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Informacje generalne – dokumenty strategiczne

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników: warunki obowiązujące w miejscu pracy – Dyrektywa
89/654 z dnia 30 listopada 1989 r.
Dyrektywa Rady 89/654 z dnia 30 listopada 1989 r. określa minimalne wymagania mające na
celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy Dyrektywa stanowi
uzupełnienie przepisów ogólnych określonych w dyrektywie 89/391/EWG w sprawie zdrowia i
bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Miejsce pracy: stanowiska pracy mieszczące się w budynkach przedsiębiorstwa, w którym
pracownik jest zatrudniony, oraz każde inne miejsce na terenie przedsiębiorstwa, do którego
pracownik ma dostęp w trakcie pracy.
Miejsca pracy przekazywane do użytkowania lub poddawane zmianom po dniu
31 grudnia 1992 r. muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
określone w załączniku I do dyrektywy. Miejsca pracy użytkowane przed dniem
1 stycznia 1993 r. musiały spełniać wymagania określone w załączniku II do dyrektywy.
Ponadto pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby:


wyjścia ewakuacyjne były zawsze całkowicie wolne i dostępne w każdej chwili;



była wykonywana techniczna obsługa miejsc pracy oraz maszyn i urządzeń, a każda
usterka mogąca stwarzać zagrożenie była szybko usuwana;



był zachowany należyty poziom higieny;



sprzęt służący zapewnieniu bezpieczeństwa oraz eliminowaniu zagrożenia był
regularnie konserwowany i sprawdzany.

Informowanie i konsultowanie pracowników


Pracownicy i/lub ich przedstawiciele zostają poinformowani o
przedsięwzięciach dotyczących ich bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.



Ponadto wszystkie sprawy i środki związane z tymi zagadnieniami są z nimi
konsultowane, zgodnie z przepisami określonymi w dyrektywie 89/391/EWG.

wszystkich

Co 5 lat państwa UE składają Komisji Europejskiej sprawozdanie dotyczące wprowadzenia w
życie przepisów dyrektywy 89/391/EWG oraz dyrektyw z nią powiązanych, w tym
dyrektywy 89/654/EWG.
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A31989L0654

1.

Prowadzone procesy konsultacyjne:

Mniej odpadów opakowaniowych – przegląd przepisów – 2 faza konsultacji

Konsultacje publiczne przepisów dotyczących odpadów (Dyrektywa 94/62/EC w sprawie
opakowań i odpadów opakowaniowych tzw.‘Packaging Directive) – II etap legislacyjny –
konsultacje publiczne. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 6 stycznia 2020 r.
W gospodarce o obiegu zamkniętym powinno być coraz mniej odpadów, a produkty powinny
być w miarę możliwości wykorzystywane ponownie i poddawane recyklingowi. Oznacza to, że
odpady opakowaniowe powinny być również ograniczane i opakowania powinny być łatwiejsze
w recyklingu. Komisja podda przeglądowi wymogi dotyczące opakowań i odpadów
opakowaniowych w UE. Elementami tego przeglądu będą: poprawa projektów opakowań w
celu wspierania ich ponownego wykorzystania i poddawania recyklingowi, zwiększenie
zawartości nadającej się do recyklingu w opakowaniach, rozwiązanie problemu zbędnego
pakowania, zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych.
Link: https://pracodawcy.pl/mniej-odpadow-opakowaniowych-przeglad-przepisow-2-fazakonsultacji/
2.

Komunikat KE “Prognoza Strategiczna 2020” (COM 493 final) – przygotowanie
stanowiska Rządu RP

Konsultacje publiczne w sprawie komunikatu – Sprawozdanie dotyczące prognozy
strategicznej z 2020 r. Prognoza Strategiczna – w Kierunku Bardziej Odpornej Europy
(COM(2020)493). – etap legislacyjny – przyjęcie przez Komisję. Ostateczny termin na
przesłanie opinii to 20 listopada 2020 r. Uwagi zostaną wykorzystane w trakcie prac nad
Stanowiskiem Rządu RP wobec prognozy strategicznej.
W tym pierwszym rocznym sprawozdaniu dotyczącym prognozy strategicznej pt. „W kierunku
bardziej odpornej Europy” przedstawiono strategię Komisji mającą na celu włączenie prognoz
strategicznych do procesu kształtowania polityki UE. Przedstawiono w nim pierwsze wnioski
wyciągnięte z kryzysu związanego z COVID-19, zaprezentowano odporność jako nowy
wyznacznik w kształtowaniu polityki UE oraz omówiono rolę prognoz strategicznych we
wzmacnianiu odporności UE i jej państw członkowskich. W sprawozdaniu przeanalizowano
odporność w czterech powiązanych ze sobą wymiarach – społeczno-gospodarczym,
geopolitycznym, ekologicznym i cyfrowym – i wyjaśniono jej znaczenie dla osiągnięcia naszych
długoterminowych celów strategicznych w kontekście cyfrowej, ekologicznej i sprawiedliwej
transformacji.
Link: https://pracodawcy.pl/komunikat-ke-prognoza-strategiczna-2020-com-493-finalprzygotowanie-stanowiska-rzadu-rp/


Publikacje, stanowiska oraz opinie:

Publikacja UE: Wytyczne dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie
poszukiwania i wydobywania węglowodorów
Wytyczne dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie poszukiwania i
wydobywania węglowodorów – Best available techniques guidance document on upstream
hydrocarbon exploration and production
Wytyczne powstały główne w celu poprawy ochrony środowiska. Chociaż sektor
węglowodorów przez wiele lat funkcjonował w tym względzie w ramach daleko idących
regulacji, norm i odpowiednich wytycznych, niniejsze wytyczne mają na celu ujednolicenie tych
instrumentów pod względem praktyk i charakteru w kontekście europejskim. Wskazanie
najlepszych praktyk w niniejszym dokumencie ma posłużyć organizacjom prowadzącym
działalność związaną z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów oraz organom

regulacyjnym/organom udzielającym pozwoleń jako zbiór wytycznych, z których będą mogły
one korzystać w trakcie planowania nowych obiektów lub modyfikowania istniejących
obiektów, planowania zmian i inwestycji, jak również w ramach czynności związanych z
udzielaniem pozwoleń w całej Unii Europejskiej (UE). Niniejsze wytyczne są niewiążącym
narzędziem opracowanym na potrzeby wspierania organizacji i organów regulacyjnych pod
kątem realizacji tego celu.
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/wytyczne-dotyczace-najlepszychdostepnych-technik-bat-w-zakresie-poszukiwania-i-wydobywania-weglowodorow/


Informacje o wydarzeniach

Tydzień surowców mineralnych Unii Europejskiej 2020 (The EU Raw Materials Week 2020)
W obliczu pandemii COVID-19 oraz przepisów sanitarnych w Belgii Komisja Europejska
zdecydowała o odwołaniu piątej edycji The EU Raw Materials Week 2020 w dotychczasowej
formie, która była zaplanowana w dniach 16-20 listopada 2020 r. w Brukseli.
Jednocześnie Komisja Europejska będzie patronować organizacji wydarzeń dotyczących
surowców w czasie pierwotnie przewidzianym na Tydzień Surowców Minerlanych.
Zainteresowane strony, które chcą zorganizować wydarzenia w tym okresie, mogą podać
szczegółowe informacje, rejestrując spotkanie pod adresem: grow-raw-materialsweek@ec.europa.eu.
Informacja o tych przedsięwzięciach będzie ogłaszana na stronie Komisji Europejskiej.
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/tydzien-surowcow-mineralnych-uniieuropejskiej-2020-the-eu-raw-materials-week-2020/
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