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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 37 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) W ostatnich latach funkcjonowanie 

rynku treści online stało się bardziej 

złożone. Internetowe usługi zapewniania 

dostępu do treści chronionych prawem 

autorskim zamieszczanych przez 

użytkowników bez udziału podmiotów 

praw rozwinęły się i stały się głównym 

źródłem dostępu do treści online. Ma to 

wpływ na możliwości ustalenia przez 

podmioty praw, czy ktoś korzysta z ich 

utworów i innych przedmiotów objętych 

ochroną, a jeśli tak, to na jakich 

warunkach, a także na możliwości 

uzyskania przez nich odpowiedniego 

wynagrodzenia. 

(37) W ostatnich latach funkcjonowanie 

rynku treści online stało się bardziej 

złożone. Internetowe usługi zapewniania 

dostępu do treści chronionych prawem 

autorskim zamieszczanych przez 

użytkowników bez udziału podmiotów 

praw rozwinęły się i stały się głównym 

źródłem dostępu do treści online 

chronionych prawem autorskim. Usługi 

internetowe są sposobem zapewnienia 

szerszego dostępu do dzieł kultury i pracy 

twórczej oraz oferują sektorowi kultury i 

sektorowi kreatywnemu duże możliwości 

rozwijania nowych modeli biznesowych. 

Jednak, chociaż umożliwiają 

różnorodność i łatwy dostęp do treści, 

niosą także ze sobą wyzwania, gdy treści 

chronione prawem autorskim są 

zamieszczane bez uprzedniej zgody 

podmiotów praw. Ma to wpływ na 

możliwości ustalenia przez podmioty praw, 

czy ktoś korzysta z ich utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną, a jeśli tak, 

to na jakich warunkach, a także na 

możliwości uzyskania przez nie 

odpowiedniego wynagrodzenia, ponieważ 

niektóre zamieszczone przez 

użytkowników usługi dotyczące treści nie 

są objęte umowami licencyjnymi ze 

względu na roszczenie, iż podlegają 

wyjątkowi „bezpiecznej przystani” 
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przewidzianemu w dyrektywie 

2000/31/WE. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 37 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (37a) Niektóre usługi społeczeństwa 

informacyjnego, w ramach ich zwykłego 

użytkowania, udzielają dostępu 

publicznego do zamieszczanych przez 

swoich użytkowników treści chronionych 

prawami autorskimi lub innych 

przedmiotów objętych ochroną. Definicja 

dostawcy usług udostępniania treści 

online w niniejszej dyrektywie powinna 

obejmować dostawców usług 

społeczeństwa informacyjnego, których 

jednym z głównych celów jest 

przechowywanie i udzielanie dostępu 

publicznego do 

zamieszczonych/udostępnionych przez 

swoich użytkowników treści chronionych 

prawami autorskimi lub transmitowanie 

ich strumieniowo, przy ich jednoczesnej 

optymalizacji wykraczającej poza zwykły 

hosting tych treści, między innymi przez 

promowanie, wyświetlanie, oznaczanie, 

kuratorowanie, sekwencjonowanie 

zamieszczonych utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną, 

niezależnie od używanych do tego 

środków, i którzy w związku z tym 

prowadzą aktywną działalność. Definicja 

dostawców usług udostępniania treści 

online w niniejszej dyrektywie nie 

obejmuje dostawców usług prowadzących 

działalność o charakterze 



 

AM\1162422PL.docx  PE624.050v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

niekomercyjnym, jak encyklopedie online, 

ani dostawców usług internetowych, w 

ramach których treści zamieszczane są za 

zgodą wszystkich zainteresowanych 

podmiotów praw, jak repozytoria 

edukacyjne lub naukowe. Dostawcy usług 

w chmurze dla użytkowników 

indywidualnych nieudzielający 

bezpośredniego dostępu publicznego do 

treści, platformy rozwoju otwartego 

oprogramowania, a także internetowe 

platformy handlowe, których główna 

działalność polega na sprzedaży 

detalicznej online dóbr materialnych, nie 

powinni być uznawani za dostawców 

usług udostępniania treści online w 

rozumieniu niniejszej dyrektywy. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 38 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli dostawcy usług społeczeństwa 

informacyjnego przechowują i 

udostępniają społeczeństwu utwory 

chronione prawem autorskim lub inne 

przedmioty objęte ochroną zamieszczane 

przez swoich użytkowników, wykraczając 

tym samym poza zwykłe dostarczenie 

urządzeń oraz dokonując czynności 

publicznego udostępniania utworu, są one 

zobowiązane do zawierania umów 

licencyjnych z podmiotami praw 

autorskich, chyba że kwalifikują się one do 

zwolnienia od odpowiedzialności, o 

którym mowa w art. 14 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/31/WE34. 

Dostawcy usług udostępniania treści online 

dokonują czynności publicznego 

udostępniania utworu i są zatem 

odpowiedzialni za udostępniane treści. W 

związku ze swoją aktywną rolą powinni 

zawierać uczciwe i właściwe umowy 

licencyjne z żądającymi tego podmiotami 

praw autorskich. Dlatego też nie mogą 

korzystać ze zwolnienia od 

odpowiedzialności, o którym mowa w art. 

14 dyrektywy 2000/31/WE34, w zakresie 

czynności regulowanych prawem 

autorskim. 

Odpowiedzialność dostawców treści 

udostępnianych online nie powinna 

obejmować linkowania publikacji 

prasowych w rozumieniu niniejszej 

dyrektywy. 

Podmioty praw nie powinny być 

zobowiązane do zawierania umów 

licencyjnych. 

W przypadku zawierania umów 

licencyjnych umowy te powinny również 

obejmować, w takim samym stopniu i 

zakresie, odpowiedzialność użytkowników 
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w sytuacji, gdy ich działania mają 

charakter niekomercyjny. 
Aby zapewnić funkcjonowanie każdej 

umowy licencyjnej, dostawcy usług 

udostępniania treści online powinni przyjąć 

odpowiednie i proporcjonalne środki 

zapewniające ochronę zamieszczonych 

przez swoich użytkowników utworów lub 

innych przedmiotów objętych ochroną. 

Środki te mogą przybierać różne formy, 

obejmujące kontrole prowadzone przez 

ludzi, skuteczne technologie lub 

połączenie jednego i drugiego. 
Jeżeli nie zawarto umowy z podmiotami 

praw autorskich, rozsądne jest oczekiwanie 

od dostawców usług udostępniania treści 

online, że bezzwłocznie usuną 

zidentyfikowane przez podmioty praw 

utwory lub inne przedmioty objęte ochroną 

zamieszczone ze złamaniem praw 

autorskich lub praw pokrewnych lub 

przyjmą odpowiednie i proporcjonalne 

środki w celu dopilnowania, by przestały 

być one dostępne w ramach tych usług. 

Środki te nie mogą jednak skutkować 

niedostępnością utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną 

zamieszczonych przez użytkowników bez 

naruszenia praw autorskich. Środki 

podejmowane w ramach stosowania 

niniejszej dyrektywy nie powinny 

wykraczać poza parametry/kryteria 

określone we współpracy z podmiotami 

praw. Podmioty praw powinny odpowiadać 

za wszelkie nadużycia i nieuzasadnione 

korzystanie ze środków podjętych w 

ramach stosowania niniejszej dyrektywy. 

_________________ _________________ 

34 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

2000 r. w sprawie niektórych aspektów 

prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu 

elektronicznego w ramach rynku 

wewnętrznego (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 

s. 1–16). 

34 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

2000 r. w sprawie niektórych aspektów 

prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu 

elektronicznego w ramach rynku 

wewnętrznego (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 

s. 1–16). 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 39 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(39) Funkcjonowanie technologii, takich 

jak technologie rozpoznawania treści, 

wymaga współpracy między dostawcami 

usług społeczeństwa informacyjnego, 

polegających na przechowywaniu i 

zapewnianiu publicznego dostępu do dużej 

liczby utworów i innych przedmiotów 

objętych ochroną zamieszczanych przez 

użytkowników, a podmiotami praw. W 

takim przypadku podmioty praw powinny 

zapewnić niezbędne dane umożliwiające 

identyfikację ich treści, a usługi powinny 

zapewniać podmiotom praw przejrzystość 

w odniesieniu do stosowanych technologii, 

aby umożliwić ocenę ich adekwatności. 

Usługi powinny w szczególności 

zapewniać podmiotom praw informacje o 

rodzaju stosowanych technologii, sposobie 

ich stosowania i wskaźniku skuteczności w 

zakresie rozpoznawania treści należących 

do podmiotów praw. Technologie te 

powinny również umożliwić podmiotom 

praw uzyskiwanie od podmiotów 

świadczących usługi społeczeństwa 

informacyjnego danych na temat 

korzystania z treści objętych umową. 

(39) Dla funkcjonowania tych środków 

niezbędna jest współpraca między 

dostawcami usług udostępniania treści 

online a podmiotami praw. W 

szczególności podmioty praw powinny 

zapewnić dostawcom usług udostępniania 

treści online właściwe informacje, dzięki 

którym, do celów stosowania ww. 

środków, będą mogli oni zidentyfikować 

treści należące do podmiotów praw. 

Dostawcy usług powinni zapewniać 

podmiotom praw przejrzystość w 

odniesieniu do stosowanych środków, aby 

umożliwić ocenę ich adekwatności. Aby 

uniknąć nadmiernego obciążania 

przedsiębiorstw typu start-up i MŚP, 

środki powinny być proporcjonalne do ich 

zasobów i wielkości. Przy ocenie 

proporcjonalności i skuteczności 

wdrażanych środków należy wziąć pod 

uwagę wymogi i ograniczenia 

technologiczne, ich koszt, a także ilość lub 

rodzaj utworów/treści lub innych 

przedmiotów objętych ochroną 

zamieszczonych przez użytkowników 

danych usług, ilość utworów/treści lub 

zakres usług. Zgodnie z art. 15 dyrektywy 

2000/31/WE, w stosownych przypadkach, 

wdrażanie tych środków przez dostawców 

usług nie powinno oznaczać powszechnego 

obowiązku monitorowania i powinno 
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ograniczać się do dopilnowania, by w 

danych usługach nie były dostępne 

konkretne i należycie wskazane utwory lub 

inne przedmioty objęte ochroną 

wykorzystane bezprawnie. Wdrażając te 

środki, dostawcy usług powinni również 

dbać o równowagę między prawami 

użytkowników a prawami podmiotów 

praw zgodnie z Kartą praw podstawowych 

Unii Europejskiej. Przedmiotowe środki 

nie powinny naruszać stosowanych 

zgodnie z prawem wyjątków i ograniczeń. 

Wdrażane środki nie powinny wymagać 

identyfikacji poszczególnych 

użytkowników zamieszczających treści 

online, która wykraczałaby poza wymogi 

niezbędne do prawidłowego działania 

mechanizmu składania skarg i 

dochodzenia roszczeń, i nie powinny 

wiązać się z przetwarzaniem danych 

dotyczących poszczególnych 

użytkowników, zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) 2016/6791a i dyrektywą 

2002/58/WE1b. 
Jako że środki wdrażane przez dostawców 

usług udostępniania treści online w ramach 

stosowania niniejszej dyrektywy mogą 

mieć negatywny lub nieproporcjonalny 

wpływ na legalne treści zamieszczane lub 

wyświetlane przez użytkowników, w 

szczególności jeżeli dane treści są objęte 

wyjątkiem lub ograniczeniem, należy 

zobowiązać dostawców usług 

udostępniania treści online do oferowania 

mechanizmu składania skarg z myślą o 

użytkownikach, których treści zostały 

przez te środki zakłócone. Taki mechanizm 

powinien umożliwiać użytkownikowi 

ustalenie, dlaczego określone treści objęto 

środkami, oraz zawierać podstawowe 

informacje na temat obowiązujących w 

danym przypadku wyjątków i ograniczeń. 

Powinien on określać standardy minimalne 

w zakresie skarg, tak aby zapewnić 

dostateczną ilość informacji pozwalających 

rozpatrzyć skargę i odpowiedzieć na nią. 

Na wszystkie otrzymane skargi powinna 

odpowiadać w rozsądnym terminie 
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zaufana strona trzecia wyznaczona przez 

dane państwo członkowskie. Platformy lub 

zaufana strona trzecia odpowiedzialna za 

mechanizm dochodzenia roszczeń powinny 

bezzwłocznie podjąć działania naprawcze, 

jeśli zastosowane środki okażą się 

nieuzasadnione. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 39 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (39a) Państwa członkowskie powinny 

przewidzieć wdrożenie środków w zakresie 

pośrednictwa, które umożliwią dostawcom 

usług i podmiotom praw znalezienie w 

stosownych przypadkach polubownego 

rozwiązania wszelkich sporów 

dotyczących przepisów mających 

zastosowanie do umów o współpracy 

zawartych między nimi. Państwa 

członkowskie powinny w tym celu 

wyznaczyć niezależny organ posiadający 

wszelkie niezbędne kompetencje i 

doświadczenie, aby pomóc stronom w 

rozstrzygnięciu sporu. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Korzystanie z treści chronionych przez 

dostawców usług społeczeństwa 

informacyjnego polegających na 

przechowywaniu i zapewnianiu 

publicznego dostępu do dużej liczby 

utworów i innych przedmiotów objętych 

ochroną zamieszczanych przez 

użytkowników 

Korzystanie z treści chronionych przez 

dostawców usług udostępniania treści 

online 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp -1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. Z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 i 2 

dyrektywy 2001/29/WE dostawcy usług 

udostępniania treści online dokonują 

czynności publicznego udostępniania i 

zawierają uczciwe i właściwe umowy 

licencyjne z podmiotami praw, które tego 

żądają. Umowy licencyjne zawarte przez 

dostawców usług udostępniania treści 

online z podmiotami praw obejmują 

odpowiedzialność za utwory zamieszczane 

przez użytkowników ich usług, jeżeli 

użytkownicy ci nie działają w celach 

komercyjnych ani nie są podmiotem praw 

ani jego przedstawicielem. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dostawcy usług społeczeństwa 

informacyjnego, którzy przechowują i 

zapewniają publiczny dostęp do dużej 

liczby utworów lub innych przedmiotów 

objętych ochroną zamieszczanych przez 

swoich użytkowników, we współpracy z 

podmiotami praw podejmują środki w celu 

zapewnienia funkcjonowania umów 

zawieranych z podmiotami praw o 

korzystanie z ich utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną bądź w celu 

zapobiegania dostępności w swoich 

serwisach utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną 

zidentyfikowanych przez podmioty praw w 

toku współpracy z dostawcami usług. 

Środki te, takie jak stosowanie skutecznych 

technologii rozpoznawania treści, muszą 

być odpowiednie i proporcjonalne. 

Dostawcy usług przekazują podmiotom 

praw adekwatne informacje na temat 

funkcjonowania i wdrażania środków, a 

także, w stosownych przypadkach, 

adekwatne sprawozdania na temat 

rozpoznawania utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną oraz 

korzystania z nich. 

1. Dostawcy usług udostępniania 

treści online, o których mowa w ust. -1, we 

współpracy z podmiotami praw podejmują 

odpowiednie i proporcjonalne środki w 

celu zapewnienia funkcjonowania umów 

licencyjnych zawieranych z podmiotami 

praw o korzystanie z ich utworów lub 

innych przedmiotów objętych ochroną w 

ramach tych usług. 

Jeżeli nie zawarto umowy z podmiotami 

praw autorskich, dostawcy usług 

udostępniania treści online dopilnowują, 

aby zidentyfikowane przez podmioty praw 

utwory lub inne przedmioty objęte ochroną 

przestały być dostępne w ramach ich usług 

lub bezzwłocznie je usuwają oraz 

przyjmują odpowiednie i proporcjonalne 

środki, aby zapobiec dostępności tych 

utworów lub innych przedmiotów objętych 

ochroną w przyszłości. Wszelkie środki 

podjęte w tym celu nie mogą powodować 

braku dostępu do utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną, które nie 

naruszają praw autorskich lub nie zostały 

zidentyfikowane, w tym do treści objętych 

wyjątkiem od ochrony praw autorskich. 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

dostawcy usług udostępniania treści online 

stosowali te środki w oparciu o 

odpowiednie informacje dostarczane przez 

podmioty praw. Aby zapewnić skuteczność 
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środków, podmioty praw przekazują te 

informacje dostawcy usług udostępniania 

treści online. 

Dostawcy usług udostępniania treści online 

w przejrzysty sposób powiadamiają 

podmioty praw o zastosowanych środkach 

i ich wdrażaniu, a w odpowiednich 

przypadkach przedstawiają okresowe 

sprawozdania na temat korzystania z 

utworów i innych przedmiotów objętych 

ochroną. 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

wdrażanie wszelkich środków określonych 

w ust. 1 było proporcjonalne i 

uwzględniało m.in. charakter i zakres 

usług oraz dostępne technologie i ich 

skuteczność w świetle postępu 

technicznego, a także zachowywało 

równowagę między prawami 

podstawowymi użytkowników i podmiotów 

praw, w tym prawami wynikającymi z 

wyjątków i ograniczeń przewidzianych w 

przepisach unijnych i prawami 

ustanowionymi w art. 11 Karty praw 

podstawowych, i zgodnie z art. 15 

dyrektywy 2000/31/WE, w stosownych 

przypadkach, nie nakładało na dostawców 

usług udostępniania treści online 

powszechnego obowiązku monitorowania 

przekazywanych lub przechowywanych 

przez nich informacji. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie zapewniają 

wdrożenie przez dostawców usług, o 

których mowa w ust. 1, mechanizmów 

składania skarg i dochodzenia roszczeń, 

które są dostępne dla użytkowników w 

przypadku sporów dotyczących stosowania 

środków, o których mowa w ust. 1. 

2. Aby zapobiegać nieodpowiedniemu 

wykorzystywaniu ograniczeń w stosowaniu 

wyjątków od praw autorskich i ograniczeń 

tych praw, państwa członkowskie 

zapewniają wdrożenie przez dostawców 

usług, o których mowa w ust. 1, 

skutecznych i sprawnych mechanizmów 

składania skarg i dochodzenia roszczeń, 

które są dostępne dla użytkowników w 

przypadku sporów dotyczących stosowania 

środków, o których mowa w ust. 1. 

Wszelkie skargi składane w ramach tych 

mechanizmów są rozpatrywane bez 

zbędnej zwłoki i podlegają kontroli ze 

strony osób reprezentujących zaufaną 

stronę trzecią wyznaczoną przez państwa 

członkowskie. Podmioty praw 

odpowiadają za wszelkie bezpodstawne 

korzystanie ze środków, o których mowa w 

ust. 1, a każde oddalenie skargi jest 

uzasadniane. 

Ponadto, zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, 

dyrektywą 2002/58/WE, rozporządzeniem 

2016/679 (ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych), art. 8 Karty praw 

podstawowych i art. 19 Powszechnej 

deklaracji praw człowieka ONZ środki, o 

których mowa w ust. 1, wymagają 

identyfikacji poszczególnych 

użytkowników i przetwarzania ich danych 

osobowych jedynie w zakresie, w jakim 
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jest to niezbędne do prawidłowego 

działania mechanizmu składania skarg i 

dochodzenia roszczeń, o którym mowa w 

tym ustępie. Po ostatecznym rozpatrzeniu 

skargi w ramach mechanizmu składania 

skarg i dochodzenia roszczeń dane 

osobowe dotyczące tej skargi są usuwane. 

Państwa członkowskie dopilnowują także, 

aby w związku ze stosowaniem środków, o 

których mowa w ust. 1, użytkownicy mieli 

dostęp do sądu lub innego organu 

sądowego w celu dochodzenia prawa do 

korzystania z wyjątku lub ograniczenia 

praw autorskich. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W stosownych przypadkach 

państwa członkowskie ułatwiają 

współpracę między dostawcami usług 

społeczeństwa informacyjnego a 

podmiotami praw poprzez dialog 

zainteresowanych stron w celu określenia 

najlepszych praktyk, takich jak 

odpowiednie i proporcjonalne technologie 

rozpoznawania treści, biorąc pod uwagę 

m.in. charakter usług, dostępność 

technologii i ich skuteczność w świetle 

rozwoju technologii. 

3. W razie potrzeby państwa 

członkowskie ułatwiają współpracę między 

dostawcami usług udostępniania treści 

online, użytkownikami i podmiotami praw 

poprzez dialog zainteresowanych stron w 

celu uzgodnienia kryteriów pozwalających 

określić, czy środki dotyczące utworów 

nieobjętych licencją i innych przedmiotów 

objętych ochroną, o których mowa w 

ust. 1, są odpowiednie i proporcjonalne 

technologie rozpoznawania treści, biorąc 

na przykład pod uwagę charakter i zakres 

usług, liczbę utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną dostępnych 

w ramach usługi, dostępność technologii i 

ich skuteczność w świetle rozwoju 

technologii. 

Or. en 

 


