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„Prezydencja Polski w Unii Europejskiej" 
30 czerwca 2011 roku 

 
NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:00: Dzieo Dobry Paostwu. Witam na czacie, organizowanym przez 

Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 

zapraszamy do dyskusji na temat: Prezydencja Polski w Unii Europejskiej. 

*Główny+: Zygmunt wszedł o godz. 10:00 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan MACIEJ KOŁACZEK 

- Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Europejskich Ministerstwa Gospodarki 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:00: Pan MACIEJ KOŁACZEK jest absolwentem Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie. Od ponad siedmiu lat pracuje w Ministerstwie Gospodarki, od dwóch lat na 

stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Spraw Europejskich. 

[Ekspert - Maciej Kołaczek+ 10:00: Jeszcze raz bardzo mi miło. > 
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*Główny+: biotech wszedł o godz. 10:00 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:01: Od początku swojej kariery zawodowej był zaangażowany w 

proces decyzyjny w Radzie Unii Europejskiej. Pierwotnie jako ekspert wiodący dla grupy roboczej ds. 

konkurencyjności i wzrostu Rady Unii Europejskiej i koordynator Rady UE ds. Konkurencyjności. 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:01: Następnie już jako naczelnik wydziału, a potem zastępca 

dyrektora Departamentu był odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z udziałem 

Ministerstwa Gospodarki w procesie decyzyjnym UE oraz koordynację przygotowao MG do udziału w 

sprawowaniu przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. 

*Główny+: afgagha wszedł o godz. 10:01 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:01: Na wstępie naszego spotkania proszę Eksperta o komentarz na 

temat korzyści jakie płyną dla sektora MSP z objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej? 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:03: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje znak 

">" 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:03: Informacja techniczna - maksymalna ilośd znaków do 

jednorazowego wpisu to 500. 

[Ekspert - Maciej Kołaczek+ 10:03: Na wstępie chciałbym zwrócid uwagę na samą naturę Prezydencji. 

Jest to przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej trwające pół roku. Siłą rzeczy ogromna częśd prac 

to kontynuacja rozpoczętych procesów. My mamy to szczęści, że kilka procesów które będziemy 

prowadzid jest stricte nakierowane na MŚP i na funkcjonowanie przedsiębiorstw na jednolitym rynku. 

*Główny+: aaaa wszedł o godz. 10:03 

[Ekspert - Maciej Kołaczek] 10:05: Podstawą naszych działao w zakresie rynku wewnętrznego UE jest 

opublikowany w kwietniu przez Komisję Europejską komunikat Single Market Act zawierający 12 

inicjatyw flagowych. Wśród nich chciałbym zwrócid szczególną uwagę na inicjatywę dotyczącą 

rozwoju rynku usług elektronicznych i handlu elektronicznego. 

[Ekspert - Maciej Kołaczek] 10:07: Jest to jeden z kluczowych obszarów wzrostu, w szczególności dla 

MŚP. Na jesieni spodziewamy się komunikatu Komisji Europejskiej w tej sprawie zawierającej 

propozycję konkretnego planu działao. Rada pod przewodnictwem Polski odniesie się do tego planu 

w formie Konkluzji co będzie stanowiło dla komisji wytyczną i zielone światło dla publikacji i prac nad 

konkretnymi propozycjami legislacyjnymi. 

[Ekspert - Maciej Kołaczek+ 10:09: Liczymy na to że długofalowym efektem tych działao będzie 

ograniczenie barier uniemożliwiających prowadzenie transakcji transgranicznych on-line. 

[Ekspert - Maciej Kołaczek] 10:12: Jednym z obszarów, który może jest mniej znany i eksponowany w 

Unii Europejskiej jest inicjatywa Lepszego Stanowienia Prawa, tzw. Smart Regulation. Polska 

Prezydencja zamierza zająd się poprawą funkcjonowania instrumentu oceny skutków regulacji na 

poziomie europejskim. potencjalne obciążenia wynikające z regulacji europejskich w szczególny 

sposób dotyczą MŚP i liczymy iż poprawa tego elementu będzie szczególnie dla nich ważna. 
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[Ekspert - Maciej Kołaczek+ 10:13: Jeśli chodzi o konkretne regulacje to zwrócę szczególną uwagę na 

system patentowy UE. Obecnie uzyskanie ochrony patentowej na terenie całej Unii Europejskiej jest 

znacznie droższe niż na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Szczególnie uderza to właśnie w 

innowacyjne MŚP. 

[Ekspert - Maciej Kołaczek] 10:15: Poprzednie Prezydencja, belgijska i węgierska dokonały znacznego 

postępu we wdrażaniu systemu patentowego dla Unii Europejskiej i liczymy na to że uda się 

zakooczyd podczas polskiej prezydencji negocjacje nad tym systemem. W połączeniu z systemem 

rozstrzygania sporów, który zapewne zostanie zakooczony już w kolejnym 2012 roku stanowiłoby to 

spójny system patentu unijnego, który byłby dostępny cenowo. 

*Lider+ 10:16: Witam, mam do Pana nurtujące mnie od jakiegoś czasu pytanie: Czy możliwe jest 

zmniejszenie roli spekulacji, uderzających w MŚP. Jak silna jest ich rola mieliśmy okazję się przekonad 

np. hiszpaoskich producentów ogórków? 

[Ekspert - Maciej Kołaczek+ 10:17: Chciałbym zwrócid również uwagę na jedno wydarzenie, które jest 

planowane podczas polskiej Prezydencji: Forum rynku Wewnętrznego w Krakowie w dniach 3-4 

października. Organizowane jest ono przez Parlament Europejski i Komisję Europejską oraz polską 

prezydencję i mamy nadzieję, że stanie się źródłem wiedzy o rynku wewnętrznym i jego swobodach.> 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:17: Bardzo dziękuję za odpowiedz. 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:18: Proszę o zadawanie pytao. 

[Lider] 10:18: Eksportuję na Ukrainę, z tego względu interesuję mnie : Czy polska prezydencja 

pozwoli na wzmocnienie pozycji polskich przedsiębiorców na rynkach wschodnich? 

[Ekspert - Maciej Kołaczek+ 10:20: @Lider: sprawa ogórków, czy szerzej warzyw powinna byd 

problemem technicznym a stała się problemem politycznym. Działania Unii Europejskiej miały 

właśnie na celu wyjaśnienie wszystkich kwestii technicznych w celu uniknięcia spekulacji 

politycznych. Tak naprawdę wiele zależy od szybkości reakcji. Polska prezydencja będzie dążyła do 

tego, żeby na kryzysy reagowad możliwie szybko.> 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:21: Pytanie oczekujące od *Lider+ 10:18: Eksportuję na Ukrainę, z 

tego względu interesuję mnie : Czy polska prezydencja pozwoli na wzmocnienie pozycji polskich 

przedsiębiorców na rynkach wschodnich? 

[Ekspert - Maciej Kołaczek] 10:22: @ Lider: Ukraina i Partnerstwo Wschodnie to jeden z kluczowych 

kierunków działao naszej Prezydencji. Liczymy na to, ze podczas naszej Prezydencji uda się zamknąd 

negocjacje o strefie wolnego handlu z Ukrainą. Wydaje się, że moment na to jest właściwy i jest wola 

zarówno po stronie unijnej jak i ukraioskiej. 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:22: Proszę o zadawanie kolejnych pytao. 

*Inwestor3+ 10:23: Jakiś czas temu natknąłem się na informację o tzw. pakiecie Euro Plus. Co 

zyskają polscy MŚP na pakcie Euro Plus, który ma byd jednym z polskich priorytetów po 1 lipca. Czy 

nie jest on zagrożeniem dla naszych rodzimych producentów? 
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Ekspert - Maciej Kołaczek] 10:23: Dodatkowo w toku jest sprawa otwarcia negocjacji o strefie 

wolnego handlu z Gruzją i Mołdową. Jeśli impuls z komisji Europejskiej (posiadającej wiodącą rolę w 

kwestiach wspólnej polityki handlowej) na to pozwoli to te negocjacje podczas polskiej prezydencji 

byłyby otwarte> 

[Zygmunt] 10:24: Co zamierza zrobid Polska w okresie swojej prezydencji, aby zwiększyd eksport do 

krajów trzecich, szczególnie produktów pochodzących z sektora MŚP. 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:25: Pytania oczekujące to: *Inwestor3+ 10:23: Jakiś czas temu 

natknąłem się na informację o tzw. pakiecie Euro Plus. Co zyskają polscy MŚP na pakcie Euro Plus, 

który ma byd jednym z polskich priorytetów po 1 lipca. Czy nie jest on zagrożeniem dla naszych 

rodzimych producentów? 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:25: oraz *Zygmunt+ 10:24: Co zamierza zrobid Polska w okresie swojej 

prezydencji, aby zwiększyd eksport do krajów trzecich, szczególnie produktów pochodzących z 

sektora MŚP. 

*Rosi+ 10:26: Na co mogą liczyd od 1 lipca przedsiębiorcy inwestujący w nowe technologie? 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:26: Proszę chwilowo o nie zadawanie pytao Ekspertowi. 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:26: Mamy obecnie trzy pytania oczekujące. 

[Ekspert - Maciej Kołaczek+ 10:27: @Inwestor3: jeśli chodzi o pakt euro plus to w mojej opinii (sprawy 

w tym zakresie prowadzi Ministerstwo Finansów) raczej należy sobie zadad pytanie o skutki 

osłabienia/rozpadu strefy euro. wydaje mi się, ze ani Polska ani Europa nie może sobie na to 

pozwolid. Udział Polski w pakcie euro plus jest wyrazem odpowiedzialności a z drugiej strony jest 

również elementem, który pozwoli na udział również paostw spoza strefy  euro na udział w decyzjach 

dotyczących architektury finansowej i gospodarczej UE. > 

[Ekspert - Maciej Kołaczek+ 10:29: @Zygmunt: odsyłam do odpowiedzi nt. strefy wolnego handlu z 

Ukrainą, Mołdową i Gruzją. dodam jeszcze, ze podczas polskiej prezydencji planowane jest spotkanie 

Ministrów Gospodarki UE i paostw Partnerstwa Wschodniego, podczas którego będą rozważane 

perspektywy dalszej liberalizacji> 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:30: Pytanie oczekujące to: *Rosi+ 10:26: Na co mogą liczyd od 1 lipca 

przedsiębiorcy inwestujący w nowe technologie? 

[Ekspert - Maciej Kołaczek] 10:31: @Rosi: w odniesieniu do kwestii inwestycji w nowe technologie to 

zapewne Pana/Panią interesują najbardziej kwestie wsparcia ze środków europejskich; 

*Rosi+ 10:32: nie tylko, mam na myśli również zmiany w prawie unijnym, które ułatwią wprowadzanie 

nowych technologii na rynek 

[Ekspert - Maciej Kołaczek] 10:34: tu chciałbym zwrócid uwagę na proces który podczas polskiej 

prezydencji się rozpocznie a zapewne zostanie zakooczony w ramach prac trio Polska-Dania-Cypr; 

wczoraj Komisja europejska opublikowała projekt wieloletnich ram finansowych. Projektowi temu w 

ciągu najbliższego półrocza towarzyszyd będą rozporządzenia określające na jakie cele środki będą 



 

strona 5 z 7 

przeznaczane; innowacyjne przedsiębiorstwa to jeden z kluczowych elementów strategii Europa 2020 

więc znajdzie on swoje odzwierciedlenie w ramach. 

[Ekspert - Maciej Kołaczek] 10:35: finansowych. W odniesieniu do samych regulacji to wydaje mi się, 

że kwestia patentu unijnego, o której już wspominałem jest tutaj kluczowa; 

[Ekspert - Maciej Kołaczek] 10:35: > 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:35: Proszę o kolejne pytania. Dodam tylko, że dzisiejszy czat trwa 

zaledwie godzinę. Zachęcam zatem do rozmowy. 

*Rosi+ 10:36: nie każdy kto chce wprowadzid nową technologie, chce ją opatentowad, nie każdego na 

nią stad 

*Marian+ 10:36: Prowadzę rodzinną firmę już od ponad 20 lat. Moja firma przetrwała zmiany 

ustrojowe, obecnie coraz dynamiczniej się rozwija. W przededniu polskiej prezydencji interesuje 

mnie :Jakie są największe zagrożenia, a jakie największe szanse dla sektora MŚP  od 1 lipca ? 

[Ekspert - Maciej Kołaczek+ 10:37: @Rosi: jeśli chodzi o koszty to właśnie patent unijny ma je w 

istotny sposób obniżyd; 

*Rosi+ 10:39: a co w najbliższym czasie? Obawiam się, że proces o którym Pan wspomina nie zostanie 

wdrożony zbyt szybko? Gdzie mogę więcej o nim poczytad? Czy będą podejmowane jeszcze jakieś 

działania, aby umożliwid wprowadzanie nowych technologii? 

[Ekspert - Maciej Kołaczek+ 10:40: @Marian: chciałbym zwrócid uwagę na rolę prezydencji. Jest to 

rola prowadzącego prace w Radzie Unii Europejskiej, która jest głównym legislatorem (razem z 

Parlamentem Europejskim). Prace legislacyjne w UE nie trwają zazwyczaj pół roku, a tyle trwa 

Prezydencja. Nie można więc moim zdaniem powiedzied, że od jutra czeka nas jakaś radykalna 

zmiana rodząca ryzyka; prezydencja przeprowadzi projekty legislacyjne i miejmy nadzieję częśd z nich 

zakooczy z sukcesem, przez który rozumiemy regulacje 

[Ekspert - Maciej Kołaczek+ 10:41: ułatwiające a nie utrudniające funkcjonowanie MŚP lub 

otwierające dostęp do rynków (np. wspominane już strefy wolnego handlu); mamy nadzieję, że uda 

nam się wypracowad takiego ducha dyskusji w UE, który pozwoli na tworzenie regulacji 

pozwalających na stabilny wzrost. > 

[Ekspert - Maciej Kołaczek+ 10:44: @Rosi: chyba moja poprzednia odpowiedź na pytanie pana 

Mariana w jakiś sposób przybliża zagadnienie tego co w najbliższym czasie; młyny unijne nie mielą 

błyskawicznie, ale chyba czasem to też lepiej, bo wprowadzanie nieprzemyślanego prawa bez pełnej 

wiedzy nt. jego skutków mogłoby byd bardzo szkodliwe. 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:45: pytanie oczekujące od: *Rosi+ 10:39: a co w najbliższym czasie? 

Obawiam się, że proces o którym Pan wspomina nie zostanie wdrożony zbyt szybko? Gdzie mogę 

więcej o nim poczytad? Czy będą podejmowane jeszcze jakieś działania, aby umożliwid wprowadzanie 

nowych technologii? 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:46: Przepraszam, odpowiedz dla Rosi została juz udzielona. 
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*Inwestor3+ 10:46: Od kiedy nastał tzw. "kryzys gospodarczy" borykamy się z napływem na rynek UE 

produktów z poza unii. Jakie są szanse, że w okresie polskiej prezydencji, zwiększy się ochrona 

unijnych przedsiębiorców, przed zalewem taoszej konkurencji z poza wspólnoty? 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:46: Proszę o kolejne pytania. 

[Ekspert - Maciej Kołaczek] 10:46: @ Rosi; częściowo odpowiedziałem wyżej; jeśli chodzi o sam 

patent: propozycja jest na stronach Komisji Europejskiej - niestety nie mam w tej chwili konkretnego 

odnośnika - mam pytanie do Moderatora - czy jest jakaś możliwośd, żebym przekazał to na prywatna 

skrzynkę e-mail?> 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:47: Proszę przesład do mnie, a ja prześlę do uczestnika czatu. 

*Rosi+ 10:48: Poproszę również o informacje (jeśli to możliwe) dotyczące "...proces który podczas 

polskiej prezydencji się rozpocznie a zapewne zostanie zakooczony w ramach prac trio Polska-Dania-

Cypr..." 

[Ekspert - Maciej Kołaczek+ 10:49: @Inwestor3: zwracam uwagę, że podlegamy pod szereg 

określonych regulacji kształtujących wymianę handlową (zarówno w ramach globalnego systemu 

handlu jak i regionalnych porozumieo). Unia Europejska ma wyłączne kompetencje w zakresie 

kształtowania polityki handlowej, co w uproszczeniu oznacza, że występuje w relacjach handlowych z 

paostwami spoza UE jako całośd. to pozwala na silniejszy głos w przypadku nadużyd. Polska jako 

aktywny członek UE reaguje na wszelkie tego typu przypadki 

[Ekspert - Maciej Kołaczek+ 10:50: i wspiera Komisję Europejską w działaniach mających na celu ich 

ograniczenie .> 

[Inwestor3] 10:51: ale co konkretnie ma Pan na myśli czy zostanie wprowadzone większe cło na 

produkty z poza UE? 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:52: pytanie oczekujące: *Rosi+ 10:48: Poproszę również o informacje 

(jeśli to możliwe) dotyczące "...proces który podczas polskiej prezydencji się rozpocznie a zapewne 

zostanie zakooczony w ramach prac trio Polska-Dania-Cypr..." 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:52: oraz *Inwestor3+ 10:51: ale co konkretnie ma Pan na myśli czy 

zostanie wprowadzone większe cło na produkty z poza UE? 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:53: Proszę chwilowo o nie zadawanie pytao Ekspertowi. 

[Ekspert - Maciej Kołaczek+ 10:54: @Rosi: w odniesieniu do procesu, o którym pisałem jako do 

zakooczenia przez trio: są to wieloletnie ramy finansowe czyli budżet UE na kolejne 7 lat. W ramach 

tego budżetu przewidziane jest szereg instrumentów mających na celu wspieranie innowacyjnych 

przedsiębiorstw. W ramach obecnego budżetu mamy środki, które wdrażane są w Polsce m.in. przez 

program operacyjny innowacyjna gospodarka. Nowy budżet oznacza nowe instrumenty ;są to bardzo 

trudne negocjacje w ramach UE - najpierw sama wysokośd 

[Ekspert - Maciej Kołaczek+ 10:55: budżetu a potem kształt instrumentów; w ramach prezydencji 

będziemy mieli okazję rozpocząd te negocjacje, żeby kolejni partnerzy trio mogli je kontynuowad 

[Ekspert - Maciej Kołaczek] 10:55: > 
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[Ekspert - Maciej Kołaczek] 10:57: @Inwestor3: nie zostaną wprowadzone nowe cła - tak jak pisałem 

wiążą nas umowy międzynarodowe, poza tym taki ruch zapewne spotkałby się z retorsją; pisałem o 

przypadkach nadużyd takich jak np. dumping albo stosowanie subsydiów; na te przypadki Komisja 

europejska reaguje; nie jest to zależne od tego czy jesteśmy prezydencją, dlatego wskazałem na 

Polskę jako paostwo członkowskie. 

[Ekspert - Maciej Kołaczek] 10:58: Zwracam uwagę na inne pytania dotyczące liberalizacji handlu ze 

wschodem - liberalizacja jest wzajemna i taka powinna byd; to nie są procesy jednostronne 

[Ekspert - Maciej Kołaczek] 10:58: > 

[Moderator – Anna Izbioska+ 10:59: Czas naszego spotkania dobiegł niestety kooca. 

[Moderator – Anna Izbioska+ 11:00: Szanowni Paostwo – w imieniu swoim oraz Eksperta bardzo 

dziękujemy za udział w dzisiejszej rozmowie. 

[Moderator – Anna Izbioska+ 11:00: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 

www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 

ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 

[Moderator – Anna Izbioska+ 11:00: Szczególnie zapraszam na ten stronę osoby, które przyłączyły się 

do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznad się z wszystkimi 

pytaniami/odpowiedziami. 

[Ekspert - Maciej Kołaczek+ 11:00: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że udało mi się 

przybliżyd trochę rolę jaką będziemy pełnili podczas prezydencji jakie niesie to ze sobą skutki. Życzę 

miłego dnia 

[Moderator – Anna Izbioska+ 11:01: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu Enterprise 

Europe Network West Poland w okresie styczeo 2011-grudzieo 2012 roku organizujemy 24 czaty. 

Dzisiejszy był SZÓSTYM z serii. 

[Moderator – Anna Izbioska+ 11:02: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco na 

www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 

[Moderator – Anna Izbioska+ 11:02: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla 

biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 

[Moderator – Anna Izbioska+ 11:02: Sied 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 paostwa. Więcej informacji na temat Sieci: 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 

[Moderator – Anna Izbioska+ 11:03: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl). 

http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe
http://www.darr.pl/
http://www.pi.gov.pl/
http://www.cip.gov.pl/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
http://www.darr.pl/

