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Dyrektywa usługowaDyrektywa usługowa

Dyrektywa o usługach to europejski Dyrektywa o usługach to europejski akt prawnyakt prawny, , 
którego celem jest ułatwienie prowadzenia którego celem jest ułatwienie prowadzenia 

działalności gospodarczej dla przedsiębiorców działalności gospodarczej dla przedsiębiorców działalności gospodarczej dla przedsiębiorców działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 
świadczących usługi lub korzystających z usług w Unii świadczących usługi lub korzystających z usług w Unii 

Europejskiej.Europejskiej.

Wymaga ona od wszystkich krajów UE zniesienia barier Wymaga ona od wszystkich krajów UE zniesienia barier 
prawnych i administracyjnych. prawnych i administracyjnych. 



Dlaczego powstała Dyrektywa Usługowa?Dlaczego powstała Dyrektywa Usługowa?

•• Wskazuje jasne wytyczne dot. usług trans granicznychWskazuje jasne wytyczne dot. usług trans granicznych

•• Podejmuje kwestie elektronizacji procedurPodejmuje kwestie elektronizacji procedur

•• Ułatwia postępowania administracyjneUłatwia postępowania administracyjne

Oświadczenie

Dane z rejestrów



•• Rozpoczynanie działalności w sektorze usługRozpoczynanie działalności w sektorze usług, , tj. sytuacje, w których przedsiębiorca 
zamierza rozpocząć stałą działalność (np. w formie spółki lub oddziału) we własnym kraju 
lub w innym kraju UE. 

Przykłady: stolarz z Węgier, który chce rozpocząć działalność w Szwecji lub hiszpańska spółka, która 
chce otworzyć nowy sklep we własnym kraju.

Dyrektywa usługowa Dyrektywa usługowa ułatwi:ułatwi:

• Transgraniczne świadczenie usługTransgraniczne świadczenie usług, tj. sytuacje, w których przedsiębiorca prowadzący 
stałą działalność w jednym kraju UE zamierza świadczyć usługi w innym kraju UE bez 
podejmowania tam stałej działalności.

Przykłady: architekt prowadzący działalność we Francji otrzymuje zlecenie na zaprojektowanie domu 
w Niemczech lub organizator imprez z Finlandii organizuje festiwal plenerowy w Estonii.

Dyrektywa o usługach została przyjęta 12 grudnia 2006 r. Wszystkie kraje UE Dyrektywa o usługach została przyjęta 12 grudnia 2006 r. Wszystkie kraje UE 
muszą ją w pełni wdrożyć do swoich systemów prawnych do 28 grudnia 2009 r.muszą ją w pełni wdrożyć do swoich systemów prawnych do 28 grudnia 2009 r.



Dyrektywa ustanawia Dyrektywa ustanawia kompleksowy program modernizacji dla krajów UE, który przyniesie 
korzyści wszystkim przede wszystkim MŚP, bez względu na to, czy chcą one pozostać na 
rynkach krajowych, czy rozszerzyć działalność za granicę.

Kaje UE w myśl dyrektywy powinny:Kaje UE w myśl dyrektywy powinny:

� Znieść uciążliwe bariery prawne i administracyjneZnieść uciążliwe bariery prawne i administracyjne, które utrudniają podejmowanie 

Dyrektywa usługowaDyrektywa usługowa

� Znieść uciążliwe bariery prawne i administracyjneZnieść uciążliwe bariery prawne i administracyjne, które utrudniają podejmowanie 
działalności lub oferowanie usług na rynku krajowym lub rynku innego kraju UE.

� Utworzyć „pojedyncze punkty kontaktowe” (PPK)Utworzyć „pojedyncze punkty kontaktowe” (PPK), poprzez które przedsiębiorcy mogą 
uzyskać informacje i dopełnić niezbędnych procedur administracyjnych.

� Współpracować z organami administracyjnymi Współpracować z organami administracyjnymi innych krajów UE, aby zapobiegać 
powielaniu kontroli przedsiębiorców i w ten sposób znacznie ograniczyć obowiązki 
administracyjne ciążące na przedsiębiorcach.



Dzięki wdrożeniu założeń Dyrektywy Usługowej przedsiębiorca możeprzedsiębiorca może::

� Rozpocząć działalność gospodarczą we własnym kraju lub za granicą w 
oparciu o prostsze i szybsze procedury.

� Łatwo oferować usługi w innych krajach UE bez konieczności podejmowania 

Korzyści dla przedsiębiorcówKorzyści dla przedsiębiorców

� Łatwo oferować usługi w innych krajach UE bez konieczności podejmowania 
w nich stałej działalności. 

� Otrzymywać informacje i dopełniać procedur administracyjnych w jednym 
miejscu w każdym kraju („pojedynczy punkt kontaktowy”).  

� Uzyskać łatwy dostęp do szerszego zakresu usług dla potrzeb własnej 
działalności.



www.ec.europa.eu/internal_market/serviceswww.ec.europa.eu/internal_market/services





www.dienstleisten-leicht-gemacht.de



Pojedyncze Punkty KontaktowePojedyncze Punkty Kontaktowe

na terenie Niemiecna terenie Niemiec

• Wiele PPK - każdy land decyduje o sposobie organizacji PPK

• Często wymagane są opłaty za realizację procedur drogą elektroniczną

• Wiele PPK ma tłumaczenie na język angielki, niekiedy nawet na polski

Pilotaż projektu SPOCS z Bremen (www.spocs-bremen.de )• Pilotaż projektu SPOCS z Bremen (www.spocs-bremen.de )









Pojedynczy Punkt KontaktowyPojedynczy Punkt Kontaktowy
www.euwww.eu--go.gov.plgo.gov.pl

Portal utworzony został na mocy ustawy o Portal utworzony został na mocy ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej w wyniku swobodzie działalności gospodarczej w wyniku swobodzie działalności gospodarczej w wyniku swobodzie działalności gospodarczej w wyniku 

implementacji Dyrektywy Usługowejimplementacji Dyrektywy Usługowej

Portal nadzorowany jest przez Portal nadzorowany jest przez 
Ministra GospodarkiMinistra Gospodarki



• procedur związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce;

• danych kontaktowych instytucji państwowych, w tym urzędów;

• sposobów i warunków dostępu do rejestrów jawnych i publicznych baz
danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;

• środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między:

Pojedynczy Punkt Kontaktowy Pojedynczy Punkt Kontaktowy udostępnia informacje dotyczące:udostępnia informacje dotyczące:

• środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między:

� właściwym organem a przedsiębiorcą/konsumentem,

� przedsiębiorcą a konsumentem,

� przedsiębiorcami.

Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK) Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK) 
umoŜliwia realizację procedur drogą elektronicznąumoŜliwia realizację procedur drogą elektroniczną



• Portal PPK zintegrowany jest z Elektroniczną Platformą Usług Administracji
Publicznej ePUAP;

• Na PPK możliwe jest wyszukanie procedury, wyświetlenie obszernego jej
opisu oraz śledzenie przebiegu procesu krok po kroku;

• Wykonanie danej procedury elektronicznie (wypełnienie i przesłanie wniosku

Pojedynczy Punkt Kontaktowy Pojedynczy Punkt Kontaktowy umoŜliwia realizację procedur umoŜliwia realizację procedur 
drogą elektroniczną:drogą elektroniczną:

• Wykonanie danej procedury elektronicznie (wypełnienie i przesłanie wniosku
oraz otrzymywanie stosownej odpowiedzi) realizowane jest za pomocą
skrzynki podawczej m.in. na platformie ePUAP. Dzięki single sign-on (SSO)
możliwe jest poruszanie się pomiędzy portalami bez konieczności
podwójnego logowania.



Działalność PPK opiera się na współpracywspółpracy zz organamiorganami administracjiadministracji publicznejpublicznej
w zakresie:

•aktualizacji informacji na portalu,

•instalacji formularzy elektronicznych,

•odpowiadania na pytania przedsiębiorców i innych urzędów.

Współpraca z Współpraca z Jednostkami Samorządów TerytorialnychJednostkami Samorządów Terytorialnych

•odpowiadania na pytania przedsiębiorców i innych urzędów.

Ustawodawca nałożył na organy właściwe obowiązekobowiązek przyjmowaniaprzyjmowania
dokumentówdokumentów elektronicznychelektronicznych poprzez skrzynkę podawczą.

Organy realizujące procedury są zobligowane przepisami ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (art. 22b ust. 2) do zapewnienia kompletności
i aktualności informacji na PPK.













Wyszukiwanie instytucjiWyszukiwanie instytucji







Wyszukiwanie Wyszukiwanie 
procedur wg PKDprocedur wg PKD











SZKOLENIA UEPASZKOLENIA UEPA

Celem cyklu szkoleń jest podniesienie wiedzy 12 500 urzędników
administracji publicznej i sądów z zakresu:

� CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

SAGED (System Autoryzacji Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),� SAGED (System Autoryzacji Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

� Implementacja Dyrektywy 2006/123/WE,

� ePUAP, Profil Zaufany,

� Podpis elektroniczny, podpis kwalifikowany, pieczęć elektroniczna,

� Wybrane procedury realizowane elektronicznie.



� Program szkoleniowy realizowany jest w ciągu
trzech dni roboczych.

� Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem
technologii multimedialnych i nowoczesnych
metod nauczania.

� Uczestnik otrzymuje:

� komplet materiałów szkoleniowych,

Mapa lokalizacji szkoleń

�

� dostęp do platformy e-learningowej,

� wyżywienie,

� zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Rejestracja na szkolenie: www.eu-go.gov.pl





•• informacjeinformacje dladla przedsiębiorcówprzedsiębiorców ii obywateliobywateli zz zakresuzakresu procedurprocedur objętychobjętych
dyrektywądyrektywą usługową,usługową,

•• wsparciewsparcie technicznetechniczne dladla użytkownikówużytkowników PPK,PPK,

Help Desk Help Desk to:to:

•• platformaplatforma rekrutacyjnarekrutacyjna nana szkoleniaszkolenia dladla urzędników,urzędników,

•• bazabaza wiedzywiedzy nana podstawiepodstawie pytańpytań ii udzielanychudzielanych odpowiedzi,odpowiedzi,

•• przepływprzepływ informacjiinformacji pomiędzypomiędzy poszczególnymiposzczególnymi jednostkamijednostkami administracjiadministracji
publicznejpublicznej..



Help Desk

Przedsiębiorcy

Help Desk

Administracja
Publiczna



Pojedynczy Punkt Kontaktowy rozwijany jest w 

ramach projektuprojektu UEPAUEPA

Cele projektu:

• Mapowanie, Elektronizacja i Uproszczenie procedur• Mapowanie, Elektronizacja i Uproszczenie procedur
administracyjnych

• Utworzenie i rozwijanie elektronicznego Punktu
Kontaktowego (ePK)

• Przeszkolenie 12 500 pracowników administracji i sądów
z zakresu e-administracji



KONSORCJUM PROJEKTOWEKONSORCJUM PROJEKTOWE
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ZADANIA PROJEKTOWEZADANIA PROJEKTOWE

Zadanie 1
Mapowanie, upraszczanie

elektronizacja procedur

administracyjnych

Zadanie 2

Szkolenia pracowników

administracji publicznej i sądów

Zadanie 3

Kampania informacyjna

38

Zadanie 4

Utworzenie i funkcjonowanie

Help-Desk

Zadanie 5

Promocja Projektu



MAPOWANIE I ELEKTRONIZACJA UPRASZCZANIE EFEKTY

Opis procedury + Dokument propozycji 

ETAPY PRACETAPY PRAC

39

� Analiza ustaw i rozporządzeń

� Opinie urzędów wykonawczych

� Analiza aktów prawnych

� Opinie ekspertów prawnych

� Doświadczenie innych projektów

� Panel ekspertów:

� Resorty odpowiedzialne za opis
� Urzędy wykonawcze
� Środowiska branŜowe 
� Eksperci prawni

� Konsultacje społeczne

� Publikacja opisu na portalu ePK

� MoŜliwość elektronicznej 

realizacji procedury

� Zmiany legislacyjne

Opis procedury + 
wniosek elektroniczny

Dokument propozycji 
uproszczeń www.eu-go.gov.pl
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Platformy domenowe

UrządUrządUrząd

Platformy regionalne

Platformy resortowe

Platformy dziedzinowe

Przedsiębiorca

ePK

UrządUrząd

49

ePK Urząd

UrządSystemy skrzynek 

podawczych



Dziękujemy za uwagę !Dziękujemy za uwagę !Dziękujemy za uwagę !Dziękujemy za uwagę !


