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Realizacja jednolitego rynku cyfrowego 
wg stanu na 24.09.2018 

 
 

MATERIAŁY OIDE 
 
Od czasu uruchomienia strategii jednolitego rynku cyfrowego w maju 2015 roku, Komisja przedstawiła wnioski dotyczące 

wszystkich 29 inicjatyw uznanych za kluczowe. W informacji wskazano podstawowe dokumenty, strony internetowe oraz 

wybrane publikacje poświęcone temu zagadnieniu. 
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I. WPROWADZENIE 

 
W 2015 roku Rada Europejska zatwierdziła strategię jednolitego rynku cyfrowego dla Unii. W 2017 Komisja Europejska 
opublikowała śródokresowy przegląd strategii jednolitego rynku cyfrowego (pkt 18), w którym podsumowała 

poczynione postępy i zidentyfikowała trzy główne obszary, w których konieczne są dalsze działania UE:  
1) rozwój pełnego potencjału europejskiej gospodarki opartej na danych,  

2) ochrona atutów Europy poprzez zajęcie się wyzwaniami w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, 

3) propagowanie platform internetowych jako odpowiedzialnych podmiotów działających w sprawiedliwym środowisku 

internetowym. 

16 maja 2018 Komisja Europejska przedstawiła stan realizacji agendy jednolitego rynku cyfrowego, w tym listę inicjatyw 

ustawodawczych przyjętych oraz w toku (załącznik do COM(2018) 320 – pkt 17), jako wkład w nieformalne spotkanie 

przywódców UE w Sofii.  

Zgodnie z informacją na stronie Komisji, do września 2018 uzgodniono 17 wniosków ustawodawczych, a 13 inicjatyw 

legislacyjnych Komisji jest w trakcie rozpatrywania (pkt 20).  

W latach 2016–2018 przyjęto m.in. następujące regulacje, które weszły lub wkrótce wejdą w życie: 

 zniesienie opłat roamingowych  

 transgraniczne przenoszenie usług online w zakresie treści  

 zniesienie nieuzasadnionego blokowania geograficznego 

 ogólne rozporządzenie o ochronie danych (tzw. RODO) 

 swobodnego przepływu danych nieosobowych 

 dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (dyrektywa NIS)  

 kodeks łączności elektronicznej. 

 
W ramach realizacji strategii cyfrowej podejmowane są kolejne działania dotyczące: 

o wniosku ws. jednolitego portalu cyfrowego jako pojedynczego punktu dostępu do informacji w sprawach pracy, 
emerytury, studiów czy działalności gospodarczej w innym kraju UE 

o wniosku w sprawie agencji bezpieczeństwa cybernetycznego UE oraz nowego europejskiego systemu 
certyfikacji, 

o rozporządzenia o prywatności elektronicznej 
o europejskiego podejścia do przyszłości sztucznej inteligencji 
o wniosku ws. Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali 
o praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. 

 

Komisja apeluje o uzgodnienie wszystkich pozostałych wniosków dotyczących jednolitego rynku cyfrowego, zgodnie ze 

stanowiskiem Rady Europejskiej z października 2017 r., do końca 2018 roku. 

 

We wniosku dotyczącym wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 Komisja zwiększyła zakres wspierania 

priorytetów w dziedzinie technologii cyfrowych, proponując nowy program „Cyfrowa Europa” (pkt 19, s. 8-11), a także 

poprzez kluczowy wkład w gospodarkę cyfrową w obszarach takich jak badania i innowacje oraz polityka spójności i instrument 
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„Łącząc Europę”. Tym dodatkowym wysiłkom w ramach budżetu UE powinny towarzyszyć dodatkowe inwestycje ze strony 

państw członkowskich i zachęty dla sektora prywatnego. 

 

 

 

 

 
 
II. DOKUMENTY DOTYCZĄCE JEDNOLITEGO RYNKU CYFROWEGO 

 

Rada Europejska 

1. Konkluzje Rady Europejskiej, pkt IV, 28.06.2018 
2. Konkluzje Rady Europejskiej, pkt 1 i pkt 7, 23.03.2018 
3. Konkluzje Rady Europejskiej, pkt 9-12,19.10.2017 
4. Konkluzje Rady Europejskiej, pkt 13 i pkt 24, 22-23.06.2017 

 
 

Akty prawne  

5. Rozporządzenie w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego ,Dz.Urz.UE 2018 L 601, s. 1, 

6. Rozporządzenie w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek, Dz.Urz.UE 2018 L 112, s. 19, 

7. Rozporządzenie w odniesieniu do przepisów w zakresie hurtowych rynków usług roamingu, Dz.Urz.UE 2017 L 147, s. 

1, 

8. Decyzja w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470-790 MHz w Unii, Dz.Urz.UE 2017 L 138, s. 131, 

9. Rozporządzenie w sprawie transgranicznego przenoszenia usług online w zakresie treści, Dz.Urz.UE 2017 L 168, s. 1, 

10. Dyrektywa w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów 
chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub 

osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, Dz.Urz.UE 2017 L 242, s. 6, 

11. Rozporządzenie w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii w dostępnych formatach 
określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób 
niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z 

drukiem, Dz.Urz.UE 2017 L 242, s. 1 

12. Rozporządzenie w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych, Dz.Urz.UE 2017 
L 286, s. 1, 

13. Rozporządzenie w sprawie współpracy w zakresie ochrony konsumentów, Dz.Urz.UE 2017 L 345, s. 1, 

14. Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE 2016 L 119, s. 1, 
 
WSZYSTKIE INICJATYWY WG STANU NA WRZESIEŃ 2018 
 

Parlament Europejski  
15. Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia jednolitego 

portalu cyfrowego, 13.09.2018 
16. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie platform internetowych i jednolitego rynku 

cyfrowego (2016/2276(INI)), 15.06.2017 
 
Komisja Europejska 
 
17. Komunikat komisji w sprawie ukończenia budowy wiarygodnego jednolitego rynku cyfrowego dla wszystkich Wkład 

Komisji Europejskiej w nieformalne spotkanie przywódców UE poświęcone kwestiom ochrony danych i jednolitego 
rynku cyfrowego, COM (2018) 320, 16.05.2018  

18. Komunikat komisji w sprawie przeglądu śródokresowego realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego Połączony 
jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich, COM(2017) 228, 10.05.2017 
Załącznik  

19. Komunikat komisji w sprawie nowoczesnego budżetu dla Unii, która chroni, wspiera i broni –Wieloletnie ramy finansowe 
na lata 2021-2027, COM(2018) 321, 02.05.2018, „Cyfrowa Europa”, s. 8-11 

 
 
 

V. KOMUNIKATY PRASOWE I PUBLIKACJE ON-LINE 

20. Tworzenie jednolitego rynku cyfrowego - działania Komisji Europejskiej od 2015 (EN) 
21. Korzystaj z nowych praw cyfrowych w Europie podczas letnich wakacji, Bruksela, 27.07.2018 
22. Spotkanie przywódców UE w Sofii: ukończenie tworzenia godnego zaufania, jednolitego rynku cyfrowego z korzyścią 

dla wszystkich, Bruksela, 15.05.2018 

http://www.consilium.europa.eu/media/35952/28-euco-final-conclusions-pl.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2018-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14-2017-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8-2017-INIT/pl/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1527687195630&uri=CELEX:32018R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0920
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0899
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:2017:1564:oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:2017:1564:oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:2017:1564:oj
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1527673620813&uri=CELEX:32017R1563
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1527673620813&uri=CELEX:32017R1563
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1527673620813&uri=CELEX:32017R1563
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1527673620813&uri=CELEX:32017R1563
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1527674742372&uri=CELEX:32017R1953
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1527675586658&uri=CELEX:32017R2394
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1527687453658&uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1527687453658&uri=CELEX:32016R0679
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=47878
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=47878
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0349+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0349+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0272+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0272+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2276(INI)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=COM:2018:320:FIN&qid=1526546016948&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=COM:2018:320:FIN&qid=1526546016948&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=COM:2018:320:FIN&qid=1526546016948&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4215207-362b-11e7-a08e-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4215207-362b-11e7-a08e-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4215207-362b-11e7-a08e-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0321&qid=1527239570466&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0321&qid=1527239570466&from=PL
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/creating-digital-single-market-european-commission-actions-2015
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4681_pl.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3740_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3740_pl.htm
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23. The Commission’s Contribution to the Leaders’ Agenda, May 2018 
24. Dane w UE: Komisja zwiększa intensywność działań, aby zwiększyć dostępność i wymianę danych dotyczących opieki 

zdrowotnej, Bruksela, 25.04.2018  
25. Raport KE: cyfrowa przepaść , Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 03.03.2017 
26. Materiały OIDE: Jednolity rynek cyfrowy, 21.06.2016 

 
 
        VI. STRONY INTERNETOWE 

27. Jednolity rynek cyfrowy – strona Komisji Europejskiej 
- komunikaty prasowe 

28. Jednolity rynek cyfrowy Europy – strona internetowa Rady Unii Europejskiej 
29. Reforma ochrony danych – strona internetowa Rady Unii Europejskiej 
30. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
31. Ministerstwo Cyfryzacji  
32. Progress by country - POLAND 

 
 

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=47878
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_pl.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_pl.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/cyfrowa.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_pl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en#latest
http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/digital-single-market/
http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/data-protection-reform/
http://krmc.mac.gov.pl/
http://krmc.mac.gov.pl/
https://mc.gov.pl/
https://mc.gov.pl/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/poland
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/poland

