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SPIS SKRÓTÓW 
 

Apps Aplikacje mobilne (ang. application software) 

UE Unia Europejska 

ICT Technologie informacyjno-komunikacyjne 

PC Komputer osobisty (ang. Personal Computer) 

TV Telewizja 
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STRESZCZENIE 
 
Zakres i metodologia 
 
Niniejsze sprawozdanie zawiera przegląd obecnej sytuacji oraz zachodzących zmian 
w zakresie sposobu udostępniania szerszej opinii publicznej w Europie treści kulturalnych 
i kreatywnych, zarówno komercyjnych, jak i publicznych. Wskazano tendencje, przeszkody 
oraz czynniki sprzyjające przejściu do ery cyfrowej, a na ich podstawie sformułowano 
szereg zaleceń. 
 
Sektor mediów i treści obejmuje wiele branż, w tym branżę muzyczną, filmową, branżę 
wideo, wydawniczą (książki, gazety i czasopisma) i nadawczą (radio i TV), a czasem także 
gry wideo i inne usługi informacyjne (agencje prasowe, portale, wyszukiwarki itp.). 
W ramach tych branż prowadzi się wiele różnych działań (np. nagrywanie, wydawanie, 
występowanie, rozpowszechnianie, nadawanie i sprzedaż detaliczną), stanowiących 
elementy łańcucha wartości obejmującego trzy podstawowe etapy: produkcję, dystrybucję 
i konsumpcję. 
 
W sprawozdaniu przedstawiono odrębne analizy dotyczące treści komercyjnych i treści 
publicznych. Pierwsza część została poświęcona analizie czterech z głównych 
(komercyjnych) branż sektora mediów i treści – tj. filmowi, grom wideo, książkom 
i gazetom - w celu podkreślenia dezorganizacji obserwowanej w związku z cyfryzacją, ich 
cech wspólnych oraz rozbieżności pomiędzy branżami, a także potencjalnych skutków na 
przyszłość. Wymienione wyżej branże wybrano z uwagi na podobieństwa do treści 
publicznych (dotyczy filmu, książek i informacji) oraz ich innowacyjny charakter (gry 
wideo), aby przedstawić jak najszersze wnioski dla sektora treści publicznych. 
 
Mając na względzie cechy szczególne (np. pozytywne konsekwencje regulacyjne 
i publiczne), odróżniające od treści komercyjnych, treści publiczne są przedmiotem 
odrębnej analizy. Ponadto proces cyfryzacji w sferze publicznej nadal jest w fazie 
początkowej, a zatem zaproponowana struktura analizy pomoże wyciągnąć wnioski płynące 
z praktyk komercyjnych i zastosować je w odniesieniu do treści publicznych. 
 
Analiza obejmuje sytuację w całej UE, bardziej szczegółowo koncentrując się na siedmiu 
państwach członkowskich: Estonii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, Włoszech 
i Zjednoczonym Królestwie (włączając zestawienia w aneksie). Zgromadzone dane są 
wynikiem analizy źródeł wtórnych oraz 10 wywiadów pogłębionych i ankiety online (zebrano 
75 prawidłowo wypełnionych ankiet, 41 od podmiotów publicznych i 34 od podmiotów 
prywatnych). Wskazano również szereg przykładów. Krótkie opisy tych przykładów zostały 
włączone do sprawozdania w ramkach, aby zilustrować wyniki oraz kluczowe aspekty takich 
kwestii, jak na przykład modele biznesowe czy modele finansowania. 
 
Struktura niniejszego sprawozdania jest następująca: rozdział 1. przedstawia cel, zakres, 
metodę i strukturę sprawozdania. Rozdział 2. zawiera przegląd czterech branż treści 
komercyjnych: filmu, gier wideo, książek i gazet, przedstawiając w odniesieniu do każdej 
z tych branż: (1) opis ogólny, w tym ogólne wskaźniki efektywności odnośnie do aktualnej 
sytuacji na rynku i procesu wejścia w erę cyfryzacji; (2) analizę łańcucha wartości; 
(3) nowe modele biznesowe; (4) analizę stabilności finansowej i sposobu finansowania; 
(5) studia przypadku; oraz (6) wnioski.  
 

Rozdział 3. poświęcony jest treściom publicznym i obejmuje następujące elementy: 
(1) definicje wprowadzające; (2) ogólny przegląd stanu cyfryzacji; (3) dostępność treści 
cyfrowych i odpowiednie modele biznesowe; (4) kwestie finansowania; (5) rola platform ds. 
treści oraz ich wpływ na przekazywanie treści publicznych wraz z krótkim opisem 
Europeany; a także (6) główne przeszkody, z jakimi musi się zmierzyć sektor publiczny 
w związku z przejściem w erę cyfrową. Rozdział 4. stanowi podsumowanie ogólnych 
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wniosków ze studium i zawiera szereg zaleceń w zakresie stymulowania dostępności treści 
cyfrowych i ich ponownego wykorzystania w Europie.  
 
Aneksy zawierają zestawienia dla poszczególnych państw, które wybrano do dalszej analizy 
(Estonia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwecja, Włochy i Zjednoczone Królestwo) oraz 
podsumowanie ankiety online i bibliografię. 
Niniejsze streszczenie odpowiada strukturze sprawozdania i dodatkowo zawiera ogólne 
wprowadzenie dotyczące rynków treści (komercyjnych i publicznych), stanowiące syntezę 
wniosków ze sprawozdania. 
 
Rynki treści – ogólna charakterystyka i obserwowane zmiany 
 
Około dwudziestu lat temu branża medialna i branża treści były uznawane za stosunkowo 
dojrzałe, charakteryzujące się wysokimi korzyściami skali i zakresu, a także wyraźnymi 
barierami wejścia (z uwagi na wysokie koszty produkcji), co w rezultacie sprzyjało 
koncentracji. Na rynkach obserwowano segmentację pod względem kulturowym, 
a dystrybucja odbywała się w oparciu o podział terytorialny. Z perspektywy opinii 
publicznej, pozytywne efekty zewnętrzne w kontekście mediów i treści stanowiły główny 
argument za wprowadzeniem różnego rodzaju polityk i regulacji publicznych, w tym 
w niektórych przypadkach bezpośredniego przekazywania treści i informacji za 
pośrednictwem różnego rodzaju usług publicznych. 
 
Wraz z cyfryzacją nastąpiła radykalna przemiana omawianego sektora, która przyniosła 
obniżenie kosztów produkcji i dystrybucji, jak również zmiany w zakresie konsumpcji oraz 
postrzegania mediów i treści. W efekcie tych zmian struktura branż treści została naruszona 
i pojawiły się zupełnie nowe wyzwania. Ponadto jeżeli chodzi o informacje i treści publiczne, 
obecnie coraz mniej różnią się one od produktów/ofert publicznych, przynajmniej 
z perspektywy konsumentów. 
 
W strukturze branży pojawiły się nowe podmioty oraz nowe media i pomimo tego, że część 
tradycyjnych cech charakterystycznych dla branży nadal się utrzymuje, w szczególności 
jeżeli chodzi o wysoki efekt skali i zakresu w odniesieniu do treści profesjonalnych, znaczne 
efekty zewnętrzne i różnice kulturowe, nowe podmioty cyfrowe kierują obecnie procesem 
reintermediacji. Branża informacji i treści publicznych dopiero zaczyna czerpać z potencjału, 
jaki oferują nowe podmioty i nowe media, przy czym należy wypracować model, który 
pogodziłby cele publiczne i interes komercyjny w środowisku cyfrowym. 
 
Wraz ze zmianami technologicznymi i społeczno-ekonomicznymi, odnotowano dwa inne 
zjawiska, które wywarły negatywny wpływ na branże mediów i treści: naruszanie praw 
autorskich w internecie (określane także jako „piractwo”) oraz brak wykorzystania 
cyfryzacji przez branżę w celu stworzenia innowacyjnych rozwiązań, które kompensowałyby 
skutki naruszania praw autorskich. Znaczna część sektora publicznego hołduje tej 
krótkowzrocznej postawie niedostarczania użytkownikom atrakcyjnych treści cyfrowych. 
 
Nowe media cyfrowe posiadają pewne cechy szczególne, odróżniające je od mediów 
tradycyjnych. Oprócz obniżenia kosztów produkcji i dystrybucji oraz możliwości 
interaktywnego i spersonalizowanego korzystania z mediów, oferta nowych mediów obniża 
koszty z uwagi na fakt, iż usługi świadczone są na odległość, co sprzyja deterytorializacji 
i utrudnia regulację w ramach tradycyjnych procedur. Potencjał w zakresie personalizacji 
mediów cyfrowych pozwala również – przynajmniej w teorii – na lepsze realizowanie 
preferencji konsumentów w kontekście tzw. długiego ogona preferencji konsumenckich oraz 
katalogu dostawców. Obniżenie barier wejścia dla treści i informacji nieprofesjonalnych 
przyczyniło się do powstania nowych form innowacji wynikających z potrzeb użytkownika, 
umożliwiających konsumentom wyrażanie siebie w sposób łatwiejszy niż kiedykolwiek 
wcześniej, kwestionujących zarówno branże tradycyjne, jak i istniejące regulacje. 
Innowacje w obszarze sieci społecznościowej także zaczynają być wykorzystywane przez 



Departament Polityczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 6 

nowe podmioty w celu wejścia do sektora dystrybucji w ramach tej domeny. Brak barier, 
o jakim mowa powyżej, sprzyja również nadużywaniu treści profesjonalnych, a jak do tej 
pory za pomocą istniejących regulacji i ustawodawstwa nie udało się wprowadzić 
skutecznych rozwiązań tego problemu, co stanowi dowód na brak zrozumienia perspektywy 
konsumenta.  
 
W perspektywie krótko- i średnioterminowej można wskazać na pewne ogólne tendencje 
rozwoju branży mediów i treści. Tendencje te można podzielić według następujących 
kategorii tematycznych: struktura branży, produkcja, dystrybucja, konsumpcja, modele 
biznesowe i zachowania konsumenckie. 
 
Jeżeli chodzi o strukturę branży, media i treści tradycyjne zasadniczo przetrwają, jednak 
ich obecność zakrojona będzie na mniejszą skalę niż to miało miejsce przed cyfryzacją – 
kluczowym przykładem jest tu branża muzyczna – a nowe podmioty będą stanowić siłę 
napędową jej rozwoju. Nowe podmioty (np. nowi pośrednicy z sektora ICT), których celem 
jest aktualnie upodmiotowienie treści jako głównych modeli biznesowych, są jedynie 
pośrednio związane z produkcją mediów i treści, a zatem niekoniecznie wyznają 
„kulturalne” wartości tradycyjnie związane z częścią tej branży. Ponadto obecna struktura 
branży wskazuje na nowe formy potencjalnej dominacji rynkowej, takie jak towarzyszące 
im platformy i ekosystemy – głównym przykładem są tu media mobilne i społecznościowe 
(np. Android, Apple, Facebook). Platformy funkcjonują niczym wielostronne rynki, 
gromadzące projektantów, producentów, reklamodawców i konsumentów, którzy tworzą 
pełny ekosystem, podlegający kontroli właściciela platformy w zakresie jej głównych 
właściwości i kierunków rozwoju. 
 
Profesjonalna produkcja mediów i treści powinna w coraz większym stopniu uwzględniać 
kilka rodzajów mediów jednocześnie przy publikowaniu treści – doświadczenie 
crossmedialne i transmedialne. Konglomeraty medialne dostosowują swoje struktury 
produkcji do tego nowego modelu. Treści publiczne zorientowane były jednak głównie na 
jeden konkretny typ mediów (tj. telewizję), a rozszerzenie o inne media jest utrudnione 
z uwagi na brak zasobów, chyba że uda się stworzyć uzupełniający model biznesowy. 
 
Dystrybucja treści to etap, na którym szczególnie intensywnie zachodzi proces 
reintermediacji, a nowe podmioty weszły do domeny mediów i treści (np. Apple, Netflix). 
Są to gracze prezentujący podejście do rynków radykalnie odbiegające od mediów 
tradycyjnych, silnie zmieniający doświadczenia konsumentów, czego głównymi przykładami 
mogą być telewizja z przesunięciem czasowym, usługi „over-the-top”, media 
społecznościowe czy aplikacje mobilne. Treściom publicznym trudno jest stać się częścią 
nowego ekosystemu medialnego, unikając przy tym kanibalizacji. 
 
Konsumpcja mediów i treści cyfrowych przez indywidualnych odbiorców odbywa się 
w środowisku coraz bardziej hybrydowym, bardziej interaktywnym, bardziej mobilnym, 
bardziej społecznościowym, gdzie media, z których korzysta użytkownik, wzajemnie się 
uzupełniają, lub, co więcej, działają jednocześnie. Konsumenci mają też możliwość 
tworzenia własnych treści. Niemniej jednak wszystkie te funkcje wymagają od użytkownika 
umiejętności korzystania z technologii cyfrowych, posiadania odpowiedniego sprzętu 
i nabycia nowych umiejętności. Z uwagi na powyższe, sytuacja ta może stworzyć kolejną 
przepaść cyfrową.  
 
Zmieniają się także modele biznesowe wykorzystywane w odniesieniu do mediów i treści. 
W ramach modelu tradycyjnego strumienie przychodów w branżach mediów i treści 
pochodziły z abonamentów, sprzedaży na rzecz konsumentów i sprzedaży uwagi widza 
reklamodawcom. Oba modele przychodów napotykają jednak na trudności w związku 
z przełożeniem ich na środowisko cyfrowe. W przypadku reklamy znaczna część działalności 
została przeniesiona do mediów społecznościowych (i wyszukiwarek), oferujących bardziej 
efektywne sposoby na dotarcie do szerszej grupy odbiorców, gdzie coraz wyraźniej 
zaznacza się preferencja dla modeli biznesowych przewidujących zastosowanie informacji 
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osobistych użytkowników. Płatne rozwiązania cyfrowe są nadal we wstępnej fazie rozwoju, 
a usługi abonamentu cyfrowego – gdzie coraz istotniejszą rolę odgrywa chmura, zacierająca 
różnice pomiędzy produktami i usługami – zastępują tradycyjne sposoby zakupu produktu. 
Pojawiły się także nowe modele biznesowe, takie jak zakup produktów wirtualnych lub 
zakup w aplikacji, typowy dla gier. Zasadniczo cyfryzacja pozwala na wprowadzanie 
bardziej elastycznych modeli biznesowych, które lepiej odpowiadają konkretnym potrzebom 
konsumentów. Nie zdołały one jednak zniwelować spadku strumieni przychodów podmiotów 
działających według tradycyjnych zasad. 
  
Rynki treści komercyjnych – film, gry wideo, książki oraz prasa 
 
Oprócz wspomnianych tendencji ogólnych, w każdym z sektorów analizowanych w spra-
wozdaniu można wyróżnić cechy szczególne, które opisano poniżej. 
 
Europejski rynek filmowy (kino, wideo) zdominowały filmy amerykańskie (ok. 60% udziału 
w rynku) oraz mocne produkcje lokalne UE skierowane do użytkowników na rynkach 
krajowych. Największym wyzwaniem w zakresie cyfryzacji jest poszukiwanie odpowiednich 
sposobów modyfikacji systemu okresów eksploatacji, aby stawić czoła nowym mediom, jak 
również zniwelowanie ryzyka łamania praw autorskich w internecie, aby uzyskać 
zrównoważoną i zgodną z prawem ofertę filmów w postaci cyfrowej. Z punktu widzenia 
konsumenta brakuje obecnie odpowiedniej oferty nagrań i filmów wideo w wymiarze 
międzyterytorialnym z uwagi na ograniczenia licencyjne. Faktycznie konsumpcja cyfrowa 
wideo i filmów online jest nadal bardzo ograniczona (5% w 2010 r.), patrząc z perspektywy 
całkowitych wydatków konsumentów, mimo że produkcja filmowa odbywa się już głównie 
w formacie cyfrowym. Cyfryzacja filmów obniża koszty i upraszcza fazę poprodukcyjną, 
umożliwiając wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych, które są lepiej dopasowane do 
potrzeb użytkowników obejmujących takie aspekty, jak zakupy pod wpływem impulsu, 
jakość odtwarzania, cena czy rodzaj urządzenia dostępowego.  
 
Branża gier wideo jest już branżą cyfrową, jeżeli chodzi o produkcję, konsumpcję 
i częściowo dystrybucję oraz stanowi przykład zastosowania innowacji techniczno-
ekonomicznych o potencjale przyciągającym do gier coraz szersze segmenty populacji. 
Spośród badanych branż mediów i treści, w branży gier wideo stwierdza się zasadniczo 
największy odsetek przychodów pochodzących z dystrybucji online (42% w 2011 r.). To 
obserwowane obecnie przejście na dystrybucję online zmienia tradycyjny łańcuch wartości 
w sektorze, coraz bardziej zacierając różnice pomiędzy tradycyjnymi podmiotami, takimi 
jak wydawcy czy dystrybutorzy. Wydawcy z UE cieszą się względnie silną pozycją 
i wspierani są przez dość liczną grupę innowatorów i przedsiębiorców w obszarze 
związanym z tworzeniem gier, w szczególności w rozwijających się segmentach gier online 
lub gier mobilnych. Proces dezintermediacji sprzyja bezpośrednim relacjom pomiędzy 
twórcami gier a sprzedawcami online, czy nawet klientami końcowymi. Powiązanie branży 
gier wideo z sektorem ICT umożliwiło stworzenie innowacyjnego ekosystemu, w którym 
stosowane są nowe technologie i modele biznesowe. Złożone modele biznesowe 
dostosowuje się do potrzeb użytkowników w zakresie trybu dostępu (przez wyszukiwarkę 
internetową, aplikację kliencką zainstalowaną na komputerze, aplikację mobilną itp.), 
płatności (płatność za pobranie, płatność za odnowienie subskrypcji, płatność za dodatki do 
gry lub dostęp do dodatków do gry, płatność za każdorazowe nabycie produktów itp.) lub 
urządzeń do gier (konsole, komputery, smartfony, tablety itp.). Jeden z modeli 
biznesowych stworzonych przez branżę gier wideo, model „free to play” (lub „freemium”), 
może okazać się interesujący w kontekście dostarczania treści publicznych, gdyż pozwala 
na zastosowanie prostego rozróżnienia pomiędzy usługą publiczną, podstawowymi celami 
i dalszymi interesami komercyjnymi.  
 
Branża książkowa późno włączyła się w proces cyfryzacji (z kilkoma godnymi uwagi 
wyjątkami w grupie produktów niszowych, takich jak encyklopedie). Z uwagi na powyższe 
branża ta miała możliwość czerpać z doświadczeń innych branż mediów i treści. W 2012 r. 
rynek e-booków stanowił jedynie 4,5% ogólnej sprzedaży książek w krajach rozwiniętych 
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(Ameryka Północna, UE-5 i Japonia). Z perspektywy UE jest to jedyny rynek branży mediów 
i treści, na którym prym wiodą spółki europejskie. Spółki amerykańskie są jednak 
w czołówce pod względem wejścia w erę cyfrową. Ponadto obszar dystrybucji online 
zdominowały spółki spoza branży wydawniczej (np. Amazon), a wydawcy dopiero od bardzo 
niedawna rozpoczęli wdrażanie inicjatyw w zakresie zakładania własnych cyfrowych 
platform sprzedaży e-booków online. Rynek e-booków jest obecnie jedynie cyfrową wersją 
rynku książek papierowych, funkcjonującym w oparciu o te same modele biznesowe. 
Kluczowym elementem rozwoju tego rynku są nowe urządzenia służące do czytania: 
czytniki e-booków i tablety. Aktualnie można zauważyć współistnienie dwóch modeli: 
modeli zamkniętych, związanych z określonymi urządzeniami, gdzie użytkownik może 
dokonać zakupu książek jedynie w sklepie producenta urządzeń i dostęp do książek 
z wykorzystaniem innych urządzeń jest niemożliwy; oraz modeli otwartych, działających 
w oparciu o platformy online, umożliwiające odczytywanie z użyciem dowolnego 
urządzenia. Pojawienie się e-booków spowodowało zmianę w strukturze kosztów, tak jak 
miało to miejsce w przypadku innych branż mediów i treści. Szacuje się, że całkowite 
koszty modeli online są o 15% do 25% niższe niż koszty modeli fizycznych. W procesach 
cyfryzacji istniejącej literatury inicjatywy publiczne konkurują z prywatnymi. Taka sytuacja 
jest źródłem zmian interwencji opartej na regulacjach w kierunku modeli umownych lub 
opartych na partnerstwie. 
 
Branżę prasową dotyka zmniejszenie nakładów i silny spadek przychodów z uwagi na 
wpływ cyfryzacji. Tradycyjny sektor prasowy był pierwszym sektorem, na który sukces 
internetu jako źródła informacji wywarł wieloraki wpływ. Niemniej jednak popyt na 
informacje online także wzrasta wraz z gwałtownym rozkwitem różnego rodzaju formatów 
i modeli produkcji oraz rozpowszechniania informacji online. Dlatego też dziennikarstwu 
online często przypisywano rolę potencjalnie kompensacyjną, nawet jeżeli struktura, 
wymagane umiejętności i prawdopodobnie wartości znacznie różnią się od dziennikarstwa 
tradycyjnego. Ogólny model branży prasowej musi stawić czoła rzeczywistości, w której 
czytanie gazety online bezpłatnie różni się od kupowania i czytania gazety codziennej. 
W rezultacie malejące przychody branży prasy drukowanej i reklamy nie są dostatecznie 
kompensowane wzrostem przychodów z tytułu reklam online. Wydawcy gazet w formacie 
cyfrowym z różnym skutkiem próbowali przełożyć na rynek online modele biznesowe 
wykorzystywane w odniesieniu do wersji papierowych, takie jak płatność za egzemplarz, 
prenumeraty i przychody z reklam. Niektóre gazety eksperymentowały nawet 
z zastosowaniem modelu płatnego dostępu do treści (przez subskrypcję), ale musiały 
wycofać się z tych planów, gdy okazało się, że dochody ze sprzedaży dostępu do treści nie 
kompensowały strat reklamowych. Po tej początkowej porażce wydawcy starali się powrócić 
do modelu płatnego dostępu do treści premium, np. informacji finansowych. Wreszcie 
pojawienie się tabletów i e-czytników wydaje się szansą dla sektora prasy cyfrowej. Kilka 
gazet wprowadziło usługi z myślą o tych urządzeniach, z modelem subskrypcji na dostęp do 
treści. Jednak jest jeszcze za wcześnie, aby wyciągnąć właściwe wnioski ogólne z tej 
sytuacji. 
 
Treści publiczne 
 
Treści publiczne będące przedmiotem analizy w ramach niniejszego studium obejmują 
treści kulturalne i treści należące do dziedzictwa historycznego oraz informacje z sektora 
publicznego, ze szczególnym naciskiem na treści kulturalne będące w posiadaniu nadawców 
publicznych oraz instytucji edukacyjnych, badawczych i kulturalnych. W odniesieniu do 
ochrony praw autorskich treści publiczne można podzielić w następujący sposób: (1) dzieła 
będące własnością publiczną; (2) dzieła, do których prawa autorskie przysługują 
podmiotowi publicznemu; (3) dzieła, do których prawa autorskie przysługują osobie 
fizycznej, ale które znajdują się pod ochroną lub w posiadaniu podmiotu publicznego 
(w tym dzieła osierocone i niedostępne w obrocie). 
 
Pomimo wzmożonych wysiłków ze strony UE i państw członkowskich w ostatnim 
dziesięcioleciu, mających na celu zwiększenie dostępności treści cyfrowych, cyfryzacja 
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treści publicznych jest nadal w fazie początkowej. W sumie cyfryzacją objęto ok. 20% treści 
kulturalnych, od 4% w przypadku bibliotek narodowych do 42% w odniesieniu do muzeów 
sztuki. Ponadto tylko ok. jedną trzecią treści objętych cyfryzacją udostępniono w internecie, 
a zatem jedynie ok. 6% europejskich treści kulturalnych jest dostępnych online. 
 
Cyfryzacja jest kosztownym procesem, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że faktyczna 
konwersja do formatu cyfrowego to jedynie część tego procesu. Wyjaśnianie kwestii praw 
autorskich i zawieranie umów ze wszystkimi posiadaczami tych praw jest szczególnie 
kosztowne. Proces udostępniania w Europie publicznych treści cyfrowych koncentrował się 
jak dotąd na samym aspekcie cyfryzacji. Na poziomie Europy i państw członkowskich jest 
on raczej fragmentaryczny, obejmujący głównie krótkoterminowe projekty finansowane 
zazwyczaj ze środków publicznych, a nie prywatnych. Przy wsparciu Komisji Europejskiej 
wdrożono szereg modeli partnerstw publiczno-prywatnych (PPP). Mimo okazjonalnych 
sukcesów, modele te okazały się także problematyczne. Chodzi między innymi o spór 
pomiędzy sektorem publicznym, który uważa, że powinien kontrolować realizację projektów 
z uwagi na ochronę interesu publicznego, a sektorem prywatnym, który oskarża instytucje 
publiczne o brak niezbędnych umiejętności komercyjnych.  
 
Z uwagi na ograniczenia budżetowe, niepewną sytuację ekonomiczną oraz wysokie koszty 
cyfryzacji przygotowano nowe modele biznesowe i modele dostępu w celu zapewnienia 
szerszego dostępu do treści kulturalnych, gwarantując jednocześnie ochronę praw 
autorskich i pokrewnych praw własności intelektualnej osób trzecich, oraz w celu 
generowania przychodów zapewniających trwałość projektów i usług w długiej 
perspektywie. Te modele biznesowe dla treści publicznych można sklasyfikować ze względu 
na to, kto jest posiadaczem praw autorskich (dzieła będące własnością publiczną, dzieła 
chronione prawem autorskim, treści osierocone) i w jaki sposób treści są wykorzystywane 
(użytek komercyjny lub niekomercyjny). Umożliwienie graczom komercyjnym korzystania z 
treści publicznych może być bezpłatne lub podlegać opłatom jednorazowym lub planowi 
udziału w przychodach (zwykle po kosztach marginalnych). Treści publiczne w Europie 
udostępniane są dla celów niekomercyjnych głównie bezpłatnie, na zasadzie otwartego 
dostępu. Instytucje dziedzictwa narodowego i instytucje kulturalne coraz częściej jednak 
stosują modele biznesowe funkcjonujące już w obszarze treści komercyjnych w innych 
branżach z uwagi na zasady zrównoważonego rozwoju. Większość instytucji kulturalnych 
nie oferuje jeszcze możliwości (licencji) wykorzystania posiadanych treści do celów 
komercyjnych i w związku z tym polityki są niejasne. Aby ułatwić komercyjne 
wykorzystanie treści publicznych, modele biznesowe muszą być zaprojektowane konkretnie 
w tym celu, oferując proste licencje propagujące ponowne wykorzystanie treści. 
 
Duża część dostępnych treści to dzieła osierocone. Stanowią one problem w kontekście 
cyfryzacji i dystrybucji online. Mimo przyjętej niedawno dyrektywy 2012/28/UE nadal 
obserwować można problemy związane z: (1) niepewnością co do stanu prawnego; 
(2) niepewnością co do sytuacji ekonomicznej; oraz (3) ograniczeniami w odniesieniu do 
beneficjentów dyrektywy.  
 
Oczywiście cyfryzacja treści publicznych nadal jest w fazie bardzo początkowej i boryka się 
z szeregiem przeciwności utrudniających postęp. Funduszy brakuje w szczególności z uwagi 
na: opór ze strony organów administracji publicznej, niedojrzałe modele biznesowe, 
wysokie koszty i niepewne zyski. Ponadto brak wyraźnej ścieżki w procesie transformacji 
i przejścia do domeny cyfrowej oraz koordynacji inicjatyw na wszystkich szczeblach 
administracyjnych - w tym na szczeblu UE. Co więcej, obserwuje się niedobór w zakresie 
odpowiedniego zarządzania treściami, przynajmniej w odniesieniu do dzieł osieroconych, 
a także brak ogólnej świadomości użytkowników. Poza tym w instytucjach publicznych 
występuje brak odpowiednich umiejętności, a liczne i rozbieżne negocjacje prowadzone na 
małą skalę z istniejącymi platformami cyfrowymi ograniczają siłę przetargową 
zainteresowanych organów publicznych.  
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Jeśli chodzi o pozytywne aspekty, istnieje duży popyt na treści publiczne, który należy 
zaspokoić poprzez właściwą kombinację działań wysoko wykwalifikowanych 
profesjonalistów pracujących w sektorze publicznym oraz wsparcia rządowego - zarówno 
bezpośredniego, jak i poprzez regulacje. Większej koordynacji wymagałoby też zarządzanie 
prawami własności intelektualnej oraz udostępnianie treści publicznych w formacie 
cyfrowym, w tym lepiej zharmonizowane ramy prawne w zakresie praw własności 
intelektualnej w środowisku cyfrowym. Wreszcie świadomość i zaangażowanie użytkownika 
(innowacje społeczne) wydają się być czynnikiem o kluczowym znaczeniu dla pomyślnego 
udostępniania treści publicznych w formie cyfrowej w przyszłości. 
 
Szanse, wyzwania i zalecenia 
 
Po wskazaniu szans i wyzwań, stojących przed rynkiem treści w Europie, w niniejszej części 
nakreślono szereg zaleceń. Szanse, które można wskazać dla wszystkich branż mediów 
i treści, a które nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane w UE to: produkcja treści 
crossmedialnych, tworzenie innowacyjnych doświadczeń dla użytkowników, czerpiąc 
z bogactwa treści publicznych, wykorzystanie kanałów dystrybucji online w celu lepszego 
rozpowszechniania treści, wykraczając poza granice krajów, wykorzystywanie inicjatyw 
komercyjnych oraz innowacji społecznościowych w celu realizacji celów w zakresie 
publicznej produkcji i rozpowszechniania treści. 
 
Pomimo wielu korzyści i szans, jakie niesie ze sobą cyfryzacja, branże mediów i treści nadal 
muszą stawić czoła wielu wyzwaniom. Z punktu widzenia podaży główne wyzwania 
związane są z faktem, że korzyści płynące z cyfryzacji czerpią różni gracze w ramach 
łańcucha wartości, niekoniecznie ci, którzy inwestują w treści cyfrowe, co powoduje opór 
przed pełnym zaangażowaniem w ten proces. Ponadto dobra w postaci cyfrowej narażone 
są na ryzyko łamania praw autorskich. Z perspektywy konsumentów nadal odczuwalny jest 
wyraźny brak innowacyjnych rozwiązań mogących sprostać wymogom w zakresie 
użyteczności i przydatności, czego głównym przykładem są trudności związane z licencjami 
wieloterytorialnymi w branży wideo i filmowej. W szczególności głównym wyzwaniem 
w zakresie polityki UE oraz regulacji unijnych związanych z mediami i rozpowszechnianiem 
treści powinno być stworzenie prostych i skutecznych ram prawnych w zakresie udzielania 
licencji wieloterytorialnych, a także systemu własności intelektualnej w celu promowania 
innowacyjności i kreatywności, z uwzględnieniem nowych perspektyw społeczeństwa 
w odniesieniu do mediów i treści. 
 
Poniżej przedstawiono szereg zaleceń w kontekście wyzwań, jakie stawia przejście w erę 
cyfrową i społeczeństwo oparte na wiedzy. 
 
Pierwszy zbiór zaleceń przygotowanych w oparciu o studium koncentruje się na 
konieczności dalszego finansowania działań z zakresu cyfryzacji, ochrony oraz innowacji 
technicznych i biznesowych. Inwestycje tego rodzaju są potrzebne z uwagi na pozytywne 
społeczno-ekonomiczne efekty zewnętrzne cyfryzacji treści. Niemniej jednak plany 
finansowania powinny zostać poddane powtórnej analizie. Dalsze finansowanie powinno:  
 

 obejmować stałe wsparcie dla transformacji cyfrowej branż mediów i treści; 

 uwzględniać badania w zakresie rozwoju innowacji technicznych i biznesowych; 

 traktować produkcję crossmedialną jako priorytet; 

 obejmować tworzenie nowych form finansowania długoterminowego, w szczegól-
ności dla organizacji non-profit; 

 obejmować tworzenie specjalnych programów i narzędzi dla przedsiębiorców i inno-
watorów w obszarze mediów i treści cyfrowych, od fazy początkowej do konsolidacji; 
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 mieć na celu tworzenie wielostronnych platform i ekosystemów mediów i treści 
cyfrowych w Europie, w szczególności z wykorzystaniem sektorów i obszarów, 
w których Europa jest liderem; 

 promować międzysektorową i transgraniczną produkcję i dystrybucję treści; 

 zachęcać PPP w sferze publicznej do nabywania wiedzy specjalistycznej, 
wykorzystania istniejących technologii oraz finansowania inicjatyw; oraz 

 obejmować wprowadzenie zmian do istniejących programów w celu uniknięcia 
powielania inicjatyw. 

 
Oprócz zorientowania na finansowanie, polityki europejskie powinny także koncentrować się 
na zwiększaniu koordynacji i tworzeniu korzyści skali w związku z wykorzystaniem 
infrastruktury technicznej: 
 

 tworzenie korzyści skali zarówno w odniesieniu do infrastruktury technicznej, jak też 
jednostek zarządzania produkcją i dystrybucją cyfrowych treści i mediów; 

 propagowanie tworzenia scentralizowanych lub skoordynowanych agencji 
zarządzania prawami; 

 badanie i ograniczanie kosztów transakcji w związku z udostępnianiem mediów i tre-
ści cyfrowych na terenie całej Europy; 

 przeciwdziałanie sytuacji niewystarczającego dostępu do treści i mediów cyfrowych 
na terenie UE z uwagi na bariery rynkowe; 

 koordynowanie działań z zakresu upubliczniania cyfrowych treści, w tym produkcji, 
dystrybucji, konsumpcji i negocjacji z podmiotami kierującymi istniejącymi 
platformami;  

 dostarczanie treści użytkownikowi bez względu na to, gdzie użytkownik się znajduje: 
umieszczanie treści na istniejących platformach; 

 wspieranie koordynacji inicjatyw na wszystkich szczeblach w związku z dostarcza-
niem treści publicznych w postaci cyfrowej, w szczególności w zakresie powiązań 
z inicjatywami komercyjnymi; oraz 

 przyjęcie zharmonizowanych ram prawnych i pakietu środków – promowanie ofert 
prawnych, uświadamiania użytkowników, współpracy graczy zaangażowanych 
w transakcje dotyczące treści i mediów, określonych środków prawnych - w celu 
zwalczania przypadków łamania praw autorskich w internecie, aby „uczciwi 
użytkownicy pozostali uczciwi”. 

 
Szczególne zalecenia odnośnie do poprawy sytuacji w zakresie licencji 
wieloterytorialnych i przeglądu systemu prawnego w zakresie własności 
intelektualnej: 
 

 poprawa harmonizacji ram prawnych w zakresie praw własności intelektualnej 
w środowisku cyfrowym oraz przegląd systemu prawnego w zakresie własności 
intelektualnej w celu propagowania innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań, co jest 
niezbędne w szczególności, jeśli chodzi o dzieła osierocone; 

 rozważenie opracowania ulepszonego systemu udzielania licencji wieloterytorialnych, 
w tym pilne wdrożenie poprzez skoordynowanie istniejących licencji w odniesieniu 
do mediów i treści, aby obejść istniejące bariery utrudniające dystrybucję i konsum-
pcję w UE; 
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 odkrywanie, badanie – i promowanie – nowych ścieżek prawnych w systemie 
własności intelektualnej (licencje commons, licencje otwarte itp.); 

 promowanie otwartego dostępu do dzieł osieroconych i niedostępnych w obrocie; 
oraz 

 zapewnianie wykorzystania treści publicznych do celów edukacyjnych po spełnieniu 
określonych warunków (zaleca się otwarty dostęp). 

 
Czwarty zestaw zaleceń dotyczy poprawy dostępu do treści publicznych i promowania 
innowacji z tym związanych: 
 

 pozytywny przegląd polityki publicznej w zakresie mediów i treści, w tym ocena 
bezpośredniego przekazywania treści i informacji za pośrednictwem różnego rodzaju 
modeli usług publicznych; 

 rozważenie w szczególności inicjatyw komercyjnych i innowacji społecznych w celu 
realizacji celów w zakresie publicznej produkcji i rozpowszechniania treści; 

 stworzenie ekosystemu wokół treści publicznych: inicjatywy dotyczące otwartej 
platformy danych i dystrybucji; 

 testowanie i wykorzystanie – w odniesieniu do określonych rodzajów treści 
publicznych – nowych elastycznych modeli biznesowych, powstałych w ramach 
inicjatyw dotyczących treści komercyjnych, w szczególności rozważenie modelu 
„freemium”, gdyż pozwala on na wyraźne rozróżnienie pomiędzy usługą publiczną, 
podstawowymi celami i dalszymi interesami komercyjnymi; 

 badanie i promowanie roli użytkowników jako „prosumentów” treści budzących 
zainteresowanie opinii publicznej; oraz 

 promowanie tworzenia innowacyjnych doświadczeń dla użytkownika w oparciu o bo-
gactwo treści publicznych, eliminując istniejące bariery, aby umożliwić innowatorom 
i przedsiębiorcom swobodne korzystanie z tych treści. 

 
Ostatni zestaw zaleceń dotyczy zwiększania świadomości użytkowników i edukowania 
wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów: 
 

 podniesienie świadomości użytkowników w zakresie europejskiego dziedzictwa 
cyfrowego; 

 inwestowanie w talenty: tworzenie miejsc pracy w sektorze publicznym, 
wymagających specjalistycznej wiedzy w zakresie cyfryzacji; oraz 

 stworzenie forum z branżą w celu opracowania programu europejskiego dla sektora 
mediów i sektora treści. 

Program „Kreatywna Europa”, jako nowy program ramowy dla sektora kulturalnego 
i kreatywnego stanowiący część wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, zawiera 
już odpowiedzi na część zagadnień wskazanych w niniejszym dokumencie. W szczególności 
jest on zgodny z niektórymi zaleceniami zawartymi w niniejszym sprawozdaniu, 
a mianowicie: przewiduje dalsze wsparcie gospodarcze dla sektora kreatywnego 
i kulturalnego do 2020 r.; promuje ponadnarodowe i międzysektorowe działania; 
koncentruje się na budowaniu potencjału; ma na celu podniesienie świadomości 
użytkowników poprzez dotarcie do nowych odbiorców; oraz odnosi się, w pewnym stopniu, 
do fragmentaryzacji finansowania i krótkoterminowej perspektywy projektów. 
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Niemniej jednak program ten powinien w sposób bardziej szczegółowy odnieść się do 
niektórych spośród zaleceń wskazanych powyżej, takich jak np.: crossmedialna produkcja 
treści; transgraniczna dystrybucja mediów i treści online; umieszczanie treści publicznych 
UE na istniejących platformach cyfrowych; stworzenie programu europejskiego; 
edukowanie i zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów w zakresie mediów 
i treści cyfrowych; wspieranie otwartego dostępu do treści publicznych; koordynacja 
cyfrowego dostarczania treści publicznych i korzystania z infrastruktury; promowanie 
wykorzystywania kapitału wysokiego ryzyka/inwestycji początkowych i propagowanie 
skoordynowanych platform dystrybucji online (treści publiczne, branża prasowa). 


