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 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Znaki bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy – Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 
czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub 
zdrowia w miejscu pracy 
 

Dyrektywa określa minimalne wymagania dotyczące znaków bezpieczeństwa i zdrowia w 
miejscu pracy, w szczególności takich jak: 

 znaki zakazu (np. zakaz wjazdu pojazdów przemysłowych), 

 znaki ostrzegawcze (np. ciężki ładunek na górze), 

 znaki nakazu (np. nakaz stosowania ochrony oczu), 

 znaki wyjścia ewakuacyjnego lub pierwszej pomocy (np. wyjście awaryjne / droga 
ewakuacji), lub 

 znaki przeciwpożarowe (np. hydrant pożarowy). 

Ponadto określa minimalne wymagania dotyczące znaków świetlnych, sygnałów 
akustycznych, sygnałów ręcznych i komunikatów werbalnych. 

Dyrektywa stanowi uzupełnienie dyrektywy ramowej 89/391/EWG w sprawie zdrowia i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dyrektywa nie ma zastosowania do znaków związanych z 
wprowadzaniem na rynek niebezpiecznych substancji i preparatów, produktów i/lub sprzętu, 
chyba że inne przepisy Unii Europejskiej (UE) konkretnie się do nich odnoszą, ani do znaków 
używanych do regulowania transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego, morskiego i 
lotniczego. 

Pracodawcy zapewniają znaki bezpieczeństwa w przypadku, gdy nie można uniknąć lub 
odpowiednio zmniejszyć niebezpieczeństw środkami na rzecz zapobiegania lub procedurami 
stosowanymi w organizacji pracy. Znaki używane w transporcie (drogowym, kolejowym, 
śródlądowym, morskim i lotniczym) są instalowane tam, gdzie jest to właściwe dla takich 
rodzajów transportu, wewnątrz przedsiębiorstw lub spółek. 

Państwa członkowskie UE mogą, w ramach określonych granic, ustanowić wyłączenia.  

Pracownicy muszą zostać poinformowani o środkach, które mają być podjęte, i otrzymać 
stosowne instrukcje (w formie szczególnych wskazań). W sprawach z zakresu dyrektywy 
odbywają się konsultacje z pracownikami. 

Dyrektywa 92/58/EWG została zmieniona rozporządzeniem (UE) 2019/1243, na mocy którego 
od 26 lipca 2019 r. Komisji Europejskiej powierza się uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu dokonywania zmian natury ściśle technicznej w załącznikach do 
dyrektywy, aby uwzględnić harmonizację i normalizację techniczną odnośnie do projektowania 
i wytwarzania znaków lub urządzeń bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy, jak również 
postęp techniczny, zmiany w międzynarodowych przepisach lub specyfikacjach oraz rozwój 
wiedzy w dziedzinie znaków lub urządzeń bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy. 

 
Więcej informacji: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0058-20190726 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0058-20190726


 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Efektywność energetyczna – rewizja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej 

budynków 
 
Ostatnia faza konsultacji publicznych unijnych przepisów dotyczących efektywności 
energetycznej – wniosek w sprawie zmiany Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków – III 
Etap legislacyjny – Przyjęcie przez Komisję. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 31 
marca 2022 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. 

Przegląd dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) stanowi część 
pakietu „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.” w programie prac Komisji na 2021 r. i uzupełnia 
pozostałe elementy pakietu zaproponowanego w lipcu 2021 r., określając wizję osiągnięcia 
bezemisyjnych zasobów budowlanych do 2050 r. Jak już wskazano w planie działania na rzecz 
klimatu, jest to kluczowy instrument legislacyjny służący osiągnięciu celów w zakresie 
dekarbonizacji na lata 2030 i 2050. Jest on rozwinięciem głównych elementów trzech 
obszarów docelowych inicjatywy „Fala renowacji”, m.in. dotyczy zamiaru zaproponowania 
obowiązkowych minimalnych norm charakterystyki energetycznej po przeprowadzeniu oceny 
skutków uwzględniającej zakres tych norm, harmonogram, stopniowe wprowadzanie i 
towarzyszące im polityki wsparcia. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia odpowiednich 
procedur konsultacji i oceny skutków, proponowany przegląd mógł nastąpić dopiero pewien 
czas po przyjęciu pierwszego zestawu inicjatyw „Gotowi na 55” w lipcu 2021 r. 

Niniejszy wniosek jest szczególnie ważny, ponieważ budynki odpowiadają za 40 % zużywanej 
energii i 36 % bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych związanych z energią. 
W UE ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda użytkowa odpowiadają za 80 % energii zużywanej 
przez gospodarstwa domowe. Aby zwiększyć odporność Europy, konieczna jest renowacja 
budynków w UE, dzięki czemu staną się one bardziej energooszczędne i mniej zależne od 
paliw kopalnych. Renowacja ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia zużycia energii w 
budynkach, redukcji emisji oraz zmniejszenia rachunków za energię. Ponadto proces ten 
prowadzi do tworzenia lokalnych miejsc pracy i generuje wzrost gospodarczy. Z uwagi na długi 
czas potrzebny do wprowadzenia zmian w sektorze budowlanym, potrzebny jest terminowo 
przeprowadzony przegląd dyrektywy, który pomoże w osiągnięciu celów pakietu „Gotowi na 
55”. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/efektywnosc-energetyczna-rewizja-dyrektywy-w-sprawie-
charakterystyki-energetycznej-budynkow-2/ 
 
2. Nadzór rynku – procedury wyznaczania unijnych jednostek badawczych 
 
Konsultacje publiczne dotyczące unijnych procedur wyznaczania unijnych jednostek 
badawczych (element nadzoru rynku) – w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i 
zgodności produktów – Etap legislacyjny – Projekt aktu prawnego. Ostateczny termin na 
przesłanie opinii to 30 marca 2022 r. 
 

https://pracodawcy.pl/efektywnosc-energetyczna-rewizja-dyrektywy-w-sprawie-charakterystyki-energetycznej-budynkow-2/
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Jednym z celów unijnych placówek badawczych jest wspieranie krajowych organów nadzoru 
rynku w ich działaniach poprzez przyczynianie się do zwiększania zdolności laboratoriów w 
zakresie badania określonych kategorii produktów lub określonych zagrożeń związanych z 
daną kategorią produktów. Procedury wyznaczania unijnych jednostek badawczych powinny 
zapewniać w szczególności wyznaczenie unijnych jednostek badawczych w przypadku 
niedoboru zdolności laboratoryjnych w zakresie badań.  

Nadzór rynku jest ważnym filarem sprawiedliwego i dobrze funkcjonującego rynku 
wewnętrznego. Aby móc wykonywać swoje zadania, krajowe organy nadzoru rynku potrzebują 
odpowiedniego zaplecza badawczego. Unijne jednostki badawcze mają przyczynić się do 
poszerzenia zaplecza laboratoryjnego oraz zapewnić niezawodność i spójność badań do 
celów nadzoru rynku w Unii Europejskiej. 

Wyznaczenie unijnych ośrodków badawczych powinno podlegać regularnym przeglądom w 
celu sprawdzenia, czy zapewniają one niezmiennie wysoki poziom testowania produktów oraz 
czy zapewniają doradztwo techniczne i naukowe wysokiej jakości.  
 
Link: https://pracodawcy.pl/nadzor-rynku-procedury-wyznaczania-unijnych-jednostek-
badawczych/ 
 
3. Zalecenie w sprawie dochodu minimalnego 
 
Konsultacje publiczne unijnych przepisów dotyczących zatrudnienia i sprawy społecznych – 
zgodnie z Planem działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych – I Etap legislacyjny 
– Zaproszenie do składania uwag. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 1 kwietnia 2022 
r. 
 

W ramach szerszych systemów ochrony socjalnej każdego z państw członkowskich istnieje 
system dochodu minimalnego, traktowany jako zabezpieczenie wykorzystywane w 
ostateczności. Programy te zapewniają potrzebującym wsparcie dochodu oraz inne usługi 
wspierające, aby ułatwić im zrównoważone uczestnictwo w rynku pracy i włączenie społeczne. 
Świadczenia zapewniające dochód minimalny są często łączone z innymi świadczeniami 
socjalnymi, w zależności od składu gospodarstwa domowego i struktury systemów krajowych. 
Systemy państw członkowskich znacznie się między sobą różnią pod względem adekwatności 
i zakresu oferowanych świadczeń, a także powiązań ze środkami aktywizacji i pozwalającymi 
na ich realizację usługami socjalnymi6. To z kolei wpływa na ogólną skuteczność programów 
oraz na zrównoważony charakter ich elementów. Komisja będzie dążyć do uzyskania dalszych 
dowodów na istnienie, znaczenie i wagę tych problemów. 

Inicjatywa ta służy wspieraniu polityk państw członkowskich na rzecz ograniczania ubóstwa i 
zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Jest zgodna z zasadą 14 Europejskiego filaru praw 
socjalnych. W myśl tej zasady każdy, kto nie dysponuje wystarczającymi środkami, ma prawo 
do odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego godne życie oraz dostęp do 
towarów i usług wspierających. W przypadku osób zdolnych do pracy świadczenia 
zapewniające dochód minimalny powinny być powiązane z zachętami do (ponownego) 
włączenia się do rynku pracy. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/zalecenie-w-sprawie-dochodu-minimalnego/ 
 

 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 
1. Noty tematyczne o Unii Europejskiej: Swoboda przedsiębiorczości i swoboda 

świadczenia usług 
 

Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność 
przedsiębiorstw i pracowników w UE. Oczekiwania dotyczące pełnego wdrożenia dyrektywy 

https://pracodawcy.pl/nadzor-rynku-procedury-wyznaczania-unijnych-jednostek-badawczych/
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usługowej są wysokie, gdyż (pełna) swoboda świadczenia usług ma decydujące znaczenie dla 
zakończenia procesu tworzenia rynku wewnętrznego. Nadal jednak istnieją przeszkody 
utrudniające korzystanie z tych swobód, a pandemia COVID-19 przyniosła zupełnie nowe 
wyzwania. W sprawozdaniu z własnej inicjatywy w sprawie zwalczania barier pozataryfowych 
i pozapodatkowych na jednolitym rynku, które ma zostać poddane pod głosowanie w styczniu 
2022 r., określono, w jaki sposób należy przeprowadzić odbudowę gospodarczą po pandemii 
COVID-19, aby jak najskuteczniej złagodzić negatywny wpływ na swobodę przedsiębiorczości 
i swobodę świadczenia usług.  

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz przedstawiciele wolnych zawodów 
lub osoby prawne w rozumieniu art. 54 TFUE, które prowadzą legalną działalność w jednym z 
państw członkowskich, mogą: (i) trwale i stale prowadzić działalność gospodarczą w innym 
państwie członkowskim (swoboda przedsiębiorczości: art. 49 TFUE) lub (ii) tymczasowo 
oferować i świadczyć usługi w innych państwach członkowskich, pozostając jednocześnie w 
kraju pochodzenia (swoboda świadczenia usług: art. 56 TFUE). Oznacza to, że należy położyć 
kres przejawom dyskryminacji ze względu na narodowość oraz przyjąć środki ułatwiające 
korzystanie z tych swobód, jeżeli mają one przynieść oczekiwane skutki. Obejmuje to 
harmonizację przepisów krajowych w zakresie dostępu i ich wzajemne uznawanie. 

Parlament znacząco przyczynił się do liberalizacji działalności osób samozatrudnionych. 
Zadbał o ścisłe określenie rodzajów działalności, które mogą być zastrzeżone dla obywateli 
danego kraju (np. związanych ze sprawowaniem władzy publicznej). Warto również 
wspomnieć o sprawie, którą Parlament wniósł przeciwko Radzie do Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w związku z niepodjęciem przez nią odpowiednich działań w zakresie polityki 
transportowej. Sprawa ta, rozpoczęta w styczniu 1983 r., zakończyła się wyrokiem Trybunału 
(sprawa nr 13/83 z 22 maja 1985 r.) skazującym Radę za to, że nie zdołała zagwarantować 
swobody świadczenia międzynarodowych usług transportowych ani ustalić warunków 
umożliwiających świadczenie usług transportowych przez przewoźników niemających stałej 
siedziby w państwie członkowskim na obszarze tego państwa. Stanowiło to naruszenie 
postanowień traktatu rzymskiego. Rada została więc zobowiązana do przyjęcia niezbędnych 
przepisów prawnych. Rola Parlamentu wzrosła wraz ze stosowaniem procedury współdecyzji 
przewidzianej w Traktacie z Maastricht – a obecnie zastępującej ją zwykłej procedury 
ustawodawczej – do większości kwestii związanych ze swobodą przedsiębiorczości 
i świadczenia usług. 

Podstawa prawna – Artykuł 26 (rynek wewnętrzny), art. 49-55 (prawo przedsiębiorczości) 
oraz art. 56-62 (usługi) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Tematy szczegółowe: Liberalizacja w traktacie (Podstawowe wolności, Wyjątki); Dyrektywa 
usługowa – ukończenie procesu tworzenia rynku wewnętrznego; Rola Parlamentu 
Europejskiego. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/noty-tematyczne-o-unii-europejskiej-swoboda-przedsiebiorczosci-
i-swoboda-swiadczenia-uslug/ 
 
2. Zrównoważona konsumpcja 
 

W ramach obszaru „Zrównoważona konsumpcja” eksperci Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie prowadzą prace nad indeksami GOZ w następujących obszarach: 

1.    Zapobieganie powstawaniu odpadów komunalnych. 

2.    Odpowiedzialna konsumpcja żywności – ograniczenie marnotrawienia żywności. 

3.    Edukacja w zakresie GOZ. 

4.    Gospodarka współdzielenia (sharing economy), w zakresie mobilności. 

5.    Energetyka oparta o odnawialne źródła energii (OZE). 

https://pracodawcy.pl/noty-tematyczne-o-unii-europejskiej-swoboda-przedsiebiorczosci-i-swoboda-swiadczenia-uslug/
https://pracodawcy.pl/noty-tematyczne-o-unii-europejskiej-swoboda-przedsiebiorczosci-i-swoboda-swiadczenia-uslug/


W kontekście GOZ, zrównoważona konsumpcja to optymalne, świadome i odpowiedzialne 
korzystanie z dostępnych zasobów naturalnych, dóbr i usług na poziomie jednostek, 
gospodarstw domowych, wspólnot i społeczności lokalnych, środowisk biznesowych, 
samorządów terytorialnych, rządów krajowych i struktur międzynarodowych, zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju. Ma ona na celu zaspokojenie potrzeb i wzrost jakości 
życia dla wszystkich w wymiarze lokalnym i globalnym, przy jednoczesnym przestrzeganiu 
praw człowieka i praw pracowniczych, uwzględnianiu możliwości zaspokojenia potrzeb innych 
ludzi, w tym przyszłych pokoleń oraz zachowaniu i odtworzeniu dla nich kapitału 
przyrodniczego (Kurzak 2016; MG 2011).  

Zrównoważona konsumpcja jest ściśle powiązana ze zrównoważonym rozwojem, czyli 
stabilnym, uwzględniającym takie procesy zmian, w których eksploatacja zasobów, głównie 
działy inwestowania, kierunki postępu technicznego oraz zmiany instytucjonalne pozostają ze 
sobą w reakcji niekontrowersyjnej i harmonijnej, i dają możliwości zaspokajania ludzkich 
potrzeb i aspiracji w przyszłości. Obejmuje ona (Boć i in. 2000): 

• w wymiarze społecznym: uczestnictwo w publicznym podejmowaniu decyzji, pracę na rzecz 
społeczności lokalnej oraz równe traktowanie kobiet i mniejszości, 

• w wymiarze ekologicznym: możliwość wpływu na czystość powietrza, wody i ziemi, na 
ochronę roślin i zwierząt oraz na zdrowie lokalnej społeczności,  

• w wymiarze gospodarczym: uzasadniony zysk finansowy, godne zarobki i pracę w 
bezpiecznych warunkach. 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/zrownowazona-konsumpcja/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Kevin Paul 
Kaiser, Parlament Europejski, Polish Circular Hotspot, Innowo. 
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