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Transpozycja przepisów unijnych do prawa krajowego 

W 2016 r. państwa członkowskie musiały przetransponować 66 nowych dyrektyw, co stanowi 
znaczny wzrost obciążenia legislacyjnego w porównaniu z 2015 r. (47 dyrektyw) i 2017 r. (39 
dyrektyw). To wyjątkowe obciążenie spowodowało trudności w transponowaniu dyrektyw na 
czas, w związku z czym znacznie wzrósł deficyt transpozycji większości państw członkowskich. 
Bieżąca tabela pokazuje, że sytuacja normalizuje się. Powyżej wspomniane trudności mają 
jednak nadal wpływ na wyniki niektórych państw członkowskich. 

Deficyt transpozycji: 1,4% (uprzednio: 1,5%) – nieznaczny spadek, ale Polska pozostaje 
jednym z 13 państw członkowskich, których wynik jest powyżej progu 1,0% (i jest czwartym 
państwem członkowskim mającym największy deficyt). Polska ma deficyt transpozycji 
wynoszący 36% w przypadku 14 dyrektyw, których termin transpozycji przypadał w ciągu 6 
miesięcy przed datą końcową przyjętą dla obliczeń (1.6.2017–30.11.2017). Wynika z tego, że 
Polska ma trudności w monitorowaniu terminowej transpozycji dyrektyw. Ponadto średnie 
opóźnienie 14 zaległych dyrektyw jest dłuższe niż 12 miesięcy (zob. poniżej – średnie 
opóźnienie). 

średnia w UE = 0,9%; proponowany poziom docelowy (w Akcie o jednolitym rynku) = 0,5%  

Zaległe dyrektywy: 14 (uprzednio: 15), w tym 5 w sprawie usług finansowych (= 36% 
zaległości) i dwie opóźnione o ponad 2 lata: dyrektywa w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) oraz 
dyrektywa zmieniająca dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 
1060/2009, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010 w zakresie uprawnień Europejskiego 
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych). 

Średnie opóźnienie: 12,2 mies. (uprzednio: 6,1 mies.) – znaczny wzrost o 6,1 miesiąca. 
Polska dwukrotnie zwiększyła opóźnienie w transpozycji i należy do 4 państw członkowskich 
mających największe opóźnienia, znacznie powyżej średniej UE. Polska ma obecnie o 2 
dyrektywy więcej, które są zaległe od dawna (zaległe od ponad 2 lat), a połowa zaległych 
dyrektyw (7/14) zalega od ponad 6 miesięcy. 

Średnia w UE = 8,7 mies.  

Wskaźnik braku zgodności: 0,9% (uprzednio: 1,8%) – odnotowano dalszy znaczący spadek 
o 0,9 punktu procentowego, przez co Polska nie jest już państwem członkowskim mającym 
największy deficyt. Polska zmniejszyła wskaźnik braku zgodności o połowę. Jest to państwo 
członkowskie, które ma najlepsze wyniki w tym zakresie, oraz jedno z 7 państw 
członkowskich, które osiągnęło lub wyrównało swój najlepszy dotychczasowy rezultat. 
Niemniej jednak Polska jest nadal znacznie powyżej średniej UE oraz proponowanego 
poziomu docelowego 0,5%. 

średnia w UE = 0,6%; proponowany poziom docelowy (w Akcie o jednolitym rynku) = 0,5%  
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Naruszenia przepisów 

Sprawy w toku: 29 (4 nowe sprawy i 8 spraw zamkniętych; uprzednio: 33 sprawy w toku) – 
Dalszy spadek (–42% od listopada 2014 r.) i zbliżanie się do średniej UE. 

(Średnia w UE = 24 sprawy)  

Problematyczne sektory: transport drogowy i kolejowy (4 sprawy) i transport lotniczy (3 
sprawy); środowisko (9 spraw), w tym ochrona wody i gospodarka wodna (3 sprawy) oraz 
zanieczyszczenie powietrza (3 sprawy). 

Średni czas trwania sprawy: 45,9 miesiąca w przypadku 20 spraw, które nie zostały jeszcze 
przekazane Trybunałowi (uprzednio: 38,9 miesiąca) – znaczny wzrost o 7 miesięcy. Polsce 
udało się rozwiązać 5 takich spraw przy średnim czasie trwania 27,3 mies., ale pozostałe 
starsze sprawy mają większy wpływ na współczynnik średniego czasu trwania (2 sprawy toczą 
się od ponad 11 lat – 1 dotycząca transportu lotniczego i 1 dotycząca podatków pośrednich – a 
8 spraw trwa od 3 do 7 lat). 

(Średnia w UE = 39,8 miesięcy)  

Stosowanie się do orzeczeń sądowych: 21,3 miesiąca w przypadku 15 spraw na tym etapie 
procedury i zamkniętych w ciągu ostatnich 5 lat (uprzednio: 20 miesięcy) – nieznaczny 
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wzrost, ponieważ Polska dostosowała się do 3 nowych orzeczeń, po upływie średnio prawie 2 
lat od wydania wyroku przez Trybunał. 

(Średnia w UE = 23,6 miesięcy)  

 

 

System „EU Pilot” 

Średni czas reakcji Polski w ramach systemu EU Pilot przekracza obecnie docelowe 70 dni o 
tydzień. 

 

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym 

Wyniki – Polska osiąga umiarkowanie dobre wyniki. 

 Ogólnie rzecz biorąc, wyniki Polski spadły w porównaniu z 2016 r. 

 Pogorszyły się 4 z 5 wskaźników i wszystkie 5 wskaźników jest obecnie poniżej 
średniej UE. 

 Należy dołożyć starań, aby zapytania były przyjmowane w ciągu jednego tygodnia, a 
odpowiedzi były udzielane w terminie uzgodnionym w systemie IMI. 

 W 2017 r. Polska otrzymała 409 zapytań w dziedzinie delegowania pracowników 
(13% łącznej liczby zapytań w tym obszarze), a sama przesłała tylko 21. 
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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 

 przeprowadzono działania promocyjne; brak linków do portalu Twoja Europa na 
krajowych stronach internetowych. 

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 

Zaleca się, by: 
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 zamieszczać linki do portalu Twoja Europa na krajowych stronach internetowych. 

 ukończyć prace nad portalem obywatelskim 

 

SOLVIT 

 Liczba spraw – duża  
Liczba zgłoszonych spraw: 136 (241 w 2016 r.) 
Liczba przyjętych spraw: 17 (13 w 2016 r.) 

 Odsetek spraw, które udało się rozwiązać: 82% (100% w 2015 r.) 

 Czas analizowania sprawy (centrum krajowe) 
Odpowiedź udzielona w ciągu 7 dni: 84% (86% w 2016 r.) – dobry wynik  
Sprawy przygotowane w ciągu 30 dni:  76% (64% w 2016 r.) – dobry wynik  

 Czas analizowania sprawy (centrum prowadzące) 
Sprawy zakończone w ciągu 10 tygodni: 71% (54% w 2016 r.) – konieczne jest 
uzyskanie lepszego wyniku  

 Personel  
Ciągłość – doświadczony personel  
Czy liczba pracowników jest wystarczająca? nie  

 

System informacji o przepisach technicznych (TRIS) 

 
 

Pojedyncze punkty kontaktowe 

 15 spośród 20 przeanalizowanych procedur (4 nie istnieją) są dostępne przez internet, 
w tym 3 dostępne częściowo przez internet. 

 Procedury online są dostępne dla podmiotów świadczących usługi transgraniczne z 
bardzo nielicznymi wyjątkami, takimi jak przedkładanie dowodów i uiszczanie opłat 
podczas rejestracji w rejestrze handlowym lub rejestrze działalności. 

 Duża ilość informacji jest dostępna w języku obcym. 
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 Gromadzone są systematycznie komentarze użytkowników, które są wykorzystywane 
do poprawy jakości świadczonych usług. 

 W przeanalizowanych obszarach nie wskazano kwestii wymagających poprawy. 

 

Zamówienia publiczne 

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki Polski w 2017 r. były zadowalające. Więcej informacji i opis 
zastosowanej metodologii można znaleźć w części poświęconej wynikom w zakresie 
zamówień publicznych. 
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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 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. 

Wyniki dotyczące czasu dostarczenia (następnego dnia po wysłaniu): Wyniki pod 
względem czasu dostarczenia spadały stopniowo z 59,2% w 2016 r. 

Cel krajowy Polski to 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 
2016 r. oba wskaźniki wzrosły, a wzrost wskaźnika integracji handlowej w zakresie usług był 
trzecią co do wysokości zwyżką w UE. 
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
W 2016 r. spadł udział Polski w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali 
UE, natomiast udział odpływu inwestycji znacznie wzrósł. Odnotowano nieznaczny wzrost 
udziału wartości przychodzących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE, a udział 
wartości wychodzących bezpośrednich inwestycji zagranicznych pozostał bez zmian. 

 


