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MATERIAŁY OIDE 
 

Głównym celem strategii jednolitego rynku cyfrowego UE jest zniesienie ograniczeń regulacyjnych i ostateczne 

przekształcenie rynków krajowych w jeden wspólny rynek cyfrowy. W informacji wskazano podstawowe dokumenty, unijne i 

polskie strony poświęcone realizacji jednolitego rynku cyfrowego oraz wybrane publikacje. Na bieżąco są linkowane zapisy 

posiedzeń komisji sejmowych zajmujących się tą problematyką. 
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I. WPROWADZENIE 

 
Stworzenie połączonego jednolitego rynku cyfrowego dla przedsiębiorstw i konsumentów stało się jednym z celów działania 

nowej Komisji Jeana-Claude'a Junckera. Strategia jednolitego rynku cyfrowego, która została ogłoszona 16 maja 2015, jest 

kontynuacją europejskiej agendy cyfrowej. Głównym jej zadaniem jest stworzenie jednolitych ram prawnych dla rynku 

cyfrowego UE. Obejmuje ona 16 działań zamkniętych w 3 filarach, które Komisja planuje zrealizować do końca 2016. 

Wyodrębnienie tego jednego celu, czyli stworzenie jednolitych ram prawnych dla rynku cyfrowego w Unii Europejskiej ma 

pomóc w likwidowaniu barier regulacyjnych utrudniających transgraniczny e-handel i "stworzyć przestrzeń, w której obywatele 

i przedsiębiorcy mogą bez problemu uzyskiwać dostęp do różnego rodzaju działalności w internecie i prowadzić ją w 

warunkach wolnej konkurencji, niezależnie od obywatelstwa lub miejsca zamieszkania". 

19 stycznia 2016 Parlament Europejski przyjął rezolucję „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym” (pkt 8). Europosłowie 

ocenili 16 inicjatyw zaproponowanych przez Komisję a także przedstawili rekomendacje dotyczące działań, które powinny 

zostać podjęte, w tym. m.in. zaprzestania praktyki blokowania geograficznego (geo-blocking), usunięcia barier dla małych i 

średnich przedsiębiorstw oraz większego wykorzystania możliwości opartych na nowych technologiach teleinformatycznych. 

1 czerwca 2016 Komisja Europejska przedstawiła stan realizacji agendy jednolitego rynku cyfrowego (pkt 26), dołączając listy 

złożonych projektów legislacyjnych (pkt 9-15), w tym m.in. pakiet telekomunikacyjny, znoszący opłaty za roaming od 2017 i 

pierwszy pakiet dotyczący przemysłu oraz przygotowywanych inicjatyw (pkt 16-23). 

Postępy we wdrażaniu jednolitego rynku cyfrowego są przedmiotem obrad komisji sejmowych (pkt 32-35). 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (pkt 46). 
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 Dokumenty o charakterze ogólnym przyjęte w okresie 2010-2014  
 

II. DOKUMENTY DOTYCZĄCE JEDNOLITEGO RYNKU CYFROWEGO 

 
Rada Europejska 

1. Konkluzje Rady Europejskiej, EUCO 22/15,26.06.2015, s.7-8 
2. Konkluzje Rady Europejskiej, EUCO 237/14,18.12.2014, s.3 
3. Konkluzje Rady Europejskiej, EUCO 79/14, 27.06.2014, s. 15 

 
Rada Unii Europejskiej  
4. Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, 18-19.05.2015 
5. Polityka w dziedzinie jednolitego rynku cyfrowego - Projekt konkluzji Rady na temat cyfrowej transformacji 

europejskiego przemysłu, 8993/15, 28-29.05.2015 
6. Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, 11-12.06.2015  
7. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 15-16.06.2015 
 
Parlament Europejski  
8. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku 

cyfrowym” (2015/2147(INI)), 19.01.2016 
 
Komisja Europejska 
 

 Komunikat Komisji: Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, COM (2015) 192, 06.05.2015 

 Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian 

demokratycznych (wytyczne polityczne), Strasburg, 15 lipca 2014, s.5 (program KE J.C.Junckera) 

Wnioski  

9. Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi 

odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów , COM (2016) 283, 25.05.2016 
10. Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form 

dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia 
działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 
2009/22/WE, COM (2016) 289, 25.05.2016 

11. Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia 

audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku, COM (2016) 287, 25.05.2016 
12. Wniosek decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470 -790 MHz w 

Unii, COM (2016) 43, 02.02.2016 
13. Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów 

zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość, COM(2015) 635, 09.12.2015 
14. Wniosek  dotyczący  dyrektywy  w  sprawie niektórych  aspektów  umów  o  dostarczanie treści cyfrowych, COM(2015) 

634 , 09.12.2015 
15. Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego 

przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, COM (2015) 627, 09.12.2015 
 
Komunikaty  
16. Komunikat Komisji:  Kompleksowe podejście na rzecz ożywienia transgranicznego handlu elektronicznego z korzyścią 

dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw, COM (2016) 320, 25.05.2016 
17. Komunikat  Komisji: Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy. Szanse i wyzwania dla Europy, COM (2016) 288, 

25.05.2016 
18. Komunikat Komisji: Cyfryzacja europejskiego przemysłu Pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku cyfrowego, 

COM(2016) 180, 19.04.2016  
19. Komunikat Komisji: Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 Przyspieszenie 

transformacji cyfrowej w administracji, COM (2016) 179, 19.04.2016 
20. Komunikat Komisji: Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze - budowanie w Europie konkurencyjnej 

gospodarki opartej na danych i wiedzy, COM(2016) 178, 19.04.2016 
21. Komunikat Komisji:  Priorytety w normalizacji ICT na jednolitym rynku cyfrowym, COM (2016) 176, 19.04.2016,   

22. Komunikat Komisji: Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, COM (2015) 192, 06.05.2015 

23. Komunikat  „W  kierunku  nowoczesnych, bardziej europejskich ram prawa autorskiego”, COM (2015) 626, 09.12.2015 

 

 

http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/ogolne.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/ogolne.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2015-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-237-2014-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/pl/pdf
http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/eycs/2015/05/18-19/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8993-2015-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8993-2015-INIT/pl/pdf
http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/tte/2015/06/11-12/
http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/jha/2015/06/15-16/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0009+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0009+0+DOC+PDF+V0//PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&qid=1432811226203&from=PL
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_pl.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_pl.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-283-PL-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-283-PL-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-289-PL-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-289-PL-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-289-PL-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-289-PL-F1-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0287&qid=1467022362666&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0287&qid=1467022362666&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0287&qid=1467022362666&from=PL
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-43-PL-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-43-PL-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PL/1-2015-635-PL-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PL/1-2015-635-PL-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PL/1-2015-634-PL-F1-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0627&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0627&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0320&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0320&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0288&qid=1467025094017&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0180&qid=1461930124041&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0179&qid=1467023178435&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0179&qid=1467023178435&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0178&qid=1467022915522&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0178&qid=1467022915522&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0176&qid=1467024356745&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&qid=1432811226203&from=PL
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PL/1-2015-626-PL-F1-1.PDF
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/ogolne.pdf
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Sprawozdania 

24. Sprawozdanie Komisji: w sprawie przeglądu hurtowego rynku usług roamingu, COM (2016) 398, 15.06.2016, 

Dokumenty robocze 

25. Commission staff working document guidance on the implementation/application of directive 2005/29/EC on unfair 

commercial practices accompanying the document communication from the Commission to the European Parliament, 

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A comprehensive 

approach to stimulating cross-border e-Commerce for Europe's citizens and businesses, 25.05.2016, SWD (2016) 163  
 

III. REALIZACJA JEDNOLITEGO RYNKU CYFROWEGO 

26. Komunikat Komisji: Realizacja agendy jednolitego rynku na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji, COM(2016) 

361, s. 6-7  
27. Program prac Komisji – Najważniejsze dokumenty 
28. Digital Economy and Society Index (DESI) – informacje o różnicach w poziomie rozwoju cyfrowego państw 

członkowskich 
29. Management Plan 2016. Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, 15 marca 2016 
30. Progress by country - POLAND 
31. Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego na 2016 r. Profil krajowy Polska 

 

 

IV. POSIEDZENIA KOMISJI SEJMOWYCH 

VIII kadencja 

32. Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)  
 

VII kadencja 

33. Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)  

34. Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)  

35. Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)  
 

 

V. KOMUNIKATY PRASOWE I PUBLIKACJE ON-LINE 

36. Maciejewski M., Dimova M.: Powszechny jednolity rynek cyfrowy, maj 2016 
37. Komisja wytycza drogę do cyfryzacji europejskiego przemysłu, Bruksela, 19 kwietnia 2016  
38. Jak zaawansowany cyfrowo jest Twój kraj? Nowe dane dowodzą, że pełne wykorzystanie europejskiego potencjału 

wymaga podjęcia działań, Bruksela, 25 lutego 2016 
39. W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym, W skrócie,14 stycznia 2016 
40. Digital Single Market for Europe and geo-blocking, At a glance, European Parliament, 13 maja 2015 
41. Jednolity rynek cyfrowy w Europie: Komisja określa 16 inicjatyw realizujących ten cel, Bruksela, 6 maja 2015 
42. Strategia jednolitego rynku cyfrowego: Komisja Europejska uzgadnia obszary działania, Bruksela, 25 marca 2015 

 
 

 
VI. STRONY INTERNETOWE 
43. Digital Single Market – strona Komisji Europejskiej 

- Press Releases 
44. Priorytet KE – Jednolity rynek cyfrowy 

- komunikaty prasowe 
45. Jednolity rynek cyfrowy Europy – strona internetowa Rady Unii Europejskiej 
46. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
47. Ministerstwo Cyfryzacji 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0398&qid=1467099376952&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0163&qid=1467034151162&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0163&qid=1467034151162&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0163&qid=1467034151162&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0163&qid=1467034151162&from=PL
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-361-PL-F1-1-ANNEX-1.PDF
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_pl.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/amp/doc/cnect_mp_2016_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/poland
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/poland
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=14161
http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/F04D3D186DCE6B8DC1257FB700449932/%24File/0061808.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/archiwum_dokumentow/int.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.9.4.pdf
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjY4bOFwLnNAhXENJoKHa4BCZsQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_IP-16-1407_pl.pdf&usg=AFQjCNGwSNjgpkE9mxLdFZApe2hDGBIoAw&sig2=h889pa3W8GxO4ailTI6uSQ&cad=rja
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-384_pl.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-384_pl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573911/EPRS_ATA%282016%29573911_PL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/557002/EPRS_ATA%282015%29557002_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_pl.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4653_pl.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/newsroom
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://ec.europa.eu/priorities/announcements_en?priorities=29
http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/digital-single-market-strategy/
http://krmc.mac.gov.pl/
http://krmc.mac.gov.pl/
https://mc.gov.pl/
https://mc.gov.pl/
http://oide.sejm.gov.pl/oide/en/images/files/archiwum_dokumentow/sue.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/en/images/files/archiwum_dokumentow/sue.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/en/images/files/archiwum_dokumentow/acf.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/archiwum_dokumentow/int.pdf

