
 
 
Monitoring działań w UE (legislacja, publikacje) – 20 kwietnia 2022 r. 
 

 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Mechanizmy rozstrzygania sporów podatkowych – Dyrektywa (UE) 2017/1852 — w sprawie 
mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE 
 

Transgraniczne podwójne opodatkowanie ma miejsce, gdy dochody lub kapitał 
przedsiębiorstwa są opodatkowane przez dwa różne państwa. Jest to poważny hamulec dla 
działalności transgranicznej, powoduje zakłócenia gospodarcze i ma negatywny wpływ na 
inwestycje transgraniczne. 

Dyrektywa ma na celu usprawnienie systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów o 
unikaniu podwójnego opodatkowania między państwami UE, zapewniając w ten sposób 
zarówno obywatelom jak i przedsiębiorstwom większą pewność i terminowość decyzji. 
Dotyczy to w szczególności sporów związanych z podwójnym lub wielokrotnym 
opodatkowaniem, w przypadku gdy 2 lub więcej krajów rości sobie prawo do opodatkowania 
tych samych dochodów lub zysków. Opiera się na Konwencji w sprawie eliminowania 
podwójnego opodatkowania z 1990 r., która ogranicza się do sporów dotyczących cen 
transferowych i podziału zysków między zakładami (zwanej również konwencją arbitrażową 
Unii Europejskiej). 

Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich podatników podlegających opodatkowaniu 
podatkiem od dochodu i kapitału objętych dwustronnymi umowami podatkowymi i konwencją 
arbitrażową. 

Procedury rozstrzygania sporów: 

1. Procedura wzajemnego porozumienia 

W pierwszej kolejności skarżący składa skargę do organów podatkowych zainteresowanych 
państw UE. Organy te powinny dążyć do osiągnięcia wzajemnego porozumienia w sprawie 
skargi w ciągu 2 lat od jej przyjęcia przez organ podatkowy. 

2. Procedura arbitrażowego rozstrzygania sporów 

Komisję doradczą powołuje w celu rozwiązania sporu, gdy: 

 jedno z zainteresowanych państw UE odrzuciło skargę: 

Skarżący może wystąpić z wnioskiem o powołanie komisji doradczej, jeżeli jedno z państw 
UE, którego dotyczy spór, odrzuci skargę. Komisja doradcza musi podjąć decyzję w sprawie 
dopuszczalności i przyjęcia skargi w ciągu 6 miesięcy od odrzucenia skargi; decyzja ta jest 
wiążąca dla zainteresowanych państw. 

 skargi nie rozpatrzono w ciągu 2 lat od jej przyjęcia: 

Jeżeli organy podatkowe państw UE uczestniczących w sporze nie osiągną porozumienia w 
sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w terminie 2 lat od przyjęcia skargi, 
należy powołać komisję doradczą. Komisja doradcza musi wydać opinię na temat sposobu 
rozwiązania sporu nie później niż 6 miesięcy po jej powołaniu przez zainteresowane państwa. 

Zainteresowane państwa mogą zgodzić się na powołanie – zamiast komisji doradczej – komisji 
ds. pozasądowego rozstrzygania sporów, która może mieć inny skład i formę niż komisja 
doradcza. Zainteresowane państwa mają prawo do podjęcia decyzji, która nie jest zgodna z 
opinią komisji doradczej lub, w stosownych przypadkach, komisji ds. pozasądowego 



rozstrzygania sporów. Jeżeli jednak nie osiągną one porozumienia co do sposobu 
rozstrzygnięcia sporu, są związane tą opinią. 

Komisja Europejska ma dokonać oceny stosowania dyrektywy i przedstawić Radzie 
sprawozdanie do dnia 30 czerwca 2024 r. 
 
Więcej informacji: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32017L1852 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Inicjatywa dotycząca zrównoważonych produktów – ostatnia faza konsultacji 
 
Konsultacje publiczne dotyczące zrównoważonego charakteru produktów wprowadzanych na 
rynek jako element planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym (m.in. 
dyrektywa dot. ekoprojektowania 2009/125/EC). Inicjatywa ta jest związana z działaniami 
dotyczącymi śladu środowiskowego produktów/organizacji – III Etap legislacyjny – Przyjęcie 
przez Komisję. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 15 czerwca 2022 r. 
 

Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie zrównoważonego charakteru produktów wprowadzanych 
na rynek UE. W ramach tej inicjatywy zostanie dokonany przegląd dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu i w razie potrzeby zaproponowane zostaną dodatkowe środki ustawodawcze. 

Trwalsze produkty, łatwiej nadające się do ponownego wykorzystania, naprawy i recyklingu 
oraz bardziej energooszczędne będą dobre dla konsumentów, środowiska i klimatu. Inicjatywa 
ta podejmie również kwestię obecności szkodliwych chemikaliów w produktach, m.in w 
urządzeniach elektrycznych, elektronicznych i sprzęcie ICT, odzieży, meblach, stali, cemencie 
i chemikaliach. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/inicjatywa-dotyczaca-zrownowazonych-produktow-ostatnia-faza-
konsultacji/ 
 
2. Jednolity rynek – nowy instrument UE gwarantujący funkcjonowanie jednolitego rynku w 

sytuacjach nadzwyczajnych 
 
Konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego – nowy instrument UE gwarantujący 
funkcjonowanie jednolitego rynku w sytuacjach nadzwyczajnych – działania legislacyjne 
zapowiedziane w Komunikacie KE Aktualizacja nowej strategii przemysłowej z 2020 r. – 
tworzenie silniejszego jednolitego rynku sprzyjającego odbudowie Europy – I i II Etap 
legislacyjny – Zaproszenie do składania uwag/Konsultacje publiczne. Ostateczny termin na 
przesłanie opinii to 11 maja 2022 r. 
 

Inicjatywa ta, tj. instrument nadzwyczajny jednolitego rynku (SMEI), ma na celu wprowadzenie 
elastycznego i przejrzystego mechanizmu szybkiego reagowania na sytuacje nadzwyczajne i 
kryzysowe zagrażające funkcjonowaniu jednolitego rynku. 

Inicjatywa zapewni koordynację, solidarność i spójność reakcji UE na sytuacje kryzysowe oraz 
zapewni ochronę funkcjonowania jednolitego rynku, zapewniając: 

 ciągły swobodny przepływ towarów, usług i osób; 

 sprawnie funkcjonujące łańcuchy dostaw; 

 dostępność i dostęp do towarów i usług. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/jednolity-rynek-nowy-instrument-ue-gwarantujacy-
funkcjonowanie-jednolitego-rynku-w-sytuacjach-nadzwyczajnych/ 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32017L1852
https://pracodawcy.pl/inicjatywa-dotyczaca-zrownowazonych-produktow-ostatnia-faza-konsultacji/
https://pracodawcy.pl/inicjatywa-dotyczaca-zrownowazonych-produktow-ostatnia-faza-konsultacji/
https://pracodawcy.pl/jednolity-rynek-nowy-instrument-ue-gwarantujacy-funkcjonowanie-jednolitego-rynku-w-sytuacjach-nadzwyczajnych/
https://pracodawcy.pl/jednolity-rynek-nowy-instrument-ue-gwarantujacy-funkcjonowanie-jednolitego-rynku-w-sytuacjach-nadzwyczajnych/


 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 
1. BEZPŁATNA KONFERENCJA CIOP – Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, 

Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 
 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Państwowa Inspekcja 
Pracy oraz EU-OSHA zapraszają do udziału w konferencji pn. „Obciążenie fizyczne, stres, 
hałas, wirusy – czynniki zagrożeń zawodowych i przyczyny niezdolności do pracy”. 

Termin: 25 kwietnia 2022 r.  

Miejsce: Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, Hol 
Wschodni, Pawilon 3, Sala Zielona. 

Wydarzenie to jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia w pracy, zainteresowanych aktualnymi informacjami przygotowanymi przez 
ekspertów i instytucje kształtujące politykę bezpieczeństwa pracy na poziomie krajowym. 
Wśród prelegentów są specjaliści CIOP-PIB, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej i Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. 

Konferencja jest organizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej pn. „Dźwigaj z 
głową”, dotyczącej zapobiegania problemom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą. 
Więcej informacji o kampanii: Europejska Kampania Informacyjna 2020 “Dźwigaj z głową” 
(ciop.pl), Healthy Workplaces LIGHTEN THE LOAD 2020-22 (healthy-workplaces.eu) 

Wydarzenie wpisuje się także w kampanię realizowaną przez Komitet Wyższych Inspektorów 
Pracy (SLIC) i Państwową Inspekcję Pracy, poświęconą obciążeniu fizycznemu w pracy.  
 
Link: https://pracodawcy.pl/bezplatna-konferencja-ciop-miedzynarodowe-targi-ochrony-
pracy-pozarnictwa-i-ratownictwa-sawo/ 
 
2. Laboratoria Przyszłości – nowy program rządowy finansowany ze środków UE 
 

W II kwartale 2022 roku zostanie uruchomiona nowa edycja programu rządowego „Laboratoria 
Przyszłości”. Celem programu jest wsparcie wyposażenia szkół ponadpodstawowych 
(technika, branżowe szkoły zawodowe, licea) w sprzęt. Zakup finansowany jest w 100% (bez 
wkładu własnego). 

Rządowy program Laboratoria Przyszłości to nowy projekt skierowany do szkół podstawowych 
oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Do 1 września 2022 każda szkoła musi być 
wyposażona w sprzęt opisany w katalogu podstawowym wydanym przez MEiN. Projekt 
Laboratoria Przyszłości to świetna okazja na doposażenie swojej placówki w nowoczesne oraz 
interaktywne pomoce dydaktyczne. 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i 
Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną 
misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób 
ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu 
zainteresowań. 

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów 
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz 
matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od 
państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich 
uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób 
praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry – bez konieczności 
wniesienia wkładu własnego. 
 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P54400254111600078300211
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P54400254111600078300211
https://healthy-workplaces.eu/pl
https://pracodawcy.pl/bezplatna-konferencja-ciop-miedzynarodowe-targi-ochrony-pracy-pozarnictwa-i-ratownictwa-sawo/
https://pracodawcy.pl/bezplatna-konferencja-ciop-miedzynarodowe-targi-ochrony-pracy-pozarnictwa-i-ratownictwa-sawo/


Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/laboratoria-przyszlosci-nowy-program-
rzadowy-finansowany-ze-srodkow-ue/ 
 

3. Warsztaty – symbioza przemysłowa – 28 kwietnia 2022, Ekospalarnia Kraków 
 

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk zaprasza do 
udziału w warsztatach dotyczących dobrych praktyk wdrażania i certyfikowania symbiozy 
przemysłowej. UE w ramach działań w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i Zielonego 
Ładu wspiera współpracę podmiotów gospodarczych (B2B), których odpady, ciepło, produkty 
uboczne jednego z nich są surowcem dla pozostałych, co pozwala zarówno na ograniczenie 
wpływu na środowisko, jak i przynosi korzyści ekonomiczne. W Polsce brak jest dokumentów 
dedykowanych dla tego typu działań, jednak symbioza przemysłowa jest praktykowana przez 
wiele podmiotów. 

Circlean to sieć podmiotów gospodarczych, władz publicznych, stowarzyszeń,  naukowców z 
EU (zainteresowanych powszechnym wdrażaniem zasad symbiozy przemysłowej i ich 
certyfikacji, która zdecydowała się na organizację spotkania z podmiotami z Polski (w formie 
hybrydowej). 

Przedstawiciele nauki z Polski współpracujący z Circlean i wspierają to wydarzenie, gdyż 
widzą szanse na przyspieszenie modeli biznesowych GOZ poprzez wskazanie dobrych 
rozwiązań oraz możliwość ograniczenia barier prawnych czy organizacyjnych. 

Podczas organizowanych w Ekospalarni w Krakowie w dniu 28 kwietnia 2022 r. będzie można 
zapoznać się z najnowszymi kierunkami polityki EU w zakresie wspierania symbiozy 
przemysłowej (Anestis Filopoulos, Policy Officer DG Grow), podyskutować o wyzwaniach, 
barierach i korzyściach dla krajowych podmiotów, zapoznać się z dobrymi praktykami i w 
końcu przetestować opracowane narzędzie IT dla wsparcia współpracy B2B. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/warsztaty-symbioza-przemyslowa-28-kwietnia-2022-
ekospalarnia-krakow/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut 
Badawczy, Państwowa Inspekcja Pracy, EU-OSHA, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (gov.pl), 
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Circlean. 
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