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Transpozycja przepisów unijnych do prawa krajowego 

Deficyt transpozycji: 1,5 % (uprzednio: 1,4 %) – wzrost wskaźnika, który już rok temu był 

w czerwonej strefie, jednak nie jest to jedna z 10 najgorszych zwyżek. Ponadto Polska 

znalazła się w grupie 3 państw członkowskich, których deficyt wzrósł zaledwie o 0,1 punktu 

procentowego. Rok temu Polska była państwem członkowskim z drugim najwyższym 

współczynnikiem deficytu, ale obecnie przesunęła się z pozycji 27. na pozycję 15. Polska ma 

deficyt transpozycji wynoszący 21 % w odniesieniu do dyrektyw, które miały być 

transponowane w 2016 r. (do 30 listopada), oraz 56 % w przypadku 9 dyrektyw, których 

termin transpozycji w przypadał w ciągu 3 miesięcy poprzedzających zamknięcie zestawienia. 

Świadczy to o tym, że Polska monitoruje terminowość transpozycji dyrektyw całkiem dobrze, 

ale z sześciomiesięcznym opóźnieniem (zob. średnie opóźnienie poniżej). Trudności Polski w 

transpozycji dyrektyw nie wynikają wyłącznie z kwestii planowania. 

Średnia w UE = 1,5 %; proponowany poziom docelowy (w Akcie o jednolitym rynku) = 0,5 %  

Zaległe dyrektywy: 15 (uprzednio: 15) w tym 4 w obszarze ochrony środowiska (= 27 %) 

oraz brak dyrektyw zalegających od ponad 2 lat. 

Średnie opóźnienie: 6,1 miesiąca (uprzednio: 10,0 miesiąca) – wyraźny spadek. Polska nie 

ma już długich zaległości w transpozycji dyrektyw i większość zaległych dyrektyw (14 z 15) 

zalega od mniej niż 12 miesięcy. 

Średnia w UE = 6,7 miesiąca  

Deficyt zgodności: 2 % (uprzednio: 2,2 %) – pomimo niższego wskaźnika Polska ma nadal 

najwyższy deficyt ze wszystkich 28 państw członkowskich: 18 dyrektyw nie zostało dotąd 

prawidłowo transponowanych do prawa krajowego (4 razy więcej niż proponowany poziom 

docelowy). 

Średnia w UE = 0,7 %; proponowany poziom docelowy (w Akcie o jednolitym rynku) = 0,5 % 

W ubiegłym roku państwa członkowskie musiały przetransponować 66 nowych dyrektyw, 

co stanowi znaczny wzrost obciążenia legislacyjnego w porównaniu z okresem, w którym 

przygotowano tabelę w 2016 r. (47 dyrektyw). Spowodowało to trudności, które 

odzwierciedlone są w wynikach większości państw członkowskich. Ogólnie rzecz biorąc, o 

ile wskaźnik deficytu transpozycji wzrósł, wskaźnik średniego opóźnienia obniżył się, 

ponieważ duża liczba nowych dyrektyw ma wyraźny wpływ na opóźnienie transpozycji 

zaległych dyrektyw. 
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Naruszenia przepisów 

Sprawy w toku: 33 (5 nowych i 16 zamkniętych, w tym 4 w obszarze środowiska i 4 w 

obszarze transportu; uprzednio: 44 sprawy w toku) – dalszy duży spadek (–34 % od listopada 

2014 r.), Polska nie jest już w grupie państw członkowskich o najwyższym współczynniku 

spraw w dziedzinie jednolitego rynku (obecnie ósma pozycja wśród państw członkowskich z 

największą liczbą spraw). 

(Średnia w UE = 24 sprawy)  

Problematyczne sektory: transport drogowy i kolejowy (5 spraw) i transport lotniczy (4 

sprawy); środowisko (8 spraw), w tym ochrona wody i gospodarka wodna (3 sprawy) 

Średni czas trwania sprawy: 38,9 miesiąca w przypadku 22 spraw, które nie zostały jeszcze 

przekazane Trybunałowi (uprzednio: 32,9 miesiąca) – wzrost współczynnika, który jest 

obecnie powyżej średniej w UE. Polsce udało się rozwiązać szereg spraw, które nie zostały 
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jeszcze przekazane Trybunałowi (13 o średnim okresie trwania 26,9 miesiąca), ale pozostałe 

starsze sprawy mają większy wpływ na współczynnik średniego czasu trwania (2 sprawy toczą 

się od ponad 10 lat, a 7 spraw od 3 do 7 lat). 

(Średnia w UE = 36,9 miesiąca)  

Stosowanie się do orzeczeń sądowych: 20 miesięcy w przypadku 14 spraw na tym etapie 

procedury (uprzednio: 18,9 miesiąca) – nieznaczny wzrost, ponieważ Polska dostosowała się 

do 3 nowych orzeczeń średnio po upływie 16 miesięcy od wydania wyroku przez Trybunał. 

(Średnia w UE = 21 miesięcy)  

 

 

System „EU Pilot” 

Średni czas reakcji Polski w ramach systemu EU Pilot nie przekracza docelowych 70 dni. 

 

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym 

Wyniki – Polska nadal osiąga dobre wyniki. 

 Ogólne wyniki pozostają dobre, pomimo bardzo dużej liczby napływających 

wniosków. 

 Współczynniki zadowolenia spadły nieznacznie i są obecnie nieco poniżej średniej. 

 Czas odpowiedzi na zapytania jest poniżej średniej UE i mógłby ulec poprawie. 
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EURES 

Podmiot odpowiedzialny na poziomie krajowym: Publiczne Służby Zatrudnienia (PSZ). 

Doradcy EURES (na poziomie krajowym): 55 

Wyniki: mogłyby ulec poprawie dzięki większej liczbie doradców EURES. 

 

Twoja Europa 

Czy istnieje podobny portal na szczeblu krajowym?  

Krajowy portal dla obywateli: www.obywatel.gov.pl (dopiero powstaje).  

Portal dla przedsiębiorców dostępny w języku polskim i angielskim: www.eu-go.gov.pl  

W okresie sprawozdawczym:  

 odnotowano aktywny udział w pracach zespołu redakcyjnego 

 odpowiedziano na wszelkie wnioski o udzielenie informacji na stronie internetowej 

 na stronach krajowych umieszczono linki do portalu Twoja Europa i przeprowadzono 

działania promocyjne 

Zalecane działania  

W dalszym ciągu należy: 

 zapewnić stałe przedstawicielstwo w zespole redakcyjnym 

 uczestniczyć w odbywających się dwa razy do roku spotkaniach zespołu redakcyjnego 

 dostarczać w razie potrzeby informacje na temat tego, jak przepisy dotyczące 

jednolitego rynku stosowane są na szczeblu krajowym 

 informować o istnieniu portalu Twoja Europa, zwłaszcza pracowników administracji 

krajowej i innych potencjalnych użytkowników 

 zamieszczać linki do portalu Twoja Europa na krajowych stronach internetowych. 

http://psz.praca.gov.pl/
http://www.obywatel.gov.pl/
http://www.eu-go.gov.pl/
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SOLVIT 

 Liczba spraw – duża  

Liczba zgłoszonych spraw: 241 (224 w 2015 r.) 

Liczba przyjętych spraw: 13 (21 w 2015 r.) 

 Odsetek spraw, które udało się rozwiązać: 100 % (95 % w 2015 r.) 

 Czas analizowania sprawy (centrum krajowe) 

Odpowiedź udzielona w ciągu 7 dni: 86 % (81 % w 2015 r.) –  dobry wynik  

Sprawy przygotowane w ciągu 30 dni:  64 % (84 % w 2015 r.) – konieczne jest 

uzyskanie lepszego wyniku  

 Czas analizowania sprawy (centrum prowadzące) 

Sprawy zakończone w ciągu 10 tygodni: 54 % (76 % w 2015 r.) – konieczne jest 

uzyskanie lepszego wyniku  

 Personel  

Ciągłość zatrudnienia – dobry wynik  

Czy liczba pracowników jest wystarczająca? Tak  

 

System informacji o przepisach technicznych (TRIS) 
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Zamówienia publiczne 

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki Polski w 2016 r. były zadowalające. Więcej informacji i opis 

zastosowanej metodologii można znaleźć w części poświęconej wynikom w zakresie 

zamówień publicznych. 

 

 

Usługi pocztowe 

Aby ułatwić analizę, kraje UE podzielono na 3 grupy według bezwzględnego poziomu PKB 

na mieszkańca oraz daty przystąpienia do UE (metoda stosowana w badaniu sektora 

pocztowego w UE UE w okresie 2010–2013) �  �:  

 Kraje zachodnie – Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia, 

Luksemburg, Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania  

 Kraje południowe – Cypr, Grecja, Hiszpania, Malta, Portugalia i Włochy 

 Kraje wschodnie – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, 

Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. 

Ceny według parytetu siły nabywczej (PPP) 

 Ceny krajowe 2012–2015 (według PPP): odnotowano wzrost z 0,89 do 1,09 PPP. 

 Ceny w różnych krajach 2012–2015 (według PPP): Odnotowano znaczny wzrost z 

1,38 do 2,42 PPP. 

 Wyniki dotyczące czasu dostarczenia (następnego dnia po wysłaniu): Wyniki pod 

względem czasu dostarczenia spadały stopniowo z 68,5 % w 2012 r. do 60,9 % w 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/20130821_wik_md2013-final-report_en.pdf
javascript:void(0)
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2015 r. 

Cel krajowy Polski = 82 % 

 W niektórych krajach dane referencyjne dotyczące poprzedniego okresu mogą nieznacznie 

się różnić od danych z ostatniej tabeli ze względu na późniejsze aktualizacje. 

 

Handel towarami i usługami 

Integracja handlowa Polski na jednolitym rynku towarów plasuje się powyżej średniej unijnej, 

natomiast integracja handlowa w zakresie usług sytuuje się nieco poniżej średniej unijnej. W 

2015 r. oba wskaźniki wzrosły, a wzrost ten plasował się powyżej średniej UE. 

 

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

W 2015 r. spadł udział Polski we wpływach i wypływach odnotowanych w ramach 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE, natomiast odnotowano nieznaczny wzrost 

udziału wartości przychodzących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE. Na 

niezmienionym poziomie utrzymał się udział wartości wychodzących bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych. 

 


