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Internetowa sied rozwiązywania problemów - SOLVIT 
29 września 2011 roku 

 
NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: 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: Masz problem w prowadzeniu firmy na rynku europejskim – sprawdź, 
jak pomoże SOLVIT. 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani Olga Rutkowiak – 
Specjalista w Departamencie Spraw Europejskich Ministerstwa Gospodarki. 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Pani Olga Rutkowiak jest prawnikiem specjalizującym się w tematyce 
prawa europejskiego, posiada trzyletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw zgłaszanych przez 
obywateli i przedsiębiorców z paostw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach 
postępowao prowadzonych w sieci SOLVIT administrowanej przez Komisję Europejską. 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Jednak nim zaczniemy nasz czat chciałabym PRZEPROSID Panią Olgę 
Rutkowiak w imieniu całego zespołu za popełniony błąd w nazwisku, który pojawił się w ogłoszeniu 
naszego czatu na łamach gazety Dziennik Rzeczpospolita w dniu 26 września br. 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Raz jeszcze serdecznie przepraszamy. 
 



 
 

strona 2 z 12 

[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: Witam Paostwa serdecznie i dziękuje za sprostowanie. 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Aby ośmielid uczestników czatu do aktywnego w nim udziału 
pozwolę sobie zadad pytanie startowe: Czym jest SOLVIT i jak może przydad się przedsiębiorcom? 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje znak ">" 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: Przedsiębiorca działający na rynku UE powinien wiedzied o istnieniu 
głównie z trzech powodów: 
1.SOLVIT może rozwiązad problem z organami administracji paostw członkowskich UE, które w sposób 
niewłaściwy zastosowały prawo Unii Europejskiej. 
2.Już w ciągu dziesięciu tygodni SOLVIT proponuje praktyczne rozwiązanie zaistniałego problemu. 
3.SOLVIT stanowi bezpłatną alternatywę dla szczególnie kosztownych i przewlekłych postępowao 
sądowych w innych paostwach członkowskich. 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilośd znaków do 
jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: SOLVIT jest siecią Komisji Europejskiej. Rozwiązuje problemy obywateli 
i przedsiębiorców z zakresu Rynku Wewnętrznego UE > 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Bardzo dziękuję za odpowiedz. Zapraszam Paostwa do zadawania 
pytao. 
 
*Gx2+ 10:39: 4. Jak długo funkcjonuje system Solvit na polskim rynku? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: SOLVIT działa w Ministerstwie Gospodarki od 2004 roku, czyli od 
naszego wstąpienia do UE. 
 
*Stanisław+ 10:39: Witam serdecznie! Chciałbym dowiedzied się jakie problemy można zgłaszad do 
Solvit? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: odpowiedź dla: Stanisława: Na obecnym etapie rozwoju 
prawodawstwa Unii Europejskiej SOLVIT może pomóc przedsiębiorcom między innymi w: 
- uzyskaniu zwrotu podatku VAT, 
- rozpoczęciu działalności usługowej w innym paostwie UE, w sytuacji gdy właściwy organ odmawia 
zgody na jej rozpoczęcie lub stawia niezgodne z prawem UE wymagania, 
- uznawaniu kwalifikacji zawodowych w paostwie UE innym niż miejsce ich uzyskania,  
-przyspieszeniu wydania zaległej decyzji związanej z prowadzeniem działalności usługowej. 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: działalności usługowej lub stałym prowadzeniem działalności w innym 
paostwie członkowskim 
- realizacją zasady swobody przepływu towarów 
- rejestracją samochodu w innym paostwie członkowskim 
- a także w szeregu innych kwestii, pośrednio związanych z działalnością na rynku, takich jak 
zabezpieczenie społeczne, prawo pobytu, kontrole drogowe i inne.> 
 
[Inwestor] 10:39: Solvit podobnie jak inne systemy ułatwiające rozwiązywanie problemów prawnych ma 
pewne wady, czy może Pani wskazad jakieś? 
 
*Główny+: Arek wszedł o godz. 10:39 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: Odpowiedź dla Inwestora: Do niedoskonałości zaliczają się z 
pewnością następujące kwestie: 
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• zróżnicowana pozycja i możliwośd centrów SOLVIT (bardzo często skutecznośd danego centrum zależy 
od jego ugruntowanej pozycji w administracji, sied składa się z 30 centrów SOLVIT w 30 krajach 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego) 
• niechęd urzędów do współpracy (głównie ze względu na nieformalny charakter systemu) 
• ograniczona możliwośd interwencji w politycznie wrażliwych sprawach> 
 
*Gx2+ 10:39: Czy istnieją jakieś wytyczne, których trzeba spełniad, przestrzegad aby muc zgłosid sprawę 
do Solvit? 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Wszystkich nowych uczestników czatu informuje, iż zapis rozmowy 
jest widoczny tylko od momentu logowania. 
 
*Inwestor+ 10:39: Czyli jeśli Solvit stwierdzi jakieś nieprawidłowości organ administracyjny ma obowiązek 
się do nich dostosowad? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: Odpowiedź dla Gx2: tak, zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z 
dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie zasad wykorzystywania "SOLVIT"- Sieci Rozwiązywania Problemów 
Rynku Wewnętrznego  SOLVIT może zająd się sprawą, jeśli spełnione są ŁĄCZNIE trzy warunki: 
1.Problem wynika z niewłaściwego stosowania prawa UE tzn. dotyczy kwestii, które regulowane są 
przepisami prawa Unii Europejskiej. 
2. Problem zaistniał pomiędzy obywatelem lub przedsiębiorcą z jednej strony a organem krajowej 
administracji publicznej z drugiej.  
3. Problem ma charakter transgraniczny, tzn. zaangażowane weo podmioty pochodzą z dwóch różnych 
paostw członkowskich 
 
*Główny+: Bienio wszedł o godz. 10:39 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: Aby zgłosid wniosek dot. problemu, który spełnia powyższe kryteria 
oraz uzyskad szczegółowe informacje na temat zasad działania sieci SOLVIT - zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Solvit 
 
*Inwestor+ 10:39: Druga kwestia, która mnie interesuję to jak wygląda struktura organizacyjna tego 
systemu, czy są jakieś lokalne struktury czy tylko centrala w Warszawie? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: Zgłoszeo do SOLVIT należy dokonywad PISEMNIE zawsze załączając 
chronologiczny opis problemu oraz  KOPIE dokumentacji (ew. z roboczym tłumaczeniem) > 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytao. Pytanie oczekujące na 
odpowiedz to: *Inwestor+ 10:13: Czyli jeśli Solvit stwierdzi jakieś nieprawidłowości organ administracyjny 
ma obowiązek sie do nich dostosowad? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak] 10:39: SOLVIT jest systemem nieformalnym co ma swoje zalety i wady. Do 
pierwszej należy szybkośd działania, a do drugiej brak możliwości stosowania przymusu w stosunku do 
organów administracji paostwowej. 
 
*Bienio+ 10:39: W nawiązaniu do rozmowy z Gx2 proszę mi powiedzied jak to się ma sprawa z 
niemożliwością rejestracji auta z UK, przecież organy paostwowe i potem samorządowe dobrze wiedzą, 
że jest to niezgodne z prawem wspólnotowym i dalej obstają przy swoim? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: Należy jednak pamiętad, że pozycja SOLVIT w danym paostwie może 
się różnid, czyli przykładowo Centrum SOLVIT Wielka Brytania nakłoni organ do właściwego działania, a 
w przypadku sprawy z Centrum SOLVIT Włochy - trzeba będzie dłużej na rozwiązanie poczekad. SOLVIT 
nie wydaje decyzji administracyjnych ani wiążących rozstrzygnięd. Nakłaniamy organy administracji do 
stosowania prawa UE - i to działa!> 
 

http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Solvit
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[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Pytania oczekujące: *Inwestor+ 10:15: Druga kwestia, która mnie 
interesuję to jak wygląda struktura organizacyjna tego systemu, czy są jakieś lokalne struktury czy tylko 
centrala w Warszawie? Oraz 
 
*Bienio+ 10:39: Czyżby:) 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Drugie pytanie oczekujące: od *Bienio+ 10:18: W nawiązaniu do 
rozmowy z Gx2 proszę mi powiedzied jak to się ma sprawa z niemożliwością rejestracji auta z UK, 
przecież organy paostwowe i potem samorządowe dobrze wiedzą, że jest to niezgodne z prawem 
wspólnotowym i dalej obstają przy swoim? 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytao. 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: Odpowiedź dla Bienio: Problem dotyczy problemów z rejestracją w 
Polsce pojazdów z kierownicą po prawej stronie. Z informacji jakie posiadam przedmiotowy problem 
rozpatrywany jest juz na poziomie formalnym, czyli wszczęto formalno-prawną procedurą w którą 
zaangażowana jest Komisja Europejska. Ww. procedura jest w toku, obecnie poza SOLVITem. 
 
*Bienio+ 10:39: I znowu Polska zapłaci karę ale przecież to pójdzie z podatników, szkoda, że ministrowie 
jakoś mało konsultują np. z wami jaki przepis wprowadzają:( 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Pytania oczekujące: *Inwestor+ 10:15: Druga kwestia, która mnie 
interesuję to jak wygląda struktura organizacyjna tego systemu, czy są jakieś lokalne struktury czy tylko 
centrala w Warszawie? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: Odpowiedź dla Inwestora: SOLVIT ma JEDNO Centrum w każdym kraju 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (30 centrów) ulokowanych w strukturach administracji 
paostwowej. Najczęściej są to ministerstwa gospodarki, spraw zagranicznych lub kancelarie premiera. 
Działamy za pośrednictwem bazy danych SOLVIT - administrowanej przez Komisję Europejską, która 
czuwa nad prawidłowością naszych działao i zgodnością rozwiązao z prawem UE.> 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Widzę, że wyczerpały się zaległe zapytania. Zapraszam zatem do 
rozmowy. 
 
*Inwestor+ 10:39: oraz jaka jest struktura systemu w całej UE, kto go kontroluję, kto go nadzoruje, kto 
nim kieruje? 
 
*Gx2+ 10:39: Kto może liczyd na pomoc tzn. czy tylko przedsiębiorcy? 
 
*Inwestor+ 10:39: czyli jak rozumiem KE kieruję Solvitem w całej UE? 
 
*Inwestor+ 10:39: czy jest jakiś komisarz, który się zajmuję tym systemem? 
 
*Stanisław+ 10:39: A ile spraw wpłynęło do Paostwa w tym roku a ile udało się rozwiązad? bardzo proszę 
o odpowiedź. 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Proszę o nie zadawanie pytao. 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Pytania oczekujące to: *Gx2+ 10:27: Kto może liczyd na pomoc tzn. 
czy tylko przedsiębiorcy? 
 
*Inwestor+ 10:28: czyli jak rozumiem KE kieruję Solvitem w całej UE? 
 
*Inwestor+ 10:29: czy jest jakiś komisarz, który się zajmuję tym systemem? 
 



 
 

strona 5 z 12 

*Stanisław+ 10:29: A ile spraw wpłynęło do Paostwa w tym roku a ile udało się rozwiązad? bardzo proszę 
o odpowiedź. 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: Odpowiedź dla Inwestora: sied SOLVIT jest siecią Komisji Europejskiej. 
Istotnym jest fakt, iż ze względu na nieformalny charakter systemu - zaproponowanych rozwiązao nie 
można zaskarżyd, ponieważ one nie wiążą wnioskodawców. Niemniej jednak system ten naprawdę 
działa, np. sprawa dotyczycząca polskiego obywatela prowadzącego biuro turystyczne w Grecji. Po 
upływie okresu, na który wydane zostało pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, 
wnioskodawca zwrócił się do właściwego  
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: ds. turystycznych organu greckiego z wnioskiem o zgodę na 
przedłużenie działalności. Pomimo spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków 
wyznaczonych przez organ, przez ponad pół roku nie otrzymał on żadnej decyzji w swojej sprawie. Po 
roku od złożenia wniosku zainteresowany zwrócił się do Centrum SOLVIT Polska, które we współpracy z 
Centrum SOLVIT Grecja w ciągu 9 tygodni doprowadziło do wydania zgody na dalsze prowadzenie 
działalności w Grecji. > 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Pytania oczekujące:*Inwestor+ 10:29: czy jest jakiś komisarz, który 
się zajmuję tym systemem? 
 
*Stanisław+ 10:29: A ile spraw wpłynęło do Paostwa w tym roku a ile udało się rozwiązad? bardzo proszę 
o odpowiedź. 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: odpowiedź dla gx2: SOLVIT pomaga obywatelom i przedsiębiorcom> 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Proszę o nie zadawanie pytao. 
 
*Arek+ 10:39: Witam, proszę mi powiedzied czy Solvit podpowiada także różnym naszym ministerstwom, 
że np. dany przepis będzie niezgodny z prawem europejskim, czy jest też ciałem doradczym? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: Odpowiedź dla Inwestora: SOLVIT Team w Komisji umiejscowiony jest 
w Dyrekcji Generalnej - Rynek Wewnętrzny i Usługi. Komisarzem właściwym dla tego typu zagadnieo jest 
Komisarz Barnier. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Komisji, 
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm > 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:39: Szanowni Paostwo obecnie mamy 3 oczekujące zapytania, bardzo 
proszę o cierpliwośd. 
 
*Główny+: Bienio wyszedł o godz. 10:39 
 
*Główny+: Arek wyszedł o godz. 10:39 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: Do SOLVIT wpłynęło w tym roku ponad 250 spraw, wiele jest nadal w 
toku, natomiast rozwiązywalnośd spraw w sieci to ok 80%. Szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie Komisji Europejskiej, która co roku sporządza raport nt działalności całej sieci SOLVIT, raport za 
2010: http://ec.europa.eu/solvit/site/docs/solvit_2010_report_en.pdf 
 
*Główny+: Arek wszedł o godz. 10:39 
 
*Główny+: Bienio wszedł o godz. 10:39 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:39: Odpowiedź dla Arka: SOLVIT nie zajmuje się doradztwem, a 
rozwiązywaniem konkretnie zaistniałych problemów. Naszym zadaniem jest pragmatyczne rozwiązanie 
Paostwa sporów z organami administracji innego paostwa członkowskiego. 
 

http://ec.europa.eu/solvit/site/docs/solvit_2010_report_en.pdf
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[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:41: SOLVIT zajmuje się głównie sprawami, gdzie prawo UE jest właściwie 
wdrożone do polskiego porządku prawnego, ale niewłaściwie stosowane przez organy administracji 
krajowej.> 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:41: Nie mamy już oczekujących zapytao, ZAPRASZAM ponownie do 
rozmowy. 
 
*Inwestor+ 10:41: Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź na poprzedni wątek, nurtuje mnie jeszcze czy jest 
możliwe, aby przez system Solvit wpłynęła skarga na działalnośd, któregoś z organów UE typu Trybunał 
Obrachunkowy czy tez inna instytucja 
 
*Kynio+ 10:42: Jeżeli Polak mieszkający w Anglii ma problem z zarejestrowaniem auta w Polsce 
(kierownica po lewej stronie) do którego Solvitu powinien się zgłosid? 
 
*Główny+: ZEBRA wyszedł o godz. 10:43 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:44: Odpowiedź dla Inwestor: Tego rodzaju sprawy należą do kompetencji 
Europejskiego Rzecznik Praw Obywatelskich, który odpowiada na skargi obywateli, przedsiębiorstw i 
organizacji z UE, pomagając w ujawnianiu przypadków „niewłaściwego administrowania”, w których 
instytucje, organy, urzędy lub agencje UE naruszają prawo, nie przestrzegają zasad dobrej administracji 
lub łamią prawa człowieka... 
 
*milo+ 10:45: Czy SOLVIT gwarantuje poufnośd? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:45: Szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie:http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_pl.htm > 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:47: Pytania oczekujące: *Kynio+ 10:42: Jeżeli Polak mieszkający w Anglii 
ma problem z zarejestrowaniem auta w Polsce (kierownica po lewej stronie) do którego Solvitu 
powinien się zgłosid? oraz *milo+ 10:45: Czy SOLVIT gwarantuje poufnośd? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak] 10:48: Dla Kynio: generalnie w takiej sytuacji, gdy problem dot. polskiego 
przedsiębiorcy - właściwym jest Centrum SOLVIT Polska. JEDNAKŻE w przedmiotowej sprawie - jak 
tłumaczyłam wcześniej - wszczęto formalne postępowanie, które nadal trwa. W sprawę zaangażowana 
jest Komisja Europejska. W takim przypadku - gdy wszczęto formalną procedurę - nie wolno nam 
podejmowad interwencji, ponieważ jesteśmy systemem nieformalnym. Dodatkowo, byłoby to 
zdublowaniem sprawy.> 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:50: I ostatnie oczekujące pytanie: [milo] 10:45: Czy SOLVIT gwarantuje 
poufnośd? 
 
 [milo] 10:45: Czy SOLVIT gwarantuje poufnośd? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:51: odpowiedź dla Milo: SOLVIT gwarantuje poufnośd zarówno 
obywatelom, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych jak i przedsiębiorcom 
(informacje dot. przedsiębiorstw, tajemnica handlowa - nie są ujawniane)> 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:52: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Informatyk+ 10:52: W jaki sposób prowadzony jest kontakt między wnoszącym sprawę a 
przedstawicielami Solvitu? 
 
*Arek+ 10:55: Proszę mi powiedzied jaka jest Paostwa skutecznośd i czy monitorują Paostwo sprawę od 
momentu wniesienia skargi do czasu jej rozstrzygnięcia? 
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[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:57: Odpowiedź dla Informatyk: Pracownicy SOLVIT kontaktują się z 
wnioskodawcami zazwyczaj mailowo. Dokumenty można do nas przesyład poczta zwykłą, faksem lub 
mailem (zawsze KOPIE). Jesteśmy także osiągalni telefonicznie. Natomiast ze względu na znaczący 
napływ wniosków nie przyjmujemy wnioskodawców osobiście w gmachu Ministerstwa,  
Nasz adres kontaktowy to: 
 
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 
tel.: (+48) 22 693 56 20, fax: (+48) 22 693 40 29 
Centrum SOLVIT tel.: (22) 693 -53-60, 
fax.: (22) 693-40-80, e-mail: solvit@mg.gov.pl > 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:59: Pytanie oczekujące:*Arek+ 10:55: Proszę mi powiedzied jaka jest 
Paostwa skutecznośd i czy monitorują Paostwo sprawę od momentu wniesienia skargi do czasu jej 
rozstrzygnięcia? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:59: Odpowiedź dla Arek: Nie tylko monitorujemy ale prowadzimy ją od 
początku do kooca. W skrócie wygląda to tak: Po wpłynięciu wniosku do Centrum SOLVIT Polska w 
Ministerstwie Gospodarki, rozpoczyna się proces analizy sprawy, trwający zwykle około 3-4 tygodni, 
podczas którego gromadzone są wszystkie niezbędne informacje, opinie właściwych polskich urzędów, a 
następnie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia naruszenia prawa unijnego – poprzez wprowadzenie 
do bazy danych systemu SOLVIT – 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 10:59: sprawa jest przekazywana paostwu, w którym najprawdopodobniej 
niewłaściwie zastosowano przepisy prawa unijnego, które powinno ją wyjaśnid w terminie dziesięciu 
tygodni. W wyjątkowych sytuacjach, powyższy termin może zostad przedłużony o dodatkowe cztery 
tygodnie. 
• Wyjaśnianie sprawy – liczone od wpłynięcia wniosku do przekazania wnioskodawcy informacji o 

skutkach interwencji – może więc trwad nawet 4 i pół miesiąca. 
• W przypadku wyjaśnienia sprawy w krótszym terminie, 
 
*Arek+ 11:01: A czy sprawy przeciwko Ministerstwu Gospodarki także Paostwo prowadzicie? 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:01: Centrum SOLVIT Polska niezwłocznie przekaże taką informację 
wnioskodawcy. 
• Zgłoszenie skargi do systemu SOLVIT NIE prowadzi do zawieszenia biegu terminów do wszczęcia 

postępowania sądowego/administracyjnego w danym paostwie członkowskim. 
CZYLI Po wprowadzeniu sprawy do bazy danych SOLVIT nad jej rozwiązaniem pracują dwa Centra SOLVIT 
(my oraz drugie Centrum z paostwa gdzie zaistniał problem). Podczas rozpatrywania sprawy jesteśmy w 
kontakcie z wnioskodawcą. 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:03: Centrum SOLVIT Paostwa w którym wystąpił problem (organ 
administracji źle stosuje prawo UE) stara się wpłynąd na zmianę sposobu postępowania, właściwe 
zastosowanie przepisów UE, przyspieszenie postępowania, wydanie decyzji w terminie, skuteczne 
skontaktowanie się organów z wnioskodawcą i inne - o ILE istnieje podstawa prawna (wyłącznie prawo 
UE) do takiej interwencji.> 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 11:03: Pytanie oczekujące: *Arek+ 11:01: A czy sprawy przeciwko 
Ministerstwu Gospodarki także Paostwo prowadzicie? 
 
*Kasjan+ 11:07: W jakim języku można się do Was zgłaszad? 
 
*Kasjan+ 11:07: Jeśli deleguję pracowników do Danii i mam problem z duoskim urzędem - powinienem 
się zgłosid do duoskiego ośrodka? w jakim języku? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:08: Odpowiedź dla Arek: system SOLVIT działa w dwojaki sposób, czyli 
każde Centrum (np. polskie) może prowadzid sprawy przeciwko administracji innego paostwa, np. 
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Hiszpanii (wnioskodawcą jest obywatel/ przedsiębiorca PL który ma problem z instytucją hiszpaoską), ale 
TAKŻE sprawy przeciwko własnej administracji, czyli przykładowo portugalski obywatel/ przedsiębiorca 
(SOLVIT PT) przeciwko polskim organom administracji -- wówczas przyjmujemy  (SOLVIT PL) sprawę do 
bazy danych i wyjaśniamy z organem, na który zgłoszono skargę, np. Ministerstwo Gospodarki > 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 11:08: Pytania oczekujące:*Kasjan+ 11:07: W jakim języku można się do Was 
zgłaszad? oraz *Kasjan+ 11:07: Jeśli deleguję pracowników do Danii i mam problem z duoskim urzędem - 
powinienem się zgłosid do duoskiego ośrodka? w jakim języku?  
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:12: Obywatele i przedsiębiorcy polscy zgłaszają się po polsku - bo tak im 
łatwiej i stanowi to niekwestionowaną zaletę systemu. Pracownicy SOLVIT współpracują ze sobą w j. 
angielskim. Czasami zwracamy się do wnioskodawców o ich tzw. robocze tłumaczenia dokumentów (jeśli 
przykładowo to język grecki, którego nie znamy). Jednak w przypadku problemów kontaktujemy się 
także z danym Centrum w sprawie wyjaśnienia treści dokumentacji. Oprócz tego znamy w 
wystarczającym stopniu język niemiecki i w zbliżonym hiszpaoski> 
 
*Stanisław+ 11:12: Chciałbym wprowadzid produkt na rynek czeski - jak możecie mi pomóc? 
 
*Kynio+ 11:14: Pisała pani o bazie, jak wygląda ta baza? Czy jest możliwośd wejścia do tej bazy i 
sprawdzenia jakie sprawy zostały rozwiązane i upewnid się czy moje zapytanie nie powieli paostwa 
działao? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:14: Odpowiedź dla Kasjan: przedsiębiorca POLSKI zwraca się do Centrum 
SOLVIT POLSKA opisując problem po POLSKU i w miarę możliwości przekazując kopie dokumentacji w 
ich roboczym tłumaczeniem - też do nas. To my - w konsekwencji Paostwa zgłoszenia  - kontaktujemy się 
z Centrum SOLVIT Dania> 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 11:16: Pytania oczekujące:  *Stanisław+ 11:12: Chciałbym wprowadzid 
produkt na rynek czeski - jak możecie mi pomóc?  Oraz *Kynio+ 11:14: Pisała pani o bazie, jak wygląda ta 
baza? Czy jest możliwośd wejścia do tej bazy i sprawdzenia jakie sprawy zostały rozwiązane i upewnid się 
czy moje zapytanie nie powieli paostwa działao? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:19: Informacji dot. wprowadzenia produktów niezharmonizowanych 
(produkty nieobjęte prawodawstwem UE) na rynek paostwa członkowskiego, np. CZ (po uprzednim, 
legalnym wprowadzeniu ich na rynek innego paostwa członkowskiego, np. PL) udziela tzw. PUNKT 
KONTAKTOWY DO SPRAW PRODUKTÓW, we wskazanej sprawie - byłby to czeski Punkt,  
tj.: E-mail: vyrobky@mpo.cz, procop@mpo.cz  
www.mpo.cz/en/eu-and-internal-market/product-contact-point/ 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:20: w Polsce Punkt Kontaktowy działa także w Ministerstwie Gospodarki, 
szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej, www.pcp.mg.gov.pl 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak] 11:20: oraz  
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Instrumenty+rynku+wewnetrznego/Punkt+Konta
ktowy+do+spraw+Produktow > 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 11:22: Pytanie oczekujące:*Kynio+ 11:14: Pisała pani o bazie, jak wygląda ta 
baza? Czy jest możliwośd wejścia do tej bazy i sprawdzenia jakie sprawy zostały rozwiązane i upewnid się 
czy moje zapytanie nie powieli paostwa działao? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak] 11:23: baza danych SOLVIT jest administrowana przez Komisję Europejską. 
Dostęp do niej mają pracownicy centrów SOLVIT oraz Komisji. Wnioskodawcy mogą mied z nią stycznośd 
jedynie poprzez zgłoszenie formularza ON - LINE, wówczas bowiem "z zewnątrz" wprowadzają projekt 
danej sprawy, opis problemu, załączają dokumentację ( informacja o zgłaszaniu oraz link do wniosku 
znajduje się na stronach ministerstwa 
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[Ekspert - Olga Rutkowiak] 11:24: czyli:  
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczoci/Instrumenty+rynku+wewnetrznego/Solvit/Zglasza
nie+problemow+do+polskiego+Centrum+SOLVIT Natomiast dodatkowe informacje o procedurze SOLVIT 
dostępne są na stronie Komisji, czyli http://ec.europa.eu/solvit/site/index_pl.htm > 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 11:25: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Informatyk+ 11:25: czy w związku z tym, aby kontaktowad się z Paostwem trzeba dysponowad 
bezpiecznym podpisem elektronicznym? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:26: Dodam jeszcze, że pracownicy SOLVIT informują każdego 
wnioskodawcę o postępach w sprawie oraz przesyłają raporty z bazy danych zawierając np. treśd opisu 
sprawy, czy jej rozwiązania > 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:27: Odpowiedź dla Informatyk: Nie, nie trzeba. 
 
*Paweł+ 11:27: Witam. Interesuje mnie czy jeśli złoże skargę w Solvicie, w której przedmiocie nie będzie 
on właściwy, to moja skarga zostanie przeniesiona przez pracowników Solvitu do organu właściwego? 
 
*Informatyk+ 11:29: w wypadku przesyłania do Paostwa jakiś dokumentów lub składania oświadczeo 
woli w jakiś sposób potwierdzimy ich autentycznośd? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:30: Odpowiedź dla Paweł: Co do zasady nie. Niemniej jednak - mimo iż NIE 
jesteśmy siecią informacyjną i NIE udzielamy porad prawnych (naszym zadaniem jest rozwiązywanie 
KONKRETNIE ZAISTNIAŁYCH problemów) - staramy się nigdy nie pozostawiad wnioskodawcy bez 
informacji, czyli przykładowo odesłania do właściwej jednostki, czy portalu gdzie odnajdzie poszukiwane 
informacje... 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:34: ...przykładowo, dużo przydatnych informacji znajduje się na stronie 
Your Europe, w języku polskim dla obywateli oraz przedsiębiorców 
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_pl.htm 
poza tym porad prawnych udziela tzw. Your Europe Advice (także w języku polskim i szybko, w terminie 
zaledwie kilku dni!!!!) –  
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/about/index_pl.htm  
poza tym naturalnie mnóstwo przydatnych informacji dostępnych jest na stronach Enterprise Europe 
Network  http://www.een.org.pl/ > 
 
*Pita+ 11:35: Czy mogę uzyskad od Paostwa informację o tym na co mam uważad bądź co mam zrobid 
przed wyjazdem do pracy np. do Norwegii? Chodzi mi o potrzebne dokumenty, pozwolenie na pracę, czy 
polskie dyplomy uczelni są uznawane w Norwegii? 
 
*Paweł+ 11:36: Dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:40: Odpowiedź dla Informatyk: Generalnie rzecz ujmując - JESTESMY TU 
DLA PAOSTWA - działamy na zasadzie dobrej woli, ufamy swoim wnioskodawcom bez względu na to czy 
są obywatelami, czy przedsiębiorcami -  dodatkowo NIE jesteśmy systemem formalnym, jak w przypadku 
postępowania sądowego. Jeśli okazałoby się, że sprawa/ dokumentacja nie jest autentyczna - wycofamy 
sprawę - odpowiednio informując o tym fakcie Komisję Europejską > 
 
*Kenko+ 11:40: Dzieo Dobry! Gdzie można znaleźd szczegółowe informacje o sieci SOLVIT? 
 
*Inwestor+ 11:42: Czy działalnośd Solvitu, jest określona jakimiś ramami czasowymi, czy Solvit będzie 
nadal funkcjonował w nowej perspektywie budżetowej po 2013 roku 
 

http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/about/index_pl.htm
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[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:45: Odpowiedź dla Kenko: szczegółowe informacje odnośni do systemu 
SOLVIT, sposobów zgłaszania spaw, przykładowych spraw SOLVIT i wszelkich niezbędnych danych 
dostępne są na stronie internetowej ministerstwa:  
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczoci/Instrumenty+rynku+wewnetrznego/Solvit 
  oraz Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_pl.htm 
 (podane informacje są w j. POLSKIM) > 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:46: Odpowiedź dla Inwestor: SOLVIT jest siecią powołaną na mocy 
Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2001 roku Siecią Rozwiązywania Problemów Rynku 
Wewnętrznego. Obejmuje ona paostwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Lichtenstein i 
Islandię. Działania  współpracujących ze sobą centrów wspomaga i nadzoruje Komisja Europejska. 
Głównym zadaniem SOLVIT jest przyczynienie się do efektywnego egzekwowania praw, jakie przepisy 
Unii Europejskiej gwarantują obywatelom i przedsiębiorstwom... 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak] 11:48: SOLVIT wydaje się byd niezależny od perspektyw budżetowych. 
Ekspertów zatrudnia administracja krajowa. Komisja Europejska administruje systemem. > 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 11:49: Szanowni Paostwo nie pozostało nam już wiele czasu. Zachęcam 
zatem do zadawania ostatnich pytao. 
 
*Inwestor+ 11:49: czyli Solvit w swoim działaniu kieruję się tylko prawem wspólnotowym? czy na jego 
funkcjonowanie może mied też wpływ prawo krajowe? czy Solvit zajmuję się sprawami które wynikają z 
umów międzynarodowych ( nie wchodzących w skład prawa pierwotnego lub wtórnego UE) 
 
*Bienio+ 11:51: Wiem, że Paostwo jesteście zobligowani do poufności ale jeśli mogłaby Pani powiedzied 
mi czy sprawa pobierania opłat za tzw. recykling przez Starostwa Powiatowe które przepisy naruszają 
europejskie prawo o niedyskryminacji towarów, usług ze względu na kraj pochodzenia, chodzi mi o to, że 
klient który sprowadza auto z zagranicy musi uiścid ta opłatę natomiast jeśli kupuje np. auto od kogoś 
czy tez z salonu to nie wnoszę tej opłaty (chociaż teoretycznie mówią że opłata jest w cenie)? 
 
[Inwestor] 11:51: czy na funkcjonowanie Solvitu może mied wpływ administracja krajowa? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:52: Odpowiedź dla Inwestor: W SOLVIT mogą byd rozpatrywane jedynie 
sprawy w których zachodzi prawdopodobieostwo naruszenia przepisów UNIJNYCH (bez umów m- nar), 
NIE rozpatrujemy spraw z zakresu wyłącznie ustawodawstwa wewnętrznego, czy pomiędzy 
przedsiębiorcą, a organem administracji Z TEGO SAMEGO PAOSTWA> 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:54: Odpowiedź dla Inwestor: Na funkcjonowanie Centrum SOLVIT może 
mied wpływ administracja krajowa w zakresie jego wewnętrznej organizacji, np. ilości etatów > 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 11:55: OSTATNIE pytanie w dzisiejszym czacie: *Bienio+ 11:51: Wiem, że 
Paostwo jesteście zobligowani do poufności ale jeśli mogłaby Pani powiedzied mi czy sprawa pobierania 
opłat za tzw. recykling przez Starostwa Powiatowe które przepisy naruszają europejskie prawo o 
niedyskryminacji towarów, usług ze względu na kraj pochodzenia, chodzi mi o to, że klient który 
sprowadza auto z zagranicy musi uiścid ta opłatę natomiast jeśli kupuje np. auto od kogoś czy tez z 
salonu to nie wnoszę tej opłaty (chociaż teoretycznie mówią że opłata jest w cenie)? 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:57: SZANOWNI PAOSTWO, 
 
*Bienio+ 11:57: ok, dziękuje, na pewno skorzystam. 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:57: korzystając z okazji chciałabym poinformowad o odbywającym się w 
Krakowie Forum Jednolotego Rynku  
Single Market Forum 
(SIMFO) 

http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczoci/Instrumenty+rynku+wewnetrznego/Solvit
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_pl.htm
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3 – 4. października 2011 r. 
Auditorium Maximum UJ 
ul. Krupnicza 33, Kraków 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak] 11:58: zapraszamy do debaty - nadal można dokonad rejestracji na stronie: 
Zarejestruj się już dzisiaj na stronie internetowej http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:58: Celem SIMFO jest wsparcie i rozwój jednolitego rynku poprzez wzrost 
świadomości przedsiębiorców i obywateli odnośnie dostępnych im praw i możliwości.  
Podczas dwóch dni Forum jego uczestnicy będą mogli wziąd udział w dyskusjach panelowych, 
spotkaniach i 
 
*Główny+: Kenko wyszedł o godz. 11:58 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak] 11:59: warsztatach na temat  
problematyki wspólnego rynku. 
Otwarcie Forum poprzedzi impreza informacyjno – promocyjna pod nazwą Jarmark Jednolitego Rynku, 
która rozpocznie się na Rynku Głównym w Krakowie w dniu  
2 października 2011 r. 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 11:59: W imieniu swoim oraz Pani Ekspert Olgi Rutkowiak bardzo dziękuję 
za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Ekspert - Olga Rutkowiak+ 11:59: DZIĘKUJĘ SERDECZNIE ZA ZAPROSZENIE A UCZESTNIKOM ZA 
AKTYWNOŚD. 
 
*Główny+: Arek wyszedł o godz. 12:00 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 12:00: Jeżeli interesują Paostwa inne kwestie związane z prowadzeniem 
biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z 
nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl. 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 12:00: 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). 
 
*Bienio+ 12:00: Dziękuje za fajne informacje. 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 12:00: Szczególnie zapraszam na tę stronę osoby, które przyłączyły się do 
nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznad się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 12:00: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeo 2011-grudzieo 2012 roku organizujemy 24 czaty. 
Dzisiejszy był ÓSMYM z serii. 
Kolejny planowany czat odbędzie się w listopadzie br. zakładana tematyka: „Ulga na nowe technologie – 
wymierne korzyści”. 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 12:01: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
*Główny+: Bienio wyszedł o godz. 12:01 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 12:01: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla biznesu - 
Enterprise Europe Network West Poland. 
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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 
 
*Główny+: Gx2 wyszedł o godz. 12:01 
 
*Główny+: Kynio wyszedł o godz. 12:01 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 12:01: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


