
 
 
Monitoring działań w UE (legislacja, publikacje) – 3 stycznia 2023 r. 
 

 Informacje generalne o prawie UE – akty prawne i dokumenty strategiczne 
 
Unijna dyrektywa usługowa – Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym 
 

Dyrektywa ma na celu usunięcie barier w handlu usługami w UE za sprawą: 

 uproszczenia procedur administracyjnych dotyczących usługodawców; 

 wzmocnienia praw konsumentów i przedsiębiorców korzystających z usług oraz 

 wspierania współpracy pomiędzy krajami UE. 

Zakres dyrektywy obejmuje szereg usług, w tym: 

 detaliczny i hurtowy handel towarami i usługami; 

 działalność najbardziej regulowanych zawodów, takich jak doradcy prawni i podatkowi, 
architekci i inżynierowie; 

 usługi budowlane; 

 usługi związane z biznesem, takie jak utrzymanie biur, doradztwo w zakresie 
zarządzania i organizacja imprez, spotkań i wydarzeń oraz 

 usługi turystyczne i rekreacyjne. 

Niektóre usługi są wyłączone z dyrektywy. Zalicza się do nich usługi finansowe, niektóre usługi 
łączności elektronicznej, usługi agencji pracy tymczasowej, usługi ochrony osobistej oraz 
działalność hazardową. 

Dyrektywa umożliwia podmiotom gospodarczym rozpoczęcie działalności w innych krajach 
UE. Aby stało się to możliwe, kraje UE muszą podjąć szereg działań, w tym: 

 ustanowić pojedyncze punkty kontaktowe udzielające informacji i wsparcia w obszarze 
procedur administracyjnych oraz zagwarantować, aby tego typu procedury można było 
realizować drogą elektroniczną; 

 dokonać przeglądu i uproszczenia wszystkich systemów zezwoleń dotyczących 
dostępu do usług; 

 zlikwidować dyskryminacyjne wymogi, np. dotyczące przynależności państwowej lub 
miejsca pobytu, oraz wymogi restrykcyjne, takie jak testy potrzeb ekonomicznych, które 
wymagają, aby przedsiębiorcy udowodnili organom, że istnieje popyt na ich usługi. 

Podobne gwarancje przewidziane są w prawach usługobiorców (konsumentów lub 
przedsiębiorstw), co ma na celu zwiększenie ich zaufania do jednolitego rynku. Z tych 
powodów kraje UE są zobowiązane do: 

 usunięcia barier dla usługobiorców wyrażających chęć korzystania z usług 
świadczonych przez usługodawców z innego kraju UE, np. obowiązku uzyskania 
zezwolenia; 

 likwidacji dyskryminacyjnych wymogów opartych na przynależności państwowej lub 
miejscu pobytu usługobiorcy; 

 udzielania ogólnych informacji i wsparcia w kwestiach wymogów prawnych, w 
szczególności w odniesieniu do zasad ochrony konsumentów oraz procedur 
odwoławczych obowiązujących w innych krajach UE. 



Wszystkie kraje UE musiały włączyć dyrektywę usługową do krajowych przepisów w terminie 
do dnia 28 grudnia 2009 r. W 2012 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie 
wdrożenia dyrektywy usługowej. W sprawozdaniu: 

 podsumowano postępy krajów UE w dziedzinie usuwania nieuzasadnionych barier 
utrudniających funkcjonowanie jednolitego rynku usług; 

 wskazano ograniczenia, których nie udało się jeszcze zlikwidować, np. stosowanie 
wymogu dotyczącego miejsca pobytu lub testów potrzeb ekonomicznych oraz 

 zaproponowano środki na rzecz usprawniania jednolitego rynku usług. 
 
Link do aktu prawnego: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32006L0123 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne, stanowiska: 
 
1. Ostatnia faza konsultacji - Płatności natychmiastowe 
 
Ostatnia faza konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących płatności detalicznych na 
podstawie Komunikatu KE w sprawie unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych 
COM(2020) 592 final - wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia (UE) nr 260/2012 i (UE) 
2021/1230 w odniesieniu do poleceń przelewu natychmiastowego w euro – III Etap legislacyjny 
– Przyjęcie przez Komisję. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 5 stycznia 2023 r. 
 

Płatności natychmiastowe stanowią formę polecenia przelewu, w ramach którego środki 
pieniężne są przenoszone z rachunku płatnika na rachunek odbiorcy w ciągu kilku sekund, w 
dowolnym czasie, o dowolnej porze dnia lub nocy, w dowolnym dniu roku. Odróżnia to 
płatności natychmiastowe od innych poleceń przelewu, które są przetwarzane przez 
dostawców usług płatniczych wyłącznie w godzinach pracy, a środki pieniężne trafiają na 
rachunek odbiorcy dopiero pod koniec następnego dnia roboczego. Płatności natychmiastowe 
są bardzo ważną innowacją technologiczną w dziedzinie płatności. Umożliwiają uwolnienie 
środków pieniężnych zablokowanych w systemie finansowym oraz ich natychmiastowe 
udostępnienie użytkownikom końcowym – konsumentom i przedsiębiorstwom w UE – do 
wykorzystania i inwestycji. Płatności natychmiastowe stwarzają także dla banków i spółek z 
branży technologii finansowych (FinTech) możliwości opracowania nowych rozwiązań w 
zakresie płatności w punkcie interakcji, zarówno w fizycznych punktach sprzedaży, jak i w 
transakcjach handlu elektronicznego (np. z wykorzystaniem aplikacji do płatności mobilnych 
na smartfonach). Takie rozwiązania pomogłyby w ograniczeniu wysokiego obecnie poziomu 
koncentracji na rynku punktów interakcji, w szczególności w przypadku płatności 
transgranicznych. 

W unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych z 2020 r. podkreślono potrzebę 
ogólnounijnego systemu płatności natychmiastowych. W ramach tej inicjatywy oceniona 
zostanie potrzeba wspierania inicjatyw na rzecz rynku ogólnoeuropejskiego, których podstawę 
stanowią płatności natychmiastowe. 

W ramach oceny skutków inicjatywy zbadane zostanie, czy: 

 potrzebne są nowe przepisy w tej dziedzinie, 

 właściwe byłyby środki o charakterze nieustawodawczym, 

 odpowiednie są inne warianty strategiczne. 

W ramach tej inicjatywy dokonany został przegląd dyrektywy, ponieważ z niedawno 
przeprowadzonej oceny wynika, że istnieją pewne niedociągnięcia i nowe kwestie społeczne 
wymagające rozwiązania. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32006L0123


Inicjatywa jest w pełni zgodna z innymi inicjatywami Komisji wskazanymi w opracowanej przez 
Komisję strategii dla UE w zakresie finansów cyfrowych, przyjętej wraz z unijną strategią w 
zakresie płatności detalicznych, której celem jest promowanie transformacji cyfrowej finansów 
i gospodarki UE oraz eliminacja rozdrobnienia jednolitego rynku cyfrowego. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/ostatnia-faza-konsultacji-platnosci-natychmiastowe/ 
 
2. Ostatnia faza konsultacji - usługi turystyczne 
 
Ostatnia faza konsultacji publicznych przepisów dotyczących usług turystycznych: ocena m.in. 
Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 
dotyczącej usług na rynku wewnętrznym - wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie 
gromadzenia i udostępniania danych dotyczących usług krótkoterminowego najmu lokali 
mieszkalnych i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1724 – III Etap legislacyjny – Przyjęcie 
przez Komisję. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 12 stycznia 2023 r. 
 

Krótkoterminowy najem lokali mieszkalnych (STR) staje się coraz ważniejszą częścią sektora 
turystyki. Stanowi prawie jedną czwartą całkowitej podaży usług zakwaterowania 
turystycznego w UE, przy czym do wzrostu tej liczby przyczyniło się pojawienie się platform 
internetowych. STR stwarza korzyści i możliwości dla najemców, wynajmujących i całego 
ekosystemu turystycznego, ale stanowi również źródło problemów (zwłaszcza dla 
społeczności lokalnych borykających się z nadmiernym przepływem ruchu turystycznego oraz 
brakiem przystępnych cenowo mieszkań na wynajem długoterminowy). W związku z tym na 
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym pojawia się coraz więcej przepisów regulujących 
STR. Organy publiczne podjęły również działania mające na celu zwiększenie przejrzystości 
STR, na przykład poprzez wprowadzenie wymogów rejestracyjnych dla wynajmujących 
(umożliwiając w ten sposób organom publicznym uzyskanie informacji na temat 
wynajmujących i ich oferty najmu) oraz poprzez zwrócenie się do platform internetowych o 
udostępnienie danych dotyczących wynajmujących i ich działalności. 

Celem wniosku jest zharmonizowanie i usprawnienie ram dotyczących generowania i 
udostępniania danych związanych z STR w całej UE. Niniejszy wniosek jest zgodny z 
priorytetami Komisji dotyczącymi stworzenia Europy na miarę ery cyfrowej i zbudowania 
gospodarki gotowej na przyszłe wyzwania, która będzie przynosić korzyści obywatelom. Ze 
względu na potrzeby wielu podmiotów z sektora MŚP w segmencie STR, w tym platform, 
stanowi on również element unijnej strategii MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy. 
Wniosek będzie również stanowił odpowiedź na zawarte w „Ścieżce transformacji dla turystyki” 
i w agendzie miejskiej wezwania do przyjęcia unijnych ram zapewniających większą 
przejrzystość w segmencie STR. 

Celem inicjatywy jest pobudzenie – w odpowiedzialny, sprawiedliwy i godny zaufania sposób 
– wzrostu wynajmu krótkoterminowego w ramach zrównoważonego ekosystemu 
turystycznego. Ma ona również zapewnić równe warunki działania wszystkim dostawcom 
usług zakwaterowania oraz stanowi odpowiedź na kierowane przez zainteresowane strony 
liczne prośby o podjęcie ogólnounijnych działań w tym obszarze. W ramach tej inicjatywy 
zaoferowane zostaną zrównoważone rozwiązania miastom oraz dostawcom świadczącym 
usługi wynajmu krótkoterminowego w ramach działalności osobistej lub zawodowej, jak 
również platformom wynajmu krótkoterminowego, z korzyścią w szczególności dla małych i 
średnich przedsiębiorstw. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/ostatnia-faza-konsultacji-uslugi-turystyczne/ 
 
3. Ostatnia faza konsultacji - Zanieczyszczenie wody – przepisy UE dotyczące oczyszczania 

ścieków komunalnych (aktualizacja) 
 

https://pracodawcy.pl/ostatnia-faza-konsultacji-platnosci-natychmiastowe/
https://pracodawcy.pl/ostatnia-faza-konsultacji-uslugi-turystyczne/


Ostatnia faza konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących oczyszczania ścieków 
(aktualizacja Dyrektywy Rady UE z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych – Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD)) - wniosek dotyczący 
dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (wersja przekształcona) – III Etap 
legislacyjny – Przyjęcie przez Komisję. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 1 marca 2023 
r. 
 

Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych została przyjęta 30 lat temu w celu 
ochrony środowiska przed szkodliwymi skutkami zrzutów nieoczyszczonych ścieków. W 
opublikowanej w 2019 r. ocenie stwierdzono, że zasadniczo dyrektywa funkcjonuje dobrze, ale 
niektóre obszary wymagają poprawy. Również w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu 
dyrektywa musi być dostosowana do nowych ambicji w zakresie środowiska i klimatu.  

Zagwarantowanie, by ścieki komunalne były czyste i bezpieczne, ma zasadnicze znaczenie 
dla ochrony zdrowia publicznego i ochrony środowiska. Jest to kluczowy element unijnej 
polityki wodnej, który figuruje w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 

W ramach tej inicjatywy dokonany został przegląd dyrektywy, ponieważ z niedawno 
przeprowadzonej oceny wynika, że istnieją pewne niedociągnięcia i nowe kwestie społeczne 
wymagające rozwiązania. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/ostatnia-faza-konsultacji-zanieczyszczenie-wody-przepisy-ue-
dotyczace-oczyszczania-sciekow-komunalnych-aktualizacja/ 
 
4. Wspólne pismo europejskich organizacji przemysłu wydobywczego w sprawie 

dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego (NOx) w górnictwie podziemnym 
 

Jako stowarzyszenia i organizacje sygnatariuszy listu, reprezentujemy europejskie firmy 
wydobywcze produkujące metale i minerały niezbędne do transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, codziennego życia oraz zapewnienia niezbędnych łańcuchów dostaw 
przemysłowych i spożywczych w Europie, m.in. ruda żelaza, miedź, magnezyt, grafit, potas, 
sól, nikiel, boksyt, bentonit, węglan wapnia itp. 

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników firm zrzeszonych w naszych stowarzyszeniach jest 
najwyższym priorytetem w naszym sektorze i stale pracujemy nad poprawą warunków oraz 
środowiska pracy. 

Jesteśmy w pełni zaangażowani w spełnianie nowych NDS dla tlenku azotu i dwutlenku azotu, 
ustanowionych 31 stycznia 2017 r. przez Komisję Europejską w ramach dyrektywy w sprawie 
środków chemicznych (Chemical Agents Directive). Od tego czasu nasz sektor zainwestował 
znaczne środki w badania, rozwój oraz wdrażanie nowych niskoemisyjnych maszyn i pojazdów 
podziemnych, zoptymalizowane systemy wentylacji, środki organizacyjne, jak również 
innowacyjne materiały wybuchowe w celu zmniejszenia emisji tlenków azotu i spalin z silników 
Diesla. Równolegle przeprowadzono towarzyszące tym działaniom niezależne badanie – z 
udziałem ponad 1300 pracowników – w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników górnictwa podziemnego w okresie przejściowym. 

Dzięki tym dalekosiężnym działaniom europejski sektor wydobywczy znacznie ograniczył 
narażenie pracowników na tlenki azotu i emisje spalin z silników Diesla w podziemnych 
kopalniach. Pomimo osiągniętej znacznej poprawy, wiele europejskich spółek wydobywczych 
nie będzie w stanie w pełni spełnić nowych NDS przed końcem okresu przejściowego 21 
sierpnia 2023 r. Głównym powodem tego stanu jest opóźnienie w dostępności 
specjalistycznych maszyn i sprzętu podziemnego oraz potrzebny czas na wdrożenie nowo 
wynalezionych niskoemisyjnych materiałów wybuchowych, co jest spowodowane głównie 
przez przerwanie łańcuchów dostaw w związku z agresją Rosji przeciwko Ukrainie i pandemię 
koronawirusa. 

https://pracodawcy.pl/ostatnia-faza-konsultacji-zanieczyszczenie-wody-przepisy-ue-dotyczace-oczyszczania-sciekow-komunalnych-aktualizacja/
https://pracodawcy.pl/ostatnia-faza-konsultacji-zanieczyszczenie-wody-przepisy-ue-dotyczace-oczyszczania-sciekow-komunalnych-aktualizacja/


W związku z tym pilnie prosimy o ocenę sytuacji i przedstawienie terminowego rozwiązania, 
które zapewni przyszłe funkcjonowanie i operacyjność naszych kopalń. Naszym zdaniem 
przedłużenie okresu przejściowego o trzy lata byłoby odpowiednim i odpowiedzialnym 
rozwiązaniem. Pozwoliłoby nam to pomyślnie sfinalizować wdrażanie pozostałych środków w 
celu dostosowania się do nowych NDS w przyszłości i zapewnienia optymalnych warunków 
pracy dla dostaw niezbędnych surowców w Europie. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/wspolne-pismo-europejskich-organizacji-przemyslu-
wydobywczego-w-sprawie-dopuszczalnych-wartosci-narazenia-zawodowego-nox-w-
gornictwie-podziemnym/ 
 

 Publikacje oraz inne informacje: 
 
1. Wsparcie oferowane w ramach POIR w 2023 r. 
 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Instytucja Zarządzająca PO IR, opublikowano 
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2023 rok. 
(https://www.poir.gov.pl/media/111498/harmonogram_naboru_wnioskow_POIR_2023.pdf) 

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem w 2023 r. nie przewiduje się naborów wniosków 
o dofinansowanie w trybie konkursowym. Natomiast kontynuowane będzie wsparcie w ramach 
7 instrumentów finansowych, które będą dostępne do wyczerpania środków lub najpóźniej do 
końca 2023 r. 

Firmy, które będą potrzebowały dofinansowania mogą skorzystać z instrumentów 
kapitałowych, instrumentu gwarancyjnego oraz pożyczkowego. Więcej informacji znajduje się 
na stronie następujących projektów: 

1. Instrumenty kapitałowe: 

 Starter 

 BizNest 

 KOFFI 

 Otwarte Innowacje 

 CVC 

2. Instrument gwarancyjny: Gwarancja Biznesmax 

3. Instrument pożyczkowy: Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MSP 

Firmy, potrzebujące wsparcia będą mogły skorzystać z instrumentów kapitałowych, 
instrumentu gwarancyjnego oraz pożyczkowego. Więcej informacji znajduje się na stronie 
następujących projektów: 

 Bank Gospodarstwa Krajowego/PFR Ventures, Inwestycje w innowacyjne start-upy – 
Starter - https://pfrventures.pl/dla-funduszy/PFR-Starter.html 

 Bank Gospodarstwa Krajowego/PFR Ventures, Inwestycje grupowe aniołów biznesu w 
MŚP – Biznest - https://pfrventures.pl/dla-funduszy/PFR-Biznest.html 

 Bank Gospodarstwa Krajowego/PFR Ventures, Otwarte innowacje - 
https://pfrventures.pl/dla-funduszy/PFR-Otwarte-Innowacje.html 

 Bank Gospodarstwa Krajowego/PFR Ventures, KOFFI - Konkurencyjny Ogólnopolski 
Fundusz Funduszy Innowacyjnych - https://pfrventures.pl/dla-funduszy/PFR-
KOFFI.html 

 PFR Ventures, PFR NCBR CVC - https://pfrventures.pl/dla-funduszy/PFR-NCBR-
CVC.html 

https://pracodawcy.pl/wspolne-pismo-europejskich-organizacji-przemyslu-wydobywczego-w-sprawie-dopuszczalnych-wartosci-narazenia-zawodowego-nox-w-gornictwie-podziemnym/
https://pracodawcy.pl/wspolne-pismo-europejskich-organizacji-przemyslu-wydobywczego-w-sprawie-dopuszczalnych-wartosci-narazenia-zawodowego-nox-w-gornictwie-podziemnym/
https://pracodawcy.pl/wspolne-pismo-europejskich-organizacji-przemyslu-wydobywczego-w-sprawie-dopuszczalnych-wartosci-narazenia-zawodowego-nox-w-gornictwie-podziemnym/
https://www.poir.gov.pl/media/111498/harmonogram_naboru_wnioskow_POIR_2023.pdf
https://pfrventures.pl/dla-funduszy/PFR-Starter.html
https://pfrventures.pl/dla-funduszy/PFR-Biznest.html
https://pfrventures.pl/dla-funduszy/PFR-Otwarte-Innowacje.html
https://pfrventures.pl/dla-funduszy/PFR-KOFFI.html
https://pfrventures.pl/dla-funduszy/PFR-KOFFI.html
https://pfrventures.pl/dla-funduszy/PFR-NCBR-CVC.html
https://pfrventures.pl/dla-funduszy/PFR-NCBR-CVC.html


 Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych 
przedsiębiorstw -  Gwarancja Biznesmax - https://www.bgk.pl/male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-biznesmax-z-dotacja/ 

 Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – 
zwracamy uwagę, że zakres wsparcia obejmujący dotychczas przedsiębiorstwa 
odczuwające skutki pandemii COVID-19 został rozszerzony o przedsiębiorstwa 
odczuwające skutki rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Więcej informacji znajdą Państwo 
na stronie: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-
bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-unijnych/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-
z-poir/#c10540 

 
Więcej informacji: https://pracodawcy.pl/wsparcie-oferowane-w-ramach-poir-w-2023-r/ 
 
2. Sieć Firm Przyszłości PFR: Warsztat Projektanci Design Thinking 
 

Czym jest design thinking? 

 Proces tworzenia i udoskonalania produktów lub usług) 

 Metoda twórczego rozwiązywania problemów 

 Narzędzie tworzenia innowacji 

Co wyróżnia PFR? 

 Praktyczne narzędzia: program inspirowany metodyką design thinking: 30% teorii i 
70% praktycznego zastosowania metodyki w pracy; 

 Unikatowy know-how: eksperci są praktykami metodyki Design Thinking, przekazują 
wiedzę do organizacji i uczą zarządzać procesem oraz rozwiązują wyzwania firm – 
pozostawiając plany implementacji; 

 Indywidualny konsulting: jako wsparcie we wdrożeniu poznanych metod i narzędzi. 

Zapoznaj się z 2 formatami warsztatów i wybierz wersję odpowiednią dla Ciebie  

 Grupowe dla osób indywidualnych (praca w zespołach mieszanych; wymiana 
doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych organizacji; bieżące informacje 
zwrotne ekspertów) - 4 spotkania online (12 h warsztatów); narzędzia i programy online 
(szablony, matryce, instrukcje); opieka 2 trenerów DT - Naucz się prowadzić procesy 
kreatywne design thinking 

 Personalizowane dla firmy (praca w zespołach do 10 osób z organizacji;  wymiana 
doświadczeń pomiędzy uczestnikami; bieżące doradztwo ekspertów i informacja 
zwrotna; zadania do wykonania pomiędzy warsztatami) - 4 spotkania online (12 h 
warsztatów); harmonogram i terminy warsztatów ustalane wspólnie; indywidualne 
doradztwo  i konsultacje; narzędzia i programy online (szablony, matryce, instrukcje); 
opieka 2 trenerów DT - Rozwiąż wyzwanie projektowe swojej organizacji z ekspertami 
PFR! 

Warsztaty prowadzone są na platformie MS Teams. Przy czym istnieje możliwość organizacji 
warsztatów stacjonarnie w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Warsztaty 
stacjonarne wymagają osobnej wyceny (dostępność sal + catering). Kurs kohortowy jest 
wspólnym doświadczeniem. Z racji tego, że uczestnicy są związani z tematem, uczą się 
zarówno od ekspertów, ale także sami od siebie. Dodatkową korzyścią jest spotkanie innych 
ludzi zmagających się z podobnymi wyzwaniami. Organizatorem jest Polski Fundusz Rozwoju 
S.A. Liczba osób z organizacji zależna jest od potrzeb firmy. Z doświadczenia PFR wynika, że 
najlepiej pracuje się w grupach 6-15 osobowych. 
 
Więcej informacji: https://pracodawcy.pl/siec-firm-przyszlosci-pfr-warsztat-projektanci-design-
thinking/ 

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-biznesmax-z-dotacja/
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-biznesmax-z-dotacja/
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-unijnych/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir/#c10540
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-unijnych/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir/#c10540
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-unijnych/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir/#c10540
https://pracodawcy.pl/wsparcie-oferowane-w-ramach-poir-w-2023-r/
https://pracodawcy.pl/siec-firm-przyszlosci-pfr-warsztat-projektanci-design-thinking/
https://pracodawcy.pl/siec-firm-przyszlosci-pfr-warsztat-projektanci-design-thinking/


 
3. Legal Alert KPMG: Rozporządzenie Digital Services Act (DSA) 
 

Nowe obowiązki na dostawców pośrednich usług cyfrowych. 

19 października 2022 r. uchwalone zostało Rozporządzenie 2022/2065 w sprawie jednolitego 
rynku usług cyfrowych Digital Services Act (DSA), które nakłada liczne nowe obowiązki na 
dostawców usług pośrednich, do których zalicza się usługi platform internetowych (w tym 
sklepy internetowe) oraz usługi hostingowe. Rozporządzenie zacznie obowiązywać w pełni od 
17 lutego 2024 r., natomiast niektóre przepisy weszły w życie już 16 listopada 2022 r. Nowe 
obowiązki wynikające z DSA, dla dostawców internetowych platform handlowych, obejmują 
szereg ważnych zmian. 

Digital Services Act (DSA) – główne założenia i cel rozporządzenia 

Nowe obowiązki wynikające z DSA, dla dostawców internetowych platform handlowych, 
obejmują m.in.: 

 zapewnienie przejrzystości systemów rekomendacyjnych i reklamy internetowej (w 
tym poprzez podanie zasad stosowania tych systemów w regulaminach usług); 

 konieczność zapewnienia identyfikowalności użytkowników biznesowych (co może 
pomóc w ustaleniu tożsamości sprzedawców nielegalnych towarów); 

 świadczenie usług z uwzględnieniem praw podstawowych, w tym swobody 
wypowiedzi (w szczególności poprzez umożliwienie zakwestionowania decyzji 
platform w zakresie moderowania treści); 

 zadbanie o odpowiednie środki chroniące przed nadużyciami (mechanizmy 
sygnalizowania takich treści przez użytkowników, a w przypadku platform – 
mechanizm współpracy w „zaufanymi podmiotami sygnalizującymi”); 

 wyznaczenie punktów kontaktowych mających zapewnić bezpośrednią komunikację z 
organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych oraz z odbiorcami 
usług. 

Dalsze obowiązki, obejmujące w szczególności zarządzanie ryzykiem i sytuacjami 
kryzysowymi oraz przeprowadzania audytów, nałożono na bardzo duże wyszukiwarki i 
platformy internetowe (np. niektóre platformy mediów społecznościowych). 

Celem regulacji jest przede wszystkim ochrona praw obywateli oraz zapobieganie 
dezinformacji. 
 
Więcej informacji: https://pracodawcy.pl/legal-alert-kpmg-rozporzadzenie-digital-services-act-
dsa/ 
 
4. Komunikat KE w sprawie unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych 
 
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on a Retail Payments Strategy for the EU 
(COM/2020/592 final) 
 

W dniu 24 września 2020 r. Komisja Europejska przekazała do organów Unii komunikat w 
sprawie unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych. Wychodząc od stwierdzenia, że 
płatności odeszły od roli technicznego zaplecza gospodarki i stają się strategicznym jej 
ogniwem, zwraca uwagę na sposób w jaki nowoczesne rozwiązania cyfrowe zmieniają 
gospodarkę europejską. Innowacje cyfrowe wpływają na sposób świadczenia usług 
finansowych, dlatego Komisja Europejska planuje podjąć działania w celu lepszego 
zapanowania nad rozwiązaniami dotyczącymi płatności detalicznych w Europie. 

Strategia Komisji Europejskiej w zakresie płatności ma na celu wzmocnienie europejskich 
rozwiązań i poprawę ich pozycji konkurencyjnej wobec dotychczasowych rozwiązań, których 
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źródła są często poza Europą. Bardzo duże znaczenie Komisja chce zapewnić płatnościom 
natychmiastowym, planując ich pełne wdrożenie w Unii Europejskiej do końca 2021 roku. 
Jeżeli będzie to niezbędne, Komisja dopuszcza również możliwość narzucenia państwom 
członkowskim obowiązku obsługi płatności natychmiastowych, poprzez korektę przepisów 
dotyczących przelewów natychmiastowych SEPA. 

Płatności, niegdyś stanowiące zwyczajny element zaplecza technicznego, nabrały w ostatnim 
czasie strategicznego znaczenia. Stanowią one jeden z fundamentów europejskiej gospodarki. 
W komunikacie z grudnia 2018 r. Komisja wyraziła swoje poparcie dla „wprowadzenia w UE w 
pełni zintegrowanego systemu płatności natychmiastowych, aby ograniczyć ryzyko i 
podatność na zagrożenia w systemach płatności detalicznych oraz zwiększyć autonomię 
istniejących rozwiązań płatniczych”. Jak podkreślono w strategii finansów cyfrowych, którą 
przyjęto wraz z niniejszym komunikatem, innowacje cyfrowe radykalnie zmieniają sposób 
świadczenia usług finansowych. Sektor płatności detalicznych stoi na czele tej tendencji, 
a tempo i skala zmian technologicznych w tym sektorze wymagają szczególnych 
i ukierunkowanych środków z zakresu polityki, które wykraczają poza horyzontalny zakres 
strategii finansów cyfrowych. 

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat w przypadku większości innowacji w dziedzinie 
płatności koncentrowano się na poprawie interfejsów użytkownika (np. aplikacje mobilne) lub 
rozwiązań typu front-end bez wprowadzania fundamentalnych zmian w zakresie stosowanych 
instrumentów płatniczych (karty płatnicze, przelewy bankowe itp.). Niedawno pojawiło się 
jednak kilka istotnych tendencji. Dokonywanie płatności stało się mniej widoczne i w coraz 
większym stopniu uległo dematerializacji i odbywa się z pominięciem pośrednictwa 
bankowego. Giganci technologiczni zaczęli prowadzić aktywne działania w sektorze płatności. 
Ponieważ odnoszą oni korzyści ze znacznych efektów sieciowych, mogą stanowić wyzwanie 
dla usługodawców posiadających ugruntowaną pozycję na rynku. Co więcej, wraz 
z pojawieniem się kryptoaktywów (w tym tzw. „stabilnych kryptowalut”) w niedługim czasie 
mogą oni zacząć oferować przełomowe rozwiązania płatnicze oparte na szyfrowaniu oraz 
technologii rozproszonego rejestru. Mimo tej fali innowacji większość nowych rozwiązań 
w zakresie płatności cyfrowych nadal w znacznym stopniu opiera się na wykorzystaniu 
tradycyjnych kart płatniczych lub przelewów bankowych, niezależnie od tego, czy oferują je 
banki zasiedziałe, firmy obsługujące karty płatnicze, spółki z branży technologii finansowych 
czy giganci technologiczni. 

Innowacje i cyfryzacja będą w dalszym ciągu przyczyniać się do zmiany sposobu 
funkcjonowania płatności. Dostawcy usług płatniczych będą w coraz większym stopniu 
odchodzić od starych kanałów płatności i tradycyjnych instrumentów płatniczych i opracują 
nowe sposoby inicjowania płatności wykorzystujące elementy garderoby (zegarki, okulary, 
paski itp.) lub części ciała, niekiedy nawet eliminując potrzebę posiadania przy sobie 
urządzenia płatniczego i wykorzystując zaawansowane techniki uwierzytelniania, jak np. 
techniki oparte na biometrii. W miarę rozwoju internetu rzeczy urządzenia takie jak lodówki, 
samochody i maszyny przemysłowe będą w coraz większym stopniu łączyć się z internetem i 
staną się elementami pośredniczącymi transakcji ekonomicznych. 
 
Więcej informacji: https://pracodawcy.pl/komunikat-ke-w-sprawie-unijnej-strategii-w-zakresie-
platnosci-detalicznych/ 
 
5. Webinar Deloitte: Cło i międzynarodowy obrót towarami – podsumowanie roku 2022 
 

Deloitte Polska zaprasza na bezpłatne seminarium on-line: Cło i międzynarodowy obrót 
towarami – podsumowanie roku 2022, które odbędzie się 27 stycznia 2023 r. w godz. 10:00 - 
11:00. 

Mijający rok przyniósł wiele zmian, które miały również bezpośredni wpływ na przedsiębiorców 
i warunki prowadzenia działalności w obrocie międzynarodowym. Miało to również 
odzwierciedlenie w zmianach prawa oraz praktyki organów celnych. Zaostrzenie przepisów o 
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kontroli obrotu, czy następstwa wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie określania 
wartości celnej, to tylko niektóre z najistotniejszych kwestii. Te obszary, choć oczywiście nie 
tylko one, obecnie wymagają monitorowania przez przedsiębiorców, aby zapewnić zgodność 
podejmowanych działań z przepisami. 

Podsumowując 2022 rok należy wskazać także na praktyczne wyzwania związane z 
operacjami importu i eksportu. Mijający rok przyniósł kolejne zmiany w zakresie 
uproszczonego regulowania kwot VAT importowego. W następstwie Brexitu powszechnym 
problemem, z którym musieli zmierzyć się eksporterzy okazały się wymogi proceduralne na 
granicy francusko-brytyjskiej, które wbrew pierwotnym założeniom skutkowały w niektórych 
przypadkach dodatkowymi wyzwaniami związanymi z efektywnym korzystaniem ze stawki 0% 
VAT w eksporcie. 

Agenda spotkania 

1. Wprowadzenie – zmiany prawa w 2022 roku wpływające na obrót międzynarodowy 

2. Ceny transferowe a wartość celna – rozwój praktyki 

3. Kontrola obrotu towarami strategicznymi – coraz bardziej restrykcyjna praktyka (m.in. 
klauzula „catch-all” oraz wyzwania związane z transferem technologii i cyber-
surveillance). 

4. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – nowe wyzwania i obciążenia dla 
importerów 

5. 0% VAT w eksporcie – wyzwania dla eksportów w związku z Brexit 

6. Najnowsze orzecznictwo TSUE – potencjalny wpływ na obowiązki celne 
 
Link: https://pracodawcy.pl/webinar-deloitte-clo-i-miedzynarodowy-obrot-towarami-
podsumowanie-roku-2022/ 
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