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 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy: zasady ogólne – Dyrektywa 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 
1989 r. 
 

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. wprowadza środki w celu poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Określa obowiązki zarówno 
pracodawców, jak i pracowników* w zakresie ograniczania liczby wypadków oraz chorób 
zawodowych w miejscu pracy. 

W świetle dyrektywy pracodawca to każda osoba znajdująca się w stosunku zatrudnienia z 
pracownikiem i ponosząca odpowiedzialność za przedsiębiorstwo i/lub zakład, zaś pracownik 
to każda osoba zatrudniona przez pracodawcę, włącznie z osobami prowadzącymi szkolenie 
i praktyki, z wyłączeniem pomocy domowych. 

Dyrektywa ma zastosowanie we wszystkich sektorach działalności, zarówno w sektorze 
publicznym, jak i prywatnym (przemysłowym, rolniczym, handlowym, administracyjnym, usług, 
szkolnictwa, oświaty i kultury, działalności rozrywkowej itp.). 

Dyrektywa stanowi, że pracodawcy są zobowiązani: 

 zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Obejmuje to ocenę zagrożeń i 
zapobieganie im, opracowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa, a także zapewnienie 
odpowiedniego szkolenia pracownikom, 

 wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zapobieganie zagrożeniom w miejscu pracy, 

 Przedsięwziąć odpowiednie środki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach, możliwości zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 

 ocenić zagrożenia dla określonych pracowników oraz zapewnić zastosowanie 
odpowiednich środków ochronnych, 

 zapewnić pracownikom i/lub ich przedstawicielom wszystkie istotne informacje na 
temat potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz podjętych środków 
zapobiegawczych, 

 konsultować się z pracownikami i/lub ich przedstawicielami oraz angażować ich we 
wszystkie dyskusje na temat zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, 

 zapewnić, aby każdy pracownik otrzymał odpowiednie szkolenie w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa odpowiednie do wykonywanej przez niego pracy. 

Każdy pracownik odpowiada, w miarę możliwości, za własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz 
za zdrowie i bezpieczeństwo współpracowników. Należy zapewnić specjalną ochronę 
pracownikom, którzy mogą być szczególnie narażeni na możliwe zagrożenia i 
niebezpieczeństwa w miejscu pracy.  

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do części służb użyteczności publicznej, takich jak 
policja, siły zbrojne, ani do określonych dziedzin działalności w zakresie usług związanych z 
ochroną cywilną.  



 
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A31989L0391 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Strategia UE mająca na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł 

odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości 
 
Konsultacje publiczne strategii dotyczących pozyskiwania energii z morskich źródeł 
odnawialnych (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – “Strategia UE mająca na celu 
wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł odnawialnych na rzecz neutralnej dla 
klimatu przyszłości“). – II etap legislacyjny – konsultacje publiczne. Ostateczny termin na 
przesłanie opinii to 1 grudnia 2020 r. 
 

Energia z morskich źródeł odnawialnych jest rynkiem globalnym szybko rozwijającym się 
zwłaszcza w Azji i Stanach Zjednoczonych. Stwarza również możliwości dla przemysłu UE na 
całym świecie. Poprzez dyplomację w zakresie Zielonego Ładu, politykę handlową i dialogi 
energetyczne UE z krajami partnerskimi Komisja będzie wspierać globalne wykorzystanie tych 
technologii. Aby pomóc w realizacji celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej 
do 2050 r., Komisja Europejska przedstawia dzisiaj strategię UE na rzecz energii z morskich 
źródeł odnawialnych. Strategia proponuje zwiększenie mocy morskiej energii wiatrowej z 
obecnego poziomu 12 GW do przynajmniej 60 GW do 2030 r. i do 300 GW do 2050 r. Komisja 
zamierza uzupełnić ją o 40 GW energii oceanicznej oraz o inne powstające technologie, takie 
jak pływające elektrownie wiatrowe i pływające instalacje fotowoltaiczne do 2050 r. 

Aby analizować i monitorować środowiskowe, społeczne i gospodarcze skutki energii z 
morskich źródeł odnawialnych dla środowiska morskiego oraz dla działalności gospodarczych 
od niej zależnych, Komisja będzie regularnie konsultować się ze społecznością ekspertów z 
organów publicznych, zainteresowanymi stronami i naukowcami. Komisja przyjęła dziś 
również nowe wytyczne w sprawie inwestycji sektora energetyki wiatrowej i przepisów UE w 
dziedzinie ochrony przyrody. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/strategia-ue-majaca-na-celu-wykorzystanie-potencjalu-energii-z-
morskich-zrodel-odnawialnych-na-rzecz-neutralnej-dla-klimatu-przyszlosci/  
 
2. Efektywność energetyczna budynków w UE – sprawozdanie Komisji Europejskiej 
 
Konsultacje publiczne dokumentów dotyczących efektywności energetycznej (w kontekście 
obowiązującej Dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków). – 
etap legislacyjny – przyjęcie przez Komisję. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 1 grudnia 
2020 r. Uwagi zostaną wykorzystane w trakcie prac nad Stanowiskiem Rządu RP wobec 
prognozy strategicznej. 
 

Parlament RP skierował w trybie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy 
Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE 
wniosek z żądaniem przygotowania stanowiska Rządu w odniesieniu do dokumentu pn. 
“Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Ocena za 2020 r. postępów 
poczynionych przez państwa członkowskie we wdrażaniu dyrektywy 2012/27/UE  w sprawie 
efektywności energetycznej i wprowadzaniu w UE wymogów dotyczących budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii oraz wymagań minimalnych dotyczących optymalnej pod względem 
kosztów charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków COM(2020)954.” 
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Link: https://pracodawcy.pl/efektywnosc-energetyczna-budynkow-w-ue-sprawozdanie-
komisji-europejskiej/  
 

 Publikacje, stanowiska oraz opinie: 
 
Publikacja UE: Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe 
 
Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe – Digital economy and society 
 

Celem jednolitego rynku cyfrowego UE jest otwarcie możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw 
oraz wzmocnienie pozycji Europy jako światowego lidera w dziedzinie gospodarki cyfrowej. 
Unia Europejska w dalszym ciągu usuwa przeszkody, które uniemożliwiają obywatelom, 
rządom i przedsiębiorstwom pełne wykorzystanie możliwości internetu.  

Ułatwienia te obejmują: zakończenie blokowania geograficznego, zniesienie opłat 
roamingowych w telefonii komórkowej oraz rozwiązanie problemu braku dostępu do internetu 
lub umiejętności cyfrowych, nowe przepisy dotyczące możliwości przenoszenia, tak aby 
obywatele mogli uzyskać dostęp do swoich subskrypcji online na telewizję, gry i muzykę 
podczas podróży po UE, tak samo jak w swoim kraju. 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/publikacja-ue-gospodarka-cyfrowa-i-
spoleczenstwo-cyfrowe/  
 

 Informacje o wydarzeniach 
 
MIREU Webinar Series – seminaria w ramach projektu MIREU 
 

Projekt MIREU zaprasza do wzięcia udziału w trzech seminariach online prezentujących 
kluczowe ustalenia projektu, którego celem jest ustanowienie sieci nowoczesnych regionów 
górniczych i metalurgicznych. Podczas trzech interaktywnych webinariów przedstawione 
zostaną niektóre wyniki i kolejne kroki projektu MIREU, który zakończy się w przyszłym roku. 

Program sesji: 

– środa 25 listopada | 10:00 – 13:00 CET | Umiejętności miękkie w odpowiedzialnym górnictwie 
i metalurgii: edukacja jako kluczowy składnik SLO (Social License to Operate). 

– poniedziałek 2 grudnia | 14:00 – 15:30 CET | Finansowanie i warunki inwestowania, jak 
stymulować innowacje i budować wiedzę fachową w Europie 

– wtorek 3 grudnia | 14:00 – 17:00 CET | Sieć Europejskich Regionów Górniczych i Hutniczych 
(Network of Mining and Metallurgy European Regions ) – jak połączyć zasoby i mówić silnym 
głosem 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/mireu-webinar-series-seminaria-w-
ramach-projektu-mireu/  
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej 
(Komisja Europejska), Urząd Publikacji Unii Europejskiej, MIREU 
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