. Każdy 

podmiot wprowadzający na rynek innowacyjny produkt kieruje się strategią marketingową mającą na 

celu wypromowanie swojej usługi na rynku i konkurowanie z globalnymi graczami. W tej sytuacji 

bardzo trudno jest oceniać, iż dochodzi do naruszenia zasad neutralności, w sytuacji, kiedy wpływ na 

rynek jest nieznaczący i pomijalny. 

 

II. Walka z niepożądanymi treściami w Internecie 

Poniższe uwagi odnoszą się do udostępnianych nielegalnie w Internecie treści chronionych prawem 

autorskim, w szczególności do treści audiowizualnych  

Treści niepożądane/niechciane to treści, których rozpowszechnianie lub dostęp, do których jest 

ograniczany prawnie - takie, jak (lecz nie wyłącznie): książki, filmy, muzyka oraz oprogramowanie 

rozpowszechniane bez odpowiedniej licencji, niektóre rodzaje pornografii, mowa nienawiści, gry 

hazardowe urządzane bez odpowiednich licencji. 

 W jaki sposób i z jakimi kategoriami treści walczy się w państwach Unii Europejskiej? 

1. Poprzez środki prawne: prawo cywilne; prawo karne; postępowania administracyjne (z 

wykorzystaniem instytucji Generalnego Inspektora Ochrony Praw Autorskich),  w tym m.in.  - na bazie 

implementacji przepisów poniższych dokumentów UE:  

 Dyrektywa 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich  
i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym – w szczególności art. 8.3, który umożliwia 
wnioskowanie o wydanie nakazu przeciwko pośrednikom, których usługi są wykorzystywane 
przez stronę trzecią w celu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych. 

 Dyrektywa 2000/31/WE  w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego 
(dyrektywa o handlu elektronicznym). 

 Dyrektywa 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej –  
w szczególności art. 11, który umożliwia właścicielom praw składanie wniosku o zakaz wobec 
pośredników, z usług, których korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności 
intelektualnej. 

 Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, art. 10 odnoszący się do przestępstw 
związanych z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:32001L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:32001L0029
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2. Poprzez działania o charakterze samoregulacyjnym w zakresie tzw. „copyright blacklisting”.  

Poniżej podajemy przykład samoregulacji stosowanej w Portugalii  

W lipcu 2015 r., przy wsparciu portugalskiego rządu,  zawarto Memorandum of Understanding  
w ramach samoregulacji dot. ochrony praw autorskich  i praw pokrewnych w Internecie. 
Memorandum weszło w życie w sierpniu 2015 r. Sygnatariuszami są instytucje publiczne i podmioty 
prywatne: organizacje zrzeszające właścicieli praw autorskich i pokrewnych, APRITEL - Portugalskie 
Stowarzyszenie Operatorów Telekomunikacyjnych, IGAC – Generalna Inspekcja Działalności 
Kulturalnej, Portugalski Dyrektoriat Generalny ds. Konsumentów; organizacja DNS.PT odpowiedzialna 
za rejestrację portugalskich domen internetowych, antypiracka grupa MAPINET, stowarzyszenie 
reklamodawców. 

Zgodnie z zapisami Memorandum organizacje zrzeszające właścicieli praw autorskich i pokrewnych, 
które są sygnatariuszami dokumentu, notyfikują MAPINET o stronach internetowych zawierających 
min. 500 dzieł, które rzekomo naruszają prawa autorskie i/lub prawa dostawców treści lub o stronach 
zawierających treści, których dwie trzecie rzekomo narusza te prawa. MAPINET nadzoruje zbieranie 
dowodów naruszeń przekazywanych przez te organizacje i przekazuje do IGAC maksymalnie dwie 
szeroko zakrojone skargi miesięcznie. Następnie IGAC wysyła do dostawców Internetu (ISP) prośbę  
o ograniczenie dostępu do takich stron poprzez zablokowanie DNS w ciągu 15 dni roboczych. Blokada 
ustaje po roku, chyba, że IGAC wskaże inaczej. Tym samym, umieszczenie konkretnego DNS na 
czarnej liście nie wymaga zgody sądu. Ponadto, sygnatariusze Memorandum nie będą umieszczać 
reklam na stronach internetowych naruszycieli. 

3. Poprzez wdrażanie strategii follow the money, czyli ograniczenie przepływów finansowych do 
naruszycieli praw autorskich. Działania w tym zakresie realizowane są oddolnie w formie programów 
pilotażowych i dobrych praktyk rynkowych, niezależnie w kilku krajach europejskich, w tym w Polsce.  

I tak np. w Polsce przedsiębiorcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sygnał podejmują w ramach strategii 
follow the money działania celem odcinania serwisów nielegalnie dystrybuujących treści wideo od 
źródeł nielegalnych dochodów. Prowadzony jest regularny monitoring serwisów internetowych;  
tworzone mechanizmy i narzędzia, które pomagają w świadomym lokowaniu budżetów reklamowych 
w serwisach działających zgodnie z prawem, realizowane są kampanie edukacyjne adresowane do 
reklamodawców i domów mediowych, które to podmioty są zachęcane do reklamowania się jedynie 
w legalnych serwisach internetowych oferujących dostęp do treści audiowizualnych.  

Konieczne jest jednak zaangażowanie regulatora i ujednolicenie mechanizmów współpracy 

z pośrednikami przepływów finansowych tak, aby objęły one wszystkie podmioty działające na rynku 

oraz umożliwiały skuteczną reakcję na terenie całej Unii Europejskiej. 

4. Poprzez mechanizmy filtrowania treści dostarczane przez właścicieli serwisów opartych na tzw. 

User generated content. Przykładami mogą być serwisy Facebook oraz YouTube. Zwłaszcza należący 

do Google You Tube wpiera ochronę praw autorskich dzięki stworzeniu mechanizmu blokowania 

możliwości umieszczenia w nim treści odpowiadających tzw. materiałowi referencyjnemu 

udostępnionemu przez posiadacza majątkowych praw autorskich. W efekcie użytkownicy serwisu nie 

są w stanie umieścić w nim materiałów naruszających prawo, a nawet, jeżeli im się to uda to zostaną 

one odnalezione i usunięte dzięki zautomatyzowanemu mechanizmowi ciągłego przeszukiwania 

zasobów serwisu pod kątem treści naruszających prawo.  
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 Jaka jest skuteczność wskazanych modeli walki z niechcianymi treściami? 

W zależności od wdrożonych przepisów i modeli stosowanych w poszczególnych Państwach 

Członkowskich skuteczność ta jest różna.  

Przeciwdziałanie naruszeniom praw autorskich, pokrewnych, licencyjnych jest utrudnione, ponieważ 

podmioty dopuszczające się naruszeń wykorzystują w swojej działalności wszelkie możliwości, jakie 

przewidują istniejące regulacje prawne, by nie ponieść odpowiedzialności za swoją działalność. Dosyć 

często spotkać się można z przypadkami, gdy takie podmioty argumentują, iż treści naruszające 

prawo są zamieszczane w należących do nich serwisach internetowych przez osoby trzecie,  

tj. użytkowników serwisu i powołują się w związku z tym na wyłączenie swojej odpowiedzialności 

przewidziane przez art. 14 Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu 

elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), a także art. 14 

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który to przepis stanowi transpozycję ww. regulacji 

prawa unijnego do polskiego porządku prawnego.  

 Co więcej, nawet, jeżeli podmioty te reagują na wiarygodne informacje o bezprawnym charakterze 

przechowywanych treści, to długotrwały czas reakcji sprawia, że w przypadku chociażby transmisji 

wydarzeń sportowych udostępnianych na żywo, które trwają zaledwie kilka godzin i odbywają się 

głównie wieczorami oraz w weekend, „usunięcie” treści następnego dnia jest pozbawione większego 

znaczenia, nie mówiąc już o tym, że zwykle jest także niemożliwe. Ponadto, współczesne narzędzia 

informatyczne pozwalają na zautomatyzowanie ponownego zamieszczenia w serwisie usuniętej 

uprzednio bezprawnej treści. W rzeczywistości wskazany plik znajduje się cały czas na serwerze,  

a automatyczny system generuje do niego jedynie nowy link. W ten sposób dana treść „usunięta“ 

z jednego serwisu, po chwili jest dostępna w innym miejscu.  

Pragniemy także zwrócić uwagę, iż w Polsce wciąż nie został zaimplementowany art. 8.3 Dyrektywy 

2001/29/WE, która zakłada mechanizmy umożliwiające współdziałanie z pośrednikami w świadczeniu 

usług w procesie przeciwdziałania naruszeniom praw autorskich. Brak stosowania się przez wybrane 

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej do zaleceń oraz Dyrektyw KE oraz niejednolita ich 

implementacja na rynkach lokalnych stanowi utrudnienie w stosowaniu skutecznych mechanizmów 

oraz we współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania naruszeń. Rozwiązania krajowe  

w zakresie wdrożenia art. 8.3 dyrektywy wyraźnie przewiduje m.in. prawo francuskie, angielskie, 

niemieckie, austriackie, belgijskie, greckie, portugalskie i słowackie. 

W Polsce korzystanie z cywilnych środków ochrony praw własności intelektualnej jest bardzo 

utrudnione ze względu na brak informacji (bądź trudności w ich pozyskaniu) na temat osoby 

dopuszczającej się naruszenia. Administratorzy stron nie wywiązują się z obowiązku podawania 

danych podmiotu lub osoby odpowiedzialnej za dany serwis, zapewne zdając sobie sprawę z tego, że 

jeśli nawet poniosą z tego tytułu jakieś konsekwencje, to znacznie później i będą one nieznaczne. Co 

więcej, strony internetowe są bardzo często zarejestrowane za granicą, niejednokrotnie poza 

granicami UE (w przypadku naruszeń dotyczących wydarzeń, czy audycji telewizyjnych najczęściej  

w domenie .tv należącej do Tuvalu). Do tego, z uwagi na coraz powszechniejsze wykorzystywanie 

tzw. usług w chmurze trudno jest ustalić firmę hostingową dla wskazanego serwisu, a nawet, jeżeli 
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się to uda, to są to najczęściej firmy znajdujące się poza Unią Europejską.  Dzieje się tak także, gdy, 

serwisy rejestrowane w ten sposób są adresowane np. tylko do odbiorców w Polsce (są w całości  

w języku polskim) i zarządzają nimi zwykle też np. obywatele naszego kraju. 

W Polsce w praktyce biznesowej podmioty pokrzywdzone posiłkują się przede wszystkim przepisami 

prawa karnego do ścigania naruszeń. Jedną z zalet procedury karnej jest fakt, iż w toku postępowania 

obowiązek ustalenia danych sprawcy spoczywa na organach postępowania, które ustawodawca 

wyposażył w odpowiednie ku temu środki. Tymczasem, w procedurze cywilnej istotnym problemem, 

który pojawia się na początku procesu ścigania naruszeń, jest właśnie brak wystarczających środków 

pozwalających pokrzywdzonych na samodzielne ustalenie danych sprawcy. A bez tego przejście do 

dalszego etapu, jakim jest np. wnioskowanie np. o zabezpieczenie dowodu, czy też wystąpienie 

z roszczeniem informacyjnym wobec podmiotu dokonującego naruszeń, nie jest możliwe.  

Niestety, także procedury karne nie zawsze stanowią w praktyce efektywne wsparcie dla 

poszkodowanych. Najistotniejsze problemy w tym obszarze to: 

1. Brak w polskim kodeksie karnym definicji takich pojęć jak: przestępczość komputerowa, 

przestępczość internetowa, cyberprzestępczość. 

2. Brak odpowiedniej znajomości zagadnień Internetu/nowych technologii oraz praw autorskich 

przez Policję, Prokuraturę i Sądy. Brak specjalizacji w zakresie prowadzenia spraw dot. 

nielegalnego rozpowszechniania utworów audiowizualnych w Internecie. Przykładowe skutki 

tego problemu: zamiast dokonać przeszukania u sprawcy w celu zabezpieczenia dowodów 

(dysku twardego) wzywa się podejrzewanego na komendę, żeby sam przyniósł dysk.  

W efekcie podejrzany przynosi na przesłuchanie czysty nowy dysk i nie ma możliwości 

zebrania materiału dowodowego z tak istotnego źródła.  Często też zdarza się, że 

powołanemu biegłemu zadaje się pytania zakładające, że na dysku powinny znajdować się 

rozpowszechnione pliki, podczas gdy rozpowszechnianie dotyczyło transmisji telewizyjnej na 

żywo. Brak też jest świadomości, czym różni się tzw. „embed” od linku oraz tego, że źródło 

„pirackiej” telewizji wcale nie musi pochodzić od osoby, która dokonuje rozpowszechnienia 

na swojej stronie, a już z całą pewnością sprawca nie musi posiadać w domu dekodera. 

3. Trudności z wyliczeniem strat przedsiębiorstwa. Jeżeli nie uzyska się statystyk strony od 

dostawcy usługi internetowej (a tego typu dane nie są objęte retencją, więc nie ma 

obowiązku ich zbierania), nie ma możliwości weryfikowania, ile osób obejrzało nielegalną 

transmisję. Nawet, jeżeli tego typu dane są ustalone, to nie jest jasne jak policzyć straty, 

jeżeli transmisja była dostępna w otwartej telewizji, lub w sytuacji, gdy spółka nie posiada dla 

danej treści w ogóle praw do eksploatacji w Internecie, więc brak jest legalnej oferty, do 

której można by się było odnieść. 

4. Występowanie (a właściwie brak) o międzynarodową pomoc prawną przez prokuraturę. Dla 

zgłoszonych przez spółkę spraw były przypadki umorzeń, z uzasadnieniem prokuratury, że nie 

może ona poczynić ustaleń, gdyż „jak powszechnie wiadomo” np. USA nie udziela pomocy 

prawnej  - mimo iż faktycznie Prokuratura nie podjęła nawet próby wystąpienia o takową 

pomoc. 

5. Długotrwałość postępowania i bardzo często umarzanie spraw. Także w przypadku 

występowania do polskich podmiotów np. o dane dot. adresów IP, długotrwałość 
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postępowania, a także bezpodstawne, lub przedwczesne kończenie postępowań 

przygotowawczych postanowieniem o umorzeniu spraw sprawia, że nawet, jeśli w wyniku 

złożenia zażalenia na takową decyzję, i po przychyleniu się sądu do tego zażalenia  

i skierowaniu sprawy do ponownego prowadzenia, danych sprawcy nie da się już ustalić, 

ponieważ w międzyczasie dane, zgodnie z prawem, zostają usunięte (mija czas ich retencji).  

6. Fakt, iż nie wszystkie postanowienia Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości znalazły 

odzwierciedlenie w polskim kodeksie karnym (np. zobowiązanie dysponenta systemu do 

wydania danych przez sporządzenie kopii lub wydruku). 

 

 Jakie są niepożądane skutki uboczne wskazanych modeli walki z niechcianymi 

treściami? 

Wysokie koszty ochrony własności intelektualnej (koszty pracy wyspecjalizowanej kadry, 

stosowanych rozwiązań technicznych zabezpieczających treści oraz identyfikujących  

i dokumentujących naruszenia) i prowadzenia postępowań przed sądami, jakie ponoszą podmioty 

pokrzywdzone. Drugim problemem jest długotrwałość postępowań, które trwają często latami, 

podczas gdy naruszenie cały czas nieustannie trwa.  

 Jaki jest rekomendowany przez Państwa model walki z poszczególnymi kategoriami 

niepożądanych treści? 

Rekomendujemy model łączący:  

 skuteczne przepisy prawa dostosowane do specyfiki świata on-line, które umożliwiałyby 

szybkie i trwałe usuwanie treści niepożądanych; wprowadzenie np. ścieżki administracyjnej, 

co wymagałoby ustanowienia odpowiedniego organu/funkcji – np. Generalnego Inspektora 

Ochrony Własności Intelektualnej / Urzędu Ochrony Własności Intelektualnej; mechanizmy 

samoregulacji  

 szeroko zakrojone działania edukacyjne prowadzone we współpracy środowisk biznesowych 

z organami państwa (Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego i regulatorami (UKE, UOKiK, KNF). 

 

III. Otwarte modele licencjonowania oprogramowania, tworzonego na zamówienie 

administracji publicznej. 

 

1. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wspiera podział na typy oprogramowania 

zaproponowany i konsultowany przez MC w październiku 2016  w standardowych klauzulach 

stworzonych na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji i rekomenduje utrzymanie go dla celów 

przyszłych zamówień.  

a. Dedykowane programy komputerowe to programy komputerowe i ich komponenty 

stworzone od podstaw w oparciu o umowę z zamawiającym. 

b. Oprogramowanie standardowe to programy komputerowe i ich komponenty 

istniejące i wprowadzone do obrotu przed zawarciem umowy z zamawiającym,  
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w tym ich modyfikacje, opracowania i rozbudowa dokonane na podstawie umowy  

z zamawiającym. 

c. Oprogramowanie otwarte to programy komputerowe wprowadzone do obrotu na 

podstawie tzw. licencji otwartych. 

d. Oprogramowanie, jako usługa to programy komputerowe i ich komponenty 

udostępniane użytkownikom w modelu chmury obliczeniowej. 

2. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji popiera wyrażoną w ustawie o informatyzacji  

w Art. 3 punkt 19) zasadę neutralności technologicznej, która jednoznacznie zakazuje 

zarówno preferencji, jak i dyskryminacji jakichkolwiek technologii, w tym oprogramowania ze 

względu na osobę lub firmę wytwórcy, sposób licencjonowania, model dostępności, itd. itp.  

Warto przypomnieć, że zasada ta została wpisana do polskiego systemu prawnego dzięki 

wieloletnim staraniom środowisk związanych z wolnym oprogramowaniem. 

19) neutralność technologiczna – zasada równego traktowania przez władze publiczne 

technologii teleinformatycznych i tworzenia warunków do ich uczciwej konkurencji, w tym 

zapobiegania możliwości eliminacji technologii konkurencyjnych przy rozbudowie  

i modyfikacji eksploatowanych systemów teleinformatycznych lub przy tworzeniu 

konkurencyjnych produktów i rozwiązań; 

3. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wspiera egzekwowanie zasad zapisanych  

w Rozporządzeniu Krajowe Ramy Interoperacyjności nakładające obowiązek stosowania 

przyjętych formatów danych dla uzyskania interoperacyjności pomiędzy systemami 

realizującymi zadania publiczne. Zgodnie z zasadami przyjętymi w Europejskich Ramach 

Interoperacyjności standardy muszą odpowiadać formule licencjonowania FRAND (Fair, 

Reasonable and Non-Discriminatory).  

4.  Mając na uwadze powyższe PIIT uznaje, że konsultacje rozpoczęte przez Ministerstwo 

Cyfryzacji dotyczą wyłącznie programów komputerowych i ich komponentów stworzonych 

od podstaw w oparciu o umowę z zamawiającym opisane w punkcie 1 a) powyżej.  

W pozostałych przypadkach mają miejsce zastosowanie ogólne i niedyskryminujące zasady 

znajdujące się w ustawie o informatyzacji oraz Rozporządzeniu Krajowe Ramy Informatyzacji.  

5. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest zdania, że dla programów komputerowych i ich 

komponentów stworzonych od podstaw w oparciu o umowę z zamawiającym wprowadzanie 

zasady upubliczniania kodu źródłowego tak pozyskanego oprogramowania jest działaniem 

idącym zbyt daleko. Skarb Państwa, reprezentowany przez Zamawiającego, pozbawia się tym 

samym wielu praw wynikających z zapisów prawa autorskiego m.in. praw do kontroli 

modyfikacji, przeróbek, zmian czy udzielania sublicencji. W poważny sposób może być 

ograniczone prawo do egzekwowania zmian i poprawek od wykonawcy, ponieważ to po 

stronie Zamawiającego będzie leżało udowodnienie, że nie dokonał żadnych zmian  

w przekazanym, a następnie upublicznionym kodzie. Zapisy o upublicznieniu kodu mogą 

także wpływać na cenę, ponieważ Wykonawca będzie miał świadomość, że dorobek 

intelektualny, jaki został przez niego stworzony przechodzi nieodwracalnie do domeny 

publicznej i nie będzie mógł być już przez niego wykorzystany dla osiągnięcia przewagi 

konkurencyjnej na rynku. Po upublicznieniu Skarb Państwa może mieć także problem  

z realizacją wymagań nakładanych przez prawo (od wymagań bezpieczeństwa aż po 

wymagania związane z ochroną danych osobowych np., kto będzie odpowiedzialny za 

przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych w przypadku modyfikacji kodu lub 

uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania). Przykładów na to, że upublicznienie 

kodu zamawianego od podstaw oprogramowania osłabia poziom kontroli ze strony 

Zamawiającego jest więcej.  
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Jedynym argumentem przeciw jest iluzoryczna opinia  o dalszym rozwijaniu kodu przez 

społeczność, co w przypadku specjalizowanych i dedykowanych systemów realizujących 

zadania publiczne raczej nie będzie miało miejsca. Gdyby natomiast rozwój był prowadzony 

w innych jednostkach administracji publicznej to upublicznianie kodu nie jest potrzebne,  

a jedynie licencjonowanie z odpowiednimi uprawnieniami na rzecz takiego podmiotu,  

w szczególności bezpłatne. 

6. PIIT jest zdania, że modelem podstawowym dla programów komputerowych i ich 

komponentów stworzonych od podstaw w oparciu o umowę z zamawiającym jest 

zapewnienie odpowiedniej kontroli nad powstałym dziełem przez Skarb Państwa, 

reprezentowanym przez Zamawiającego. Zakres tej kontroli może być różny w zależności od 

rodzaju zamawianego oprogramowania, zaś Ministerstwo Cyfryzacji powinno rekomendować 

odpowiednie klauzule. Warto przy tym dodać, że przejmowanie  

w całości praw do programów komputerowych i ich komponentów stworzonych od podstaw 

w oparciu o umowę z zamawiającym powinno być realizowane przez Skarb Państwa  

w sytuacjach niezbędnych dla zachowania pełnej kontroli, ponieważ jest to opcja najbardziej 

kosztowna. 

PIIT jest gotowa do współpracy przy wypracowaniu odpowiednich rekomendacji do używania 

w SIWZ/OPZ, które pomogą zachować Skarbowi Państwa adekwatną kontrolę nad 

programami komputerowymi i ich komponentami (w tym dokumentacją) stworzonymi od 

podstaw w oparciu o umowę z zamawiającym. 

7. Uważamy, że w przypadkach szczególnych programów komputerowych i ich komponentów 

stworzonych od podstaw w oparciu o umowę z zamawiającym Skarb Państwa może – ale nie 

musi! - podjąć decyzję o upublicznieniu kodu. 

8. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, jako reprezentant firm gospodarki elektronicznej  

w kwestii otwierania danych publicznych uważa, że samo otwarcie danych poprzez ich 

upublicznienie w formatach opisanych w Rozporządzeniu Krajowe Ramy Interoperacyjności 

jest bez większego znaczenia dla gospodarki tak długo dopóki nie zostaną określone 

podstawowe zasady SLA (Service Level Agreement) nakazujące publikującym na utrzymanie 

odpowiedniej dostępności, niezaprzeczalności, aktualności i prawdziwości przedstawianych 

danych itd. itp. 

Zadaniem resortu powinno być przedstawienie minimalnego poziomu serwisu dla danych 

publicznych, gdyż w przeciwnym przypadku na ich podstawie nie można wyciągać żadnych 

wniosków, ani tym bardziej świadczyć jakichkolwiek usług. Stawia to pod znakiem zapytania 

użyteczność tych danych w sensie ekonomicznym. PIIT jest gotowa do współpracy przy 

wypracowaniu odpowiednich standardów. 

PIIT wskazuje także na rolę Głównego Informatyka Kraju i architektury korporacyjnej państwa 

w ustalaniu standardów i egzekwowania interoperacyjności w systemach nowo budowanych 

i systemach modyfikowanych. 

Nie wypowiadamy się natomiast, co do zakresu i konieczności upubliczniania danych ze 

względu na transparentność działań administracji, historyczny zapis przedsięwzięć 

administracji i wielu innych powodów mających na celu wzmocnienie demokracji w naszym 

kraju. 

 

 


