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Podsumowanie
Jeszcze kilka lat temu problematyka gospodarki cyfrowej pozostawała
na marginesie działań podejmowanych przez polskie organy ochrony
konkurencji i konsumentów, a budżety państw traciły znaczące środki
na wykorzystywaniu luk podatkowych i niematerialnego charakteru zasobów cyfrowych gigantów. Prawa obywatelskie, w tym w szczególności
prawa pracownicze, lokatorskie i konsumenckie, były i wciąż są nagminnie łamane w sieci.
Możemy jednak zaobserwować istotny zwrot w polityce publicznej wiodących krajów świata, określany niekiedy mianem suwerenności cyfrowej.
Oznacza on zdolność państw i samych użytkowników do egzekwowania
swoich praw oraz kształtowania gospodarki cyfrowej zgodnie ze swoimi
potrzebami społecznymi i rozwojowymi.
Wiosną 2020 r. koalicja ekspercka Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej
rozpoczęła prace nad podstawowym pakietem zasad, które umożliwią
zrównoważony i korzystny społecznie rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce. Niniejszy raport jest efektem prac koalicji i trwającego wciąż dialogu
nad zaprojektowaniem jak najbardziej efektywnych regulacji.
Konieczne jest zadbanie, by firmy takie jak amerykańskie GAFA (Google,
Apple, Facebook i Amazon) i mniejsze platformy cyfrowe (Uber, Airbnb)
czy chińskie Aliexpress respektowały polskie i europejskie prawo, w tym
nowe zasady uszyte na miarę silnej gospodarki XXI wieku.
Raport szczegółowo diagnozuje i przedstawia problemy w trzech głównych obszarach: 1) Podatków w gospodarce cyfrowej; 2) Konkurencji
i transparentności; oraz 3) Ochrony obywateli. Na tej podstawie formułujemy 17 precyzyjnych rekomendacji, których wdrożenie jest konieczne na
poziomie polskich regulacji:
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1.

Szczelniejszy VAT w e-handlu i kontrola przesyłek

2.

Bezpośredni podatek przychodowy dla spółek o znaczącej obecności
cyfrowej

3.

Rozszerzenie systemu MOSS

4.

Wprowadzenie systemu OSA (Ocena Skutków Algorytmów) do badania wpływu na konkurencję

5.

Zobowiązanie platform do regularnego raportowania ich działalności

6.

Kodeks Dobrych Praktyk

Polska suwerenna cyfrowo. Regulacje na rzecz sprawiedliwej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej

7.

Narzędzia ochrony konkurencji ex ante

8.

Rozszerzenie kompetencji UOKiK i UKE

9.

Poszerzenie kompetencji organów krajowych w zakresie ochrony
praw konsumentów w sieci

10. Wymóg powołania przedstawiciela konsumenckiego
11. Rozszerzenie platformy dla sygnalistów
12. Wprowadzenie systemu OSA (Ocena Skutków Algorytmów) do badania wpływu na konsumentów

13. Wprowadzenie krajowego standardu “safety-by-design” oraz organu
odpowiedzialnego za certyfikację.

14. Kampanie informacyjne praw konsumenta i RODO
15. Aktualizacja definicji pracownika
16. Zmodernizowanie funkcjonowania związków zawodowych
17. Regulacja wynajmu na platformach
Konsekwencją dalszego braku działania może być trwała utrata konkurencyjności krajowych firm - nie tylko z sektora wysokich technologii
i przemysłu IT, ale wszystkich sektorów w rosnący sposób korzystających
z technologii ICT - oraz w konsekwencji utrwalenie obecnego rozwoju
zależnego Polski. Nowe instrumenty powinny posłużyć do zapobiegnięcia
takim wypadkom i utrwalenia rozwojowej ścieżki dla Polski.
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Wstęp
Dynamiczna digitalizacja oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań niewątpliwie stanowi podstawę dla wzrostu gospodarczego XXI wieku. Na
przestrzeni ostatnich lat gospodarka cyfrowa stała się znaczącą gałęzią rynku i jak podaje International Data Corporation do 2023 roku
będzie generować co najmniej 50% światowego PKB (IDC, 2020). Jednak zyski te niekoniecznie będą równomiernie rozłożone w skali świata
i to od racjonalnej i efektywnej polityki gospodarczej zależy możliwość
skorzystania na toczącej się czwartej rewolucji przemysłowej.
Jak zauważaliśmy w poprzednich raportach (Instrat, 2019, 2020) gospodarka cyfrowa zmieniła się diametralnie w ciągu ostatnich dwóch dekad
od wybuchu bańki internetowej. Wobec skali operacji globalnych liderów technologicznych, korzystających z efektów sieciowych i łatwego
dostępu do kapitału, uczciwa konkurencja staje pod znakiem zapytania.
Podobnie budżety państw tracą na wykorzystywaniu luk podatkowych
i niematerialnego charakteru zasobów cyfrowych gigantów. W świecie
platform, danych i algorytmów obywatel nie jest traktowany jak podmiot,
ale jak przedmiot manipulacji, co naraża jego i jej prawa konsumenckie
i pracownicze.
Koniec 2019 r. pozostał niezauważony w światowych mediach, jednak
właśnie wówczas miało miejsce wydarzenie przełomowe dla przyszłości gospodarki cyfrowej. Podczas szczytu G20 w Japonii szereg krajów
odrzucił propozycję nazwaną “ścieżką Osaki”, która miała zagwarantować
liberalne podejście do globalnego handlu cyfrowymi danymi. Kraje takie
jak m.in. Indie uznały, że budowa nowoczesnej gospodarki cyfrowej musi
oznaczać inny kierunek niż pozwolenie na całkowitą dominację rynkową
zagranicznych platform cyfrowych. Alternatywą dla “cyfrowego kolonializmu” (Hicks, 2019) stała się wówczas propozycja suwerenności cyfrowej.
Suwerenność cyfrowa oznacza ogólnie zdolność państw, organizacji
międzynarodowych i każdego użytkownika i użytkowniczki z osobna do
egzekwowania swoich praw oraz wpływania na platformy cyfrowe i firmy
technologiczne zgodnie z własnymi potrzebami społecznymi i rozwojowymi (Zygmuntowski, 2020).
Problemy gospodarki cyfrowej - szczegółowo zbadane i opisane w kolejnych rozdziałach - dotykają dziś niemal wszystkich krajów rozwiniętych.
Regulacje w obszarze nowych technologii i gospodarki cyfrowej stały się
dominującym przedmiotem sporu geopolitycznego. Dla Polski i Unii Europejskiej oznacza to konieczność tworzenia nowych reguł gry, które będą
dopasowane do współczesnych wyzwań. Zdają sobie z tego sprawę właściwie wszyscy liderzy polityczni i gospodarczy naszego regionu świata.
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“

„Możemy mówić (…) o zdrowym odzyskiwaniu suwerenności w świecie pełnym konkurencji, globalizacji. Budujemy suwerenność w wymiarze nowoczesnym.1“
Mateusz Morawiecki, Premier Polski

„Nie jest jeszcze zbyt późno, by zdobyć suwerenność technologiczną
w kilku krytycznych obszarach technologii.2“
Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej

„Niektóre platformy cyfrowe pełnią naraz rolę graczy i sędziów, w jaki sposób to może być uczciwe?3“
Margrethe Vestager, Wiceprzewodnicząca KE ds. Europy na miarę ery
cyfrowej

„Trzeba racjonalnie i bezzwłocznie odpowiedzieć na kluczowy problem
cyfrowych spółek i siły rynkowej platform aby zapobiec nieodwracalnym
zaburzeniom konkurencyjności na cyfrowych rynkach.4“
Jadwiga Emilewicz, Wicepremier Polski i Minister Rozwoju

„Cyfrowa suwerenność oznacza zdolność jednostek i społeczeństwa do
kształtowania cyfrowej transformacji (…) innowacje technologiczne muszą
służyć ludziom.5“
Angela Merkel, Kanclerz Niemiec

„Bronimy się przed nieuczciwą konkurencją zagranicznych gigantów (…)
i nadużyciami wielkich firm technologicznych, które handlują danymi osobowymi obywateli, często zagrażając demokracji.6“
Pedro Sanchez, Premier Hiszpanii

1
2
3
4
5

6
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”

https://www.gov.pl/web/premier/premier-mateusz-morawiecki-wierze-ze-w-2025-2030-r-polska-moze-stawac-sie-krajem-wysokich-technologii
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://www.nytimes.com/2019/11/19/technology/tech-regulator-europe.html
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/02/
Letter-to-Vestager.pdf
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/speech-by-federal-chancellor-dr-angela-merkel-opening-the-14th-annual-meeting-of-the-internet-governance-forum-in-berlin-on-26-november-2019-1701494
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/intervenciones/Paginas/2019/20190319protecting-europe.aspx
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Czy jesteśmy dziś gotowi?
Podejście budowania dobrych regulacji na miarę potrzeb suwerena
nawiązuje wprost do szeroko uznanych prac ekonomistów instytucjonalnych jak Daron Acemoglu i James Robinson. W swojej klasycznej książce
analizują oni organizacyjne, społeczne i kulturowe przyczyny bogactwa krajów. Jak wskazują, to instytucje polityczne i gospodarcze takie
jak regulacje formują ekosystem zależności który utrwala mechanizmy
i zachowania, nagradzając korzystne lub prowadząc do zaniku niekorzystnych (Acemoglu, Robinson, 2012). Zdrowa gospodarka i społeczeństwo
dobrobytu wymagają silnych instytucji takich jak ochrona konkurencji
i konsumentów, sprawny i uczciwy system podatkowy czy dbanie o godne
warunki pracy.
Jeszcze kilka lat temu problematyka gospodarki cyfrowej pozostawała na marginesie działań podejmowanych przez polskie organy ochrony
konkurencji i konsumentów (Bernatt, 2019). Do roku 2019 nie zapadło
zbyt wiele decyzji dotykających przedsiębiorców działających w sieci,
a jedynym większym postępowaniem było wszczęte przeciwko serwisowi Allegro dochodzenie antymonopolowe. Co więcej, uboga dotychczas linia decyzyjna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
w zakresie gospodarki cyfrowej nie przewiduje jeszcze precyzyjnych definicji dotyczących rynków cyfrowych, a Prezes UOKiK w dużej mierze czerpie z tych przyjmowanych przez organy unijne (np. sprawa Google Shop).
Podobnie w przypadku określania dominacji konkurencyjnej na rynkach
cyfrowych, gdyż ze względu na ograniczoną praktykę UOKiK w tym sektorze, określenie kryteriów przewagi rynkowej jest w szczególności utrudnione. Z jednej strony czynnikiem decydującym może być udział w rynku
właściwym, lecz z drugiej możliwym jest, że firma nie będzie dominująca
pomimo przekroczenia ustawowego progu 40%. Co więcej, w przypadku
platform cyfrowych pojawia się kwestia wertykalnych powiązań oraz subsydiowania spółek zależnych, która sprawia, że platforma, pomimo braku
dominującej pozycji na jednym rynku może wywierać wpływ na inny rynek.
Pierwsze zapadłe w Polsce decyzje organów antymonopolowych dotyczące platform również wskazują na raczej zachowawcze podejście
w stosunku do podmiotów działających na rynkach cyfrowych. Za przykład może posłużyć tutaj stanowisko Urzędu w sprawie Ubera, w którym
to UOKiK wyraził, że wejście firmy na rynek nie będzie stanowić żadnego
zagrożenia, a wręcz przeciwnie, wywoła prokonkurencyjnie skutki (UOKiK,
2016). Co istotne, nie omówiono jawnie antykonkurencyjnych cech Ubera,
w szczególności w odniesieniu do algorytmu cenowego aplikacji i tendencji firmy do uzyskiwania przewagi przez omijanie prawa. Mimo strajków
taksówkarzy i nawet samych pracowników Ubera (niesłusznie nazywanych “kontraktorami” lub “partnerami”), wprowadzone regulacje nie przyczyniły się do poprawy warunków pracy.
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Do 2019 roku UOKiK nie podjął zbyt wielu działań także w zakresie ochrony konsumentów w sieci, a te z podjętych nie zawsze były kontynuowane.
Najważniejszym z nich należało wszczęte w grudniu 2016 r. dochodzenie w sprawie zastrzeżeń w regulaminie firmy Facebook, które w sposób niejednoznaczny określały sposób korzystania z gromadzonych danych użytkowników oraz procedurę ich udostępniania innym podmiotom
(UOKiK, 2016). Finalnie Urząd nie wydał decyzji w tej materii, a w związku
ze zmianą polityki przez firmę Facebook, nie jest jasnym, czy postępowanie przeciwko cyfrowemu gigantowi będzie kontynuowane.
Od niedawna ustawodawca podejmuje bardziej zdecydowane kroki mające na celu wzmocnienie ram prawnych dotyczących gospodarki cyfrowej. Obserwujemy ewolucyjne rozszerzenie uprawnień organów ochrony
danych osobowych, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Należy przyznać, że jest to słuszny kierunek. Jednak dotychczasowe
uprawnienia Urzędu, choć znajdują zastosowanie w przestrzeni cyfrowej
mogą okazać się niewystarczające, by sprostać wyzwaniom stawianym
przez dynamicznie rozwijający się rynek cyfrowy. Również w obszarach
celno-skarbowych widać, że nowe instrumenty mogą być niezbędne by
kontynuować uszczelnianie polskiego systemu podatkowego.

Pakiet dobrych regulacji dla Polski
Zarówno w europejskiej, jak i polskiej debacie publicznej świadomość nowych wyzwań związanych z gopodarką cyfrową jest już relatywnie duża,
nawet jeśli obecne mechanizmy są niewystarczające. Od czasu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) rośnie świadomość zagrożenia nie tylko dla prywatności, ale dla warunków uczciwej konkurencji
czy poszanowania polskiego prawa. Właśnie dlatego wiosną 2020 r. prace rozpoczęła koalicja ekspercka Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej,
zmierzając do określenia podstawowego pakietu zasad, które umożliwią
zrównoważony i korzystny społecznie rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce.
Niniejszy raport jest efektem prac koalicji i trwającego wciąż dialogu
nad zaprojektowaniem jak najbardziej efektywnych regulacji. Tworzenie produktów opartych o sztuczną inteligencję (AI), wzrost e-handlu
i e-usług czy cyfryzacja i automatyzacja pracy przynosząca korzyści Polakom i Polkom staną się realne tylko jeżeli wysiłki inwestycyjne uzupełnimy o stworzenie warunków do sprawiedliwego konkurowania. W tym celu
konieczne jest zadbanie, by firmy takie jak amerykańskie GAFA (Google,
Apple, Facebook i Amazon) i mniejsze platformy cyfrowe (Uber, Airbnb)
czy chińskie Aliexpress respektowały polskie i europejskie prawo, w tym
nowe zasady uszyte na miarę silnej gospodarki XXI wieku.
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Rozwój branży IT w Polsce widoczny jest w naszym kraju zwłaszcza
w relatywnie wysokim w porównaniu do innych państw poziomie zaawansowania bankowości elektronicznej i płatności mobilnych (czego przykładem może być polski system BLIK). Niestety tego rodzaju sukcesy nie
wiązały się do tej pory z faktycznym rozwojem innowacji. Analiza zmian
produktywności w latach 1995-2008 wskazuje na to, że wzrost produktywności w sektorze technologii wysokich właściwie stał w miejscu.
Sytuacja jest nawet dużo gorsza niż w pozostałych państwach Grupy
Wyszehradzkiej (Grodzicki, 2018).
Problem ten staje się jeszcze bardziej widoczny, gdy oprócz analizy trendów spojrzeć także na dane szczegółowe dotyczące produktywności
pracy w sektorze IT, definiowanej jako średnia wartość dodana brutto
na pracownika. Dane Eurostatu dotyczące firm z sektora programowania, doradztwa informatycznego i działalności powiązanych za rok 2017
wskazują na to, że ich produktywność w Polsce jest najniższa w całej Unii
Europejskiej i wynosi prawie 3 razy mniej niż unijna średnia.
Wskazuje to na niską pozycję krajowego przemysłu technologicznego
w globalnych łańcuchach wartości. Potrzebą rozwojową Polski jest zatem
ochrona zdolności krajowych firm, w szczególności małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP), przed nieuczciwą konkurencją cyfrowych gigantów.
Wykres 0.1. Produktywność pracy w firmach z sektora programowania,
Produktywność pracy (wartość dodana brutto na
doradztwa informatycznego
i działalności powiązanych w roku 2017
pracownika) w firmach z sektora programowania,
w tys. euro.
doradztwa informatycznego i działalności powiązanych
(kod J62) w roku 2017, tys. euro
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W kolejnych rozdziałach zdiagnozowane zostają problemy gospodarki
cyfrowej w Polsce. Jednocześnie przedstawiamy zestaw narzędzi regulacyjnych, które są proponowane przez ekspertów, instytucje z innych krajów unijnych lub w naszej ocenie stanowią dobrą praktykę znaną z innych
sektorów gospodarki.
Trzy kolejne rozdziały to:

1)

Podatki w gospodarce cyfrowej, w którym skupiamy się na zagadnieniach nieszczelności podatkowych w e-handlu oraz unikaniu opodatkowania przez platformy cyfrowe;

2)

Konkurencja i transparentność, w którym zajmujemy się nadużywaniem pozycji dominującej i wykorzystywaniem danych oraz algorytmów do nieuczciwego konkurowania;

3)

Ochrona obywateli, w którym analizujemy wpływ platform cyfrowych
na łamanie praw konsumenckich i pracowniczych oraz negatywny
wpływ na rynek mieszkaniowy.

Ambicja wyrażona w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (Ministerstwo Rozwoju, 2017) aby Polska uniknęła pułapki średniego rozwoju
wymaga jednoznacznych działań w zakresie regulacji gospodarki cyfrowej. Konsekwencją dalszego braku działania może być trwała utrata konkurencyjności krajowych firm - nie tylko z sektora wysokich technologii
i przemysłu IT, ale wszystkich sektorów w rosnący sposób korzystających
z technologii ICT - oraz w konsekwencji utrwalenie obecnego rozwoju
zależnego Polski. Nowe instrumenty powinny posłużyć do zapobiegnięcia
takim wypadkom i utrwalenia rozwojowej ścieżki dla Polski przez sprawne
ściąganie podatków, zabezpieczanie konkurencji i transparentności działania na rynku oraz zadbanie o interesy Polek i Polaków.
Polska będzie suwerenna cyfrowo, albo nie będzie jej wcale.
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Podatki towarzyszą ludzkości od tysięcy lat. Są niczym innym jak daniną
składaną na rzecz państwa, która służy utrzymywaniu administracji,
finansuje inwestycje publiczne lub służy wsparciu socjalnemu obywateli. Na przestrzeni dziejów kolejne aktywności i sfery życia gospodarczego podlegały opodatkowaniu, ale zmieniał się też rozkład obciążenia
poszczególnych grup społecznych. Historia podatków korporacyjnych
jest dużo krótsza, ale ich rola w systemach podatkowych współczesnych
państw rosła i obecnie stanowią istotną część wpływów budżetowych.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat ciężar opodatkowania zaczął być
jednak przerzucany na najmniejszych, w wyniku czego największe podmioty takie jak najbogatsi obywatele (przykład USA) i globalne korporacje
mają coraz mniejszy wkład do budżetu.
Wykres 1.1. Średnia maksymalna stawka CIT dla państw EU-28 i w Polsce na przestrzeni lat.
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Źródło: Trading Economics, European Union Corporate Tax Rate oraz KPMG, Corporate
tax rates table.

Celem wprowadzenia i utrzymywania podatków tego typu nie jest jednak wyłącznie zwiększenie wpływów - pełnią cenną rolę m.in jako automatyczne stabilizatory koniunktury, reagując na wahania cykliczne bez
konieczności dodatkowej interwencji ze strony państwa. Uczciwe płacenie
podatków przez wszystkie podmioty jest konieczne do utrzymania sprawiedliwej konkurencji. Niestety w ostatnich latach, zwłaszcza w wyniku
nieuczciwych praktyk przedsiębiorstw cyfrowych, dochodzi do zwiększania się luki CIT w obszarach, w których te przedsiębiorstwa funkcjonują.
Niejednokrotnie korporacje wykorzystywały wykształcenie obywateli
oraz infrastrukturę państwa, które były finansowane z płaconych podatków, jednocześnie skutecznie unikając opodatkowania, a tym samym nie
dokładając się do wspólnego budżetu. Ten proceder szczególnie nasilił
się ostatnimi laty, gdy do gry weszły cyfrowe korporacje takie jak amerykańskie Google, Amazon, Facebook, Apple, czy chiński AliExpress. OECD
(2015) szacuje, że erozja podstawy opodatkowania i transfery zysków, za
które odpowiedzialne są przede wszystkim korporacje cyfrowe, odpowiadają za utratę 4-10% pożądanych wpływów z podatku CIT, czyli
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100-240 mld dolarów rocznie, a w stosunku do PKB najbardziej tracą na tym
państwa rozwijające się. Średnie efektywne obciążenie podatkowe międzynarodowych korporacji jest od 4 do 8,5 punktu procentowego niższe niż
w przypadku porównywalnych przedsiębiorstw ograniczających się do
operacji krajowych, a ich oddziały w krajach o niższym opodatkowaniu
wykazują dwukrotnie wyższe stopy zysku niż wynosi średnia dla całej
grupy. Koncerny korzystają przy tym z tzw. wewnątrzunijnych rajów
podatkowych, do których zaliczają się Niderlandy, Irlandia, Belgia, Luksemburg, Malta, czy też Cypr.
Giganci cyfrowi skutecznie unikają płacenia podatków w miejscu uzyskania przychodów. Znaczna część zysków jest transferowana do rajów
podatkowych i dopiero tam odprowadzane są od nich podatki, w innych
przypadkach zaś żeruje się na nieszczelności celno-skarbowej. Negatywne konsekwencje to nie tylko monopolizacja rynku czy masowe zbieranie danych, ale wykorzystanie pozycji dominującej by wyrzucić z rynku
mniejsze przedsiębiorstwa, które nie mają szans konkurować z globalnymi
podmiotami. Szczególnie unikanie płacenia podatku VAT i ceł w e-handlu
wpływa negatywnie na krajowe MŚP, które są zmuszone konkurować na
nierównych warunkach.
Tym samym mamy do czynienia w podwójnymi negatywnymi konsekwencjami. Z jednej strony wpływy podatkowe są niższe, a z drugiej niszczona
jest sprawiedliwa konkurencja. Straty podatkowe są zatem wyjątkowo
wysokie, gdyż upadające przedsiębiorstwa nie dostarczają do budżetu
środków, a cyfrowi giganci, którzy zajmują ich miejsce skutecznie unikają
opodatkowania. Istotą problemu jest zatem dostrzeżenie, że nie tylko
manipulacje decyzjami konsumenckimi, politycznymi czy “bańki informacyjne” są problemem - co zostało już szeroko opisane i przebiło się do
powszechnej świadomości - ale równie katastrofalne są konsekwencje
działalności cyfrowych gigantów dla budżetu państwa i warunków uczciwej konkurencji.
Konieczne są rozwiązania, które utrudniają przesuwanie przychodów
pomiędzy jurysdykcjami, a jednocześnie zwiększają przychody podatkowe, które w dalszej kolejności poddane zostaną redystrybucji i przyczynią się do dalszego rozwoju społecznego - w tym tworzenia innowacji
i infrastruktury umożliwiającej w ogóle działalność na rynku cyfrowym.
Wymaga to jednak konkretnych działań i odpowiednich narzędzi, które
pozwolą na skonstruowanie jednoznacznych i trudnych do obejścia
zasad. Najskuteczniejszym rozwiązaniem będą działania na płaszczyźnie UE lub OECD, jednak lobbing polityczny i konieczność wielostronnego
porozumienia spowalnia te ustalenia. Koronnym przykładem może być
wstrzymanie przez sekretarza skarbu USA Stevena Mnuchina w czerwcu
br. prac nad reformą opodatkowania na forum OECD. Unijne prawodawstwo w tym zakresie jest obiecujące, ale nie bez powodu wiele krajów
członkowskich już wdraża własne podatki cyfrowe i zwiększa efektywność systemu podatkowego. Dotychczasowe sukcesy Polski w wymiarze
uszczelniania i lepszej ściągalności VAT dowodzą, że kolejne narzędzia są
w realnym zasięgu sprawnej polityki gospodarczej.
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Diagnoza problemów
Nieszczelny VAT i cła w e-handlu z zagranicą
Jednym z ważniejszych obszarów, w których cyfrowe korporacje i ich
użytkownicy unikają opodatkowania, jest nieszczelność w zasadach
funkcjonowania VATu i ceł importowych do Polski. Koszt opłaty celnej
ponosi importer, a więc korporacje zagraniczne eksportujące produkty
do naszego kraju nie unikają tej płatności bezpośrednio, ale w sposób
nielegalny odciążają z niej importerów (klientów), co czyni ich produkty
tańszymi w porównaniu do konkurencji. Poza stratą dla budżetu państwa,
wytworzona w ten sposób nieuczciwa przewaga konkurencyjna utrudnia
sprawiedliwe funkcjonowanie rynku.
Najdobitniejszym przykładem w tej kategorii jest AliExpress. AliExpress
to chińska platforma sprzedażowa, która jest bardzo popularna w Polsce
i innych krajach Europy. Jest to też korporacja, która bardzo skutecznie wykorzystuje luki prawne, dzięki czemu łatwo unika płacenia podatku
VAT.
Jak wynika z danych Ministerstwa Infrastruktury do Polski z Chin trafia
każdego roku ponad 14 mln przesyłek, z czego tylko 15 tys. to paczki cała reszta to oficjalnie listy. Dysproporcja pomiędzy tymi dwoma rodzajami przesyłek jest bardzo duża, co wzbudza podejrzenia, zwłaszcza
w kontekście rosnącego zainteresowania platformą AliExpress i widocznego w statystykach wzrostu jej udziału w e-handlu w Polsce - według
danych PMR Market Experts, przychody AliExpress wynoszą w Polsce
1,212 miliarda PLN, co stanowi 24,54 proc. udziałów w rynku krajowym.
Obroty na platformie to z kolei wynik na poziomie nawet 17,3 mld złotych
- pod tym względem może być to już największa platforma na polskim
rynku. Brak korelacji pomiędzy widoczną pozycją jaką zajmuje w Polsce
AliExpress a danymi dotyczącymi liczby dostarczonych paczek jest efektem unikania opodatkowania. Listy (w których co do zasady powinna być
korespondencja i które w przeciwieństwie do paczek nie są objęte podatkiem VAT) służą do przesyłania przedmiotów zamówionych z Chin. Oprócz
nich z VATu zwolnione są także próbki oraz prezenty o małej wartości.
Ta luka jest bardzo skutecznie wykorzystywana przez AliExpress, które
na masową skalę wysyła zamówione przedmioty odpowiednio je pakując
i opisując jako listy, próbki i prezenty.
Wygląda na to, że tego typu działania są tajemnicą poliszynela. Tajemnicą,
która sprawia, że z budżetu uciekają miliardy złotych. Z danych Ministerstwa Infrastruktury wynika, że w 2019 roku należności celno-podatkowe
zostały nałożone na 77 tys. przesyłek z 14 milionów, które dotarły do
Polski. Oznacza to ściągalność podatków na poziomie 0,55 proc., a do
budżetu wpłynęło w ten sposób 12 milionów złotych. Gdyby założyć, że
istnieje liniowa zależność pomiędzy liczbą opodatkowanych przesyłek,
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a wpływami do budżetu to okazałoby się, że w budżecie powinno się
znaleźć ponad 2 miliardy złotych. Oczywiście trzeba mieć na uwadze,
że po opodatkowaniu przesyłek ich liczba mogłaby zmaleć. Poczta Polska szacuje, że może być to spadek nawet o 30-40 proc. Gdyby tak było
to wówczas rzeczywiste wpływy do budżetu państwa mogłyby wynieść
około 1 miliarda złotych, co jest zgodne z danymi płynącymi z branży
logistycznej.
Powyższa kwota pokazuje także, że jest to istotne zagrożenie dla konkurencji i unijnych przedsiębiorstw, które podatki VAT muszą odprowadzać. Jest to sytuacja, która w dłuższej perspektywie może prowadzić do
monopolizacji rynku przez AliExpress lub do jego mocnego uzależnienia
od chińskiej korporacji.
Problem nieopodatkowanych przesyłek z Państwa Środka został zauważony przez Unię Europejską. Unijne organy podały do informacji, że luka
w systemie sprawia, iż kraje członkowskie tracą w sumie około 5 miliardów euro każdego roku. W odpowiedzi na powyższe problemy postanowiono wydać pakiet e-handlu VAT, który wchodzi w życie z początkiem
2021 roku, jednak część pakietu została wprowadzona już w roku 2019.
W obowiązujących przepisach przejściowych pojawił się m.in. następujący zapis:
„W stosunku do dostaw towarów zakupionych w państwach trzecich
w ramach transakcji typu B2C stosuje się zwolnienie od podatku VAT
przysługujące przesyłkom o nieznacznej wartości, gdy wartość tych przesyłek nie przekracza progu 22 euro (lub 10 euro w niektórych krajach)”.
Polska (wraz z Francją) nie skorzystała z powyższego zapisu, gdyż chciała
nakładać opłaty na wszystkie paczki. Z tego powodu pojawił się problem
z listami, które były odpowiedzią Chińczyków na działania Polaków. Próg
22 euro (lub 10 euro) ma jednak zostać zniesiony w lipcu 2021 r., wraz
z wejściem w życie pełnego pakietu e-handlu VAT, w wyniku czego
wszystkie paczki z krajów trzecich (czyli spoza UE) będą opodatkowane
na tych samych zasadach w każdym państwie unijnym. Cała procedura
ma się opierać o zasady podobne do tych obowiązujących w UE. Listami
będa mogły być tylko takie przesyłki, których grubość nie przekracza 20
mm. Wpływ na określenie rodzaju przesyłki będzie miała także waga.
Wszystkie pozostałe przesyłki będa traktowane jako paczki i obciążone
zostaną najwyższa kwotą podatku VAT w wysokości 23 proc. Z kolei cłem
zostaną obciążone przesyłki, których wartość przekracza 150 euro.
Niemniej pakiet e-handlu VAT ma wyłączenia, które mogą być istotną
luką w przepisach. Brzmią one następująco: „Podarunki przesyłane przez
osobę prywatną innej osobie prywatnej (transakcje typu P2P) są zwolnione
z należności celnych i podatku VAT, w przypadku gdy wartość podarunku
nie przekracza 45 euro”.
To daje dalsze pole do nadużyć, które sprawia, że AliExpress może zmienić taktykę i zacząć zlecać sprzedawcom wysyłanie paczek do krajów UE
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jako osoby prywatne. Oznaczałoby to, że znaczna część przesyłek w dalszym ciągu pozostałaby zwolniona z należności celnych i podatku VAT.
Z tego powodu potrzebne są dodatkowe rozwiązania, które uszczelniałyby system i nie pozwalały na masowe nadużycia, na których tracą
budżety państw unijnych, w tym Polska.

Unikanie podatku dochodowego
W całej Unii Europejskiej sztuczne transferowanie zysków do innych
państw odpowiada za utratę 13% wpływów z podatku CIT (około 60 mld
euro rocznie), z czego prawie 80% jest tracone w wyniku transferów
pomiędzy krajami UE (Sawulski, 2020). Z raportu UNTCAD (2019) wynika
natomiast, że wielka szóstka z Doliny Krzemowej (Google, Facebook,
Amazon, Apple, Netflix, Microsoft) wygenerowała w latach 2010-2019
lukę podatkową o łącznej wartości 100 mld dolarów w ujęciu globalnym.
Faktyczna skala tego problemu jest jeszcze większa niż wskazują na to
statystyki (również ze względu na to, że część zysków, m.in. powstających poprzez wykorzystywanie bezpłatnej pracy użytkowników platform cyfrowych, jest transferowana za granicę zupełnie legalnie) i będzie
się zwiększać wraz z nieregulowanym rozwojem. W gospodarce coraz
bardziej opartej na usługach cyfrowych jest to zjawisko niebezpieczne
- może doprowadzić do istotnego spadku wpływów podatkowych państwa, spadku konkurencyjności i monopolizacji sektorów przez najsilniejszych graczy.
Agresywne planowanie podatkowe i unikanie odprowadzania podatków
dotyka również Polskę jako dużą gospodarkę europejską. Poniższy wykres
ilustruje wyłącznie minimalną wartość luki zagranicznej obliczoną dla
siedmiu wybranych państw (Sawulski, Bąkowska, Gniazdowski, 2020).
Wykres 1.2. Luka CIT w Polsce w latach 2016-2018 z uwzględnieniem
luki klasycznej (krajowej i zagranicznej) rozszerzonej o lukę polityczną.
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Źródło: Sawulski, Bąkowska, Gniazdowski, 2020. Luka CIT w Polsce w latach 2014-2018.

20

Polska suwerenna cyfrowo. Regulacje na rzecz sprawiedliwej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej

Widać na nim spadek luki krajowej, co tłumaczy się mniejszą skłonnością do podejmowania działań nielegalnych i będących na granicy prawa
w okresie dobrej koniunktury oraz wzrostem ściągalności podatku dzięki
działaniom uszczelniającym. Jednocześnie rośnie luka polityczna (spadek
dochodów państwa związany z przyznawaniem preferencji podatkowych)
i właśnie luka zagraniczna - to w tej ostatniej mieszczą się podatki, których opłacenia unikają cyfrowi giganci. Problem rosnącej luki zagranicznej
CIT w Polsce - przy jednoczesnym spadaniu luki krajowej - oznacza, że
agresywne planowanie podatkowe przez koncerny cyfrowe jest rosnącym
wyzwaniem, a straty dla budżetu będą z każdym rokiem coraz bardziej
dotkliwe - w roku 2018 minimalna wartość luki zagranicznej (dane dotyczą tylko 7 państw europejskich, przede wszystkim nie uwzględniają więc
bezpośrednich płatności do tradycyjnych rajów podatkowych) wyniosła
3,2 mld złotych i w ostatnich latach wzrastała o 200-300 mln złotych
rocznie.
Wzorowym przykładem luki jest rynek reklamy cyfrowej. Według raportu
AdEx w 2018 roku osiągnął on w Polsce wartość 4,5 miliarda złotych.
Znaczna część udziałów w tym rynku, bo ponad 50 proc., należy do Google
i Facebooka (Wójcik, 2020). Niemniej jednak Google wykazało w 2018 roku
w Polsce przychody na poziomie 382 mln złotych, a Facebook na poziomie
52 mln złotych. Powyższe liczby są niespójne i nie oddają rzeczywistego
udziału w rynku. W sumie obie firmy wygenerowały oficjalnie w 2018 roku
434 mln złotych przychodu, podczas gdy mając na uwadze udział w rynku
obu korporacji, wygenerowane przychody powinny wynosić około 2,3 mld
złotych. Jednak mimo minimalnych kosztów ponoszonych w kraju, zadeklarowany w 2018 roku zysk Google i Facebooka wyniósł odpowiednio 59
mln złotych i 3,6 mln złotych.
Facebook i Google, mimo dominującej pozycji na rynku reklamy cyfrowej
w Polsce, płacą polskiemu państwu z tytułu CIT niewspółmierne pieniądze - a Facebook Poland nie znajduje się nawet w zestawieniu największych płatników, podobnie jak wiele innych firm posiadających miliony
użytkowników w naszym kraju jak Netflix czy Spotify. Pewnym absurdem
jest, że wyższe przychody od stosującego agresywne planowanie podatkowe Google zadeklarował w 2018 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie.
Ponad połowa sztucznie wytransferowanych z Polski zysków (spośród
7 badanych państw) trafia do Irlandii i Holandii - tych samych dwóch
państw, w których Google zbudowało wehikuł prawny umożliwiający
wyprowadzanie pieniędzy do tradycyjnych rajów podatkowych. Wehikuł ten, i stojący za nim mechanizm, został nazwany Double Irish Dutch
Sandwich, w nawiązaniu do jego budowy - całość opiera się na dwóch
spółkach irlandzkich, między którymi dochodzi do przepływu pieniędzy
w ramach “opłaty licencyjnej za korzystanie z narzędzi” za pośrednictwem spółki holenderskiej. W dodatku jedna z irlandzkich spółek jest
zarządzana z Bermudów, a opisany mechanizm umożliwia wytransferowanie funduszy i rozliczenie się tam według obowiązującej stawki wyno-
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szącej 0% (Jaskólska, ?). Szacuje się, że dzięki temu Google nie zapłacił
podatku od przychodów wysokości 16 miliardów euro.
Zjawisko transferowania zysków do rajów podatkowych lub krajów umożliwiających ich łatwe przeniesienie do takowych widać również po tym
gdzie rozliczają się największe firmy. Dane dotyczące działalności międzynarodowych korporacji zarządzanych z USA wskazują, że zdecydowanie najchętniej wybieranym kierunkiem jest właśnie Irlandia. Amerykańskie firmy uzyskują w Irlandii 37% swoich zysków z całej Europy, a ponad
68% ich europejskich zysków pochodzi łącznie z 5 państw uznawanych
za europejskie raje podatkowe. Irlandia zajmuje w tej kategorii pierwsze
miejsce na świecie - dla porównania na wykresie znalazł się również Singapur, drugi w kolejności pod względem zyskowności dla amerykańskich
międzynarodowych przedsiębiorstw (Bureau of Economic Analysis, 2020).
Wykres 1.3. Zyski korporacji amerykańskich w roku 2018 osiągane w
krajach europejskich i Singapurze
Zagraniczne zyski korporacji amerykańskich
w roku 2018, mld $
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Źródło: Bureau of Economic Analysis, 2020. Worldwide Activities of U.S. Multinational Enterprises: Preliminary 2018 Statistics. W kategorii “inne” znajdują się także Cypr i Malta, uznawane za raje podatkowe
- ich dokładny udział nie został jednak wyszczególniony w raporcie.

Głównym problemem w nakładaniu podatków na cyfrowe korporacje jest
to, że ich działalność bazuje głównie na wartościach niematerialnych
i prawnych przez co znacznie trudniej wycenić je niż namacalne aktywa.
To wynika w dużej mierze z działalności w sferze cyfrowej, co też jest
głównym argumentem cyfrowych korporacji, który ma usprawiedliwić
unikanie opodatkowania. Największe cyfrowe korporacje twierdzą, że
działają na skalę globalną, a wytworzone przez nie wartości trudno przypisać do konkretnego państwa, czy też regionu. W ten sposób uzasadniają
przesuwanie aktywów, a z nimi przychodów, pomiędzy poszczególnymi
jurysdykcjami. Pomagają w tym również ceny transferowe, dzięki którym
łatwo przesuwać zyski do rajów podatkowych w formie sztucznych opłat
wewnątrzkorporacyjnych i skutecznie unikać płacenie podatków w krajach, gdzie zysk został faktycznie wypracowany, a podatki są wyższe.
Według OECD (2018) system podatku CIT wymaga reformy, która
uwzględniałaby fakt, że prowadzenie biznesu na terenie danego państwa nie wymaga już fizycznej obecności na jego terytorium - w obec-

22

Polska suwerenna cyfrowo. Regulacje na rzecz sprawiedliwej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej

nym systemie wskazanie odpowiedniej jurysdykcji, na rzecz której koncerny cyfrowe powinny płacić podatki staje się coraz trudniejsze. Dopóki
ta reforma nie została przeprowadzona, tymczasowy podatek cyfrowy
w modelu DST jest dobrą alternatywą, proponowaną m.in. przez Komisję
Europejską (2018).

Proponowane narzędzia
regulacyjne
W związku z tym niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich narzędzi,
które zminimalizują praktyki agresywnego planowania podatkowego. Polska powinna mieć wdrożony własny plan zapasowy. Powyższe trudności
sprawiają, że łatwiejszymi do wprowadzenia mogą być regulacje krajowe,
uszyte na miarę kraju. Wciąż pogłębiane transatlantyckie relacje Polski,
jak i zainteresowanie Chin inwestycjami w tej części Europy, stanowią
dobry punkt wyjścia do zagwarantowania ochrony interesu Polski i wynegocjowania partnerskich, korzystnych obustronnie zasad rynkowych.
Oznacza to również zadbanie o należne wpływy podatkowe od chińskich
i amerykańskich firm, które dziś uciekają się do unikania naliczenia stosownych podatków i ceł, lub stosują optymalizacyjne praktyki w zakresie transferu przychodów, unikając w ten sposób należnych podatków od
prowadzonej w Polsce działalności.

“

Firma powinna płacić podatek od dochodu w tym kraju, w którym
faktycznie dochód ten został wytworzony – to fundamentalna
zasada organizacji systemu podatkowego na świecie. Niestety
w świecie cyfrowym bardzo często granice państw nie istnieją.
A jeśli granice nie istnieją, to jak przypisać dochód firmy do konkretnego państwa? Jak przykładowo postawić granice w internecie?
To są pytania, na które instytucje krajowe i międzynarodowe
muszą pilnie odpowiedzieć. Pilnie, bo korporacje cyfrowe każdego
roku nie odprowadzają do budżetów państw miliardów dolarów
podatków, które powinny do tych budżetów trafić. Czyli nie zrzucają się sprawiedliwie na wspólne dobra, z których same chętnie
korzystają (np. z wyedukowanych pracowników).

Jakub Sawulski

Polski Instytut Ekonomiczny, Szkoła Główna Handlowa
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Rozwiązania są dwa. Pierwsze – możemy spróbować postawić te granice
w świecie cyfrowym. Czyli wdrożyć nowe rozwiązania na poziomie krajowym. To będzie trudne, ale jeśli nie ma innej możliwości – konieczne.
Opcja druga to zaakceptowanie braku granic i opodatkowanie korporacji cyfrowych na poziomie międzynarodowym. Z tego poziomu dochody
mogłyby być rozdzielane między państwa według określonego klucza
albo przeznaczane na globalne problemy – np. przeciwdziałanie zmianom klimatu.
Opcja druga byłaby skuteczniejsze, ale wymagałaby dogadania się przez
wiele państw o różnych interesach (optymalnie – przez wszystkie państwa świata). Na ten moment wydaje się to nierealne. Dlatego prawdopodobnie pozostaniemy przy opcji pierwszej. Choć gorsza, i tak jest znacznie lepsza niż status quo.

Szczelniejszy VAT w e-handlu i kontrola przesyłek
Nadmierna liczba wyłączeń powoduje, że nieuczciwe platformy cyfrowe
wykorzystują luki i niepoprawnie klasyfikują paczki. Jasne rozgraniczenie między prawdziwymi listami a komercyjnymi przesyłkami musi służyć
przede wszystkim zlikwidowaniu oszustw podatkowych i dlatego rekomendowane jest zastosowanie nowych metod, w tym systemów informatycznych. Jednak kolejne kroki, jak np. znakowanie przesyłek z AliExpress
i powiązanie ich z aukcjami na platformie, mogłoby przysłużyć się prawdziwej identyfikacji wartości i należytej klasyfikacji przesyłek. Ściągalność
VAT byłaby wtedy łatwo śledzona względem aktywności na platformie.
W przypadku Polski konieczna jest odpowiednia kontrola przesyłek,
które trafiają do Polski z Chin. Jeśli 0,55 proc. z nich zostało obciążone
podatkiem VAT, to oznacza to, że liczba skontrolowanych przesyłek jest
zbyt mała. Dlatego służby celne współpracując z Krajową Administracją
Skarbową i Pocztą Polską powinny lepiej kontrolować zawartość przesyłek, które trafiają do Polski. Skoordynowane działania tych podmiotów
minimalizują ryzyko skutecznego oszustwa. Wzmocnienie dialogu między instytucjami, w tym np. przez ustanowienie między nimi zespołu
zajmującego się wyłącznie zagadnieniami oszustw celno-skarbowych
w e-handlu z budżetem na prowadzenie pilotażowych działań, zagwarantuje zdolność administracji do elastyczneo reagowania na to wyzwanie.
Takie działania nie tylko zwiększą wpływy do budżetu, ale ograniczą także
proceder nieuczciwej konkurencji ze strony cyfrowego giganta. Zostały
one już podjęte i do końca 2020 roku ma zostać wdrożony odpowiedni
system informatyczny, który pozwoli na skuteczną kontrolę przesyłek
z Chin. Szacuje się, że zwiększona kontrola wymagać będzie zatrudnienia 1200 nowych pracowników oraz poniesienie rocznych kosztów na
poziomie około 100 mln złotych. Jednakże skuteczna kontrola przyniesie
znacznie lepsze ograniczanie strat.
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Rozszerzenie systemu MOSS na e-handel
Jednolity Plik Kontrolny VAT, który został wprowadzony w Polsce w celu
walki z nadużyciami podatkowymi okazał się sukcesem, co istotnie zwiększyło ściągalność podatku VAT oraz ograniczyło możliwości popełnienie
przestępstw podatkowych. Polski system się sprawdził i dlatego należałoby podobne rozwiązanie zaimplementować na szczeblu UE.
W Pakiecie e-Commerce (Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2019) rekomendowane jest wykorzystywanie podobnego narzędzia - MOSS. System
MOSS to mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie podatku VAT –
to mechanizm ułatwiający rozliczanie podatku VAT należnego w różnych
krajach UE w jednym kraju UE. Jest on przeznaczony dla przedsiębiorstw
wykonujących transgraniczne usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze telewizyjne i radiowe lub usługi cyfrowe na rzecz osób niebędących
podatnikami (Komisja Europejska, 2020). Zakres wykorzystania MOSS
można rozszerzyć o tradycyjny e-handel, który wprost nie jest podany
w przepisach, co może powodować konflikty na linii sprzedawca - UE.
Objęcie mechanizmem MOSS lub podobnym AliExpress zwiększyłoby
ściągalność podatków, co istotnie zwiększyło by przychody podatkowe.
Jednocześnie istotne jest kontrolowanie przesyłek by mieć pewność, że
ich wartość nie jest zaniżana. Do tego potrzebne są odpowiednie narzędzia, ale także ramy prawne, które pozwalałyby na tego typu procedury.

Podatek cyfrowy w modelu DST
Wśród rekomendowanych rozwiązań, które miałoby utrudnić unikanie
opodatkowania przez cyfrowe korporacje jest podatek cyfrowy w modelu
DST. Wśród założeń jest utrudnienie cyfrowym gigantom transferowania
przychodów do innych jurysdykcji, a tym samym nałożenie na te przychody podatku. Takie rozwiązania są opracowywane na poziomie UE oraz
OECD, jednak konflikt interesów oraz polityka skutecznie utrudniają wejście w życie daniny. Na podstawie analizy porównawczej prawa w wybranych krajach Instrat rekomenduje regulację analogiczną do rozwiązania
tymczasowego proponowanego przez Komisję Europejską, tj. model DST
(Digital Services Tax) – bezpośredni podatek przychodowy od skonsolidowanych przychodów spółek świadczących określone usługi cyfrowe
o obrotach i liczbie użytkowników wskazujących na znaczący wpływ ekonomiczny (Zygmuntowski, Chojecka, Roy, 2020).
Wprowadzenie podatku cyfrowego w formie podatku przychodowego zrekompensuje agresywne planowanie podatkowe przez te firmy. Większość
dużych firm na rynku cyfrowym ma marżę operacyjną na poziomie 25-70%,
czyli od bardzo wysokiej do zupełnie niespotykanej w innych sektorach
gospodarki (przeciętne marże operacyjne wynoszą od kilku do kilkunastu
procent). Gdyby platforma deklarowała wszystkie przychody zgodnie ze
stanem rzeczywistym, polski podatek CIT w wysokości 19% dla marży
operacyjnej 40% (jak np. Facebooka) efektywnie obciążałby firmę w takim
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stopniu jak obrotowy podatek cyfrowy o stawce 7,6%. Stąd propozycja
7 proc. podatku przychodowego, który jest trudniejszym do uniknięcia
niż zwykły podatek CIT nakładany na zyski. W przypadku zysków znacznie łatwiej o agresywne planowanie podatkowe, nazywane niepoprawnie
optymalizacją (nie obejmuje ona sztucznych operacji księgowych), gdyż
można sztucznie przerzucać koszty oraz przychody i tym samym obniżać
wysokość podstawy opodatkowania.
Nowym rozwiązaniem będzie również ustalenie miejsca świadczenia
usługi na terytorium Polski bez zastosowania dotychczasowych, znanych polskiemu prawu kryteriów takich jak posiadanie stałego zakładu na
terytorium państwa lub określanie go na podstawie miejsca świadczenia
usług. Istotą podatku cyfrowego jest przecież opodatkowanie ponadnarodowych korporacji. W związku z czym należy stworzyć w tym miejscu
zasadę, która regulowałaby uzależnienie miejsca opodatkowania spółek
cyfrowych od miejsca świadczenia usług cyfrowych mimo tego, że posiadają swoje “korporacyjne” siedziby w innych państwach. Stąd też propozycja rozszerzenia miejsca świadczenia usługi o pojęcie znaczącej obecności cyfrowej (szczególny przypadek Significant Economic Presence).
Podatek byłby nałożony jedynie na największe, nieuczciwe podmioty,
które osiągają globalnie skonsolidowane przychody w wysokości 750 mln
euro lub na podmioty, które w Polsce osiągają 4 mln EUR przychodów
i mają min. 500 tys. użytkowników. Prognozowane przychody z tytułu
podatku wprowadzenia podatku cyfrowego szacowane są na miliard PLN
po dwóch latach oraz około 2 mld PLN po upływie pięciu lat od wprowadzenia. Na podobne rozwiązania do proponowanych zdecydowały się
takie kraje jak Czechy, Francja, Hiszpania, czy też Austria. Z kolei Turcja
zdecydowała się na nieco inne rozwiązanie, a Indie są w trakcie wprowadzania swojego podatku cyfrowego. Tym samym coraz więcej państw
w UE decyduje się na wprowadzenie podatku cyfrowego bez oczekiwania
na decyzję KE i/lub OECD. Podobne działania rekomendujemy dla Polski.
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Tabela 1.1. Problemy podatkowe i odpowiadające im instrumenty
Problem

Rekomendowany

Opis

instrument
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Słaba kontrola przesyłek
z Chin i luki prawne,
w wyniku czego ściągalność podatku VAT jest zbyt
niska

Szczelniejszy VAT
w e-handlu
i kontrola przesyłek

Lepsza kontrola przesyłek,
w szczególności listów, w których
często znajdują się produkty na
które należy nałożyć podatek VAT.
Służba Celna, KAS oraz Poczta Polska powinny uzyskać lepsze narzędzia, które ułatwią im kontrolę.

Ściągalność podatków
i ceł w e-handlu w UE

Rozszerzenie
systemu MOSS
na e-handel

Użycie systemu MOSS, który jest
unijnym odpowiednikiem JPK również w e-handlu między UE
a krajami trzecimi.

Unikanie płacenia przez
największe cyfrowe firmy
podatku CIT

Podatek cyfrowy
w modelu DST

Bezpośredni podatek przychodowy
w wysokości 7% od skonsolidowanych przychodów spółek świadczących określone usługi cyfrowe
o obrotach i liczbie użytkowników
wskazujących na znaczącą obecność cyfrową w Polsce.

Polska suwerenna cyfrowo. Regulacje na rzecz sprawiedliwej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej

28

Polska suwerenna cyfrowo. Regulacje na rzecz sprawiedliwej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej

2.
Konkurencja
i transparentność
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Analiza zagadnień podatkowych w gospodarce cyfrowej nieprzypadkowo
prowadzi do spostrzeżeń dotyczących warunków funkcjonowania na
rynku i fundamentalnego braku jasności co do działań największych podmiotów technologicznych. W szczególności mowa tutaj o erozji uczciwej
konkurencji i bezpieczeństwa obywateli powodowanej przez największe
platformy internetowe, takie jak Facebook, Google czy Amazon. To właśnie za pośrednictwem serwisów społecznościowych, przeglądarek, czy
platform sprzedażowych większość z nas udostępnia szereg informacji i danych na swój temat. Dane mają znaczącą wartość ekonomiczną,
a wyłączny dostęp do ich zasobów daje wyżej wspomnianym platformom
ogromną przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami działającymi
na rynku.
Co więcej, dominacja cyfrowych gigantów jest dodatkowo potęgowana
faktem, że na rynku platform występuje relatywnie niewielka liczba konkurentów. Efekty sieciowe prowadzące do geometrycznego wzrostu
popularnych platform oraz brak interoperacyjności między cyfrowymi
gigantami a mniejszymi przedsiębiorstwami spowodowały, że na przestrzeni kilku lat gospodarka cyfrowa z konkurencyjnego środowiska zmieniła się w nierówne pole, gdzie MŚP, startupy i konsumenci są zmuszeni
wybierać między zamkniętymi technologicznymi ekosystemami.
Wykres 2.1. Wzrost popularności zakupów online zaobserwowany w
ciągu dekady
Udział kupujących online w ogóle populacji, %
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Źródło: Eurostat

Z tego względu firmy takie jak Facebook czy Amazon często nadużywają
swojej pozycji arbitralnie kształtując reguły obowiązujące w zdigitalizowanej gospodarce, co jest przedmiotem szerszej analizy w tym rozdziale
- oraz wielu postępowań przedmiotowych, m.in. przed Kongresem Stanów Zjednoczonych czy Komisją Europejską. Co więcej, poza agresywną
polityką stosowaną wobec innych przedsiębiorców cyfrowi giganci uciekają się także do praktyk godzących w interesy ich użytkowników (np.
do narzucania wzorców zawierających niekoniecznie uczciwe postanowienia umowne). Brak alternatywnych usługodawców sprawia bowiem,
że platformy cyfrowe są w stanie dyktować warunki gry, wymuszać na
internautach oczekiwane zachowania, a tym samym umacniać swoją
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(i tak już znaczącą) przewagę rynkową. Z tego względu tak ważnym jest, by
zająć się modernizacją instrumentów ochrony konkurencji, które pozwolą
na hamowanie szkodliwych działań dominujących platform. Mowa tutaj
zarówno o narzędziach sankcjonujących nieuczciwe praktyki (ex post),
jak i takich, które pozwolą na zapobieżenie ewentualnym naruszeniom
w przyszłości (ex ante).
Biorąc pod uwagę skalę ingerencji platform cyfrowych w gospodarkę
i życie obywateli, uzasadniony wydaje się być postulat, by ich działanie
objęte zostało szczególną kontrolą. Pomimo bowiem istnienia pewnych
mechanizmów nadzoru, wciąż zachodzi wiele niejasności odnośnie funkcjonowania platform, generowanych przez nie zysków, czy stosowanych
praktyk rynkowych. Niedostateczne egzekwowanie od cyfrowych gigantów transparentności skutkuje bowiem tym, iż uciekają się oni do nieuczciwych posunięć, często łamiąc reguły prawa konkurencji. Z tego
względu tak ważnym jest wdrożenie mechanizmów pozwalających na
efektywne monitorowanie platform cyfrowych, ich wpływu na gospodarkę i społeczeństwo. Istotnym jest wymuszenie na platformach cyfrowych większej transparentności względem ich użytkowników, a przede
wszystkim względem jednostek odpowiedzialnych za nadzór nad gospodarką cyfrową. Niezbędnym jest więc wzmocnienie kompetencji krajowych organów (UOKiK, UODO) w taki sposób, by mogły one oczekiwać od
platform regularnego raportowania co do prowadzonej przez nie działalności oraz stosowanych praktyk. Skuteczniejszy nadzór pozwoli bowiem
na hamowanie niekontrolowanych działań platform oraz niwelowanie
asymetrii rynkowych między cyfrowymi gigantami a mniejszymi graczami.

Diagnoza problemów
Brak narzędzi do monitorowania wpływu platform cyfrowych na społeczeństwo i gospodarkę
Pomimo coraz częściej pojawiających się postulatów dotyczących
konieczności zapewnienia transparentności na rynku usług cyfrowych,
obecnie obowiązujące prawo nie oferuje rozwiązań pozwalających na
efektywne monitorowanie działalności platform. W konsekwencji internetowi giganci dysponują dużą dozą swobody w działaniu przez co uciekają się oni do praktyk niekoniecznie zgodnych z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz uczciwej konkurencji. Mowa tutaj
o takich działaniach, jak chociażby obracanie danymi konsumentów bez
ich zgody, faworyzowanie własnych ofert w wynikach sklepu internetowego platformy, czy wykorzystywanie algorytmów do podtrzymywania
zmowy. Zachowania te, trudne do zidentyfikowania, często pozostają
niezauważone przez organy unijne i krajowe, co dodatkowo wzmaga
poczucie bezkarności platform i zachęca cyfrowych gigantów do prze-
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kraczania granic wyznaczonych prawem. Z tego względu koniecznym jest
wprowadzenie mechanizmów, które pozwolą na skuteczne nadzorowanie
ich działalności (np. wymaganie regularnego raportowania) oraz umożliwią zapobieganie mogącym się pojawić zagrożeniom (np. dzięki wykorzystaniu instrumentów ex ante). Staranne monitorowanie rynku cyfrowego
oraz efektywne wykorzystywanie narzędzi prewencyjnych nie będzie jednak możliwe bez silnego regulatora. Należy więc rozważyć poszerzenie
kompetencji krajowych organów (UOKiK, UODO, UKE) bądź powołanie
nowej jednostki sprawującej stały nadzór nad działaniem platform, kontrolowaniem obrotu danymi osobowymi oraz weryfikowaniem generowanych w związku z tym obrotem wyników finansowych.

Niekompletne informowanie o wartości ekonomicznej zbieranych danych
Przez lata najpopularniejszy portal społecznościowy jakim jest Facebook
reklamował się dewizą, że korzystanie z jego usług jest i zawsze będzie
darmowe. Z tego względu w świadomości wielu osób zakorzenione jest
przeświadczenie, że skoro nie jest koniecznym uiszczanie jakichkolwiek
opłat za korzystanie z usług platformy, to nie można mówić o tym, by
jej działanie nakierowane było na osiąganie korzyści ekonomicznych. Od
niedawna w dyskursie na temat funkcjonowania platform coraz częściej
pojawiają się jednak głosy, że pomimo pozornej bezpłatności serwisu,
internauci ponoszą wysokie koszta związane z ich aktywnością w sieci.
Jak wskazują same organy unijne ‘w gospodarce cyfrowej wartość informacji o poszczególnych osobach jest coraz częściej postrzegana przez
uczestników rynku jako porównywalna z wartością pieniężną. Treści
cyfrowe są często dostarczane nie w zamian za pieniądze, ale za inne
świadczenie niż zapłata ceny, tj. za dostęp do danych osobowych lub
innych danych’(KE, 2015). Rozliczenie za korzystanie z portalu następuje
więc na wzór barteru - użytkownik zyskuje dostęp do serwisu, natomiast
towarem wymiennym stają się jego dane. To właśnie na ich podstawie
platformy cyfrowe budują bazy informacyjne, które w dalszej kolejności
wykorzystywane są przez nie w celach komercyjnych. Dokładna znajomość zwyczajów, preferencji, potrzeb internautów pozwala bowiem na
usprawnianie funkcjonowania portalu, podnoszenie jakości oferowanych
przezeń produktów i usług oraz na precyzyjne profilowanie prezentowanych treści. Zwiększanie efektywności biznesowej platform w skutem
agregowania informacji osobowych nie idzie jednak w parze z dostatecznie klarownym informowaniem o tym, jak owe dane są wykorzystywane.
Użytkownicy nie są świadomi tego, co dzieje z udostępnianymi przez
nich informacjami - gdzie są one gromadzone, jak są przetwarzane, czy
są przekazywane do innych podmiotów. Co więcej, ze względu na brak
dostatecznej transparentności w przestrzeni cyfrowej oraz uchylanie się
platform od jasnego komunikowania komercyjnego charakteru ich działalności, internauci często nie zdają sobie sprawy z tego, że ich dane mają
faktyczną wartość ekonomiczną oraz stanowią przedmiot obrotu handlowego.
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Schemat 2.1. Zjawisko monetyzacji danych

Źródło: UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju), Digital Economy Report
2019, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf

Zjawisko postrzegania danych jako dóbr o wartości ekonomicznej dopiero
od niedawna zaczęło pojawiać się w decyzjach europejskich organów
antymonopolowych oraz europejskim orzecznictwie. Za precedensowe
należy uznać postępowanie włoskiego urzędu ds. ochrony konkurencji
Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) zakończone
decyzją nr 27432, w którym to urząd zarzucił firmie Facebook Inc. stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych polegających na niejasnym i niekompletnym komunikowaniu komercyjnego wykorzystania danych osobowych. Jak wskazał AGCM podkreślanie darmowego charakteru serwisu
oraz brak dostatecznego informowania w zakresie korzyści, jakie strona
czerpie z obrotu danymi stało w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa konsumenckiego. Stanowisko to oparto na rozumowaniu, że
jeżeli firma będąca właścicielem platformy czerpie korzyści ekonomiczne
z danych, to jako podmiot profesjonalny powinna podlegać takim samym
regulacjom, jak inni przedsiębiorcy działający na rynku. Tym samym uchylanie się przez Facebook Inc. od obowiązków informacyjnych, a ponadto
podkreślanie bezpłatności serwisu zdaniem Sądu należało uznać za nieuczciwą, wprowadzającą w błąd praktykę rynkową.
Zdanie włoskiego organu antymonopolowego w zakresie ekonomicznego wykorzystywania przez Facebook Inc. danych uznał Regionalny Sąd
Administracyjny Lazio, który podtrzymując decyzję AGCM, potwierdził
transakcyjny charakter rejestracji w serwisie społecznościowym. Zda-
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niem sądu, w kontekście działalności platformy Facebook, dane osobowe
powinny być postrzegane nie tylko jako pewne dobra osobiste podlegające ochronie prywatności, lecz także jako „aktywa” dostępne w sensie
negocjacyjnym, podatne na wykorzystanie gospodarcze. Co więcej, jak
wskazał sąd: “zjawisko „kapitalizacji” danych osobowych (...), wymaga
od operatorów przestrzegania, w odniesieniu do odpowiednich transakcji handlowych, obowiązków jasności, kompletności i nie wprowadzania
w błąd co do informacji przewidzianych w przepisach w celu ochrony
konsumenta” Sąd potwierdził więc właściwość stosowania w sprawie przepisów prawa ochrony konkurencji i konsumentów, a co więcej,
zanegował zdanie firmy Facebook jakoby jedyną regulacją mającą zastosowanie w przypadku danych osobowych było rozporządzenie RODO,
a organem właściwym - urząd ochrony danych osobowych. Fakt, że w prawie występują pewne odrębne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych nie oznacza bowiem, że prawo konkurencji i konsumentów jest
w stosunku do nich zupełnie irrelewantne (Bundeskartellamt, Autorité de
la concurrence, 2016). Powyższe reżimy prawne powinny być względem
siebie komplementarne, a platformy cyfrowe działające w roli przedsiębiorców winny respektować zarówno normy dotyczące ochrony prywatności, jak i wszelkie regulacje prawa konsumenckiego.

Narzucanie warunków umowy przez silniejszy ekonomicznie podmiot
W odniesieniu do obrotu danymi osobowymi, istotna wydaje się być także
kwestia dobrowolności zgody na ich pobieranie, przechowywanie oraz
przetwarzanie przez platformy cyfrowe. Jak wiadomo, wykorzystywanie informacji osobowych, w szczególności tych wrażliwych wymaga od
platformy uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Dopiero na podstawie
zgody (dobrowolnej; jednoznacznej; świadomej; skonkretyzowanej) portal
może umożliwić korzystanie ze swoich funkcjonalności, a w zamian za to
przetwarzać dane osobowe swoich użytkowników. Wydawać by się więc
mogło, że proces wymiany danych podlega dostatecznej kontroli internautów oraz organów unijnych odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów RODO, rozporządzenia ePrivacy oraz innych regulacji dotyczących
ochrony danych osobowych. Jednak coraz częściej w kontekście monopolistycznych platform cyfrowych pojawia się pytanie, czy zgoda wyrażona podczas rejestracji rzeczywiście spełnia przesłanki wymienione
w art. 4 pkt 11 RODO.
Jak powszechnie wiadomo, konsumenci godzą się często na wszelkie
warunki stawiane przez stronę, niezależnie od tego, czy w rzeczywistości są one dla nich korzystne. Dzieje się tak, gdyż brak konkurencyjnych
usługodawców na rynku sprawia, że cyfrowi giganci stosują politykę “take
it or leave it” - użytkownik może albo w całości zaakceptować warunki
stawiane przez ekonomicznie silniejszy podmiot albo musi pogodzić się
z całkowitym wykluczeniem z portalu. Tym samym coraz częściej podważana jest rzekoma swoboda wyrażana podczas rejestracji w serwisie
zgody. Jak zauważył niemiecki organ antymonopolowy w decyzji z dnia 15
lutego 2019 nr B6-22/16, dopóki użytkownicy portalu Facebook, nie mają
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innego wyboru niż zaakceptowanie wszystkich postanowień regulaminu,
wątpliwym jest traktowanie ich oświadczenia jako całkowicie nieskrępowane (Bundeskartellamt, 2019).

Brak narzędzi umożliwiających skuteczną ingerencję w działalność platform
Organy ochrony konkurencji i konsumentów powinny zadbać o to, aby
interesy użytkowników, jako podmiotów o słabszej pozycji rynkowej
były dostatecznie chronione przed nadużyciami cyfrowych dominantów.
Zachodzi konieczność egzekwowania lepszej transparentności w działaniu platform jasnego informowania co do sposobu pozyskiwania danych,
ich przetwarzania, dalszego udostępniania, a przede wszystkim ich ekonomicznego wykorzystania. Z tego względu organy państwowe takie, jak
UOKiK i UODO, powinny zostać wyposażone w instrumenty pozwalające
na kompleksowy wgląd w działalność platform cyfrowych oraz ingerowanie w przypadku potencjalnych naruszeń. O ile bowiem obecnie występujące narzędzia prawa konkurencji znajdują zastosowanie w gospodarce
cyfrowej, o tyle w świetle tak dynamicznego rozwoju digitalizacji często
okazują się one nieskuteczne i przestarzałe.
Na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów organy antymonopolowe mają co prawda możliwość żądania od przedsiębiorcy informacji i dokumentów (Ustawa OKiK, 2007, art.50) dotyczących prowadzonej przez firmę działalności. Jednak, powyższe uprawnienie urzędu
dotyczy wszczętych na wniosek Prezesa UOKiK postępowań (wyjaśniającego, antymonopolowego, w sprawie o uznanie postanowień wzorca
umowy za niedozwolone lub w sprawie praktyk naruszających zbiorowe
interesy konsumentów). Poza postępowaniem istnieje możliwość wystąpienia o wydanie przez przedsiębiorcę stanowiska w danej sprawie (Ustawa
OKiK, 2007, art. 49a), jednak odpowiedź zależy od dobrej woli adresata,
a więc przedsiębiorca nie formalnie jest zobowiązany ustosunkować się do
wezwania Prezesa UOKiK. Należy wnioskować więc, że obligatoryjne udostępnienie informacji wiąże się z koniecznością uprzedniego wszczęcia
czasochłonnego postępowania. W przypadku problemów powstających
w przestrzeni cyfrowej widoczna jest natomiast potrzeba niezwłocznej
reakcji na budzące niepokój działania przedsiębiorców. Coraz częściej
mówi się o konieczności wprowadzenia instrumentów pozwalających
na szybką i skuteczną interwencję jeszcze przed powstaniem naruszenia
i koniecznością zainicjowania postępowania. Tym samym widocznym jest,
że dotychczasowe, oparte na miękkich wezwaniach środki oddziaływania
nie są w stanie sprostać wyzwaniom, jakie stawia dzisiejsza gospodarka
cyfrowa. Zachodzi więc potrzeba zmodernizowania dotychczasowych
mechanizmów w taki sposób, by możliwe było stosowanie skuteczne
monitorowanie działalności platform oraz wymuszanie od nich konkretnych zachowań bez konieczności uprzedniego wszczynania uciążliwego
postępowania.
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Podwójna rola platform sprzedażowych - nieuczciwa praktyka bycia
“sędzią i stroną”
Platformy sprzedażowe, zapewniające przestrzeń, w której odbywa się
wymiana towarów, często występują także jako detaliści oferujący produkty swojego sklepu. Oznacza to, że jako sprzedawcy powinni podlegać
tym samym zasadom rynkowym, co pozostali użytkownicy serwisu. Jednak znajdując się w posiadaniu ogromnych zasobów danych o konsumentach, przedsiębiorcach, a także o samych transakcjach, platformy takie,
jak Google, Amazon, czy polskie Allegro dysponują znaczną przewagą nad
innymi sprzedawcami serwisu. Problem ten nie umknął uwadze organów
antymonopolowych, które wyraziły zainteresowanie praktykami dominujących na rynku marketplace graczy. Zarówno na szczeblu unijnym
(KE, 2019), jak i krajowym (UOKiK, 2019) żywo dyskutowana jest kwestia związana z podwójną rolą, jaką platformy sprzedażowe odgrywają na
rynku cyfrowym. W postępowaniu dochodzeniowym wszczętym w 2019
roku przez Komisję Europejską przeciwko firmie Amazon, KE wskazała,
że występowanie platformy zarówno jako dostawcy przestrzeni cyfrowej, jak i jako samego sprzedawcy może prowadzić do praktyk naruszających zasady uczciwej konkurencji. Jak wskazała Komisja, dzięki temu,
że Amazon udostępnia swój portal innym sprzedawcom, stale gromadzi
dane o aktywności mającej miejsce na platformie. Tym samym, znajduje
się w posiadaniu szeregu poufnych informacji o konsumentach ich preferencjach, nawykach, potrzebach. Wiedza w zakresie tego, jakie produkty cieszą się największym zainteresowaniem, które z nich są najczęściej wybierane pozwala na dostosowanie towarów samej platformy (jako
sprzedawcy) do bieżących potrzeb i oczekiwań konsumentów, a tym
samym osiąganie wyższych wyników sprzedaży. Większa ilość transakcji osiągana jest ponadto dzięki mikrotargetowaniu opartym na stworzonych przez platformę precyzyjnych profilach jej użytkowników. Co więcej,
częstym zabiegiem zwiększającym obroty serwisu-sprzedawcy jest także
programowanie przez platformy algorytmów w taki sposób, by pozycjonowały one oferty własne serwisu wyżej w stosunku do ogłoszeń innych
sprzedawców oraz wykorzystywanie przez platformy pewnych funkcji
(np. promocyjnych), do których inni, korzystający ze strony przedsiębiorcy
nie mają dostępu.

Cyfrowi giganci wyzyskują sprzedawców
Jednak historia zakupowa konsumentów, to nie jedyne źródło, z którego
platformy sprzedażowe są w stanie czerpać przydatne im informacje.
W odniesieniu do praktyk firmy Amazon, KE wyraziła swoje zaniepokojenie w szczególności działaniami związanymi ze zbieraniem przez serwis danych dotyczących nie kupujących, a innych sprzedawców obecnych na platformie. Szczegółowe dochodzenie unijnego organu miało na
celu zbadanie standardowych umów zawieranych przez Amazon z detalistami celem zweryfikowania, czy spółka wykorzystuje dane pochodzące
od sprzedawców zewnętrznych w sposób, który daje przewagę jej wła-
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snym produktom. Dochodzeniem objęty został także mechanizm promocyjny Amazona. Jak zostało wskazane przez KE zdecydowana większość produktów na platformie sprzedawana jest za pośrednictwem Buy
Box - wyskakującego okienka, w którym podczas dokonywania zakupów
pojawiają się propozycje dodatkowych produktów. O ile sam mechanizm
promocyjny może być korzystny dla sprzedawców (może podpowiadać
ich towary kupującym), o tyle Komisja wyraziła zaniepokojenie tym, na
jakiej podstawie produkty trafiają do wyróżnionego pola i czy algorytm
daje równe szanse wszystkim przedsiębiorcom działającym na stronie.
Pomimo, że dochodzenie pozostaje w toku, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Komisja w najbliższym czasie wytoczy formalne zarzuty
i doprowadzi do wszczęcia postępowania antymonopolowego (Valentina
Pop, Sam Schechner, 2020). Zgodnie z prawem zabronione jest bowiem
wykorzystywanie przewagi rynkowej do celów, które mogłyby powodować zachwianie reguł uczciwej konkurencji. Oznacza to, że dominującemu przedsiębiorcy de facto wolno mniej. Biorąc więc pod uwagę znaczącą pozycję giganta cyfrowego, jakim jest Amazon oraz uwzględniwszy
rozwiniętą na przestrzeni ostatnich lat linię decyzyjną Komisji (KE, 2017)
dotyczącą praktyk firm Big Tech, istnieje duże prawdopodobieństwo, że
amerykańska spółka za swoje wątpliwe praktyki obciążona zostanie sankcją w wysokości nawet 10% swoich globalnych dochodów.

Nieproporcjonalnie wysokie marże wskazujące na manipulowanie wysokością prowizji oraz zmowę cenową
Pandemia COVID-19 oraz spowodowany nią przymus izolacji społecznej
doprowadził do bezprecedensowego wzrostu aktywności użytkowników
sieci. Nastąpiło nasilenie się popularności portali społecznościowych
(Facebook, Instagram), streamingowych (Netflix, VoD), platform sprzedażowych (Amazon, AliExpress), a także doszło do uzależnienia się obywateli od innych, mniej popularnych wcześniej narzędzi gospodarki cyfrowej.
Przykładem rozwiązań, które w związku z pandemią zyskały na znaczeniu są chociażby aplikacje takie, jak Uber Eats, Glovo czy Wolt. Kwarantanna oraz związane z nią ograniczenia możliwości przemieszczania,
a więc także korzystania z restauracji w tradycyjnej formie, sprawiły, że
coraz więcej osób zaczęło skłaniać się ku usługom dostarczania jedzenia.
Niewątpliwie skorzystały na tym wyżej wspomniane aplikacje, które stały
się dla konsumentów atrakcyjne w szczególności ze względu na łatwość
obsługi, szybkość dokonywaniu zamówień, szeroki wachlarz ofert zgromadzonych w jednym serwisie. Dla restauratorów natomiast korzystanie z usług Uber Eats czy Glovo stało się, być może nie jedynym, ale na
pewno najprostszym sposobem podtrzymania działalności podczas pandemii. Wykorzystanie aplikacji umożliwiło im bowiem niezwłoczne podjęcie pracy, bez konieczności dodatkowego promowania się w sieci czy
budowania infrastruktury potrzebnej do organizacji dowozów.
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Wykres 2.2. Wzrost popularności aplikacji do dostarczania posiłków w
związku z wybuchem koronawirusa (COVID-19) w Polsce w 2020 r.
Liczba użytkowników aplikacji do dostarczania posiłków, tys.
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Źródło: Statista, Increased popularity in food delivery application usage due to the coronavirus (COVID19) outbreak in Poland in 2020, by number of real users, https://www.statista.com/statistics/1104853/
poland-change-in-food-order-application-use-due-to-covid-19/.

Pomimo jednak pozornego istnienia wszechstronnych korzyści, pośrednictwo portali wywiera negatywne skutki zarówno dla konsumentów
(którzy płacą więcej za zamówione dania), jak i dla samych przedsiębiorców, którzy ponoszą wysokie koszty związane z korzystaniem z usług
platform.
Zwykle prowizje wyznaczane według cenników dostawców wahają się
między 25-30% od wartości zamówienia. Jednak często dochodzi do
manipulowania ich wysokością przez platformy cyfrowe, w skutek czego
serwisy często pobierają dla siebie nie 30, lecz nawet do 37% (w skutek
doliczenia nieuwzględnianego podatku VAT) wartości danego zamówienia.
Choć taka marża jest oczywiście wygórowana, właściciele lokali gastronomicznych mają ograniczoną możliwość sprzeciwu. Uległość wobec
reguł narzucanych przez pośredników dostarczania jedzenia spowodowana jest przede wszystkim ograniczoną liczbą konkurujących ze sobą
na rynku podmiotów. Braku alternatywy powoduje więc, że restauratorzy
godzą się na wszelkie warunki narzucane przez serwisy. Sprzeciw wiązałby się bowiem z zupełnym pozbawieniem przedsiębiorcy możliwości
korzystania z aplikacji, a więc pogrążeniem i tak już osłabionego kryzysem biznesu.
Problem windowania marż przez cyfrowe platformy pośredniczące
w dostarczaniu jedzenia został zasygnalizowany już krajowym organom
ochrony konkurencji i konsumentów. Powodem wygórowanych opłat mogą
być bowiem nie tylko, jak tłumaczą platformy, wysokie koszta związane
z prowadzeniem działalności (konieczność opłacania dostawców, uiszczania kosztów ubezpieczenia czy zakupu środków ochrony osobistej).
Istnieje także ryzyko, że pośrednicy, którzy zdominowali rynek, ustalają
między sobą reguły jego funkcjonowania, przez co są w stanie wpływać
na wysokość cen za świadczone usługi.
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Jak wskazuje linia decyzyjna organów ochrony konkurencji i konsumentów, wynikająca z art. 101 ust. 1 tfue oraz w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów definicja zmowy powinna być interpretowana szeroko (UOKiK, 2006). Oznacza
to, że porozumieniem może być zarówno umowa cywilnoprawna (cała
bądź tylko niektóre jej postanowienia; pisemna bądź ustna), jak również
każde uzgodnienie między przedsiębiorcami wskazujące na ich świadome
współdziałanie (np. zawarte na spotkaniu biznesowym). Tak obszerny
katalog nieuczciwych praktyk mogących konstytuować porozumienie ma
na celu wyelimionwanie możliwości obchodzenia przez przedsiębiorców
zakazu tworzenia przez nich karteli cenowych. Jednak, pomimo możliwości elastycznej interpretacji, wykrywanie zmowy cenowej w obrocie
elektronicznym jest w znacznym stopniu utrudnione. Wynika to przede
wszystkim ze zmienności środowiska, jakim jest wirtualna przestrzeń,
nieograniczonych możliwości sieci oraz wykorzystywania przez przedsiębiorców coraz to bardziej innowacyjnych technologii i rozwiązań pozwalających na zawieranie zmowy w sposób dotychczas nieznany organom
antymonopolowym.
Coraz częściej pojawia się kwestia związku pomiędzy występowaniem
potencjalnej zmowy cenowej a prowadzeniem działalności przedsiębiorców na zautomatyzowanych systemach opartych na uczeniu maszynowym. Wykorzystywanie algorytmów daje bowiem szereg możliwości
w zakresie nie tylko monitorowania warunków rynkowych, lecz także do
błyskawicznego reagowania na ceny innych przedsiębiorców. O ile jednak,
samo śledzenie cen konkurentów jest zjawiskiem naturalnym, przynoszącym korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i samym konsumentom,
o tyle problem pojawia się w momencie posługiwania się zautomatyzowanymi mechanizmami w celu ustanawiania oraz podtrzymywania porozumienia cenowego. Algorytmiczne porozumienie jest natomiast szczególnie ciężkie do zidentyfikowania i wyeliminowania. Wynika to przede
wszystkim z faktu, że może być zawierane przy minimalnym zaangażowaniu uczestników zmowy. Co więcej, nawet w przypadku jego wykrycia problematyczne jest pociągnięcie do odpowiedzialności odpowiednich osób. Oparcie działania na zautomatyzowanym systemie utrudnia
bowiem przypisanie działania konkretnemu podmiotowi - ograniczeniu
ulega udział czynnika ludzkiego w procesie wydawania dyspozycji cenowych, a ponadto zmniejsza się prawdopodobieństwo ewentualnej ingerencji pracowników w przypadku dostrzeżenia przez nich nieuczciwej
praktyki przedsiębiorcy.
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“

Jedną z branż, która w ciągu kilku tygodni a nawet
dni
musiała
przenieść
swoją
działalność
do
sieci
gdzie
z
założenia
jest
to
praca
bezpośrednia
z ludźmi to mocno dotknięty rynek HoReCa. Dla większości
restauratorów korzystanie z usług korporacji takich jak Uber Eats
czy Glovo stało się być może nie jedynym, ale na pewno najprostszym sposobem podtrzymania działalności podczas pandemii.
Uległość wobec reguł narzucanych przez pośredników dostarczania jedzenia spowodowana jest przede wszystkim ograniczoną
liczbą konkurujących ze sobą na rynku podmiotów. Przedsiębiorcy
stawali w większości wypadków przed alternatywą albo płacenia
niewspółmiernie wysokich prowizji albo po prostu bankructwem
i zamknięciem interesu. Mimo interwencji na poziomie krajowym
czas na rozwiązania kompleksowe na poziomie unijnym. Krajowe
organy ochrony konkurencji i konsumentów mają w tym wypadku
zbyt mało instrumentów nacisku.

Aleksander Arabadźić
Akademia Kadr Europejskich

Problem algorytmicznej zmowy jest więc niebezpieczny ze względu na
trudności z wykazaniem faktycznej kooperacji między konkurentami oraz
niemożność przypisania danego zachowania konkretnym podmiotom.
Co więcej, często może dochodzić do tak zwanego “milczącego” porozumienia, w którym jeden z przedsiębiorców narzuca pewne warunki,
a pozostali uczestnicy, choć unikają odpowiedzi na wezwanie, dostosowują swoje programy do wprowadzanych przez przedsiębiorcę reguł.
Z orzecznictwa sądów europejskich jasno wynika jednak, że nawet w
przypadku pozornej bierności, może dochodzić do algorytmicznej zmowy.
Jak w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne w sprawie „Eturas” UAB i in.
v. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (“Eturas” UAB v. Lietuvos
Respublikos konkurencijos taryba, 2019) wskazał TS, należy domniemywać, że podmioty gospodarcze uczestniczyły w uzgodnionej praktyce od
chwili zapoznania się z informacją wysłaną przez administratora systemu,
jeśli nie zdystansowały się otwarcie wobec tej praktyki, nie zawiadomiły
o niej organów administracji lub w żaden inny sposób nie sprzeciwiły się
temu schematowi postępowania. Innymi słowy, bierność przedsiębiorców, którzy, co prawda nie podejmowali faktycznie żadnych działań, lecz
opierali swoje zachowania rynkowe na ustalonych wcześniej algorytmach,
winna być rozpatrywana jako forma uczestnictwa w porozumieniu.
Poza uzgodnionym wykorzystaniem zautomatyzowanych systemów do
ustanawiania i podtrzymywania zmów cenowych niepokojącym z punktu
widzenia konkurencji jest także samodzielne manipulowanie cenami
przez algorytmy. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy kilku
przedsiębiorców nieświadomie korzysta z podobnych bądź takich samych
rozwiązań technologicznych, które automatycznie reagują na czynniki
zewnętrzne i w czasie rzeczywistym dopasowują oferty do zmieniających
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się warunków rynkowych. Możliwość natychmiastowej odpowiedzi na
zachowania konkurentów sprawia, że dochodzi do równoczesnego podnoszenia cen towarów i usług przy znikomym ryzyku, że konsumenci będą
mieli do wyboru tańszą, korzystniejszą dla nich opcję. Z punktu widzenia
prawa konkurencji działania paralelne (równoległe) polegające na dostosowywaniu przez przedsiębiorców cen do zmieniających się warunków
rynkowych, nie są zakazane, o ile u ich podstaw nie leżą wcześniejsze
uzgodnienia. W kontekście wyżej omawianego problemu algorytmów,
widocznym jest jednak, że zjawisko “porozumienia” nie zawsze musi wiązać się z faktyczną współpracą pomiędzy przedsiębiorcami. Widocznym
jest więc, że dotychczasowe prawo antymonopolowe nie jest w stanie
sprostać niektórym problemom pojawiającym się w związku z dynamicznym rozwojem technologii oraz wdrażaniem coraz to bardziej innowacyjnych rozwiązań. Z tego względu koniecznym jest uaktualnienie prawa
konkurencji z uwzględnieniem nowych nie wykorzystywanych uprzednio
narzędzi, które umożliwiają bądź ułatwiają przedsiębiorcom podejmowanie nieuczciwych działań.

Proponowane narzędzia
regulacyjne
Nagły rozwój gospodarki platformowej, który nastąpił na przestrzeni
ostatnich lat sprawił, że zauważono konieczność dostosowania dotychczasowych regulacji prawnych do zmieniających się warunków rynkowych. W pierwszej kolejności organy unijne oraz krajowe skupiły się na
uaktualnieniu przepisów dotyczących tradycyjnego handlu elektronicznego czego wyrazem było wprowadzenie rozporządzenia CPC (Consumer
Protection Cooperation Regulation) mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zaufania konsumentów do Jednolitego Rynku Cyfrowego.
Jednak poza ochroną internautów jako konsumentów eHandlu zarówno
unijne, jak i krajowe organy antymonopolowe powinny położyć większy
nacisk na kontrolowanie cyfrowych gigantów oraz rozważyć uaktualnienie
narzędzi rozwiązujących kwestie związane z działalnością dominujących
platform cyfrowych.

Wprowadzenie Oceny Skutków Algorytmów (OSA) do badania wpływu na
konkurencję
Obecnie obowiązujące unijne i polskie przepisy dotyczące antykonkurencyjnych porozumień wydają się niewystarczające w odniesieniu do omawianych powyżej praktyk przedsiębiorców działających w sieci. Wykrywanie oraz sankcjonowanie nieuczciwych praktyk (jak chociażby zmowa
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cenowa), w przestrzeni cyfrowej stanowi dla organów antymonopolowych
zdecydowanie większe niż w tradycyjnym obrocie wyzwanie.
Pewne rozwiązania zostały wskazane przez OECD (2017) w raporcie
‘Algorytmy i zmowa: polityka konkurencji w erze cyfrowej’. Należą do
nich: ustalenie przez ustawodawcę cen maksymalnych za dane towary
czy usługi; ustanowienie polityki mającej na celu destabilizację zmowy
algorytmicznej (np. poprzez wymuszenie opóźnienia w dostosowywaniu
cen) oraz wprowadzenie specjalnych zasad projektowania algorytmów.
Na szczeblu europejskim regulatorzy opowiadają się przede wszystkim
za ostatnim z proponowanych przez OECD pomysłów, a mianowicie za
wprowadzeniem wymogu “compliance by design” (European law Institute, 2018), który wymuszał by respektowanie unijnych standardów już
na etapie tworzenia algorytmów. Co więcej, organy UE zwracają uwagę
jest konieczność dostosowania dotychczasowych ram prawnych do
zyskujących na popularności urządzeń sztucznej inteligencji. Jak w “Białej Księdze w sprawie sztucznej inteligencji” wskazała Komisja Europejska
(2020), istnieje szereg unijnych regulacji, który uzupełniony o przepisy
krajowe może być stosowany do różnego rodzaju stosowania wynalazków
AI.
Z tego względu dobrym pomysłem byłoby wdrożenie na poziomie krajowym mechanizmu OSA (Oceny Skutków Algorytmów), który pozwoliłby na weryfikowanie zautomatyzowanych systemów oraz oszacowanie
czy nie wywrą one negatywnego wpływu na konsumentów i konkurencję. Co więcej, celem zwiększenia kontroli nad wykorzystywanymi systemami AI, władze krajowe powinny rozważyć wprowadzenie obowiązku
raportowania działalności platform oraz składania regularnych sprawozdań odnośnie prowadzonej działalności i wykorzystywanych systemów
AI. Składane poprzez programowalne API raporty powinny być otwarte
i dostępne nie tylko dla organów władzy, lecz także dla badaczy, organizacji społecznych i samych obywateli.

Kodeks Dobrych Praktyk
Poszczególne kraje zaczęły podejmować już pewne kroki celem ograniczenia negatywnego oddziaływania dużych firm technologicznych na rynek
cyfrowy. Jednym z pomysłów pojawiających się zarówno w Europie (UK),
jak i poza (Indie) jest wprowadzenie nowego regulatora, którego zadaniem
będzie kontrolowanie serwisów takich, jak Amazon i zapobieganie ewentualnym zagrożeniom, które stwarzają te platformy. W Wielkiej Brytanii
wyżej wspomniany nowy regulator występowałby pod postacią odrębnej,
zajmującej się wyłącznie rynkami cyfrowymi jednostki odpowiedzialnej
za zapewnianie uczciwej konkurencji i bezpieczeństwa konsumentów
w sieci. Podmiot ten byłby wyposażony w odpowiednie narzędzia i pełniłby trzy podstawowe funkcje:
rozwijania i nadzorowania kodeksu dobrych praktyk obowiązującego
w stosunku do szczególnie silnych przedsiębiorców;

42

Polska suwerenna cyfrowo. Regulacje na rzecz sprawiedliwej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej

dbania o zapewnienie lepszej mobilności danych i dostępności systemów;
zwiększania otwartości danych (Jason Furman, 2019).
W najnowszym raporcie (CMA, 2020) dotyczący platform cyfrowych brytyjski organ ochrony konkurencji w szczególności zwrócił na działalność
serwisów Google i Facebook.
Z tego względu, brytyjski organ antymonopolowy uznał, że poza przestrzeganiem podstawowych zasad prawa konkurencji, serwisy o znaczącym statusie rynkowym powinny zostać obarczone dodatkowymi obo-

“fairness-by-design” w odniesieniu do projektowania interfejsu strony;
gwarantowanie, że algorytmy wyszukiwania nie będą preferować
usług własnych;
ostrzeganie o zmianach w działaniu algorytmów;
zakaz ograniczania możliwości korzystania przez klientów z usług
Propozycje wdrożenia kodeksu dotyczącego problematyki platform cyfrowych oraz powołanie specjalnego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie powyższej regulacji pojawiają się także na arenie międzynarodowej.
Przykładem może być proponowany przez rząd Australii obligatoryjnie obowiązujący kodeksu postępowania, który miałby zobowiązywać
wybrane platformy do prowadzenia rankingu wyświetlanych treści informacyjnych, czy do monetyzacji i podziału przychodów generowanych
z tych treści (większa transparentność i interoperacyjność).

“

Truizmem byłoby stwierdzenie, że problematyka konkurencji i transparentności w gospodarce cyfrowej jest obecnie tematem niezwykle ważnym. Temat ten jest tym bardziej aktualny w warunkach pandemii Covid-19, która
całkowicie zdominowała debatę publiczną na świecie. Raport
w sekcji dot. konkurencji i transparentności wprowadza nową
wartość do dyskursu na temat obrotu danymi w sieci, bowiem
traktuje je nie wyłącznie z perspektywy prawa ochrony danych
osobowych, ale jako „aktywa” podlegające kapitalizacji, które
należy rozważać szerzej, w tym w szczególności w świetle prawa
ochrony konkurencji. Dla lepszego zobrazowania aktualnych problemów gospodarki cyfrowej autorzy raportu prezentują również
szereg decyzji europejskich organów antymonopolowych oraz
aktualne orzecznictwo europejskie wskazując na obecne trendy
w zakresie zwalczania działań naruszających konkurencję w sieci.
Co istotne, raport nie tylko odnosi się do wybranych zagadnień wyłącznie w sposób teoretyczny, lecz przedstawia gotowe
postulaty de lege ferenda oraz ciekawe mechanizmy, które z całą
pewnością pozwoliłyby na skuteczniejsze monitorowanie działa-
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nia operatorów platform internetowych. Jedną z ciekawych propozycji
autorów raportu jest wprowadzenie w Polsce kodeksu dobrych praktyk,
który miałby znaleźć zastosowanie do największych operatorów platform
internetowych. Po zapoznaniu się z raportem spodziewamy się, że słowo
„algorytm” będzie słowem-kluczem w uzasadnieniach bardzo wielu decyzji europejskich organów antymonopolowych w nadchodzących latach.

Marcin Kraśniewski
Uniwersytet Łódzki

Marcin Ziarkowski
Kancelaria Allen & Overy

Narzędzia ochrony konkurencji ex ante
Poza pomysłem wdrażania zbiorów zasad postępowania, państwa wychodzą z propozycjami progresywnych rozwiązań mających, podobnie jak
kodeksy, zapewnić możliwość ograniczania negatywnego wpływu platform cyfrowych na rynek. We wspólnym memorandum (BCA, ACM, LCA,
2019) kraje Beneluxu opowiedziały się przede wszystkim za wprowadzeniem regulacji ex ante, która pozwoliłaby nakładać na przedsiębiorstwa
dominujące środki zaradcze w celu zapobieżenia ewentualnym zagrożeniom konkurencji jeszcze przed stwierdzeniem naruszenia. Jak dodatkowo
podkreśliła Holandia, w dokumencie (ACM, 2019) będącym częścią Holenderskiej Strategii Cyfryzacji szczególny nacisk powinien zostać położony
na egzekwowanie większej interoperacyjności i transparentności platform
cyfrowych:
zobowiązywanie platform do przenoszenia danych (data-portability)
dzielenia się danymi z innymi podmiotami (data sharing).
Inicjatywy dotyczące rozwoju mechanizmów służących zrównoważonemu rozwojowi gospodarki cyfrowej podejmowane są jednocześnie na
szczeblach krajowych, jak i na szczeblu Komisji Europejskiej. Za najważniejsze przedsięwzięcie należy uznać proponowany przez Komisję Kodeks
Usług Cyfrowych (Digital Services Act). Dokument ten ma za zadanie
uaktualnić dyrektywę e-Handlu, a ponadto rozwiązać nowe społeczne
i ekonomiczne problemy wynikające z działania platform, które ze
względu na swoją znaczną przewagę rynkową uniemożliwiają wejście na
rynek innym przedsiębiorcom (“gatekeepers”). Brak jest jeszcze pewności co do dokładnej formy nowych narzędzi. Jednakże trafionym pomysłem mógłby okazać się jednak proponowany przez KE zbiór zakazanych
praktyk (denylist) oraz wprowadzony na rzecz unijnych organów konkurencji zestaw elastycznych środków zaradczych (tailor-made remedies).
W ramach Jednolitego Rynku oraz strategii kształtowania europejskiej
przyszłości cyfrowej KE zapowiedziała także wprowadzenie uzupełniającego, innowacyjnego narzędzia służącego bardziej skutecznemu egze-
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kwowaniu reguł konkurencji (“New Competition Tool”). Chociaż Komisja
nie określiła jeszcze dokładnej formy narzędzia ani zasięgu jego obowiązywania, to niezależnie od tego, jaki kształt przybierze powyższy instrument, rozszerzy on dotychczasowe uprawnienia unijnych organów antymonopolowych, tak by zyskały one możliwość nakładania behawioralnych
środków zaradczych bez konieczności uprzedniego wydania decyzji
o stwierdzeniu naruszenia art. 102 TFUE (tj. nadużywania pozycji dominującej).

Rozszerzenie kompetencji UOKiK i UKE
Działania unijnego ustawodawcy niewątpliwie zmierzają w dobrym kierunku, jednak to na poziomie krajowym mamy możliwość wywierania
realnego wpływu na sytuację przedsiębiorców, którzy odnoszą szkodę
w związku z działaniem cyfrowych gigantów. Zagrożenia wynikające z działania ograniczonej ilości podmiotów na rynku platform cyfrowych zostały
uwzględnione przez polskie organy ochrony konkurencji i konsumentów
- w zeszłym roku do krajowego systemu prawnego weszły w życie przepisy dotyczące geoblokowania, zaś w najnowszym projekcie nowelizacji
ustawy uokik przewidziane jest dalsze rozszerzenie kompetencji Urzędu
w zakresie oddziaływania na serwisy internetowe (np. poprzez skuteczniejsze ingerowanie w przypadku wprowadzających w błąd interfejsów).
O ile jednak proponowane zmiany dotykają problematyki cyfrowej, o tyle
dotyczą one głównie sfery konsumenckiej. Z tego względu koniecznym
jest wyjście z propozycjami innowacyjnych rozwiązań, które umożliwią
sprawowanie skutecznego nadzoru nad konkurencją na rynku cyfrowym
oraz zapobiegną niekontrolowanej ekspansji cyfrowych dominantów.
Realizacja nowych instrumentów oraz osiągnięcie maksymalnej równowagi na rynku cyfrowym nie będzie jednak możliwe bez silnego regulatora. Z tego względu tak ważnym jest rozszerzenie dotychczasowych
kompetencji krajowych organów (UOKiK, UKE) bądź powołanie nowego,
niezależnego podmiotu odpowiedzialnego za sprawy związane stricte
z gospodarką cyfrową.
Tabela 2.1. Problemy konkurencji i odpowiadające im instrumenty
Problem
Manipulowanie
cenami przez algorytmy,
podtrzymywanie
zmowy;
pozycjonowanie
wyżej produktów
platformy
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Rekomendowany
instrument

Opis

Wprowadzenie
systemu OSA (Ocena
Skutków Algorytmów)
do badania wpływu na
konkurencję

Wprowadzenie procedury testów niepozwalającej oszacować wpływ algorytmu
na gospodarkę i społeczeństwo oraz
ocenić, czy nie wywrze on negatywnych
skutków na konkurencję i konsumentów
(zaburzenie konkurencji, istotną zmianę
reguł na platformie).
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Brak transparentności w działaniu
platform

Zobowiązanie platform
do regularnego raportowania ich działalności

Wprowadzenie obowiązku raportowania
działalności platform o znaczącej obecności cyfrowej (np. odnośnie sposobu
pobierania oraz przechowywania danych
osobowych; stosowanych narzędzi AI;
działań marketingowych) poprzez programowalne API dostępne zarówno dla
organów władzy, jak i dla badaczy, organizacji społecznych i samych obywateli

Nieuczciwe zastosowanie algorytmów;
niejasne, niekompletne informowanie
o wartości ekonomicznej danych;
niezrozumiałe regulaminy;
brak transparentności;
praktyki naruszające
interesy sprzedawców platformy

Kodeks Dobrych
Praktyk

1) wprowadzenie obowiązku „compliance-by-design” w stosunku do algorytmów;
2) ostrzeganie o zmianach w działaniu
algorytmów;
3) nakaz regularnego raportowania
o działalności platformy (self-assessment)
4) zakaz preferowania usług własnych
platformy ponad usługami konkurencji;
5) zakaz ograniczania możliwości korzystania z usług konkurentów;
6) zakaz ustanawiania domyślności
swojej wyszukiwarki

Brak efektywności
narzędzi ex post
w przypadku
dynamicznego środowiska jakim jest
Internet

Narzędzia ochrony
konkurencji ex ante

Wprowadzenie mechanizmów takich
jak np. lista zakazanych praktyk (zakaz
wymuszania akceptacji pewnych warunków umowy, które nie mają związku z
podstawowym stosunkiem umownym;
zakaz preferowania usług własnych
sklepu lub preferowania własnych serwisów w wyszukiwarce) czy nakazanie
informowania użytkowników o wartości
ekonomicznej ich danych.

Rozproszenie
kompetencji między
różnymi organami
kontroli

Rozszerzenie kompetencji UOKiK i UKE

1) rozwijanie i nadzorowanie Kodeksu
Dobrych Praktyk (prowadzenia dochodzenia w sprawie naruszenia kodeksu,
nakazywania określonego postępowania
w celu osiągnięcia zgodności z kodeksem, nakładania kar finansowych za ich
nieprzestrzeganie kodeksu);
2) stałe monitorowanie i analiza raportów platform;
3) egzekwowanie mobilności danych
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3.
Ochrona
obywateli
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Wpływ cyfryzacji gospodarki na społeczeństwo oznacza też ingerencję
w część praw oraz swobód jakimi cieszymy się wszyscy jako konsumenci
i konsumentki, pracownicy i pracownice oraz mieszkańcy i mieszkanki.
Pomimo bowiem istnienia obowiązku respektowania praw człowieka
w sieci7 (ONZ 2018), cyfrowi giganci uciekają się do takich praktyk jak
inwigilacja (wgląd w dane osobowe, w tym te wrażliwe), dyskryminacja
(wykluczanie użytkowników) czy różnego rodzaju manipulacje (mikrotargetowanie w celach handlowych i politycznych). W węższym ujęciu
zagrożenia płynące z cyfryzacji gospodarki odnoszą się natomiast do bezpośredniego wpływu jaki digitalizacja wywiera na jednostki jako uczestników życia gospodarczego - konsumentów czy pracowników.
Jako uczestnicy e-handlu obywatele narażeni są na znacznie więcej
zagrożeń niż jako konsumenci decydujący się na zakupy w sposób tradycyjny. Wynika to przede wszystkim z nieuchwytnego charakteru Internetu,
który uniemożliwia fizyczne zapoznanie się z towarem oraz utrudnia rozpoznawanie podmiotów nieuczciwie działających na rynku. Dodatkowo
konsumenci w sieci często nie są świadomi przysługujących im praw,
a okoliczność ta bywa wykorzystywana przez sprzedawców.
Sprzeczne z prawem wybiegi przedsiębiorców to jednak nie jedyne zagrożenia jakie pociąga za sobą cyfryzacja gospodarki. Znacznie bardziej niepokojąca okazuje się bowiem kwestia praktyk platform cyfrowych zajmujących się świadczeniem (nieodpłatnych) usług. O ile, mogłoby się
wydawać, że skoro użytkownik nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty
za korzystanie z serwisu, to brak jest podstaw, by podejrzewać jakąkolwiek ingerencję w jego prawa jako konsumenta. Nic bardziej mylnego.
Należy bowiem pamiętać, że dane mają wartość ekonomiczną - dzięki
ich pozyskiwaniu, administrowaniu i przetwarzaniu możliwym jest osiąganie przez platformy oraz przedsiębiorców ogromnych zysków. Co więcej, niepokój budzi nie tylko wykorzystywanie zgromadzonych informacji,
ale już sam sposób ich pozyskiwania oraz drapieżna polityka koncernów
cyfrowych.
Rozwój platform cyfrowych to także rozwój gospodarki współdzielenia
oraz związany z nim wzrost popularności niekonwencjonalnych modeli
biznesowych. Przede wszystkim mowa tutaj o relatywnie nowych rozwiązaniach jak gospodarka na żądanie (on-demand economy) czy gospodarki
zleceniowej (gig economy), która z jednej strony otworzyła przed konsumentami, przedsiębiorcami i pracownikami nowe możliwości, z drugiej
zaś doprowadziła do radykalnych, niekoniecznie korzystnych przemian
rynkowych. W związku z rozwojem pracy platformowej doszło bowiem
do destabilizacji warunków pracy, pozbawienia użytkowników-zleceniobiorców ich podstawowych praw, przerzucenia na nich odpowiedzialności i kosztów działalności oraz upowszechnienia się zjawiska prekariatu.
Jak wynika z badań dotyczących pracy platformowej przeprowadzonych
przez Międzynarodową Organizację Pracy w roku 2017 tylko sześciu na
dziesięciu ankietowanych było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym,

7
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Co zostało potwierdzone przez Radę Praw Człowieka ONZ w rezolucji z dn. 04.07.2018
w sprawie “promowania, zabezpieczania i posiadania praw człowieka w Internecie” (A/
HRC/38/L.10/Rev.1)
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a tylko 35% miało plan emerytalny (ILO, 2018). Wskazuje to na fakt, jak
nikłe jest respektowanie przepisów z zakresu prawa pracy oraz faktyczne posiadanie zabezpieczeń socjalnych przez pracowników platform.
Z tego względu europejskie organy wymiaru sprawiedliwości (Uber B.V. v.
Aslam, 2018) coraz częściej wskazują na potrzebę przedefiniowania pojęcia pracownika platformy oraz zagwarantowania osobom zatrudnionym
w nowych modelach biznesowych minimum ich praw.
Rozwój ekonomii współdzielenia swoje piętno odcisnął także na rynku nieruchomości. W ciągu ostatnich lat takie platformy jak Airbnb czy Booking.
com doprowadziły do znacznego wzrostu cen mieszkań i czynszu najmu,
a także ograniczyły dostępność lokali na okresy długoterminowe. Skutki
tych zmian bezpośrednio odczuwają obywatele miast, którzy ze względu
na wysokie koszty mieszkaniowe zmuszeni są przenosić się na przedmieścia, gdzie ceny nie są aż tak wygórowane. Pomimo, że pojawiają się inicjatywy mających na celu uregulowanie rynku najmu krótkoterminowego,
dotyczą one głównie ograniczenia negatywnego wpływu platform typu
Airbnb na rynek usług hotelarskich, nie zaś na sytuację życiową obywateli. Z tego względu istotnym jest zaktualizowanie obecnych przepisów
dotyczących ochrony praw lokatorów oraz wdrożenia progresywnych rozwiązań, które pozwolą na ustabilizowanie rynku nieruchomości w miastach.

Diagnoza problemów
Konsumenci w przestrzeni cyfrowej
Konsumenci w obrocie elektronicznym narażeni są na znacznie więcej niebezpieczeństw, niż ci dokonujący zakupów w sposób tradycyjny.
Wynika to przede wszystkim z nieuchwytnego charakteru Internetu,
gdzie w miejsce fizycznego sklepu i sprzedawcy doświadczamy interakcji
z własnym urządzeniem i wyświetlanymi informacjami, a także ograniczonej możliwości zaznajomienia się z danym produktem przed dokonaniem zakupu oraz dostarczeniem towaru.

Niska świadomość praw w przestrzeni cyfrowej
Znajomość mechanizmów ochrony danych osobowych i praw konsumenta jest warunkiem koniecznym zgłaszania nadużyć i pociągania
nieuczciwych koncernów cyfrowych do odpowiedzialności. Kupujący
w sieci objęci są zarówno regulacjami prawa konsumentów, jak i ogólnymi przepisami wynikającymi z Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi
za wady towarów czy odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Co
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więcej, dotyczą ich także dodatkowe zabezpieczenia wynikające z regulacji dotyczącej umów zawieranych na odległość (obowiązki informacyjne
przedsiębiorcy; prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny).
Bywa jednak, że względu na słabą znajomość obrotu cyfrowego, kupujący online, pomimo przysługujących im uprawnień, stają się ofiarami
nieuczciwych praktyk przedsiębiorców działających w sieci.
Świadomość obywateli w zakresie ich praw jest kluczowym czynnikiem,
który pozwoli sprawować kontrolę nad poczynaniami sprzedawców
i usługodawców niezależnie od tego czy są to lokalni przedsiębiorcy, czy
też globalne korporacje. Dopiero po zgłoszeniu nadużyć do gry mogą
wejść instytucje odpowiedzialne za ochronę praw konsumentów. Jak
wynika z badania przeprowadzonego dla Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, większość badanych woli by ich interesy reprezentowały
odpowiednie urzędy i organizacje i to one wychodziły z inicjatywą ochrony
praw konsumenckich (Kantar, 2019). Ale 1/3 konsumentów nie zna żadnej
instytucji i organizacji zajmującej się ochroną konsumentów.
Bardzo częstą przyczyną braku dochodzenia roszczeń przez konsumentów są problemy z odpowiednim zrozumieniem zapisów zawartych
w umowie. Jako jeden z głównych zarzutów wobec regulaminów jest ich
długość, szczegółowość i fachowe słownictwo, które utrudnia zrozumienie (Kantar, 2019). Dokładnie 64 proc. internautów nie czyta regulaminów, gdyż są one zbyt długie. Drugim najczęściej podawanym argumentem przeciwko zapoznawaniu się z regulaminem jest fakt, że i tak
trzeba go zaakceptować by móc korzystać z platformy. To pokazuje, że
regulaminy są konsumentom narzucane, a ich obszerność sprawia, że nie
zapoznają się oni z nimi przez co ich wiedza na temat swoich praw jest
ograniczona. Dodatkowo 28 proc. badanych uważa, że regulaminy zawierają zbyt dużo odwołań do przepisów prawa, a 26 proc. do ich czytania
zniechęca trudny język jakim są one napisane. Dlatego eksperci z Polskiej
Karty Suwerenności Cyfrowej w jednym z webinarów apelowali o stworzenie krótszych, bardziej klarownych i zrozumiałych regulaminów, którymi będzie mógł zapoznać się przeciętny użytkownik internetu8. Byłby to
jednak tylko wstęp do szerszej ochrony, która nie może polegać jedynie
na indywidualnym udzielaniu zgody.

8
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Wykres 3.1. Odpowiedzi konsumentów na pytanie „Dlaczego nie czyta Pan(i)
w całości regulaminu przez zarejestrowaniem konta na platformie internetowej?”

Źródło: Kantar. (2019). Opinie konsumentów na temat platform internetowych i zakupów na platformach
handlowych. Raport dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z powyższego badania wynika także, że 56 proc. respondentów, którzy
mają konta na platformach cyfrowych twierdzi, że nie łączą ich z platformą żadne umowy. Dopiero gdy respondenci mieli wybrać z listy kiedy
ich zdaniem dochodzi do zawarcia umowy z platformą cyfrową, większość wskazał na moment akceptacji regulaminu.
Konsumenci co gorsza nie mają wiedzy na temat tego jakie dane na ich
temat gromadzą platformy cyfrowe, a wielu uważa, że ich zakres jest
ograniczony do podstawowych informacji. To z kolei sugeruje, że również znajomość RODO w Polsce jest niekompletna. Co prawda ogólna
świadomość Polaków na temat RODO jest wyższa niż wśród obywateli
innych krajów UE (Komisja Europejska, 2019), ale niekoniecznie wiąże się
to z wykorzystaniem tych praw w codziennej praktyce. W Polsce 56 proc.
badanych wiedziało czym jest RODO, a 30 proc. słyszało o takim mechanizmie, ale nie wie co to. Pomimo, że świadomość w Polsce jest wyższa
niż w innych krajach UE, to ciągle korzystanie z praw, które daje RODO
jest na niskim poziomie. Polacy najczęściej korzystali z prawa do odmowy
przyjmowania materiałów marketingu bezpośredniego (21 proc.), prawa
dostępu do swoich danych (16 proc.) oraz prawa do usunięcia danych (15
proc.), jednak niewiele zgłoszeń do UODO dotyczy nieuczciwych praktyk
ze strony największych platform cyfrowych

Algorytmiczna manipulacja warunkami sprzedaży
Zagrożenia dla konsumentów związane z rozwojem gospodarki cyfrowej
występują jednak nie tylko przy sprzedaży dóbr i usług online. Pojawiają
się one bowiem również w przypadku usług oferowanych nieodpłatnie,
gdy platformy internetowe pozyskują i gromadzą szereg danych o swoich
użytkownikach. Informacje te mają zaś ogromną wartość ekonomiczną
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- pozwalają platformom być na bieżąco z preferencjami ich odbiorców,
co w dalszej kolejności umożliwia im dostosowywanie wyświetlanych
ofert do potrzeb ich konsumentów. Gromadząc takie dane, jak chociażby
historia poprzednich zakupów, serwisy sprzedażowe są w stanie ustalić, jaką cenę określona osoba jest w stanie zapłacić za produkt danego
rodzaju. Często dochodzi więc do sytuacji, w której to algorytm wyznacza cenę wyższą względem faktycznej wartości produktu. Tym samym
może on spowodować, że dojdzie do zachwiania równowagi na rynku,
co w dalszej kolejności odczują sami konsumenci. Nie tylko poniosą oni
szkodę ekonomiczną, lecz także naruszone zostaną ich prawa, jako człowieka i obywatela. Bowiem fakt, że sprzedawca żąda od klientów różnych
cen za identyczny produkt sprzeczne jest z zasadą poszanowania równego traktowania wszystkich ludzi.
Algorytmiczna manipulacja warunkami sprzedaży najpowszechniejsza
jest pośród cyfrowych gigantów sprzedażowych. Znany jest przypadek
firmy Amazon, wykorzystującej system uczenia maszynowego w celu
przewidywania sprzedaży produktów oraz regulowania cen w zależności od popytu na dany towar (Bundeskartellamt, 2013). Uzależnione od
zainteresowania użytkowników, dynamiczne ustalanie cen oparte na systemach AI nie stanowi samo w sobie naruszenia prawa. Za nieuczciwe
w stosunku do konsumentów należy jednak uznać arbitralne manipulowanie cenami oraz niedostateczne informowanie klientów o tym, że cena
została w stosunku do nich zawyżona bądź zaniżona oraz na jakiej podstawie algorytm dokonał modyfikacji. Z tego względu koniecznym jest,
by rozważyć wprowadzenie narzędzi pozwalających na zobowiązanie
platform do ujawniania zasad, na których został oparty algorytm oraz do
przejrzystego informowania o tym, czy i na jakiej podstawie cena została
dopasowana w stosunku do danego klienta

Pozbawienie konsumenta możliwości negocjacji
Największe wątpliwości budzi jednak nie samo zjawisko mikrotargetowania oraz profilowania cen, ale sposób pozyskiwania danych użytkowników
oraz ich dalsze przetwarzanie i udostępnianie. Często bowiem informacje
pobierane są bez zgody użytkownika bądź po zaakceptowaniu skomplikowanego regulaminu, którego odrzucenie wiązałoby się z niemożliwością
skorzystania przez niego z danej usługi. Konsument, na wzór przystąpienia do umowy adhezyjnej, godzi się więc na stawiane przez platformę
niekoniecznie sprawiedliwe warunki korzystania z serwisu narażając się
tym samym na naruszanie jego prywatności i niezależności.
Przykładowo, korzystając z serwisu Facebook użytkownicy-konsumenci
obowiązkowo akceptują zasady korzystania ze strony, bez możliwości modyfikowania reguł uczestnictwa. Pojawia się więc wątpliwość,
czy praktyka firmy wykluczająca możliwość ingerowania konsumenta
w umowę (regulamin) nie powinna być traktowana jako abuzywna.
Bowiem, jak stanowi Kodeks cywilny, postanowienia umowy zawieranej
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z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie (a więc takie, na które konsument nie miał rzeczywistego wpływu) nie wiążą go, jeżeli kształtują
jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco
naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne)(Kodeks
cywilny, 1964).

“

Niezbędne jest wzmocnienie kompetencji UOKiK w zakresie
ochrony konsumenta w relacjach z wielkimi korporacjami e-handlu.
Zauważając dbałość korporacji o polepszanie ochrony konsumentów
w transakcjach internetowych, wciąż jest to płaszczyzna gdzie
wiele jest do zrobienia tak w skali ustawodawstwa krajowego jak
i europejskiego czy międzynarodowego.

Rafał Kolano

Akademia Kadr Europejskich

Nowe produkty technologiczne niosące nieznane zagrożenia
Dodatkowy niepokój o konsumentów wzbudzają wprowadzane do obrotu
coraz to nowsze, bardziej zaawansowane technologicznie produkty. Mowa
tutaj przede wszystkim o urządzeniach VR, które to nie tylko stawiają pod
znakiem zapytania bezpieczeństwo ich użytkowników (pod względem ich
wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne), lecz także wzbudzają wiele
kontrowersji w kwestiach etycznych. Wątpliwości dotyczą także regulacji prawnych obejmujących obszar wirtualnej rzeczywistości. Co prawda
przy urządzeniach VR znajdują zastosowanie przepisy dotyczące konsumentów czy ochrony danych osobowych, jednak ze względu na innowacyjność tych produktów reguły życia gospodarczego wymagają one
modernizacji oraz wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń. Konieczne
jest stosowanie zasady ostrożności w przypadku nowych technologii,
których skutki stosowania są trudne lub wręcz niemożliwe do wprowadzenia.
Wyżej wymienione przejawy ingerencji platform w życie codzienne obywateli, to jedynie przykłady niebezpieczeństw jakie stawia przed konsumentami gospodarka cyfrowa. Katalog zagrożeń pozostaje bowiem
otwarty i poszerza się wprost proporcjonalnie do rozwoju nowych technologii. Koniecznym jest więc przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom
oraz wprowadzenie progresywnych rozwiązań pozwalających na budowanie środowiska zachęcającego społeczeństwo do aktywnego i bezpiecznego uczestnictwa w procesie cyfryzacji.
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Gospodarka współdzielenia a pracownicy
Kolejnym ważnym aspektem ochrony użytkowników sieci jest dbanie
o interesy pracowników wykonujących swoje obowiązki za pośrednictwem
Internetu - zarówno w przypadku pracy zdalnej jak i zleceń wykonywanych
za pośrednictwem platform. Problem ten uwydatnił się w szczególności
w związku z rozpowszechnianiem się wirusa COVID-19 oraz implikowanymi pandemią obostrzeniami. Nie tylko bowiem większość pracowników
zostało zobligowanych do wykonywania pracy z domu, lecz także nastąpił wzrost popularności nietypowych modeli zatrudnienia takich, jak chociażby praca platformowa
Platformy unikają obowiązków pracodawcy
O ile jednak w przypadku pracy zdalnej wykonywanej przy wykorzystaniu
środków telekomunikacji elektronicznej mamy do czynienia z domniemaniem opartym o dobrą wolę, że obowiązują przepisy Kodeksu prawa
pracy9, o tyle większe zagrożenie stanowi praca platformowa, która obecnie nie jest jasno uregulowana na gruncie prawa polskiego. Platformy unikają bowiem określania ich mianem pracodawców podtrzymując, że stanowią oni jedynie pośredników między niezależnymi podmiotami a ich
usługobiorcami. Tym samym uchylają się od odpowiedzialności za swoich
użytkowników-zleceniobiorców, którzy pozostając na samozatrudnieniu
pozbawieni są podstawowych zabezpieczeń jak chociażby płatny urlop
chorobowy czy zwolnienie lekarskie. Taki status quo, choć często usprawiedliwiany przez przedsiębiorców cyfrowych, wynika z chęci osiągnięcia
jak największych zysków przy minimalnej odpowiedzialności właścicieli
serwisu.
Powyższe podejście platform do ich użytkowników-zleceniobiorców
zaczyna być podważane w europejskim orzecznictwie. Za przykład
może posłużyć tutaj precedensowy wyrok Uber BV v Aslam, w którym
sąd stwierdził, że pracownicy platformowi, choć w teorii występują jako
samozatrudnieni, są faktycznymi pracownikami firmy Uber. Organ podkreślił bowiem, że nie sposób jest zlekceważyć istnienie podobieństwa
tego nieformalnego układu pośrednictwa do stosunku z umowy o pracę,
chociażby z tego względu, że kierowcy uzależnieni są od marketingu
czy polityki cenowej firmy. Czy jednak możliwym jest uznanie takiego
podejścia na gruncie prawa polskiego? Według kodeksu przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz
w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę (Kodeks pracy, 1974).
Platformy cyfrowe w dużej mierze spełniają więc kryteria pozwalające
zaklasyfikować je jako pracodawców. Bowiem to właśnie one określają
charakter i obszar działania, koordynują pracę użytkowników-usługodawców oraz zajmują się infrastrukturą i marketingiem firmy. Uzasadnionym
więc wydaje się zakwestionowanie autonomiczności osób wykonujących
pracę platformową oraz podjęcie kroków mających na celu wzmocnienie
9
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Słusznie zwraca się jednak uwagę na niedopełnienie części obowiązków przez pracodawców,
co wymaga uwzględnienia w nowelizacjach Kodeksu. Przedstawiciele związków wskazują
m.in. na niepełne pokrywanie kosztów pracy zdalnej (koszty energii elektrycznej) oraz braku
działań zabezpieczających zasady BHP (ergonomię pracy).
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przestrzegania prawa i rozszerzanie praw pracowniczych na nowe formy
pracy.

Algorytmiczna manipulacja warunkami pracy
Spółki platformowe często same określają parametry oferowanych usług,
nie ograniczając się jedynie do zapewnienia infrastruktury informatycznej
oraz sprawują wyraźną lub niejawną kontrolę nad decyzjami podejmowanymi przez pracowników. Proces podejmowania decyzji jest do pewnego
stopnia pozostawiony algorytmom, przedstawianym często jako neutralne narzędzia do przydzielania pracownikom zleceń, zadań czy zmian.
Bardzo często algorytmy są jednak tworzone przez właścicieli platform
w sposób pozwalający im sprawować kontrolę nad działaniami pracowników, a nie tylko nad rezultatami ich pracy, oraz służą wykorzystywaniu i nasilaniu mechanizmów rynkowych skutkujących obniżaniem wynagrodzeń lub skłanianiem pracowników do tego, by oferowali platformom
swoją dostępność.

Rozszerzanie niestabilności zatrudnienia
Nie można zaprzeczyć, że pośrednictwa serwisów internetowych rzeczywiście ułatwia jednostkom wejście na rynek pracy, zwiększa ich niezależność, umożliwia wykonywanie różnego zawodów nie tylko w wymiarze
krajowym, lecz także międzynarodowym. Jednakże, jak pokazują analizy
(EP, 2017), praca w sektorze gospodarki platformowej nieodłącznie wiąże
się z wzrostem niepewności zatrudnienia. Wynika to z faktu, że osoby
zarabiające za pośrednictwem serwisów typu Uber czy Glovo podejmują
działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że nie tylko ponoszą wszelkie ryzyka związane z prowadzeniem biznesu, lecz także pozbawieni są jakiejkolwiek stabilności
finansowej czy benefitów pozapłacowych. Co więcej, nie są oni chronieni
na podstawie kodeksu pracy, a więc nie przysługują im takie zabezpieczenia, jak chociażby płaca minimalna czy płatny urlop. Oczywistym wydaje
się więc stwierdzenie, że im większe uzależnienie osoby od dochodów
pochodzących z pracy platformowej, tym większe prawdopodobieństwo,
że wykonuje ona pracę prekarną.
Tabela 3.1. Dostęp pracowników do zabezpieczenia społecznego (w procentach)
Praca platformowa
jest głównym
źródłem utrzymania

Praca platformowa
jest pobocznym
źródłem utrzymania

Razem

Usługi zdrowotne

52,1

65,6

61,3

Emerytura lub renta

15,6

44,2

35,1

Źródło: ILO, Digital labour platforms and the future of work: Towards decent work in the online world,
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/
wcms_645337.pdf
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Poza obniżeniem jakości warunków zatrudnienia, pojawiają się także inne
niedogodności związane z pracą za pośrednictwem platform. Mowa tutaj
chociażby o zwiększeniu niestabilności zatrudnienia pod względem niepewności co do zapotrzebowania na dane usługi czy długi czas oczekiwania na zlecenia, który nie podlega żadnemu wynagrodzeniu. Przykładem
może być tutaj sytuacja kierowców platformy Uber. Firma ta wymaga od
swoich zleceniobiorców, aby ci przyjmowali co najmniej 80% żądań przejazdów, a ponadto obliguje ich do niezwłocznego (15 sekund) odpowiadania na żądania jazdy pod ryzykiem otrzymania wskaźnika niskiej responsywności. Kierowcy Uber muszą pozostawać więc w pełni dyspozycyjni
i gotowi do podjęcia przejazdu. Jednak gotowość do przyjęcia zlecenia nie
oznacza, że pojawienie się pasażera jest pewne oraz że przejazd wynagrodzi im spędzony na biernym oczekiwaniu czas (EPI, 2016). Dodatkowo
pojawia się problem z zapotrzebowaniem na przewozy. Kierowcy nie mają
bowiem pewności, czy w danym dniu uda im się zrealizować określoną
ilość przejazdów i jeżeli tak, to ilu. Wpływa to na poczucie niestabilności zarówno w wymiarze ekonomicznym (brak pewnego przychodu), jak
i socjologicznym (brak równowagi i stabilności życiowej). Dodać warto
także problemy związane z zachowaniem odpowiedniej równowagi
pomiędzy życiem zawodowym, a rodzinnym oraz uzależnienie zatrudnienia i jego atrakcyjności (np. możliwości obsługi określonych kategorii
klientów) od ocen klientów, które w wielu wypadkach nie są obiektywne.

Przerzucanie na pracowników obowiązków podatkowych
Problematyczną kwestią pojawiającą się w dyskursie na temat gospodarki platformowej są także zobowiązania podatkowe i sposób ich odprowadzania. W przypadku działalności za pośrednictwem platform cyfrowych użytkownicy-zleceniobiorcy zobligowani są bowiem do uiszczenia
podatku nie tylko od uzyskanego przez nich przychodu, lecz także (na
zasadach odwrotnego obciążenia) od prowizji pobieranej przez platformę.
Firmy takie jak Uber czy Lyft usprawiedliwiają tak nierównomierny rozkład
ciężarów podtrzymując, że kierowcy występują w obrocie jako podmioty
samodzielne, prowadzące swoją działalność na podstawie samozatrudnienia. Formalnie jest to zgodne ze stanem faktycznym. Jednak pomimo
braku istnienia rzeczywistego stosunku zatrudnienia w przypadku pracy
platformowej, wątpliwym jest traktowanie użytkowników-usługodawców
jako zupełnie odrębnych, samowystarczalnych biznesów. Z tego względu
w niektórych jurysdykcjach tak niesprawiedliwy układ kwestionowany
jest przez sądy i trybunały, które opowiadają się po stronie kierowców
(np. Uber BV v Aslam, 2018) przyznając im prawa pracownicze.

Lokatorzy na zdestabilizowanym rynku mieszkaniowym
O tym jak intensywny wpływ na kształtowanie warunków rynkowych mają
platformy cyfrowe świadczy pojawiający się od kilku lat problem oddzia-
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ływania serwisów opartych na współdzieleniu na ceny nieruchomości
w miastach. Widać to w szczególności na przykładzie Airbnb, za pośrednictwem którego, jak podaje DeLab w samej Warszawie w roku 2019
zostało wystawione niemal 5,5 tysiąca ogłoszeń mieszkaniowych. Popularność platformy nie powinna jednak dziwić, zważywszy na fakt, że na
większości ofert na Airbnb można zarobić znacznie więcej niż wystawiając lokum drogą tradycyjną. Z tego względu coraz więcej właścicieli decyduje się na udostępnianie swoich czterech kątów przyjezdnym, na krótsze
okresy, ale za wyższą cenę.
Co więcej, możliwość osiągnięcia dużych zysków na wynajmie krótkoterminowym zauważają także inwestorzy. Według analiz rynkowych aż 57%
ofert wystawionych za pośrednictwem Airbnb w Warszawie pochodzi od
podmiotów profesjonalnych (Delab, 2019). W dużym stopniu przekłada
się to na rynek mieszkaniowy, gdyż gospodarze zajmujący się wynajmem
zawodowo przyjmują dostosowane do turystów, wygórowane stawki.
Jednak wzrost popularności najmu krótkoterminowego przyczynia się nie
tylko do wzrostu cen wynajmu długoterminowego, lecz także do podnoszenia się cen nieruchomości w ogóle. Według danych statystycznych DeLab, gdyby gęstość Airbnb na Żoliborzu wzrosła do poziomu, jaki
występuje obecnie na Woli, ceny mieszkań na rynku wtórnym podniosłyby
się aż o 5-6%.
Wykres 3.2. Gęstość Airbnb a ceny na rynku pierwotnym

.
Źródło: DeLab, Airbnb w Warszawie, Charakterystyka rynku i wyzwania dla miasta,
https://www.delab.uw.edu.pl/pl/airbnb-w-warszawie/

Gentryfikacja metropolii
Zjawisko agresywnego podnoszenia cen nieruchomości rzutuje na sytuację lokalnych mieszkańców. Nie tylko nie mogą oni pozwolić sobie na
zakup własnego lokum, lecz często, ze względu na wywindowane ceny
najmu, zmuszeni są oni przenosić się na obrzeża miast. Z tego względu
wiele metropolii podejmuje próby zahamowania procesu gentryfikacji
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spowodowanej ekspansją Airbnb poprzez wprowadzanie obostrzeń mających ograniczać krótkoterminowy wynajem mieszkań. Do głównych inicjatyw należą: limity dotyczące maksymalnej liczby dni wynajmu w roku
(Barcelona, Berlin, Paryż, Praga), obowiązek rejestracji mieszkania i legitymowania się numerem rejestracyjnym (Paryż), konieczność posiadania
licencji (Barcelona) czy wprowadzenie zakazu wynajmu całej posiadłości
(Berlin).

Nieefektywność polskiego lustra czynszowego
Destabilizacja rynku mieszkaniowego oraz ustawicznie rosnące ceny
czynszów zaniepokoiły także polski rząd. Zauważono bowiem, że pomimo
istnienia pewnych regulacji prawnych zabezpieczających interesy mieszkańców, problem gentryfikacji społecznej implikowany wzrostem cen
najmu wciąż nabiera na sile. Dotychczasowa Ustawa z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego przewiduje ograniczenia w zakresie możliwości dokonywania podwyżek czynszu przez właściciela lokalu. Limity
dotyczą zarówno maksymalnej wysokości podwyżek (po podwyżce czynszu najmu jego wysokość w skali roku nie może być wyższa niż 3% tzw.
wartości odtworzeniowej lokalu), jak i częstotliwości podnoszenia cen
najmu (nie częściej niż co 6 miesięcy). Co więcej aby przeprowadzić podwyżkę, wynajmujący musi najpierw wypowiedzieć najemcy dotychczasową wysokość opłat, a wejście nowej stawki w życie następuje dopiero
z upływem 3 miesięcy przewidzianych na wypowiedzenie umowy. Jednak
pomimo istnienia przepisów ograniczających samowolę najemców, coraz
częściej pojawiają się głosy, że regulacje te nie są dostatecznie respektowane i nie hamują dynamicznie zachodzących na rynku nieruchomości zmian. O niskiej skuteczności obowiązujących przepisów świadczy
chociażby nieefektywność tak zwanego lustra czynszowego (Ustawa
o ochronie praw lokatorów, 2001, art. 4a.) - zapisu na podstawie, którego
gminy zobowiązane są do zbierania i publikowania danych dotyczących
stawek czynszu w prywatnych mieszkaniach. Jak się bowiem okazuje,
pomimo istnienia wynikającego z art. 4a powyższej ustawy wymogu, systematyczne raportowanie czynszów należy raczej do rzadkości

Proponowane narzędzia regulacyjne
Poszerzenie kompetencji organów krajowych w zakresie ochrony praw
konsumentów
Nadużywanie zaufania konsumentów zostało zauważone zarówno przez
unijnych, jak i krajowych regulatorów, co dało początek aktywnej dys-
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kusji na temat wzmocnienia dotychczasowych mechanizmów oraz wdrażania nowych instrumentów prawnych służących ochronie konsumentów
w sieci. Za jeden z słusznych pomysłów należy uznać poszerzanie kompetencji organów krajowych w zakresie ingerowania w przypadku naruszania
praw konsumenta w obrocie elektronicznym. W tym celu należy ułatwiać
Prezesowi UOKiK dostępu do większej niż dotychczas ilości informacji od
publicznych organów i agencji krajowych, a także samych przedsiębiorców działających w przestrzenii cyfrowej. Co więcej, przydatnym mogłoby
okazać się wprowadzenie możliwości przeprowadzania przeszukań siedziby przedsiębiorcy (bądź jego serwerów, baz danych) w przypadku
podejrzenia naruszania przez niego zbiorowych interesów konsumentów
(obecnie możliwe jest to jedynie w przypadku postępowań antymonopolowych). Trafionym pomysłem byłoby także wzmocnienie kompetencji
miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, tak by mogli samodzielnie podejmować bardziej stanowcze działania w przypadku podejrzenia naruszeń interesów konsumentów (w tym również tych kupujących
w Internecie).

Wymóg powołania przedstawiciela konsumenckiego
Jednym ze sprawdzonych rozwiązań ze sfery regulacji podatkowych jest
instytucja przedstawiciela podatkowego, który na terenie UE reprezentuje
i wspólnie ze spółką-matką odpowiada w postępowaniach związanych
z rozliczeniami podatkowymi. Skraca to kanały komunikacji i prowadzi
do lepszego nadzorowania przestrzegania przez firmy zagraniczne prawa
krajowego. Kreowany na wzór przedstawiciela podatkowego przedstawiciel konsumencki spełniałby podobną rolę w przypadku postępowań
o naruszenie praw konsumentów. Z racji braku jednolitych zasad unijnych
w tej materii, Polska może postawić wymóg powołania przedstawiciela
na swoim terytorium od każdej platformy o znaczącej obecności cyfrowej
w kraju. Przedstawiciel konsumencki mógłby w ramach dodatkowych
obowiązków rozpatrywać także skargi i zażalenia konsumentów np. odnośnie niesprawiedliwego potraktowania, naruszenia regulaminu lub pomagać konsumentom w egzekwowaniu praw na platformie

Rozszerzenie platformy dla sygnalistów na konsumentów
Podnoszenie świadomości konsumentów w zakresie ich praw oraz zapewnienie im możliwości zgłaszania naruszeń prawdopodobnie przyczyniłaby
się do lepszej kontroli podmiotów działających w sieci. Z tego względu
warto rozważyć pomysł rozbudowania platformy dla sygnalistów10 tak,
by (poza informacjami o praktykach antykonkurencyjnych) można było
zgłaszać na niej działania zagrażające interesom konsumentów. Rozpoznawanie naruszeń w ich wczesnym stadium oraz zawiadamianie organów ochrony umożliwiłoby bowiem sprawne wyłapywanie podmiotów
10
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Serwis, który umożliwia przekazanie UOKiK informacji o naruszeniu prawa konkurencji przez
sygnalistę (przy zachowaniu anonimowości). Mozna go znaleźć pod adresem: https://report.
whistleb.com/pl/uokik
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nieuczciwie działających na rynku oraz pociąganie do odpowiedzialności
przedsiębiorców naruszających prawa konsumentów.
Niezbędnym byłoby jednak odpowiednie zaprojektowanie platformy, gdyż
biorąc pod uwagę liczbę wpływających obecnie do UOKiK skarg konsumenckich, mogłoby dojść do nadmiernego obciążenia Urzędu. Aby tego
uniknąć warto rozważyć stworzenie systemu, który filtrowałby otrzymywane wnioski, porządkował je w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców i sygnalizował naruszenie dopiero w przypadku kilkukrotnego
zawiadomienia o podobnej praktyce stosowanej względem nie jednego,
a wielu konsumentów.

Wprowadzenie Oceny Skutków Algorytmów (OSA) do badania wpływu na
konsumentów
Intensywny, zautomatyzowany obrót danymi użytkowników sprawia, że
zachodzi potrzeba wdrożenia instrumentów pozwalających na efektywne
monitorowanie algorytmów odpowiadających za przetwarzanie gromadzonych przez platformy informacji osobowych. W tym celu niezbędnym
jest wprowadzenie systemu Oceny Skutków Algorytmów, który pozwoliłby na zapewnienie większej transparentności w działaniu platform
cyfrowych (np. poprzez zobowiązanie do publikowania zasad, na których
został oparty algorytm; upubliczniania sposobu przetwarzania informacji). Dodatkowo poza wprowadzeniem przepisów egzekwujących przejrzystość w działaniu platform, koniecznym jest także powołanie nowego
regulatora bądź poszerzenie dotychczasowych kompetencji organów
krajowych upoważnionych do egzekwowania zgodności z OSA. Do ich
dodatkowych zadań miałoby należeć m.in. przeprowadzanie oceny ryzyka
związanego z działaniem algorytmów; badanie zautomatyzowanych systemów, w których istnieje ryzyko naruszenia praw użytkownika-konsumenta oraz doradzanie i edukowanie przedsiębiorców i konsumentów
w zakresie systemów algorytmicznych.

Wymóg “Safety-by-design” w stosunku do narzędzi VR
Narzędzia służące do kreowania wirtualnej rzeczywistości nie tylko zdobywają popularność pośród konsumentów, lecz także coraz częściej
znajdują praktyczne zastosowanie w przemyśle (np. pozwalając stworzyć
symulacje procesów, które trudno zobrazować w tradycyjnych warunkach). Z tego względu tak ważnym jest, by zadbać o odpowiednie środowisko regulacyjne dla rozwoju produktów VR oraz wdrożyć systemy,
które zapewnią pełne bezpieczeństwo nowych technologii. Dobrym
pomysłem mogłoby okazać się wprowadzenie krajowego standardu
(„safety-by-design”) oraz określenie warunków koniecznych do spełnienia przed dopuszczeniem produktu do obrotu. Co więcej, celem zapewnienia maksimum bezpieczeństwa, zasadnym byłoby powołanie organu
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odpowiedzialnego za testowanie urządzeń VR (tj. przeprowadzanie oceny
ryzyka związanego z wykorzystaniem urządzeń, badanie ich potencjalnego negatywnego wpływu na psychikę i ciało człowieka) oraz wydawanie
certyfikatów ich zgodności z krajowym standardem.

Aktualizacja definicji pracownika i wykrywanie stosunku pracy
Jednym z proponowanych rozwiązań mających na celu zapobieganie
zagrożeniom płynącym z nieuregulowanej pracy platformowej jest rozszerzenie obecnie istniejących regulacji tak by swoim zasięgiem obejmowały także pracowników platform. Pierwsze kroki w tym kierunku
zostały poczynione na szczeblu unijnym poprzez przyjęcie Dyrektywy
w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE.
Powyższa regulacja ustanawia wymagania, jakie muszą być spełnione
w celu zagwarantowania wszystkim pracownikom, w tym również pracownikom platformowym większej przewidywalności warunków zatrudnienia
oraz lepszej dostępności do ochrony socjalnej. O ile jednak Dyrektywa
wyznacza pewien minimalny standard, o tyle to od państw członkowskich
zależy w jakim zakresie implementują powyższy akt. Dlatego w wiele krajów dokonuje rozszerzającej interpretacji przepisów unijnych, dodatkowo
zabezpieczając interesy osób zatrudnionych na umowach nietypowych.
Przykładem może być tutaj Hiszpania, która wprowadziła trzeci status
pracownika (tzw. system TRADE gwarantujący pewien stopień ochrony
prawnej osobom samozatrudnionym, które są zależne ekonomicznie od
klienta) bądź Francja, gdzie występuje zasada społecznej odpowiedzialności platform za pracowników (np. w postaci zobowiązania do pokrycia
kosztów ubezpieczenia od ryzyka wypadków przy pracy) (ISP, 2020).
Na gruncie prawa polskiego zapewnienie maksimum bezpieczeństwa
pracownikom platform byłoby natomiast możliwe wraz z aktualizacją
definicji pracownika w regulacji kodeksowej. Ujęcie osób zatrudnianych
za pośrednictwem platform cyfrowych w Kodeksie pracy skutkowałoby
bowiem zrównaniem ich praw z prawami tych zatrudnionych w tradycyjnej formie, a tym samym zapewniłoby im dostęp do wszelkich benefitów
i zabezpieczeń wynikających z umowy o pracę. Co więcej, zmieniłaby się
pozycja platform, które zatrudniając swoich podwykonawców zobowiązane byłyby ponosić za nich odpowiedzialność w takim samym zakresie,
jak tradycyjni pracodawcy. Należy również przeciwdziałać fikcji prawnej
i wprowadzić rozwiązania wykluczające stosowanie samozatrudnienia
oraz umów cywilnoprawnych w tych wypadkach, w których można wykazać, że dana relacja odpowiada stosunkowi pracy. Pozwoli to stopniowo
eliminować niekorzystny dla pracowników oraz budżetu państwa dualizm
rynku pracy.
Alternatywną opcją może być natomiast wprowadzenie do obecnych
przepisów nowej formy zatrudnienia, która z jednej strony będzie bardziej
elastyczna niż klasyczna umowa o pracę, z drugiej zaś strony zapewni
pracownikom platformowym dostęp do minimum ich praw oraz zabez-
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pieczeń socjalnych. Rozwiązania regulacyjne w tym wariancie powinny
skutkować możliwie jak najszerszym objęciem zatrudnionych na platformach określonymi standardami prawa pracy, jak BHP, limity czasu pracy,
urlopu, czy też ochrony związkowej, i wiele innych. Do tego należałoby
dodać standardy ściśle odpowiadające charakterystyce pracy za pośrednictwem platform jak: prawo do informacji na temat systemów oceniania i klasyfikacji oraz do ich kwestionowania, również bezpośrednio przez
przedstawicieli i przedstawicielki związków, prawo do ochrony danych,
prawo do przenoszenia ocen, prawo do dostępu do mechanizmu rozstrzygania sporów w razie zwolnienia/nagłego spadku liczby zamówień,
prawo do dostępu do mechanizmu rozstrzygania sporów w razie braku
zapłaty ze strony platformy lub klienta.

Zmodernizowanie związków zawodowych
Do roku 2019 w Polsce prawo do tworzenia związków zawodowych przysługiwało jedynie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.
Wraz z nowelizacją ustawy o związkach zawodowych nastąpiło rozszerzenie uprawnienia udziału w związkach także na osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia, o dzieło czy samozatrudnionych. Jednak związki
te w tradycyjnym rozumieniu mają za zadanie organizować ich członków
w fizycznym środowisku, zakładach pracy. W przypadku pracy platformowej jest to natomiast szczególnie utrudnione ze względu na nieuchwytny
charakter sieci, elastyczny wymiar zatrudnienia, rozproszenie pracowników platform. Z tego względu zachodzi konieczność, by zmodernizować
sposób funkcjonowania związków zawodowych oraz wspierać ich obecność i działalność także w przestrzeni cyfrowej.

“

Potrzebne jest także prowadzenie działań regulacyjnych i innych, które
miałyby na celu promocję rokowań zbiorowych, które mogłyby swoim
zasięgiem objąć także pracowników platform. Organy państwa powinny
odpowiednio reagować na przypadki łamania praw człowieka dotyczących
prawa do zrzeszania się jak i prawa do rokowań zbiorowych. Konieczne
jest także wspieranie budowania potencjału organizacji związkowych, tak
by mogły swoim działaniem obejmować zatrudnionych na platformach.
Po stronie samych związków zawodowych zasadne byłoby wypracowanie
strategii działania na rzecz organizowania tych grup pracowników i dopasowanie stosowanych narzędzi obrony interesów pracowniczych do tych
grup. Istotne jest również budowanie świadomości potrzeby rozszerzania
rokowań zbiorowych na korporacje działające w wielu krajach i zawieranie tzw. TCA, czyli Ponadnarodowych Porozumień Zbiorowych (ang. Tran-

snational Company Agreement).

Mateusz Szymański

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność”
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Wzmocnienie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy
Kompleksowa reforma prawa pracy powinna zmierzać w kierunku pełnej egzekucji istniejących przepisów określających status pracownika.
W tym zakresie, obok zmian odpowiednich przepisów, tak by ograniczać
skalę tzw. „śmieciowego zatrudnienia” należałoby uczynić realnym egzekucję tych przepisów. Kluczowa rola przypada w tym zakresie Państwowej Inspekcji Pracy, którą należy wyposażyć w odpowiednie zasoby organizacyjne jak i prawne, w tym przede wszystkim możliwość weryfikacji
zasadności stosowania danej umowy w danym przypadku i podejmowane
decyzji o jej przekształceniu w umowę o pracę, gdy jest to uzasadnione.

Propozycje Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) dotyczące
wykorzystania sztucznej inteligencji w organizacji pracy:
1) Strategie/ramy polityczne dotyczące obszaru AI i danych powinny bazować na
prawach człowieka, a zatem obejmować prawa pracownicze i związkowe oraz
zasady etyczne;
2) Należy utrzymać i wzmocnić ochronę pracowników, zapobiegać nieproporcjonalnemu i nadmiernemu nadzorowi w miejscu pracy, zakazać dyskryminacyjnego
traktowania na podstawie stronniczych algorytmów oraz zapobiegać nadużywaniu ochrony danych i prywatności, tak by nie dochodziło do naruszania zasad
RODO;
3) Klasyfikowanie aplikacji AI wpływających na prawa pracowników i warunki pracy
jako zasadniczo wysokiego ryzyka i podlegające odpowiednim regulacjom;
4) Zasada „człowiek pozostaje w kontroli” powinna mieć zastosowanie do pracowników i kadry kierowniczej;
5) Edukacja na temat nowych technologii i przejrzystość systemów ochrony przed
szkodliwym oprogramowaniem są ważne dla pracowników, aby byli w stanie
zrozumieć i uczestniczyć w sprawiedliwym wdrażaniu tych systemów;
6) Konieczne jest zapewnienie zarządzania danymi na poziomie krajowym, sektorowym i przedsiębiorstwa oraz zwiększenie udziału pracowników w projektowaniu, wdrażaniu, stosowaniu i monitorowaniu strategii dotyczących technologii AI
i wykorzystywania danych;
7) Postuluje się wypracowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstw i twórców, w tym odwrócenie ciężaru dowodu na korzyść pracowników,
w celu zrównoważenia ograniczonego dostępu pracowników do informacji;
8) Należy stworzyć unijną strategię dotyczącą danych obejmującą ambitne inicjatywy w zakresie przejrzystości, możliwości przenoszenia, interoperacyjności,
sprawiedliwego opodatkowania, uregulowania sytuacji GAFAM i innych głównych platform, operacjonalizacji prawa dostępu, zarządzania dostępem i dzieleniem się danymi, społecznych korzyści wynikających z wykorzystania/udzielania
danych.
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Airbnb - potrzeba odrębnej regulacji
Problem związany z rosnącą popularnością wynajmu krótkoterminowego
za pośrednictwem portalu Airbnb nie ma charakteru jednolitego. Z jednej strony popularność serwisu uderza w rynek mieszkaniowy, wypaczając ceny najmu oraz wartości nieruchomości. Z drugiej zaś prowadzi do
monopolizacji na rynku usług hotelarskich. Ponadto pojawiają się kwestie podatkowe, bezpieczeństwa mieszkańców, a także samych turystów. Obowiązujące przepisy regulują po części powyższe kwestie, jednak regulacje prawne odnoszące się do Airbnb są rozproszone, przez co
często okazują się nieskuteczne.
Na podstawie ustawy o usługach hotelarskich od właścicieli lokali wynajmowanych za pośrednictwem platform oczekuje się wypełaniania pewnego minimum obowiązków (jak chociażby dokonanie wpisu do ewidencji
władz centralnych czy konieczność rejestracji działalności gospodarczej). Jednak pomimo istnienia powyższej regulacji, wielu wynajmujących
mieszkania na Airbnb nie respektuje wynikających z ustawy powinności.
Po naciskach ze strony podmiotów działających w branży hotelarskiej
Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) zajęło się opracowaniem „Białej
księgi regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce” - dokumentu,
który pozwoli uporządkować rynek z uwzględnieniem wyzwań jakie stawiają platformy takie jak Airbnb czy Booking.com. Konieczność rejestracji
mieszkań na doby, uznanie ich za działalność hotelarską oraz zwiększenie kar za nielegalne wynajmowanie - to jedne z propozycji zaostrzenia rygoru najmu za pośrednictwem platform. Co więcej, MSiT podkreśla
potrzebę wprowadzenia dodatkowych mechanizmów weryfikacji bezpieczeństwa wynajmowanych obiektów. Mowa tutaj w szczególności
o sprawowaniu nadzoru nad posesjami (możliwość powoływania zespołów odpowiedzialnych za nadzór), wprowadzeniu dotkliwszych sankcji
za niewłaściwe prowadzenie działalności oraz usprawnieniu ewidencji
w systemie teleinformatycznym.
Postulowane w przez MSiT zmiany niewątpliwie przyczynią się do uporządkowania reguł wynajmu mieszkań w celach turystycznych. Jednak
o ile zawarte w “Białej księdze” propozycje reform stawiają na lepszą
transparentność i czuwanie nad standardami udostępnianych lokali,
o tyle wątpliwym jest, czy wpłyną one na zahamowanie procesu destabilizacji rynku mieszkaniowego. Z tego względu zachodzi potrzeba, aby
poza uzupełnieniem przepisów dotyczący branży hotelarskiej, stworzyć
indywidualne ramy prawne kompleksowo regulujące rynek wynajmu
mieszkań za pośrednictwem platform.
Za wzór dla polskiego ustawodawcy mogą posłużyć rozwiązania przyjęte w państwach europejskich, w których to problem dominacji najmu
krótkoterminowego nad długoterminowym jest największy. W Niemczech
poza zapewnieniem lepszej transparentności w postaci lustra czynszowego władze wprowadziły także hamulec czynszowy w postaci postanowienia, że na obszarach, w których panuje niedobór mieszkań umowy
najmu mogą narzucać cenę maksymalnie o dziesięć procent wyższą od
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cen porównywalnych mieszkań w okolicy. W Hiszpanii na poziomie krajowym regulowane są kwestie podatkowe, natomiast istnieje możliwość
wprowadzania dodatkowych restrykcji przez poszczególne miasta. Idąc
tą drogą Barcelona nie tylko wprowadziła obowiązek posiadania licencji
oraz limit dni wynajmu w ciągu roku, lecz także ograniczyła możliwość
wynajmu przez jednego właściciela do jednego lokum (nawet w przypadku, jeżeli dysponuje większą ilością mieszkań). Podobnie postąpiły
władze Paryża, które poza uregulowaniem maksymalnej ilości dni wprowadziły obowiązek rejestracji wynajmowanych mieszkań i legitymowania
się hostów ich numerami rejestracyjnymi.

“

Ekonomia współdzielenia w swoje korporacyjnej odsłonie odbija
się na wielu dziedzinach naszego życia, w tym na mieszkalnictwie.
Najem krótkoterminowy, który stał się popularną alternatywą
wobec zatrzymywania się w hotelach, sprawia, że mieszkania nie
pełnią funkcji, którą powinny, czyli mieszkaniowej. Karta Cyfrowa
jest tutaj ważnym głosem w kontekście potrzeby regulacji tego
obszaru rynku mieszkaniowego i wprowadzenia ram dla tego typu
działalności - tak, aby mieszkania były dostępne przede wszystkim mieszkankom i mieszkańcom miast, a nie turystom.

Joanna Erbel

ekspertka ds. mieszkaniowych, Laboratorium Rynku Najmu

W wielu polskich miastach problem wypaczania rynku przez Airbnb jest
nie mniejszy, niż w Europie Zachodniej, dlatego koniecznym jest wprowadzenie progresywnych rozwiązań, które pozwolą na efektywne kontrolowanie wynajmu krótkoterminowego. Postanowienia zawarte w “Białej księdze regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce” powinny
stanowić minimum regulacyjne, jednak, warto dodatkowo zabezpieczyć
rynek nieruchomości. Ustawodawca krajowy powinien rozważyć więc
wdrożenie przyjętych w innych krajach rozwiązań takich, jak chociażby
ograniczenia co do ilości dni wynajmu czy wprowadzenie maksymalnego
przychodu, jaki można osiągnąć z wynajmu krótkoterminowego w ciągu
roku.
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Tabela 3.2. Problemy ochrony obywateli i odpowiadające im instrumenty
Problem

Rekomendowany
instrument

Opis

Problemy konsumentów

68

Utrudniona identyfikacja nieuczciwych
przedsiębiorców
działających
w obrocie cyfrowym;
brak dostatecznych
obowiązków informacyjnych platform

Poszerzenie kompetencji organów krajowych w zakresie
ochrony praw konsumentów w sieci

1) płynniejsza wymiana informacji między Prezesem UOKiK a podmiotami publicznymi
i agencjami krajowymi;
2) surowsze obowiązki informacyjne dla
przedsiębiorców działających w przestrzeni
cyfrowej,
3) wprowadzenie możliwości przeszukań siedziby przedsiębiorcy (bądź jego serwerów, baz
danych) w przypadku podejrzenia naruszania
zbiorowych interesów konsumentów;
4) wzmocnienie kompetencji miejskich i
powiatowych rzeczników konsumentów

Trudności związane z
dochodzeniem praw
przez konsumentów;
z egzekwowaniem
nałożonych sankcji
przez organy antymonopolowe

Wymóg powołania
przedstawiciela
konsumenckiego

1) możliwość wytoczenia powództwa bezpośrednio przeciwko przedstawicielowi konsumenckiemu;
2) możliwość egzekwowania realizacji kar bezpośrednio od przedstawiciela,
3) solidarna odpowiedzialność przedstawiciela
i przedsiębiorcy

Rozproszenie jednostek/ośrodków, do
których składane są
skargi konsumenckie;
biurokratyczne procedury zgłaszania
naruszeń

Rozszerzenie
platformy dla
sygnalistów

Możliwość sprawnego zgłaszania naruszeń
przez konsumentów -> przypisywanie powtarzającej się nieuczciwej praktyki do konkretnego przedsiębiorcy;
Możliwość określenia skali naruszeń

Nieuzasadnione
manipulowanie
cenami, zawyżanie
ich w stosunku do
danego konsumenta
- naruszenie zasady
równego traktowania

System Oceny
Skutków
Algorytmów (OSA) +
regulator
odpowiedzialny za
egzekwowanie OSA

1) ocena zasad, na których został oparty
algorytm;
2) ocena ryzyka związanego z działaniem
algorytmów,
3) badanie zautomatyzowanych systemów,
w których istnieje ryzyko naruszenia praw
użytkownika-konsumenta
4) doradzanie i edukowanie w zakresie systemów algorytmicznych

Nowe produkty technologiczne niosące
nieznane zagrożenia
(np. VR, cybernetyczne implanty)

Wprowadzenie
krajowego standardu
“safety-by-design”
oraz organu odpowiedzialnego za
certyfikację

1) ocena ryzyka związanego z wykorzystaniem urządzenia oraz zbadanie potencjalnego
negatywnego wpływu na psychikę i ciało
człowieka;
2) konieczność uzyskania certyfikatu zgodności ze standardem
“safety-by-design”

Słaba znajomość
praw konsumenckich
i RODO w sieci

Kampanie informacyjne praw konsumenta i RODO

Prowadzenie szeroko zakrojonych działań
informacyjnych i edukacyjnych w środkach
masowego przekazu oraz w szkołach umożliwi zbudowanie świadomości konsumenckiej
i przygotuje Polaków do lepszego korzystanie
z sieci.
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Problemy pracowników platformowych
Unikanie przez platformy obowiązków
pracodawców:
- brak benefitów
pozapłacowych
- niepewność zatrudnienia
- przerzucenie na
pracowników platform obowiązków
podatkowych

Aktualizacja definicji
pracownika

Dostosowanie obowiązującego prawa pracy do
nowych modeli biznesowych: 1) reklasyfikacja
pojęcia pracownika na gruncie Kodeksu Pracy;
2) uwzględnienie w KP nowych form zatrudnienia. Jednoznaczne rozpoznawanie stosunku
pracy i konwertowanie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.

Zmodernizowanie
związków
zawodowych

- stworzenie platformy związków zawodowych
do możliwości prowadzenia działań w sieci
- prowadzenie działań w sieci np. uruchomienie internetowego kwestionariusza dotyczącego warunków pracy i oczekiwań pracowników wobec związków zawodowych
- skłonienie tradycyjnych związków zawodowych do dostosowania swojej struktury
celem reprezentowania interesów pracowników gospodarki cyfrowej o różnych statusach zatrudnienia

Słaba egzekucja
polskiego prawa
pracy i ochrony praw
człowieka

Wzmocnienie kompetencji Państwowej
Inspekcji Pracy

Nowe zasoby organizacyjne, prawne
i finansowe umożliwiające zamianę umowy
i prowadzenie kontroli w firmach cyfrowych.

Problemy ochrony mieszkańców
Rosnące ceny mieszkań oraz spowodowany tym proces
gentryfikacji
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Obowiązek posiadania licencji/rejestracji wynajmu na
platformach

Obowiązek rejestracji, kontrolowania
i kategoryzowana mieszkania w zależności od
standardu wyposażenia i powiązanie licencji
samorządu z rejestrowaniem na platformie np.
Airbnb, Booking.

Maximum dni
wynajmu w ciągu
roku

Limit do 90 dni w roku ograniczający rentowność kredytowanego skupu mieszkań pod cele
wynajmu krótkoterminowego

Limit przychodów
z wynajmu

Ograniczenie rocznych przychodów osiąganych
z wynajmu na platformie - regulacja selektywnie uderza w zgentryfikowane lokalizacje przy
małym wpływie na lokalizacje poza metropoliami.
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4.
Propozycja
Polskiej Karty
Suwerenności
Cyfrowej
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Rozwiązanie 1.
Szczelniejszy VAT w e-handlu
i kontrola przesyłek
Problem
Nieszczelność w zasadach funkcjonowania VATu i ceł importowych do
Polski.
Rekomendowane rozwiązanie:
Zapewnienie skuteczniejszej kontroli paczek trafiających do Polski z krajów trzecich (współpraca służb celnych z KAS i Pocztą Polską); wzmocnienie dialogu między instytucjami; ustanowienie zespołu zajmującego
się wyłącznie zagadnieniami oszustw celno-skarbowych w e-handlu.

Rozwiązanie 2.
Bezpośredni podatek przychodowy
dla spółek o znaczącej obecności
cyfrowej
Problem
Unikanie płacenia przez największe cyfrowe firmy podatku CIT
Rekomendowane rozwiązanie:
Wprowadzenie bezpośredniego podatku przychodowego w wysokości 7%
od skonsolidowanych przychodów spółek świadczących określone usługi
cyfrowe o obrotach i liczbie użytkowników wskazujących na znaczącą
obecność cyfrową w Polsce.
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Rozwiązanie 3.
Rozszerzenie systemu MOSS
Problem
Niska ściągalność podatków i ceł w e-handlu w UE.
Rekomendowane rozwiązanie:
Rozszerzenie systemu MOSS tak, by obejmował on nie tylko usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne, lecz także sektor tradycyjnego e-handlu.

Rozwiązanie 4.
Wprowadzenie systemu OSA
(Ocena Skutków Algorytmów) do
badania wpływu na konkurencję
Problem
Coraz szersze zastosowanie algorytmów przez przedsiębiorców wywiera
negatywny wpływ zarówno na użytkowników-konsumentów (mikrotatgetowanie; podwyższanie ceny na podstawie historii poprzednich zakupów), jak i na konkurencję (podtrzymywanie zmowy bez udziału czynnika
ludzkiego; zjawisko „milczącego” przystąpienia do zmowy, samodzielne
manipulowanie cenami przez algorytmy) na rynkach cyfrowych.
Rekomendowane rozwiązanie:
Wprowadzenie mechanizmu OSA (Oceny Skutków Algorytmów), który
pozwoliłby na weryfikowanie zautomatyzowanych systemów pod względem ich bezpieczeństwa i wpływu na konkurencję:
obowiązkowe audyty systemów AI mających wysoki wpływ na człowieka; oraz obowiązek ich regularnego raportowania;
specjalne zasady projektowania algorytmów - “compliance-by-desing; odpowiedzialność cywilna producenta wadliwego systemu AI
(na zasadzie ryzyka - przed wdrożeniem systemu; na zasadzie staranności - po wdrożeniu);
polityka utrudniającej zmowę algorytmiczną (np. wymuszanie opóźnienia automatycznej reakcji algorytmów na ceny konkurentów;
raportowanie działalności platform odnośnie prowadzonej działalności i wykorzystywanych systemów AI (sprawozdania składane poprzez
programowalne API; dostępne publicznie).
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Rozwiązanie 5.
Zobowiązanie platform do regularnego raportowania ich działalności
Problem
Brak skutecznych instrumentów pozwalających na efektywne monitorowanie rynków cyfrowych oraz działających na nich podmiotów. Konsumenci nie są informowani o ekonomicznym wykorzystywaniu ich danych,
o wysokości generowanych w związku z obrotem danymi zysków. Organy
krajowe nie dysponują dostateczną wiedzą na temat działalności biznesowej cyfrowych gigantów.
Rekomendowane rozwiązanie
Zobowiązanie platform o znaczącej obecności cyfrowej do regularnego
składania raportów na temat prowadzonej przez nich działalności:
obowiązek prowadzenia przez platformę regularnych audytów
obowiązek informowania odnośnie sposobie pobierania oraz przechowywania danych osobowych; stosowanych narzędzi AI; działań
marketingowych;
obowiązek informowania o generowanych przez platformę zyskach;
raportowanie poprzez programowalne API dostępne zarówno dla
organów władzy, jak i dla badaczy, organizacji społecznych i samych
obywateli.

Rozwiązanie 6.
Kodeks Dobrych Praktyk
Problem
Nieuczciwe praktyki platform cyfrowych godzące w interesy użytkowników-konsumentów lub naruszające konkurencję na rynku.
Rekomendowane rozwiązanie
Stworzenie listy zawierającej dodatkowe zobowiązania (np. „compliance-by-design” dot. algorytmów;ostrzeganie o zmianach w działaniu algorytmów; regularne audyty (self-assessment) i raportowanie działalności) oraz wskazującej zakazane praktyki (zakaz wymuszania akceptacji
pewnych warunków umowy; preferowania usług/produktów własnych;
ograniczania możliwości korzystania z usług konkurentów; ustanawiania
domyślności swojej wyszukiwarki).
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Rozwiązanie 7.
Narzędzia ochrony konkurencji
ex ante
Problem
Dotychczasowe prawo ochrony konkurencji i konsumentów oferuje
mechanizmy, które pozwalają na identyfikowanie naruszeń i ich sankcjonowanie (ex post). Brak jest natomiast instrumentów, które służyłyby
zapobieganiu szkodliwemu wpływowi cyfrowych gigantów na konkurencję.
Rekomendowane rozwiązanie
Egzekwowanie od platform większej transparentności, która pozwoli na
wyłapywanie nieprawidłowości rynkowych oraz lepszej interoperacyjności, która przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Rozwiązanie 8.
Rozszerzenie kompetencji
UOKiK i UKE
Problem
Dotychczasowe uprawnienia organów ochrony konkurencji oraz ochrony
danych osobowych okazują się niewystarczające, by przeciwdziałać problemom pojawiającym się w dynamicznym, nieuchwytnym środowisku
cyfrowym.
Rekomendowane rozwiązanie
Krajowe organy powinny posiadać kompetencje do monitorowania przedsiębiorców działających w przestrzeni cyfrowej (np. skłaniania ich do
przeprowadzania audytów, regularnego raportowania) oraz do lepszego
egzekwowania od nich reguł uczciwej konkurencji (np. poprzez nakładanie zobowiązań behawioralnych). Co więcej, krajowi regulatorzy mogliby
odpowiadać za rozwijanie i nadzorowanie Kodeksu Dobrych Praktyk.
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Rozwiązanie 9.
Poszerzenie kompetencji organów
krajowych w zakresie ochrony praw
konsumentów w sieci
Problem
Dotychczasowe instrumenty prawne nie zawsze okazują się wystarczające w nieuchwytnym środowisku internetowym, w którym utrudnionym
jest identyfikowanie nieuczciwych przedsiębiorców.
Rekomendowane rozwiązanie
Rozszerzenie uprawnień krajowych regulatorów pozwalających na:
płynniejszą wymianę informacji między Prezesem UOKiK a podmiotami
publicznymi i agencjami krajowymi;
nakładanie surowszych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców
działających w przestrzeni cyfrowej,
przeprowadzanie przeszukań siedziby przedsiębiorcy (bądź jego serwerów,
baz danych) w przypadku podejrzenia naruszania zbiorowych interesów konsumentów;
rozwijanie i nadzorowanie Kodeksu Dobrych Praktyk.

Rozwiązanie 10.
Wymóg powołania przedstawiciela
konsumenckiego
Problem
Trudności związane z dochodzeniem praw przez użytkowników-konsumentów oraz z niską egzekwowalnością nakładanych przez organy antymonopolowe sankcji.
Rekomendowane rozwiązanie
Powołanie przedstawiciela konsumenckiego (na wzór przedstawiciela
podatkowego), który byłby odpowiedzialny solidarnie z przedsiębiorcą,
co umożliwiłoby wytaczanie powództwa bezpośrednio przeciwko temu
przedstawicielowi oraz egzekwowanie realizacji kar bezpośrednio od
niego.
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Rozwiązanie 11.
Rozszerzenie platformy dla
sygnalistów
Problem
Obecnie konsumenci mogą zgłaszać naruszenia za pośrednictwem miejskich oraz powiatowych rzeczników praw konsumentów, Europejskiego
Centrum Konsumenckiego, czy bezpośrednio do UOKiKu. Koniecznym
jest zapewnienie scentralizowanego systemu, który pozwoli na sprawne
notyfikowanie naruszeń, bez konieczności przeprowadzania biurokratycznych procedur.
Rekomendowane rozwiązanie
Możliwość sprawnego zgłaszania naruszeń przez konsumentów poprzez
platformę dla sygnalistów.

Rozwiązanie 12.
Wprowadzenie systemu OSA (Ocena
Skutków Algorytmów) do badania
wpływu na konsumentów
Problem
Agresywne mikrotargetowanie, manipulowanie cenami przez algorytmy,
nieuzasadnione zawyżanie cen w stosunku do klienta.
Rekomendowane rozwiązanie
Wprowadzenie systemu pozwalającego na: ocenę zasad, na których
został oparty algorytm; ryzyka związanego z działaniem algorytmu;
badanie zautomatyzowanych systemów charakteryzujących się wysokim
wpływem na użytkownika-konsumenta. Wprowadzenie wymogu “compliance-by-design” (odpowiedzialność cywilna producenta wadliwego
systemu AI (na zasadzie ryzyka - przed wdrożeniem systemu; na zasadzie
staranności - po wdrożeniu).
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Rozwiązanie 13.
Wprowadzenie krajowego
standardu “safety-by-design” oraz
organu odpowiedzialnego za
certyfikację.
Problem
Wątpliwości co do bezpieczeństwa produktów VR oraz kontrowersje
związane z kwestiami natury etycznej.
Rekomendowane rozwiązanie
Konieczność stworzenia odpowiednich ram regulacyjnych dla urządzeń VR; ustandaryzowane wymogów poprzez wprowadzenie standardu
“safety-by-design”, powołanie organu odpowiedzialnego za testowanie
urządzeń VR.

Rozwiązanie 14.
Kampanie informacyjne praw
konsumenta i RODO
Problem
Niska świadomość użytkowników-konsumentów w zakresie zagrożeń
związanych z korzystaniem z platform cyfrowych; nieznajomość praw
mających zastosowanie w sieci.
Rekomendowane rozwiązanie
Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w środkach masowego przekazu oraz w szkołach zwiększające świadomość społeczeństwa na temat gospodarki cyfrowej, nowych technologii oraz potencjalnych zagrożeń z nimi związanych.
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Rekomendacja 15.
Aktualizacja definicji pracownika
Problem
Prekaryzacja warunków pracy wskutek rozwoju pracy platformowej; unikanie przez platformy obowiązków pracodawców, pozbawienie pracowników platformowych benefitów pozapłacowych, przerzucenie na pracowników platform obowiązków podatkowych.
Rekomendowane rozwiązanie
Zreklasyfikowanie pojęcia pracownika na gruncie Kodeksu Pracy bądź
wprowadzenie nowych, elastycznych form zatrudnienia.

Rekomendacja 16.
Zmodernizowanie funkcjonowania
związków zawodowych
Problem
Niewystępowanie związków zawodowych w przestrzeni cyfrowej, brak
reprezentantów pracowników platform.
Rekomendowane rozwiązanie
Stworzenie platformy, na której możliwym będzie zrzeszanie się pracowników platform; zbudowanie narzędzi umożliwiających badanie sytuacji
pracowników platform i sygnalizowanie naruszeń ich praw (np. Internetowe kwestionariusze na temat pracy platformowej).
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Rekomendacja 17.
Regulacja wynajmu na platformach
Problem
Rosnące ceny mieszkań oraz najmu długoterminowego spowodowane
wzrostem popularności najmu krótkoterminowego; problem gentryfikacji
miast.
Rekomendowane rozwiązanie:
Kompleksowa regulacja powinna służyć dobremu monitorowaniu sytuacji
mieszkaniowej oraz wyznaczać progowe limity, aby gospodarka współdzielenia nie zmieniała się w narzędzie niszczące rynek w celu pozyskiwania renty ekonomicznej. Obejmuje zatem:

Obowiązek posiadania licencji/rejestracji wynajmu na platformach (kontrolowanie i kategoryzowanie mieszkań, konieczność uzyskania licencji)
Maximum dni wynajmu krótkoterminowego w ciągu roku (np. do 90 dni)
Limit rocznych przychodów z wynajmu krótkoterminowego

81

Polska suwerenna cyfrowo. Regulacje na rzecz sprawiedliwej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej

Spis wykresów, tabel, schematów
Wykres 0.1. Produktywność pracy w firmach z sektora programowania, doradztwa informatycznego i działalności powiązanych w roku 2017
w tys. euro. - str. 12
Wykres 1.1. Średnia maksymalna stawka CIT dla państw EU-28 i w Polsce na
przestrzeni lat. - str. 16
Wykres 1.2. Luka CIT w Polsce w latach 2016-2018 z uwzględnieniem luki
klasycznej (krajowej i zagranicznej) rozszerzonej o lukę polityczną. - str. 20
Wykres 1.3. Zyski korporacji amerykańskich w roku 2018 osiągane w krajach
europejskich i Singapurze - str. 22
Wykres 2.1. Wzrost popularności zakupów online zaobserwowany w ciągu
dekady - str. 30
Wykres 2.2. Wzrost popularności aplikacji do dostarczania posiłków w związku
z wybuchem koronawirusa (COVID-19) w Polsce w 2020 r. - str. 38
Wykres 3.1. Odpowiedzi konsumentów na pytanie „Dlaczego nie czyta Pan(i)
w całości regulaminu przez zarejestrowaniem konta na platformie internetowej?” - str. 53
Wykres 3.2. Gęstość Airbnb a ceny na rynku pierwotnym - str. 59

Tabela 1.1. Problemy podatkowe i odpowiadające im instrumenty - str. 27
Tabela 2.1. Problemy konkurencji i odpowiadające im instrumenty - str. 45
Tabela 3.1. Dostęp pracowników do zabezpieczenia społecznego (w procentach) - str. 57
Tabela 3.2. Problemy ochrony obywateli i odpowiadające im instrumenty
- str. 68

Schemat 2.1. Zjawisko monetyzacji danych - str. 33

82

Polska suwerenna cyfrowo. Regulacje na rzecz sprawiedliwej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej

Bibliografia
Bernatt, M. (2019). Competition Law and the Digital Economy: Poland. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3431641
Bundeskartellamt, Autorité de la concurrence. (2020). The French Autorité de
la concurrence and the German Bundeskartellamt joint paper on data and
its implications for Competition Law.
Bundeskartellamt. (2013). Amazon removes price parity obligation for retailers on its Marketplace platform. Sprawa nr B6-46/12.
Bundeskartellamt. (2019). Facebook Exploitative business terms pursuant to
Section 19(1) GWB for inadequate data processing. B6-22/16.
Bureau of Economic Analysis. (2020). Worldwide Activities of U.S. Multinational Enterprises: Preliminary 2018 Statistics.
Burnicka, A., Zygmuntowski, J. J. (2020). #CoopTech: Platformowy kooperatyzm jako silnik solidarnego rozwoju. Instrat, Warszawa.
Competition Market Authority. (2020). Online platforms and digital advertising, Market study final report.
DeLab. (2020). Airbnb w Warszawie, Charakterystyka rynku i wyzwania dla
miasta.
Economy Policy Institute. (2016). Uber drivers should be paid for time spent
waiting for fares.
European Law Institute. (2018). Algorithms: Teenage Troublemakers of EU
Competition Law.
Europejski Trybunał Obrachunkowy. (2019). Handel elektroniczny – wiele problemów związanych z poborem podatku VAT i należności celnych czeka na
rozwiązanie. Sprawozdanie specjalne nr 12.
Furman, J. (2019). Unlocking digital competition. Report of the Digital Competition Expert Panel.
Grodzicki, M. (2018). Konwergencja w warunkach integracji gospodarczej.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Hicks, J. (2019). Digital colonialism: why some countries want to take control
of their people’s data from Big Tech. The Conversation.
Instrat. (2020). Konkurencja, konsumenci i cyfrowe korporacje [#CyfrowaGospodarka]. Webinar z dnia 21.07.2020. https://youtu.be/JcLPZFZyow0
Instytut Spraw Publicznych. (2020). Don’t Gig Up. Raport końcowy.
International Data Corporation. (2019). IDC FutureScape Outlines the Impact
„Digital Supremacy” Will Have on Enterprise Transformation and the IT
Industry.
International Labor Organization. (2020). Digital labour platforms and the
future of work.
Jaskólska, M. (2015). O „podwójnej Irlandii” i „holenderskiej kanapce” czyli
przepis Google’a na niższe podatki. www.ksiegowosc.infor.pl.
Kantar. (2019). Opinie konsumentów na temat platform internetowych i zakupów na platformach handlowych. Raport dla Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

83

Polska suwerenna cyfrowo. Regulacje na rzecz sprawiedliwej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej

Komisja Europejska. (2015). Wniosek Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych. COM(2015) 634 final, 2015/0287(COD).
Komisja Europejska. (2019). Informacja prasowa z 17 lipca 2019.
Komisja Europejska. (2019). Special Eurobarometer 487a - The General Data
Protection Regulation.
Komisja Europejska. (2020). Biała Księga w sprawie sztucznej inteligencji
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