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Dyrektywa Usługowa Unii Europejskiej 

23 marca 2010 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:00 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: „DYREKTYWA USŁUGOWA”. 
 
[Główny]: zenek wyszedł o godz. 10:00 
 
[Główny]: zenek wszedł o godz. 10:00 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:00 am: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan JACEK CZECH. 
Obecnie Pan Jacek Czech jest Zastępcą Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) 
odpowiedzialnym za innowacje, rozwój i kontakty między światem nauki i biznesu. 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:01 am: Pan JACEK CZECH brał i bierze aktywny udział w kreowaniu 
otoczenia dla idei e-gospodarki w Polsce. Był członkiem zespołu opracowującego strategiczne plany 
związane z informatyzacją naszego kraju w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, był 
założycielem i Przewodniczącym Komitetu Teleinformatyki i Strategii Biznesowych przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej. 
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[Główny]: Alicja wszedł o godz. 10:01 
 
[Główny]: Samuel wszedł o godz. 10:01 
 
[Główny]: MARIO wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:01 am: Oprócz pracy w Krajowej Izbie Gospodarczej Pan JACEK CZECH 
jest Członkiem Komitetu Sterującego przy Ministrze Gospodarki zajmującego się kwestiami e-
gospodarki, w tym wdrożenia Dyrektywy usługowej w Polsce, współpracuje z MSWiA przy 
implementacji platformy e-PUAP w obszarze dedykowanym przedsiębiorcom. Jest Doradcą Prezesa 
Polsko – Izraelskiej Izby Gospodarczej w szczególności w obszarze ICT. Jest Prezesem Zarządu 
Fundacji LEM zajmującej się wdrażaniem projektów unijnym z obszaru e-inclusion. 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:02 am: Informacje na temat doświadczenia Eksperta znajdą Państwo 
na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / 
Archiwum czatów. 
 
[Główny]: agnieszka wszedł o godz. 10:02 
 
[Główny]: Dedal wszedł o godz. 10:02 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:02 am: Pytanie startowe dzisiejszego spotkania to: Jak na dzień 
dzisiejszy wyglądają prace nad wdrożeniem Dyrektywy Usługowej do naszego systemu prawnego? 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:02 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje 
znak ">" 
 
[Główny]: ząbkowice wszedł o godz. 10:04 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:04 am: Pytanie startowe dzisiejszego spotkania to: Jak na dzień 
dzisiejszy wyglądają prace nad wdrożeniem Dyrektywy Usługowej do naszego systemu prawnego? 
 
[Główny]: rys wszedł o godz. 10:05 
 
[Główny]: Elżbieta wszedł o godz. 10:06 
 
[Ekspert - Jacek Czech] 10:06 am: W dniu 8 grudnia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o 
usługach, na początku marca po poprawkach Sejmu i Senatu, Prezydent 23 marca 2010 podpisał 
wprowadzenie ustawy o usługach, czyli faktycznie jest to pierwszy krok implementacyjny wdrożenia 
Dyrektywy usługowej w Polsce. > 
 
[awira] 10:06 am: Witam, chciałbym zapytać, co oznacza pojecie „trzeciego sektora” w dyrektywie 
usługowej? 
 
[Alicja] 10:06 am: Jakie są główne elementy proponowanej dyrektywy? 
 
[Główny]: Marko wszedł o godz. 10:07 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:08 am: Czekamy na odpowiedzi na następujące pytania: 
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[awira] 10:06 am: Witam, chciałbym zapytać, co oznacza pojecie „trzeciego sektora” w dyrektywie 
usługowej? 
 
[Alicja] 10:06 am: Jakie są główne elementy proponowanej dyrektywy? 
 
[MARIO] 10:09 am: Skoro dyrektywa usługowa już obowiązuje państwa członkowskie, to gdzie można 
znaleźć jej "założenia/regulacje" w Polsce? 
 
[Ekspert - Jacek Czech] 10:09 am: Główne elementy Dyrektywy to: integracja rynku europejskiego, 
która do tej pory opierała się na swobodnym przepływie towarów jednak z mocnymi barierami w 
sektorze usług. Przy okazji Dyrektywa wymusza na krajach członkowskich praktyczną implementację 
e-administracji, znosi ponadto wiele barier tworząc w założeniu swobodę działania na terytorium UE. 
> 
 
[Alicja] 10:10 am: Czym będzie przejawiała się ta swoboda? 
 
[Ekspert - Jacek Czech] 10:11 am: Pojęcie trzeciego sektora odnosi się do organizacji pozarządowych. 
> 
 
[Alicja] 10:11 am: Czyli, jakie korzyści przyniesie ona przedsiębiorcą? 
 
[Dedal] 10:12 am: Dzień Dobry. Moje pytanie dotyczy listy usług wyłączonych z zakresu 
obowiązywania dyrektywy. Gdzie znajdę pełną listę tych usług? 
 
[Ekspert - Jacek Czech] 10:13 am: można znaleźć na portalu www.eu-go.gov.pl oraz na stronach 
Ministerstwa Gospodarki, szczególnej uwadze polecam lekturę poświęconą ocenie skutków 
regulacji.> 
 
[MARIO] 10:13 am: Na ile prawo polskie jest zgodne z dyrektywą usługową? 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:13 am: Czekamy na odpowiedzi na następujące pytania: 
 
[Alicja] 10:10 am: Czym będzie przejawiała się ta swoboda? 
 
[Alicja] 10:11 am: Czyli, jakie korzyści przyniesie ona przedsiębiorcą? 
 
[Dedal] 10:12 am: Dzień Dobry. Moje pytanie dotyczy listy usług wyłączonych z zakresu 
obowiązywania dyrektywy. Gdzie znajdę pełną listę tych usług ? 
 
[Ekspert - Jacek Czech] 10:14 am: W założeniu ma zwiększyć się usług dla przedsiębiorcy, ma uprościć 
się procedura formalnych kontaktów z Administracją. > 
 
[Alicja] 10:14 am: Jakie usługi są objęte proponowaną dyrektywą? 
 
[Główny]: Ekspert - Jacek Czech wyszedł o godz. 10:15 
 
[Główny]: EKSPERT - JACEK CZECH wszedł o godz. 10:16 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:16 am: [Moderator - Tomasz Pająk] 10:13: Czekamy na odpowiedzi na 
następujące pytania: 
 
[Alicja] 10:10 am: Czym będzie przejawiała się ta swoboda? 
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[Alicja] 10:11 am: Czyli, jakie korzyści przyniesie ona przedsiębiorcą? 
 
[Dedal] 10:12 am: Dzień Dobry. Moje pytanie dotyczy listy usług wyłączonych z zakresu 
obowiązywania dyrektywy. Gdzie znajdę pełną listę tych usług? 
 
[Alicja] 10:14 am: Jakie usługi są objęte proponowaną dyrektywą? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 10:17 am: Lista wyłączonych usług znajduje się w Dyrektywie 2006/123/WE 
z dnia 12 grudnia 2006 r. > 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 10:18 am: Swoboda świadczenia usług ma głównie wymiar swobody 
transgranicznej. > 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:20 am: Czekamy na odpowiedzi na następujące pytania: 
 
 [Alicja] 10:14 am: Jakie usługi są objęte proponowaną dyrektywą? 
 
[MARIO] 10:13 am: Na ile prawo polskie jest zgodne z dyrektywą usługową? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 10:22 am: Objęte SA wszystkie usługi poza licznymi wyłączeniami 
zdefiniowanymi w Dyrektywie. Przykładowe sektory wyłączonych usług to: finanse, telekomunikacja, 
notariusze, hazard, transport, opieka zdrowotna. > 
 
[Główny]: DanielB. wszedł o godz. 10:22 
 
[Samuel] 10:23 am: Czy dzięki dyrektywie nie będzie wymagane przedkładanie świadectw kwalifikacji 
zawodowych potwierdzonych przez Polskie organy i przetłumaczona na język, w którym się 
wykonywało usługę? 
 
[Elżbieta], 10:23 am: W jaki sposób proponowana dyrektywa nie obejmuje usług pocztowych, energii 
elektrycznej, gazu i wody? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 10:25 am: Ustawa o świadczeniu usług na terytorium RP jest ustawą 
obejmującą wiele dziedzin i odnoszącą się do licznych innych ustaw. Celem wdrożenia Ustawy o 
usługach jest literalne wypełnienie Dyrektywy usługowej przez nasz kraj. > 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:25 am: Czekamy na odpowiedzi na następujące pytania: 
 
[Samuel] 10:23 am: Czy dzięki dyrektywie nie będzie wymagane przedkładanie świadectw kwalifikacji 
zawodowych potwierdzonych przez Polskie organy i przetłumaczona na język, w którym się 
wykonywało usługę? 
 
[Elżbieta] 10:23 am: W jaki sposób proponowana dyrektywa nie obejmuje usług pocztowych, energii 
elektrycznej, gazu i wody? 
 
[Główny]: pływak wszedł o godz. 10:26 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 10:27 am: Dyrektywa usługowa jest spójna z Dyrektywą 2005/36/WE w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, dodatkowo Dyrektywa nie wymaga przedkładania 
oryginałów, co jest pierwszym krokiem do budowy społeczeństwa oświadczeniowego zamiast 
zaświadczeniowego. > 
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[Główny]: dominik wszedł o godz. 10:27 
 
[Alicja] 10:29 am: W jaki jeszcze sposób proponowana dyrektywa ułatwi świadczenie usług w innych 
Państwach członkowskich? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 10:30 am: Usługi pocztowe i inne wymienione przez Panią Elżbietę są 
wydzielone, ponieważ podlegają innym regulacjom w tym również Dyrektywom, jednocześnie należy 
wziąć pod uwagę, że strategiczne sektory w każdym kraju są objęte szczególnymi  regulacjami. > 
 
[Samuel] 10:30 am: Ależ rewelacyjna wiadomość ;-) !!! Bardzo dziękuję za odpowiedz. 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:31: Czekamy na odpowiedzi na następujące pytania: 
 
[Alicja] 10:29 am: W jaki jeszcze sposób proponowana dyrektywa ułatwi świadczenie usług w innych 
Państwach członkowskich? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 10:30 am: Usługi pocztowe i inne wymienione przez Panią Elżbietę są 
wydzielone ponieważ podlegają innym regulacjom w tym również Dyrektywom, jednocześnie należy 
wziąć pod uwagę, że strategiczne sektory w każdym kraju są objęte szczególnymi  regulacjami. > 
 
[Samuel] 10:30 am: Ależ rewelacyjna wiadomość ;-) !!! Bardzo dziękuję za odpowiedz. 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:31 am: Czekamy na odpowiedzi na następujące pytania: 
 
[Alicja] 10:29 am: W jaki jeszcze sposób proponowana dyrektywa ułatwi świadczenie usług w innych 
Państwach członkowskich? 
 
[Dedal] 10:32 am: Pisze się dużo o POJEDYŃCZYM PUNKCIE KONTAKTOWYM, proszę zatem o 
informację gdzie znajdę się taki środek na Dolnym Śląsku ? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 10:33 am: Do Pani Alicji. Jest to bardzo szeroki, rozległy wątek. Dotyczy on 
całego spektrum działalności gospodarczej czyli: aspekty upraszczania procedur, regulacji prawnych i 
innych działań aby możliwym było maksymalne skupienie się przedsiębiorcy na prowadzeniu 
działalności. > 
 
[Elżbieta] 10:33 am: W jakich przypadkach władze narodowe mogą ograniczyć swobodę świadczenia 
usług na swoim terenie?? 
 
[Alicja] 10:34 am: To na przykład: w jaki sposób administracja stanie się bardziej przyjazna 
dla przedsiębiorcy? Jakie procedury zostaną uproszczone? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 10:35 am: Suplement do Pani Alicji. Szczegółowa korzyść 
dla przedsiębiorców jest literalnie wymieniana w licznych obecnie szkoleniach. Osobiście miałem 
przyjemność prowadzić jedno z nich we Wrocławiu (w WCTT przy Politechnice), proszę sięgnąć do 
prezentacji. > 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:35 am: Czekamy na odpowiedzi na następujące pytania: 
 
[Dedal] 10:32 am: Pisze się dużo o POJEDYŃCZYM PUNKCIE KONTAKTOWYM, proszę zatem o 
informację gdzie znajdę się taki środek na Dolnym Śląsku ? 
 
[Elżbieta] 10:33 am: W jakich przypadkach władze narodowe mogą ograniczyć swobodę świadczenia 
usług na swoim terenie?? 
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[Alicja] 10:34 am: To na przykład: w jaki sposób administracja stanie się bardziej przyjazna dla 
przedsiębiorcy? Jakie procedury zostaną uproszczone? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 10:35 am: Suplement do Pani Alicji. Szczegółowa korzyść dla 
przedsiębiorców jest literalnie wymieniana w licznych obecnie szkoleniach. Osobiście miałem 
przyjemność prowadzić jedno z nich we Wrocławiu (w WCTT przy Politechnice), proszę sięgnąć do 
prezentacji. > 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:35 am: Czekamy na odpowiedzi na następujące pytania: 
 
[Dedal] 10:32 am: Pisze się dużo o POJEDYŃCZYM PUNKCIE KONTAKTOWYM, proszę zatem o 
informację gdzie znajdę się taki środek na Dolnym Śląsku ? 
 
[Elżbieta] 10:33 am: W jakich przypadkach władze narodowe mogą ograniczyć swobodę świadczenia 
usług na swoim terenie?? 
 
[Alicja] 10:34 am: To na przykład: w jaki sposób administracja stanie się bardziej przyjazna 
dla przedsiębiorcy? Jakie procedury zostaną uproszczone? 
 
[Główny]: dominik wyszedł o godz. 10:36 
 
[Główny]: pływak wyszedł o godz. 10:36 
 
[DanielB.] 10:37 am: Dołączam się do pytania zadanego przez Dedala, ale chciałbym wiedzieć czy już 
funkcjonują Punkty Pojedynczego Kontaktu i gdzie takie „punkty” (będą) się znajdować? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 10:38 am: Do p. Dedala. Ustawa o usługach przewiduje budowę 
pojedynczego Punktu kontaktowego wyłącznie w postaci elektronicznej. jednakże Ustawa daje 
delegacje Ministrowi Gospodarki do alternatywnych rozwiązań. Rozpatrywana w tej chwili jest 
kwestia organizowania kilku fizycznych Punktów Kontaktowych, na razie jest to w fazie studialnej. > 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 10:39 am: Raz jeszcze PPK w Polsce na chwilę obecną realizuje poprzez 
www.eu-go.gov.pl > 
 
[Dedal] 10:39 am: Czyli do czasu powołania punktów zarówno elektronicznego, jak i tego faktycznego 
przedsiębiorcy są pozostawieni sami sobie? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 10:40 am: p. Elżbieta. Zgodnie z zapisami Dyrektywy państwa członkowskie 
nie powinny obchodząc zasady ustanowione w Dyrektywie ograniczać swobody świadczenia usług. > 
 
[Marko] 10:42 am: Witam serdecznie, czy ja jako przedsiębiorca wykonujący projektowanie ogrodów 
mogę wykonywać swoje usługi w innych krajach UE, jeśli tak to na jakich zasadach podatkowych? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 10:43 am: p. Dedal. Przedsiębiorcy obecnie mogą wejść na stronę www.eu-
go.gov.pl i znajdą tam funkcje helpdesku. W związku, z czym zostaną im udzielone wszelkie możliwe 
informacje. Proszę jednak wziąć pod uwagę iż Portal ten wraz z funkcjonalnością helpdesk tworzy się 
i sytuacja taka jest obecnie we wszystkich krajach EU z tym że w wielu z nich np. w Niemczech oprócz 
platformy elektronicznej istnieją fizyczne Punkty Kontaktowe. > 
 
[Główny]: agata wszedł o godz. 10:45 
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[EKSPERT - JACEK CZECH] 10:47 am: p. Alicja. Uproszczenie procedur jest zadaniem powierzonym 
Ministrowi Gospodarki i zadanie to będzie realizowane do roku 2013. Obecnie trwają prace nad 
uproszczeniem i elektronizacją (e-administracja!) widocznych już przez przedsiębiorców jak np. 
formularz EDG-1 potrzebny do założenia działalności gospodarczej. Ponadto na portalu www.eu-
go.gov.pl opublikowana jest lista 101 uproszczonych procedur, prace te cały czas trwają. > 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:47 am: Pozostało jedynie pytanie: [Marko] 10:42: Witam serdecznie, 
czy ja jako przedsiębiorca wykonujący projektowanie ogrodów mogę wykonywać swoje usługi w 
innych krajach UE, jeśli tak to na jakich zasadach podatkowych? 
 
[Główny]: kamila wszedł o godz. 10:48 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 10:49 am: do Marko. w tej chwili trwa uszczegółowianie tychże zasad 
wspólnie z Ministerstwem Finansów. Proszę śledzić informacje zawarte na eu-go.gov.pl. > 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:49 am: Dziękuję serdecznie za odpowiedz. Zapraszam do zadawania 
pytań. 
 
[agnieszka] 10:50 am: Nowa dyrektywa weszła w życie 28 grudnia 2006r. państwa członkowskie miały 
trzy lata na wdrożenie jej zapisów w życie, czy Polsce grożą jakieś sankcje z tytułu nie wywiązania się 
z tego terminu? 
 
[Elżbieta] 10:52 am: Co oznacza proces wzajemnej oceny? 
 
[Dedal] 10:53 am: Czym jest zasada kraju pochodzenia i czy zostały przyjęte jakieś założenia z niej? 
czy może została odrzucona w całości? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 10:56 am: do Agnieszka. Polska jest częścią UE i wg znanych mi faktów we 
wszystkich krajach członkowskich poziom implementacji odbiega od założeń. Jednakże to w grudniu 
2010 każdy kraj ma przedstawić poziom wdrożenia Dyrektywy na swoim terytorium. Są na pewno 
liderzy jak np. Holandia, jednak wiem o tym że kraj nasz wbrew wielu informacjom nie jest wcale na 
szarym końcu wdrożenia Dyrektywy. Trudno jest nam porównać się z krajami gdzie poziom 
wdrożenia e-administracji jest o wiele bardziej zaawansowany. 
 
[Alicja] 10:58 am: Dyrektywa Usługowa spotykała się też z głosami przeciwnymi, jakie więc są wady 
dyrektywy usługowej? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 10:58 am: do Dedala. Pierwotnie Dyrektywa miała bazować na regulacji 
opartej na kraju pochodzenia usługodawcy, jednakże w trakcie prac PE zasada ta została zmieniona 
na zasadę kraju świadczenia co było pewnego rodzaju consensusem politycznym. > 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 11:00 am: Czekamy na odpowiedzi na następujące pytania: 
 
[Elżbieta] 10:52 am: Co oznacza proces wzajemnej oceny ? 
 
[Alicja] 10:58 am: Dyrektywa Usługowa spotykała się też z głosami przeciwnymi, jakie więc są wady 
dyrektywy usługowej? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 11:00 am: do Elżbieta. Proces wzajemnej oceny opisany jest w punkcie 74 
Dyrektywy. > 
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[EKSPERT - JACEK CZECH] 11:03 am: do Alicja. Glosy sprzeciwu miały głownie charakter polityczny, nie 
biznesowy. Dyrektywa usługowa znosi nam w pewnym zakresie protekcjonizm, tworzy całkowicie 
nowy model relacji biznesowych głównie wśród małych i średnich przedsiębiorstw na terenie UE. 
Obawiam się że dziś w czasie kryzysu i narastających nacjonalizmów implementacja myśli 
Bolkensteina czyli Dyrektywy usługowej napotkałaby o wiele większe problemy. > 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 11:03 am: Dziękuję serdecznie za odpowiedz. Zapraszam do zadawania 
pytań. 
 
[Samuel] 11:04 am: Czy jest coś nowego w dyrektywie dot. delegowania pracowników o czym 
powinni wiedzieć przedsiębiorcy ? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 11:06 am: do Samuel. Dyrektywa usługowa nie powinna mieć wpływu na 
warunki zatrudnienia które zgodnie z Dyrektywą 96/71/WE dot delegowania pracowników w ramach 
świadczenia usług. > 
 
[ząbkowice] 11:07 am: Witam, czy poszczególne państwa UE pod przykrywką porządku, 
bezpieczeństwa publicznego i zdrowia mogą utrudniać realizacje swobody świadczenia usług? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 11:09 am: do Ząbkowice. Trudno jest mi zająć stanowisko w imieniu innych 
państw. Generalnie Dyrektywa, która powstała z woli politycznej stwarza barierę dla działań 
protekcjonistycznych. Jednak jak mówią filozofowie, Pan Bóg stworzył ludzi a nie aniołów... > 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 11:10 am: Dziękuję serdecznie za odpowiedz. Zapraszam do zadawania 
pytań. 
 
[Marko] 11:12 am: Czy dyrektywa usługowa może spowodować ryzyko dumpingu socjalnego? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 11:15 am: do Marko. Kwestia dumpingu socjalnego była właśnie 
elementem protestów m.in. związków zawodowych działających na terenie Polski. W praktyce 
ponieważ Dyrektywa najbardziej będzie widoczna w sektorze MSP problem ten nie powinien 
wystąpić, choć jest to kwestia która znajduje się pod ścisłym monitoringiem KE. > 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 11:16 am: Dziękuję serdecznie za odpowiedz. Zapraszam do zadawania 
pytań. 
 
[DanielB.] 11:17 am: Jakie ułatwienia będą przy zakładaniu przedstawicielstwa własnej firmy w innym 
Państwie członkowskim? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 11:22 am: do DanielB. Maksymalne uproszczenie procedur wraz 
z możliwością realizacji ich w sposób zdalny. Ponadto Dyrektywa wymusza integrację pewną 
integrację otoczenia prawnego, jak również pomoże stworzyć adekwatny system dostępu 
do rejestrów państwowych w poszczególnych krajach UE. Ponadto przeniesienie wielu operacji z 
konieczności kontaktów fizycznych na platformę elektroniczną jak również idea tworzenia państwa, 
ale i społeczeństwa oświadczeniowego zamiast zaświadczeniowego uprości prowadzenie dział 
 
[Główny]: halina wszedł o godz. 11:23 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 11:23 am: Aby świadczyć usługę w dowolnym kraju UE nie trzeba zakładać 
tam przedstawicielstwa. 
 
[Główny]: pływak wszedł o godz. 11:23 
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[awira] 11:24 am: Chciałbym zapytać na ile zakres dyrektywy obejmuje pracowników tymczasowych i 
jaką ochronę im zapewnia? 
 
[Dedal] 11:25 am: Proszę o informację jakie są ograniczenia w usługach transgranicznych zachowała / 
wprowadziła Dyrektywa Usługowa? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 11:27 am: do Awira. 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 11:29 am: Państwo członkowskie nie powinno żądać od przedsiębiorcy 
mającego siedzibę w innym kraju UE uzyskania zezwolenia na pracę dla jego pracowników 
zatrudnionych czasowo. > 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 11:30 am: Dziękuję serdecznie za odpowiedz. Czekamy na odpowiedzi na 
następujące pytanie: 
 
[Dedal] 11:25 am: Proszę o informację, jakie są ograniczenia w usługach transgranicznych zachowała 
/ wprowadziła Dyrektywa Usługowa? 
 
[Główny]: S.L wszedł o godz. 11:31 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 11:31 am: do Dedal. generalnie Dyrektywa usługowa w swoim założeniu ma 
uwolnić wszelkie bariery związane ze świadczeniem usług transgranicznych, które były pochodną 
braku synergii prawnej w tym obszarze. Dyrektywa oprócz wyłączonych z niej dziedzin nie 
wprowadza barier, jej cel jest dokładnie odwrotny. Jednak praktyka odpowie nam na to pytanie w 
najbliższym czasie. > 
 
[Marko] 11:32 am: W jaki sposób administracja stanie się bardziej przyjazna dla przedsiębiorcy? Jakie 
procedury zostaną uproszczone? 
 
[S.L] 11:32 am: Dzień Dobry, nie widzę jakie padły pytania stąd pozwolę sobie zadać swoje. 
 
[S.L] 11:33 am: Czy proponowana dyrektywa nie obejmuje w CAŁOŚCI usług użyteczności publicznej? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 11:36 am: do Marko.  Administracja ma za zadanie wspierać, ułatwiać i 
upraszać wszelkie kontakty z przedsiębiorcą, dla przykładu budowanie idei elektronicznej 
administracji eliminuje nam uznaniowość urzędnika, znosi wielokrotność powtarzania czynność i 
wprowadza transparencję na linii przedsiębiorca państwo, umożliwia monitorowanie statusu każdej 
sprawy przez przedsiębiorcę oraz co najważniejsze integruje w jednym miejscu Punkt kontaktu 
przedsiębiorcy z administracją. > 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 11:38 am: do S.L. Dyrektywa dedykowana jest sektorowi usług 
dla segmentu MSP dlatego też usługi użyteczności publicznej są wyłączone. Czy dotyczy to w praktyce 
100 proc. musze sprawdzić, choć mam wrażenie że tak. > 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 11:39 am: Dziękuję serdecznie za odpowiedz. Zapraszam do zadawania 
pytań. 
 
[agnieszka] 11:41 am: Proszę mi powiedzieć czy wie Pan, co nowego wnosi dyrektywa usługowa w 
porównaniu do istniejących przepisów wspólnotowych w sprawie delegowania pracowników? 
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[S.L] 11:41 am: Jeszcze jedno pytanie: może mi Pan udzielić odpowiedzi jakie są odstępstwa 
od zasady kraju pochodzenia? Szczerze przyznam, że nie za bardzo rozumiem tego stwierdzenia. 
 
[Główny]: Józef wszedł o godz. 11:46 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 11:47 am: do S.L. Dyrektywa usługowa pierwotnie miała opierać się na 
zasadzie kraju pochodzenia, czyli stosowania prawa kraju, w którym zarejestrowano siedzibę 
przedsiębiorstwa. Jendak po zmianach przyjęto zasadę świadczenia usług, czyli oparcia się o zasady 
prawne miejsca w którym jest świadczona usługa. > 
 
[Józef] 11:48 am: Przepraszam, bo dopiero teraz włączyłem się do czatu i nie wiem czy to pytanie już 
padło, chciałem zapytać czy jako obywatel Polski mogę otworzyć działalność gospodarczą w innym 
państwie UE mieszkając równocześnie w kraju? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 11:49 am: do Józef. Oczywiście, temu właśnie służy cała idea swobodnego 
przepływu usług w ramach UE opisana w zbiorze Dyrektywy usługowej. > 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 11:51 am: Pozostało jeszcze 10 minut. Proszę o zadawanie pytań. 
 
[Józef] 11:52 am: A czy wspominał już Pan może jakie usługi objęte są proponowana dyrektywą? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 11:53 am: do Józef. Objęte są wszelkie usługi za wyjątkiem obszarów 
literalnie zdefiniowanych w Dyrektywie, np. finanse, służba zdrowia, telekomunikacja. > 
 
[Józef] 11:56 am: Panie Jacku, czy dobrze rozumiem - jeśli prowadzę działalność w dziedzinie 
finansów dyrektywa usługowa nie dotyczy przedmiotu mojej działalności? 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 11:57 am: do Józef. Dokładnie, usługi finanse wyłączone z Dyrektywy. > 
 
[Główny]: S.L wyszedł o godz. 11:58 
 
[Główny]: agnieszka wyszedł o godz. 11:58 
 
[Główny]: zenek wyszedł o godz. 11:59 
 
[Główny]: Samuel wyszedł o godz. 11:59 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:00 am: Szanowny Panie, Szanowni Państwo uczestnicy - niezmiernie 
dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 12:00 am: Jeśli macie Państwo jeszcze jakieś pytania  proszę o kontakt z 
helpdesk na www.eu-go.gov.pl 
 
[Józef] 12:00 am: Dziękuję za odpowiedzi. 
 
[EKSPERT - JACEK CZECH] 12:00 am: dziękuję 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:00 am: Przypominam ponownie - jeżeli mają Państwo dodatkowe 
pytania do Eksperta, to prosimy je kierować na adres mailowy: tomasz.pajak@darr.pl. Pytanie 
przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
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[Moderator - Tomasz Pająk] 12:00 am: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów w 
przyszłym tygodniu. Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania 
rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:00 am: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był DWUDZIESTYM 
PIĄTYM z serii. 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:01 am: Informacje o poprzednich czatach można znaleźć na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW. 
Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=170 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:01 am: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Główny]: DanielB. wyszedł o godz. 12:01 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:01 am: Kolejny czat zostanie zorganizowany już w dniu 29 MARCA br. 
w godzinach: 10-12. Temat czatu: CZYM SĄ INNOWACJE ? 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:01 am: Ekspertem zaproszonym do rozmowy z Państwem jest Pan 
LESZEK GROCHOLSKI, Ekspert zewnętrzny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Rzeczoznawca 
nr 90 Polskiego Towarzystwa Informatycznego, biegły sądowy z zakresu nowych technologii, 
opiniodawca innowacyjności projektów. 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:02 am: Szczegółowe informacja znajdą Państwo na stronie 
www.darr.pl 
 
[Główny]: Józef wyszedł o godz. 12:02 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:02 am: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Główny]: ząbkowice wyszedł o godz. 12:02 
 
[Główny]: Marko wyszedł o godz. 12:02 
 
[Główny]: Elżbieta wyszedł o godz. 12:02 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:02 am: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez 
Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-
2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:03 am: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl). 
 


