
  
 
Monitoring działań w UE (legislacja, publikacje) – 15 września 2021 r. 
 

 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Dobra jakość wody w Europie (ramowa dyrektywa wodna UE) – Dyrektywa 2000/60/WE – 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 
 

Dyrektywa określa zasady, które mają powstrzymać pogarszanie się stanu wód w Unii 
Europejskiej (UE) i osiągnięcie dobrego stanu europejskich rzek, jezior i wód podziemnych do 
2015 r. 

W szczególności obejmuje to: 

 ochronę wszystkich wód (powierzchniowych, czyli wszystkich wód śródlądowych z 
wyjątkiem wód podziemnych; wód przejściowych i wód przybrzeżnych, podziemnych – 
wszystkich wód znajdujących się pod powierzchnią ziemi, śródlądowych – wszystkich 
wód stojących lub płynących na powierzchni lądu oraz wód przejściowych, czyli 
znajdujących się w pobliżu ujść rzek, które są częściowo zasolone, ale które są pod 
znacznym wpływem dopływów wód słodkich),  

 przywrócenie ekosystemów w tych częściach wód i w ich pobliżu,  

 zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia części wód,  

 zapewnienie zrównoważonego wykorzystania wód przez osoby fizyczne i 
przedsiębiorstwa.  

Przepisy nakładają jasne obowiązki na organy krajowe. Muszą one: 

 określić pojedyncze dorzecza leżące na obszarze ich terytorium, czyli otaczające 
obszary lądowe, z których wody spływają do poszczególnych systemów rzecznych,  

 wyznaczyć organy do zarządzania tymi dorzeczami zgodne z przepisami UE,  

 przeprowadzić analizę charakterystyki obszaru dorzecza, w tym dokonać przeglądu 
wpływu działalności człowieka na środowisko i oceny ekonomicznej korzystania z wód,  

 monitorować stan wody w poszczególnych dorzeczach,  

 prowadzić rejestr obszarów chronionych, np. używanych do produkcji wody do 
spożycia, wymagających specjalnej uwagi,  

 opracować i wdrożyć plany gospodarowania wodami w dorzeczach, aby zapobiec 
pogorszeniu jakości wód powierzchniowych, chronić i ulepszać jakość wód gruntowych 
oraz zachować obszary chronione,  

 zapewnić zwrot kosztów usług wodnych w celu wydajnego wykorzystania zasobów 
oraz zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”,  

 dostarczać informacje publiczne i prowadzić konsultacje w sprawie planów 
gospodarowania wodami w dorzeczach.  

Dyrektywa ma zastosowanie od 22 października 2000 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia 
jej przepisów do prawa krajowego do dnia 22 grudnia 2003 r. 



Wody na obszarze UE znajdują się pod rosnącą presją spowodowaną ciągłym wzrostem 
zapotrzebowania na wystarczającą ilość wody o dobrej jakości do szeregu różnych 
zastosowań. Celem dyrektywy jest ochrona i poprawa jakości wody. 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej w zakładce 
„Ramowa dyrektywa wodna UE – zintegrowany system zagospodarowania dorzecza dla 
Europy” 
 
Więcej informacji: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0060-20141120 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Przedsięwzięcia turystyczne – przegląd przepisów UE 
 
Konsultacje publiczne przepisów dotyczących organizacji przedsięwzięć turystycznych: ocena 
m.in. Dyrektywy PE i Rady (UE) 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych 
usług turystycznych – I Etap legislacyjny – Plany działania. Ostateczny termin na przesłanie 
opinii to 17 września 2021 r. 
 

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w nowym programie na rzecz konsumentów z listopada 2020 
r. oraz sprawozdaniem z 2021 r. dotyczącym dyrektywy w sprawie imprez turystycznych 
Komisja przeprowadzi do 2022 r. szczegółową analizę obecnych przepisów i sprawdzi, czy 
zapewniają one w każdej sytuacji solidną i kompleksową ochronę konsumentów. 

Analizą zostaną objęte przepisy regulujące ochronę na wypadek niewypłacalności. 
Uwzględnione w niej zostaną także odnośne działania zapowiedziane w strategii na rzecz 
zrównoważonej i inteligentnej mobilności w celu ochrony praw pasażerów. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/imprezy-turystyczne-przeglad-przepisow-ue/ 
 
2. Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – unijne przepisy dotyczące 

partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) 
 
Konsultacje publiczne przepisów prawa UE  dotyczących partnerstw publiczno-prywatnych dla 
zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – w oparciu o Komunikat Komisji w 
sprawie planu działania na rzecz kompleksowej unijnej polityki zapobiegania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu C/2020/2800 – II Etap legislacyjny – Konsultacje publiczne. 
Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego 
przez KE to 2 listopada 2021 r. 
 

Inicjatywa ta ma na celu: 

 zapewnienie wytycznych na temat tego, w jaki sposób obowiązujące przepisy mają 
zastosowanie do PPP w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
oraz zwalczania tych zjawisk; 

 wymianę dobrych praktyk; 

 wyjaśnienie, jakie informacje powinny przekazywać sobie sektory prywatny i publiczny, 
aby lepiej wykrywać podejrzane transakcje. 

Polepszy to jakość sprawozdań dla jednostek analityki finansowej oraz zwiększy zrozumienie 
zagrożeń przez sektor prywatny. 

Celem konsultacji będzie zgromadzenie dodatkowych istotnych dowodów w postaci opinii i 
stanowisk popartych, w miarę możliwości, faktami i danymi liczbowymi. Konsultacje umożliwią 
zebranie informacji na temat mechanizmów wprowadzonych w celu pomiaru skuteczności i 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0060-20141120
https://pracodawcy.pl/imprezy-turystyczne-przeglad-przepisow-ue/


sukcesu partnerstw publiczno-prywatnych (np. kluczowych wskaźników efektywności lub 
innych miar efektywności) oraz dadzą Komisji pełniejszy obraz skutków, korzyści i wartości 
dodanej różnych partnerstw publiczno-prywatnych w walce z praniem pieniędzy i 
finansowaniem terroryzmu. Zaproszenie do zgłaszania uwag stanowić również będzie dla 
organów publicznych i podmiotów prywatnych, które uczestniczą w partnerstwach publiczno-
prywatnych, okazję do przybliżenia wyzwań, z którymi się zmagają, oraz wskazania obszarów, 
w których wyzwania te występują. Nadrzędnym celem konsultacji jest dostarczenie Komisji 
odpowiednich informacji i dowodów na potrzeby opracowania wytycznych dotyczących 
przepisów regulujących korzystanie z partnerstw publiczno-prywatnych w kontekście 
zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zwalczania tych zjawisk, a także 
wskazanie najlepszych praktyk. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/zapobieganie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-unijne-
przepisy-dotyczace-partnerstw-publiczno-prywatnych-ppp/ 
 

 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 
1. Konferencja CYFRYZACJA 14/15.09.2021 
 

Konferencja przeznaczona dla przedstawicieli biznesu – zwłaszcza MŚP i start’upów – oraz 
samorządów zainteresowanych problematyką cyfryzacji swojej działalności z wykorzystaniem 
inteligentnych systemów IoT i Smart City. 

Podczas konferencji zostały zaprezentowane konkretne przykłady współpracy MŚP i 
samorządów przy wdrożeniach technologii IoT i Smart City, narzędzia finansowania rozwoju 
firm oraz wdrażania nowoczesnych technologii przez samorządy, a także najnowocześniejsze 
polskie rozwiązania technologiczne z zakresu IoT i Smart City wykorzystujące sztuczną 
Inteligencję, rozwiązania chmurowe, BigData, cyberbezpieczeństwo rozwiązań cyfrowych. 

Zaprezentowane zostaną także najlepsze praktyki i przykłady cyfryzacji biznesu i samorządów 
z Europy i USA. 

Konferencja odbyła się w formule hybrydowej w wybranych miastach partnerskich w Polsce, a 
także jest dostępna w całości w internecie. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/konferencja-cyfryzacja-14-15-09-2021/ 
 
2. BEZPŁATNE SEMINARIUM ONLINE: GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM –

27.09.2021 r. 
 

FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH (FPP) zaprasza na BEZPŁATNE seminarium 
on-line w dniu 27 września 2021: Gospodarka o Obiegu Zamkniętym – wyzwanie i szansa, 
Ekonomiczne i prawne aspekty związane z wdrażaniem w Polsce. Wydarzenie jest 
organizowane przez Komitet Energii i Środowiska FPP. 

Stoimy przed wyzwaniami związanymi z koniecznością implementacji wielu dyrektyw unijnych 
mających na celu rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, zmiany systemów gospodarowania 
odpadami oraz ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych. Z tego powodu niezbędna jest 
dyskusja nad kształtem narzędzi, które mogą pomóc zarówno Polsce, jak i przedsiębiorcom 
osiągnąć wymogi unijne, a te narzędzia w przypadku tworzyw sztucznych to m.in.: systemy 
ROP, systemy depozytowo-kaucyjne, plastic tax, ekoprojektowanie. 

W założeniach „Mapy drogowej GOZ dla Polski” zauważa się potrzebę zmiany legislacji, by 
zwiększyć gospodarcze wykorzystanie ubocznych produktów spalania (UPS). W tym obszarze 
tkwi ogromny potencjał. Dlatego tez konieczne są zmiany legislacyjne i faktyczne w obszarze 
zamówień publicznych, aby uruchomić ten potencjał i umożliwić zamykanie obiegów w 
przypadku wielu rodzajów odpadów poprzemysłowych. 

https://pracodawcy.pl/zapobieganie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-unijne-przepisy-dotyczace-partnerstw-publiczno-prywatnych-ppp/
https://pracodawcy.pl/zapobieganie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-unijne-przepisy-dotyczace-partnerstw-publiczno-prywatnych-ppp/
https://pracodawcy.pl/konferencja-cyfryzacja-14-15-09-2021/


Obecnie promowana na świecie jest gospodarka zasobooszczędna, gdzie najistotniejszym 
elementem jest rozwój efektywnych metod odzysku materiałowego, które maksymalizują 
wykorzystanie odpadów jako zasobów. Jedna z największych szans jest możliwość stworzenia 
nowoczesnego i efektywnego systemu zarządzania odpadami oraz zamkniecie obiegu 
tworzyw sztucznych poprzez stworzenie nowych mocy recyklingowych w Polsce. 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/bezplatne-seminarium-online-
gospodarka-o-obiegu-zamknietym-poniedzialek-27-09-2021/ 
 
3. Konferencja: Zamykamy obiegi surowców – tworzywa sztuczne. Innowacje. 21.09.2021 
 

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zaprasza na bezpłatną konferencję „Zamykamy 
obiegi surowców – tworzywa sztuczne. Innowacje”, która odbywa się podczas Targów Plastpol 
21 września 2021 r. w Kielcach. Istnieje możliwość uczestnictwa online. Konferencja będzie 
nadawana również na żywo na stronie https://www.targikielce.pl/plastpol. 

W ramach konferencji odbędą się również równoległe warsztaty w godz. 14:45-15:30. 

1. Warsztat dotyczący „Transformacji i korzyści wdrażania GOZ w Polsce – Oto-GOZ: 
wskaźniki monitorowania, recykling, segregacja odpadów”, które poprowadzi 
Agnieszka Nowaczek z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN. 

2. Warsztat pt. „Rozwój innowacyjności – tworzenie partnerstw projektowych” 
(obowiązują zapisy) prowadzony przez Agnieszkę Zdanowicz, wiceprezes Centrum 
Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o., Klaster Gospodarki 
Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy. 

Zagospodarowanie odpadów, poprzez pełne wykorzystanie cennych surowców jest kluczowe 
dla budowania zrównoważonej gospodarki, tym istotniejsze jest pełne wykorzystanie odpadów 
w procesach odzysku i recyklingu. W kwestii surowców powinniśmy postawić większy nacisk 
na samowystarczalność opartą na gospodarkę o obiegu zamkniętym, a więc większy 
recykling, gdyż posiadamy źródła materiałów w odpadach, których nie wykorzystujemy. 
Wybitni specjaliści podczas konferencji skupią się m.in.  na zagadnieniach dotyczących 
gospodarki o obiegu zamkniętym, wparciu rozwoju i innowacji dla MŚP, innowacjach w 
sektorze tworzyw sztucznych , w tym recyklingu. 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/konferencja-zamykamy-obiegi-
surowcow-tworzywa-sztuczne-innowacje-21-09-2021/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Polski Klaster IoT & AI SINOTAIC, Smart Secure Cities. 
FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH (FPP), Klaster Gospodarki Odpadowej i 
Recyklingu 
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