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 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Użytkowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego (sprzęt ochrony indywidualnej) – 
Dyrektywa 89/656/EEC z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w 
dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia 
ochronnego 
 

Dyrektywa określa minimalne wymagania odnośnie do oceny, wyboru i prawidłowego 
wykorzystywania indywidualnego wyposażenia ochronnego w miejscu pracy. Priorytet 
przyznaje się środkom ochrony zbiorowej. Indywidualne wyposażenie ochronne to sprzęt 
przeznaczony do używania lub noszenia przez pracownika w celu jego ochrony przed 
zagrożeniami, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo i higienę pracy. Definicja ta nie 
obejmuje szeregu elementów, takich jak wyposażenie używane przez pogotowie ratunkowe i 
służby udzielające pierwszej pomocy, wyposażenie używane w celu samoobrony lub 
odstraszania. Indywidualne wyposażenie ochronne powinno być używane w sytuacjach, gdy 
nie można wystarczająco ograniczyć istniejących zagrożeń za pomocą technicznych środków 
ochrony zbiorowej lub procedur organizacji pracy. 

Sprzęt ochrony indywidualnej  musi spełniać stosowne przepisy UE dotyczące projektowania 
i produkcji takich środków w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (zob. rozporządzenie 
(UE) 2016/425 — Zapewnienie użytkownikom bezpiecznych środków ochrony indywidualnej) 
oraz warunki określone w niniejszej dyrektywie. Pracodawca udostępnia odpowiednie 
indywidualne wyposażenie ochronne bezpłatnie oraz zapewnia jego prawidłowe działanie i 
nienaganny stan higieniczny. Przed wyborem indywidualnego wyposażenia ochronnego 
pracodawca musi ocenić zakres, w jakim wyposażenie to spełnia warunki wymienione w 
niniejszej dyrektywie. Ocena taka obejmuje kontrolę takich zagrożeń, których nie można 
uniknąć za pomocą innego wyposażenia, a także określenie i ocenę właściwości, jakie musi 
posiadać indywidualne wyposażenie ochronne. 

Państwa Członkowskie zapewnią ustanowienie ogólnych zasad użytkowania indywidualnego 
wyposażenia ochronnego i/lub zasad określających przypadki i sytuacje, gdy pracodawca 
musi zapewnić takie wyposażenie. Państwa Członkowskie muszą wcześniej skonsultować te 
zasady z organizacjami pracodawców i pracowników. Załączniki do niniejszej dyrektywy 
zawierają informacje niezbędne do ustanowienia tych zasad, takie jak: 

 wzór tabeli do określania zagrożeń (załącznik I), 

 niepełną listę indywidualnego wyposażenia ochronnego (załącznik II), 

 niepełną listę działalności, które mogą wymagać stosowania indywidualnego 
wyposażenia ochronnego (załącznik III). 

Wszystkie podejmowane działania należy konsultować z pracownikami. Konsultacje z 
pracownikami ich udział w przeprowadzaniu zmian odbywają się w sprawach objętych 
niniejszą dyrektywą. 



Zgodnie z wymogami dyrektywy 89/391/EWG dostosowania załączników natury technicznej 
muszą zostać przyjęte przez Komisję Europejską, wspomaganą przez komitet składający się 
z przedstawicieli Państw Członkowskich. 
 
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A01989L0656-20191120  
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 

1. Efektywność energetyczna – rewizja dyrektywy w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków 

 
Konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej 
– rewizja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w 
sprawie charakterystyki energetycznej budynków – I etap legislacyjny – Plany działania. 
Ostateczny termin na przesłanie opinii to 22 marca 2021 r. 
 

W 2020 r. Komisja przedstawiła swoją strategię na rzecz fali renowacji w celu pobudzenia 
renowacji energetycznej budynków w UE. Strategia ta zawiera plan działania obejmujący: (i) 
środki regulacyjne, finansowe i wspomagające; oraz (ii) cel, jakim jest co najmniej podwojenie 
do 2030 r. rocznego wskaźnika renowacji energetycznej budynków. 

Cel ten wymaga zmiany odpowiedniego aktu prawnego UE, tj. dyrektywy w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków. Zrewidowane zostaną przede wszystkim przepisy 
mające zasadnicze znaczenie dla pobudzenia renowacji budynków. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/efektywnosc-energetyczna-rewizja-dyrektywy-w-sprawie-
charakterystyki-energetycznej-budynkow/  
 

2. Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące VAT w handlu elektronicznym (e-
commerce) 

 
Konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących podatku VAT – rewizja 
ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie 
współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości 
dodanej – Etap legislacyjny – Projekt aktu prawnego. Ostateczny termin na przesłanie opinii 
to 18 marca 2021 r. 
 

Środki harmonizacji podatkowej podjęte w celu zakończenia tworzenia rynku wewnętrznego 
powinny obejmować ustanowienie wspólnego systemu współpracy między państwami 
członkowskimi, w szczególności w zakresie wymiany informacji, za pomocą którego właściwe 
organy państw członkowskich miałyby pomagać sobie wzajemnie oraz współpracować z 
Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania VAT w odniesieniu do dostawy 
towarów i świadczenia usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu 
towarów. 

W wyniku działań UE specjalny system pobierania podatku od wartości dodanej w przypadku 
podatników świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub usługi świadczone drogą 
elektroniczną został rozszerzony na wszystkie usługi i sprzedaż na odległość towarów 
dokonywanych na rzecz osób niebędących podatnikami. Inicjatywa ta polega na zmianie 
Rozporządzenia (UE) 904/2010, które ustanawia zasady kontroli transakcji zarejestrowanych 
w ramach specjalnych programów.  
 
Link: https://pracodawcy.pl/szczegolowe-przepisy-wykonawcze-dotyczace-vat-w-handlu-
elektronicznym-e-commerce/ 
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 Publikacje, stanowiska oraz opinie: 
 
Fala renowacji: Europejski Zielony Ład (Renovation wave: The European Green Deal) 
 

Istnieje wiele przeszkód dla renowacji na różnych poziomach. Komisja planuje je usunąć za 
pomocą instrumentów politycznych, finansowania i pomocy technicznej, w tym: informacji, 
zachęt i pewności prawa dla właścicieli i lokatorów, finansowania za pośrednictwem 
NextGenerationEU oraz innych funduszy unijnych i prywatnych, podejścia opartego na 
sąsiedztwie i podejścia opartego na rozwoju kierowanym przez społeczność. 

Aby ograniczyć emisje o co najmniej 55 proc. w 2030 r. i stworzyć podstawy dla osiągnięcia 
neutralnej klimatycznie Europy do roku 2050, fala renowacji ma obejmować renowację 35 mln 
nieefektywnych energetycznie budynków do 2030 r. Oczekuje się, że 85–95 proc. budynków 
w UE będzie nadal stało w 2050 r. Ich renowacja ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia 
emisji i zużycia energii. Jak ogłosiła przewodnicząca Ursula von der Leyen, nowy europejski 
Bauhaus ma zapewnić harmonię stylu z zasadami zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta 
będzie promować zrównoważony dizajn i naturalne materiały. 
 
Więcej informacji pod https://pracodawcy.pl/fala-renowacji-europejski-zielony-lad/  
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