
 
 
Monitoring działań w UE (legislacja, publikacje) – 8 marca 2023 r. 
 

 Informacje generalne o prawie UE – akty prawne i dokumenty strategiczne 
 
Ocena skutków wywieranych przez przedsięwzięcie na środowisko (OOŚ) – Dyrektywa 
2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko 
 

Dyrektywa, znana też jako dyrektywa o OOŚ, ma na celu zapewnienie: 

 wysokiego poziomu ochrony środowiska;  

 uwzględnienia aspektów środowiskowych w przygotowaniu i zatwierdzaniu 
przedsięwzięć.  

Cel ten jest realizowany poprzez zapewnienie, aby przeprowadzana była ocena środowiskowa 
niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych wymienionych w załącznikach I i II 
dyrektywy (lotniska, instalacje jądrowe, linie kolejowe, drogi, instalacje do przetwarzania 
odpadów, zakłady oczyszczania ścieków itp.). 

Dyrektywa o OOŚ ma zastosowanie do szerokiego zakresu przedsięwzięć publicznych i 
prywatnych. 

Dyrektywa 2011/92/UE definiuje proces oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), który 
zapewnia poddanie ocenie przedsięwzięć, które mogą powodować znaczące skutki w 
środowisku, przed ich zatwierdzeniem. 

Przepisy zmieniające przyjęto w 2014 r. (dyrektywa 2014/52/UE). W myśl dążenia do 
inteligentniejszych uregulowań prawnych dyrektywa ta: 

 pomaga ograniczyć obciążenie administracyjne;  

 poprawia poziom ochrony środowiska, aby umożliwić rozsądniejsze, bardziej 
przewidywalne i zrównoważone decyzje biznesowe dotyczące inwestycji publicznych i 
prywatnych;  

 uwzględnia zagrożenia i wyzwania, które pojawiły się od czasu, gdy 30 lat temu weszły 
w życie pierwotne przepisy. Oznacza to zwrócenie większej uwagi na aspekty takie jak 
efektywne gospodarowanie zasobami, zmiana klimatu oraz zapobieganie klęskom 
żywiołowym, które to zagadnienia są obecnie lepiej odzwierciedlone w procesie oceny.  

Główne zmiany: 

 Państwa UE mogą uprościć różne procedury oceny oddziaływania na środowisko.  

 Wprowadzono ramy czasowe dla różnych etapów oceny środowiskowej.  

 Uproszczono procedurę kontroli przesiewowej, służącej do ustalenia, czy OOŚ jest 
konieczna.  

 Decyzje muszą być należycie uzasadniane w świetle zaktualizowanych kryteriów 
kontroli przesiewowej.  

 Raporty o oddziaływaniu na środowisko mają być bardziej zrozumiałe dla 
społeczeństwa, szczególnie jeżeli chodzi o oceny obecnego stanu środowiska oraz 
rozwiązań alternatywnych dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.  

 Poprawiono jakość i treść raportów. Właściwe organy muszą udowodnić swoją 
obiektywność, by uniknąć konfliktu interesów.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:32011L0092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:32011L0092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:32011L0092


 Podstawy pozwolenia na realizację projektu (decyzja właściwych organów o 
zatwierdzeniu przedsięwzięcia.) muszą być jasne i przejrzyste dla społeczeństwa.  

 Jeżeli przedsięwzięcia wiążą się z istotnie niekorzystnymi skutkami dla środowiska, 
wykonawcy mają obowiązek unikać takich skutków, zapobiegać im lub je ograniczyć. 
Przedsięwzięcia te muszą być monitorowane.  

Proces OOŚ funkcjonuje następująco: 

 wykonawca przedsięwzięcia może zażądać od właściwego organu określenia, co 
powinno być objęte informacją o oddziaływaniu na środowisko (etap określania 
zakresu);  

 wykonawca musi przedstawić informację o oddziaływaniu na środowisko (w formie 
raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z załącznikiem IV dyrektywy);  

 organy środowiskowe i społeczeństwo, a także organy lokalne i regionalne (jak i 
dowolne państwo członkowskie UE, na które przedsięwzięcie ma wpływ) muszą 
otrzymać informację i konieczne jest przeprowadzenie z nimi konsultacji;  

 właściwe organy podejmują decyzję, biorąc pod uwagę wyniki konsultacji; decyzja ta 
obejmuje też uzasadniony wniosek dotyczący istotnych skutków przedsięwzięcia;  

 organ informuje społeczeństwo o swojej decyzji;  

 społeczeństwo może zakwestionować tę decyzję przed sądem.  

Konsultacje ze społeczeństwem są kluczową cechą procesu OOŚ. Aby zapewnić skuteczny 
udział społeczeństwa, raport o oddziaływaniu na środowisko i inne informacje muszą być 
przekazywane jak najwcześniej. Informować można drogą elektroniczną, korzystając z 
ogłoszeń publicznych lub lokalnych gazet, lub rozlepiając plakaty. 

W odpowiednich ramach czasowych organy muszą podjąć decyzję, czy zatwierdzić projekt, 
czy też nie. Muszą także udostępnić ogółowi społeczeństwa, a także organom 
środowiskowym, lokalnym i regionalnym treść decyzji zatwierdzającej, w tym główny powód 
zatwierdzenia oraz wszystkie związane z tym warunki środowiskowe itp. W przypadku 
odmowy zatwierdzenia przedsięwzięcia zobligowane są do podania przyczyny. 

Państwa UE mogą także ustanowić bardziej rygorystyczne warunki i określić kary za wszelkie 
naruszenia. 

Dyrektywa 2011/92/UE ma zastosowanie od 17 lutego 2012 r. Stanowi ona kodyfikację 
czterech wcześniejszych dyrektyw (85/337/EWG, 97/11/WE, 2003/35/WE oraz 2009/31/WE), 
z których pierwsza weszła do porządku prawnego państw UE w dniu 3 lipca 1988 r. 

Dyrektywa zmieniająca 2014/52/EU ma zastosowanie od dnia 25 kwietnia 2014 r., przy czym 
do porządku krajowego państw UE musiała zostać włączona do dnia 16 maja 2017 r. 
 
Link do aktu prawnego: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0092-20140515 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne, stanowiska: 
 
1. Akt o usługach cyfrowych – rozporządzenie wykonawcze 
 
Konsultacje publiczne przepisów dot. gospodarki i usług cyfrowych w UE – w oparciu o 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 
2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt 
o usługach cyfrowych) – projekt rozporządzenia wykonawczego w sprawie szczegółowych 
zasad prowadzenia niektórych postępowań przez Komisję zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 – Etap legislacyjny – Projekt aktu 
prawnego. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 16 marca 2023 r. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0092-20140515


W akcie o usługach cyfrowych upoważniono Komisję do przyjmowania aktów wykonawczych 
dotyczących praktycznych ustaleń w zakresie kwestii wymienionych w art. 83 aktu, takich jak: 

 postępowania, o których mowa w art. 69–72, regulujące aspekty uprawnień 
dochodzeniowych i wykonawczych przysługujących Komisji; 

 wysłuchanie, o którym mowa w art. 79; 

 wynegocjowane ujawnienie informacji, o którym mowa w art. 79. 

Rozporządzenie wykonawcze będzie zawierać przepisy dotyczące wszystkich praktycznych 
ustaleń, o których mowa w art. 83 aktu o usługach cyfrowych. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/akt-o-uslugach-cyfrowych-rozporzadzenie-wykonawcze/ 
 
2. Ostatnia faza konsultacji - Redukcja emisji dwutlenku węgla – przegląd norm emisji dla 

pojazdów ciężkich 
 
Ostatnia faza konsultacji przepisów dotyczących prawa ochrony środowiska (klimat) – m.in 
ocena Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 
2019 r. określające normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich oraz rozporządzenia (UE) 
2017/2400 w sprawie certyfikacji emisji CO2 oraz rozporządzenia (UE) 2018/956 w sprawie 
monitorowania i sprawozdawczości - wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie (UE) 2019/1242 w zakresie wzmocnienia norm wydajności emisji CO₂ dla 
nowych pojazdów ciężkich i integracji sprawozdawczości zobowiązań i uchylające 
rozporządzenie (UE) 2018/95 – III Etap legislacyjny – Przyjęcie przez Komisję. Ostateczny 
termin na przesłanie opinii to 5 maja 2023 r. 
 

Obecne normy emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, określone w rozporządzeniu (UE) 
2019/1242 ustanawiają średnie normy emisji CO2 dla nowych ciężkich samochodów 
ciężarowych (powyżej 16 t) od 2025 r., które zostaną zaostrzone od 2030 r. Rozporządzenie 
zawiera również klauzulę przeglądową: do końca 2022 r. Komisja jest zobowiązana dokonać 
przeglądu skuteczności rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, przedstawić 
wniosek dotyczący jego zmiany. 

Normy emisji CO2 dla pojazdów ciężkich opierają się na rozporządzeniu (UE) 2017/2400 w 
sprawie certyfikacji emisji CO2 oraz rozporządzeniu (UE) 2018/956 w sprawie monitorowania 
i sprawozdawczości. 

Inicjatywa ta jest również powiązana z innymi politykami UE, w tym z dyrektywą w sprawie 
eurowiniety, dyrektywą w sprawie ekologicznie czystych pojazdów, proponowanym 
rozporządzeniem w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, dyrektywą w sprawie 
energii odnawialnej i dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej, unijnym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji, normami w zakresie zanieczyszczeń powietrza dla nowych 
pojazdów ciężkich, oraz proponowanym nowym systemem handlu emisjami dla transportu 
drogowego i budynków. 

Transport drogowy ma ogromne znaczenie dla osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego 
Ładu. Obejmuje to cele dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 
% do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. 

Obecne przepisy UE dotyczące norm emisji CO2 mają decydujące znaczenie dla zmniejszenia 
emisji z nowych pojazdów ciężkich. Jak zapowiedziano w strategii na rzecz inteligentnej 
mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, Komisja dokona przeglądu tych 
przepisów i określi ambitniejsze cele w zakresie redukcji emisji w odniesieniu do tych 
pojazdów. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/ostatnia-faza-konsultacji-redukcja-emisji-dwutlenku-wegla-
przeglad-norm-emisji-dla-pojazdow-ciezkich/ 

https://pracodawcy.pl/akt-o-uslugach-cyfrowych-rozporzadzenie-wykonawcze/
https://pracodawcy.pl/ostatnia-faza-konsultacji-redukcja-emisji-dwutlenku-wegla-przeglad-norm-emisji-dla-pojazdow-ciezkich/
https://pracodawcy.pl/ostatnia-faza-konsultacji-redukcja-emisji-dwutlenku-wegla-przeglad-norm-emisji-dla-pojazdow-ciezkich/


 
3. Stanowisko ZPPM – okres przejściowy dla nowych wartości najwyższych dopuszczalnych 

stężeń (NDS) dla tlenków azotu 
 

Związek Pracodawców Polska Miedź, działając w imieniu podmiotów członkowskich, pragnie 
zwrócić uwagę na istotną dla polskich podmiotów kwestię dotyczącą nowych wartości 
najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) dla tlenków azotu oraz uzyskać wsparcie dla 
przemysłu wydobywczego w działaniach mających na celu przedłużenie okresu przejściowego 
dla obowiązujących obecnie wartości dla tej substancji. 

W ten sposób chcielibyśmy zwrócić uwagę na realizowaną przez organizację Euromines 
inicjatywę, której celem jest przedłużenie okresów przejściowych dla nowych wartości 
najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) dla tlenków azotu (tlenek azotu - NO i dwutlenek 
azotu - NO2). 

European Association of Mining Industries, Metal Ores & Industrial Minerals - Euromines - jest 
jednym z największych przedstawicieli europejskiego przemysłu wydobywczego, czynnie 
reprezentującym interesy naszej branży na forum Unii Europejskiej. Związek Pracodawców 
Polska Miedź jest członkiem tej organizacji i należy do najbardziej aktywnych jej członków. Ze 
względu na trudności, jakie polskie firmy napotkały w procesie dostosowania się do ustalonych 
przez KE nowych wartości NDS znaleźliśmy się również w gronie pomysłodawców wyżej 
wymienionej inicjatywy. 

Będziemy bardzo wdzięczni za zapoznanie się z tym problemem oraz wsparcie naszych 
działań poprzez przesłanie do Dyrekcji ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia 
Społecznego Komisji Europejskiej stanowiska Ministerstwa wspierającego działania mające 
na celu wydłużenie okresu przejściowego dla tlenku azotu w sektorze górnictwa podziemnego 
do dnia 21 sierpnia 2026 r. 

Podobne pismo do KE, zostało w grudniu 2022 r. podpisane przez 10 stowarzyszeń 
reprezentujących przemysł wydobywczy Polski, Niemiec, Szwecji, Finlandii, Austrii, Hiszpanii, 
Portugalii, Węgier oraz Grecji. Niestety KE odmówiła wówczas zajęcia się tym problemem 
stwierdzając m.in., że nie otrzymała żadnego wniosku w tej sprawie z państw członkowskich. 

Powyższa inicjatywa europejskiego przemysłu wydobywczego została podjęta po starannej 
analizie możliwości dostosowania się europejskiego przemysłu wydobywczego do wymogów 
zawartych w dyrektywie Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 ustanawiającej czwarty 
wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 
Rady 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 
2009/161/UE dotyczącej m.in. NDS dla tlenku azotu, dwutlenku azotu i tlenku węgla oraz 
ustaliła okres przejściowy dla górnictwa i budowy tuneli kończącym się najpóźniej 21 sierpnia 
2023 r.  

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0164&from=MT) 

Co więcej, sama KE przyznała w motywie 17 preambuły do dyrektywy Komisji (UE) 2017/164 
zawierającym uzasadnienie przepisów części normatywnej Komisja Europejska wskazała na 
fakt, iż „istnieją obawy co do technicznej wykonalności proponowanych wartości IOELV 
(Wskaźnikowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego) dla monotlenku azotu i 
dwutlenku azotu w sektorze górnictwa podziemnego i budowy tuneli (…). W przypadku 
wdrażania w sektorze górnictwa podziemnego i budowy tuneli należy zatem umożliwić 
państwom członkowskim skorzystanie z okresu przejściowego w odniesieniu do wartości 
dopuszczalnych monotlenku azotu, dwutlenku azotu i tlenku węgla określonych w załączniku 
do niniejszej dyrektywy, a Komisji umożliwić przegląd powyższych kwestii przed końcem 
okresu przejściowego. (…)”. 

Postanowienia dyrektywy 2017/164 zostały implementowane do prawa polskiego w 
rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0164&from=MT


sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy. 

Ze względu na przyjęte w naszym prawodawstwie wartości NDS (Rozporządzenie Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 
Dz.U. 2018, poz. 1286), dla Polski kluczowe jest wsparcie działań mających na celu 
wydłużenie okresu przejściowego dla sektora górnictwa podziemnego o 3 lata (do dnia 21 
sierpnia 2026 r.), dla tlenku azotu o NDS – 3,5 mg/m3 i NDSCh – 7 mg/m3. 

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że przed końcem okresu przejściowego Komisja 
Europejska powinna dokonać przegląd stanu prawnego i faktycznego związanego z 
wdrażaniem w/w dyrektywy. Niestety, ze względu na epidemię COVID-19 oraz agresję Rosji 
na Ukrainę działania te zrealizowano jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Według nas te 
działania z powodów obiektywnych nie były efektywne, gdyż nie zwrócono się do państw 
członkowskich ani partnerów społecznych w sposób pozwalający na przekazanie rzetelnej 
opinii w tym zakresie.  

Ponadto, z tych samych powodów nie zniknęła przesłanka technicznej wykonalności 
proponowanych wartości IOELV dla monotlenku azotu i dwutlenku azotu w sektorze górnictwa 
podziemnego i budowy tuneli. (…) 
 
Link: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-okres-przejsciowy-dla-nowych-wartosci-
najwyzszych-dopuszczalnych-stezen-nds-dla-tlenkow-azotu/ 
 

 Publikacje oraz inne informacje: 
 
1. Webinar Deloitte: What chances and opportunities does climate risk analysis offer to 

FSIs? 
 

Jakie szanse i możliwości daje analiza ryzyka klimatycznego? Dowiedz się, jak zarządzać 
ryzykiem klimatycznym i możliwościami związanymi z klimatem w swojej organizacji. 

Weź udział w seminarium internetowym Deloitte i dowiedz się, jak przyspieszyć integrację 
zagrożeń klimatycznych i związanych z nimi szans w Twojej organizacji. 

Deloitte Polska zaprasza na bezpłatne seminarium on-line: What chances and opportunities 
does climate risk analysis offer to FSIs?, które odbędzie się 13 marca 2023 r. w godz. 14:00 - 
15:00. 

Zmiany klimatu stwarzają zagrożenia i szanse dla organizacji. Niezbędne jest zrozumienie 
ryzyka fizycznego, przejściowego i związanego z odpowiedzialnością środowiskową, na które 
narażona jest Twoja organizacja. Podejście ukierunkowane na cel przyspieszy integrację 
zagrożeń i szans związanych z klimatem w organizacji. Zabezpieczy to zarządzanie ryzykiem 
związanym z klimatem, określenie odpowiednich strategii łagodzenia skutków oraz zapewni 
uwzględnienie ewentualnych korzyści. 

Tematy:  

 wymogi dotyczące oceny ryzyka klimatycznego dla FSI 

 narzędzia wykorzystywane do oceny ryzyka klimatycznego: analiza scenariuszy i testy 
warunków skrajnych 

 testy warunków skrajnych ryzyka klimatycznego i ich rosnące znaczenie 

 wyniki i charakterystyka klimatycznych testów warunków skrajnych przeprowadzonych 
w krajach, dla których wyniki są dostępne publicznie (takich jak Francja, UE, Wielka 
Brytania, Kanada, Hongkong, Australia) 

 wnioski wyciągnięte z testów warunków skrajnych dotyczących zmiany klimatu 

https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-okres-przejsciowy-dla-nowych-wartosci-najwyzszych-dopuszczalnych-stezen-nds-dla-tlenkow-azotu/
https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-okres-przejsciowy-dla-nowych-wartosci-najwyzszych-dopuszczalnych-stezen-nds-dla-tlenkow-azotu/


 scenariusze Network for Greening the Financial System (NGFS) ogólnie stosowane w 
tych ćwiczeniach 

Bezpłatne webinarium poprowadzą eksperci Deloitte, Senior Manager Katarzyna Średzińska, 
Senior Manager Aleksander Łaszek, Senior Manager Katarzyna Dąbrowska i Dyrektor Paweł 
Jagłowski, którym towarzyszyć będą nasi goście z Fitch Ratings: Country Head Poland and 
Central & Eastern Europe Małgorzata Kleniewska- Wodtke, Senior Director w Sustainable 
Fitch Janine Dow i CFA Director, Financial Institutions Research w Fitch Ratings François-
Xavier Deucher. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/webinar-deloitte-what-chances-and-opportunities-does-climate-
risk-analysis-offer-to-fsis/ 
 
2. Bezpłatny webinar E-COMMERCE: Możliwości wejścia na rynek ukraiński za pomocą 

witryny Marketplace Prom.ua 
 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaprasza na bezpłatny webinar E-COMMERCE: 
Możliwości wejścia na rynek ukraiński za pomocą witryny Marketplace Prom.ua, która 
odbędzie się 15 marca 2023 r., o godz. 14:00 na platformie ZOOM oraz stacjonarnie. 

Business for Ukraine Center organizuje drugi z cyklu webinariów o rynku e-commerce 
„Możliwości wejścia na rynek ukraiński za pomocą witryny Marketplace Prom.ua”. 

Zajmujesz się sprzedażą, chcesz poszerzyć grono kupujących i szukasz sposobów wejścia na 
rynek ukraiński? Dołączając do webinaru, dowiesz się, jak pomoże Ci w tym witryna 
Marketplace Prom.ua! A firma Nova Global pomoże rozwiązać kwestię transgraniczny. 

Na koniec wydarzenia przewidujemy możliwość zadawania pytań zaproszonym prelegentom! 

15 marca o 14:00 Warszawa/15:00 Kijów - platforma ZOOM.  

W webinarze będą brali udział: Bogusława Rudecka - Dyrektor Business for Ukraine Center; 
Oleg Firsenko - Kierownik rozwoju sklepu internetowego Prom.ua, Ganna Motresku – VP, 
speaker ds. importu (Ukraina) w Nova Global. 

Partnerzy merytoryczne: Nova Global, Prom.ua. Patronat: SUP, Diia.Business. 

Wydarzenie realizowane we współpracy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców z Fundacją 
Totalizatora Sportowego. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/bezplatny-webinar-e-commerce-mozliwosci-wejscia-na-rynek-
ukrainski-za-pomoca-witryny-marketplace-prom-ua/ 
 
3. Legal Alert KPMG: Projekt nowelizacji Prawa Autorskiego (wdrożenie dyrektywy DSM 

oraz dyrektywy SATCAB II) 
 

W listopadzie 2022 r. opracowany został projekt przepisów krajowych wdrażających 
Dyrektywę DSM oraz Dyrektywę SATCAB II.  

Dyrektywa DSM (Digital Single Market) ma na celu ujednolicenie regulacji dot. eksploatacji 
utworów i w dużej mierze dotyczy rynku cyfrowego, dyrektywa SATCAB II dotyczy natomiast 
rozpowszechniania materiałów radiowych i telewizyjnych na obszarze całej Unii Europejskiej. 

17 listopada 2022 r. opracowany został projekt przepisów krajowych wdrażających: 

 Dyrektywę 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw 
pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 
2001/29/WE (DSM) oraz 

 Dyrektywę 2019/789 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającą przepisy dotyczące 
wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych 

https://pracodawcy.pl/webinar-deloitte-what-chances-and-opportunities-does-climate-risk-analysis-offer-to-fsis/
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https://pracodawcy.pl/bezplatny-webinar-e-commerce-mozliwosci-wejscia-na-rynek-ukrainski-za-pomoca-witryny-marketplace-prom-ua/
https://pracodawcy.pl/bezplatny-webinar-e-commerce-mozliwosci-wejscia-na-rynek-ukrainski-za-pomoca-witryny-marketplace-prom-ua/


transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do 
reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
93/83/EWG (SATCAB II). 

Zmiany Prawa Autorskiego przewidziane w projekcie obejmują między innymi: 

 zmianę regulacji dotyczącej reemisji, mającą na celu jej ujednolicenie, poprzez objęcie 
obowiązkiem pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania przy zawieraniu umów 
licencyjnych na emisję wszystkich reemitentów (tj. nie tylko operatorów sieci 
kablowych) oraz wszystkich form reemitowanych utworów (tj. również programów 
radiowotelewizyjnych udostępnionych drogą wprowadzenia bezpośredniego (tzw. 
direct injection)); 

 wprowadzenie przepisów dotyczących działalności dostawców usług udostępniania 
treści online oraz uzupełnienie ustawy o definicję tego podmiotu; 

 wprowadzenie wyłączenia od stosowania tzw. „klauzuli bestsellerowej”, umożliwiającej 
podwyższenie wynagrodzenia dla twórcy, która w nowym stanie prawnym nie znajdzie 
zastosowania do umów zawieranych z organizacją zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi lub z niezależnym podmiotem zarządzającym; 

 przyznanie twórcom prawa do otrzymywania informacji o przychodach za korzystanie 
z utworu jakie otrzymują osoby na które dany twórca przeniósł prawa majątkowe, bądź 
którym udzielił licencji; 

 zmiana uprawnień twórcy w sytuacji, gdy nabywca praw autorskich nie przystępuje do 
rozpowszechniania utworu w terminie uzgodnionym: w takim przypadku twórca może 
wyznaczyć termin dodatkowy, po upływie którego może od umowy odstąpić, bądź ją 
wypowiedzieć; w nowym stanie prawnym uprawnienie do odstąpienia lub 
wypowiedzenia umowy będzie przysługiwało każdorazowo po upływie 10 lat (w 
przypadku utworów architektonicznych termin ten wyniesie 20 lat); 

 uzupełnienie regulacji dotyczącej praw współtwórców utworu wizualnego oraz artystów 
wykonawców, o możliwość otrzymania wynagrodzenia z tytułu publicznego 
udostępniania utworu; 

 przyznanie artystom wykonawcom utworów muzycznych oraz słowno-muzycznych 
nowego uprawnienia zgodnie z którym należy im się wynagrodzenie z tytułu 
publicznego udostępnienia utrwalenia artystycznego wykonania, które w 
dotychczasowym stanie prawnym im nie przysługiwało; 

 przyznanie wydawcom publikacji prasowych nowego prawa pokrewnego do 
zwielokrotniania i udostępniania publikacji m.in. w serwisach internetowych oraz 
wprowadzenie obowiązkowego podziału przychodów z tego tytułu pomiędzy 
wydawców a autorów treści w stosunku po 50%. 

Projekt jest na etapie zgłaszania uwag przez Komitet do Spraw Europejskich. 
 
Więcej informacji: https://pracodawcy.pl/legal-alert-kpmg-projekt-nowelizacji-prawa-
autorskiego-wdrozenie-dyrektywy-dsm-oraz-dyrektywy-satcab-ii/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Euromines, KGHM, Deloitte Polska (Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited), Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, KPMG Sp. z o.o (KPMG Law 
Bajno Stopyra sp.k. ). 
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