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 Informacje generalne o prawie UE – akty prawne i dokumenty strategiczne 
 
Statystyki w zakresie zdrowia publicznego/zdrowia i bezpieczeństwa w pracy – 
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia 
publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy 
 

Rozporządzenie określa zasady, w jaki sposób należy gromadzić i prezentować statystyki 
dotyczące zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zapewnić 
porównywalne dane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE). Pomoże 
to UE sformułować skuteczną politykę zdrowia publicznego i wesprze strategie krajowe w tej 
dziedzinie. 

Statystyki gromadzone przez państwa członkowskie, Liechtenstein, Islandię i Norwegię 
przesyłane są do unijnego urzędu statystycznego Eurostat. 

Gromadzone są statystyki na następujące tematy. 

 Zdrowie i czynniki, które na nie wpływają: 

o postrzeganie zdrowia, 

o funkcjonowanie fizyczne i psychiczne oraz niepełnosprawność, 

o zachorowalność w podziale na poszczególne choroby - częstość występowania 
choroby lub określonego schorzenia na obszarze geograficznym, 

o wypadki i urazy, 

o tryb życia (aktywność fizyczna, dieta, palenie papierosów, spożywanie 
alkoholu, przyjmowanie narkotyków itd.) oraz czynniki środowiskowe, 
społeczne i związane z warunkami pracy, 

o dostęp do infrastruktury opieki zdrowotnej i korzystanie z niej, 

o informacje demograficzne i społeczno-ekonomiczne na temat osób. 

 Ochrona zdrowia: 

o infrastruktura, 

o personel, 

o koszty i finansowanie. 

 Przyczyny śmierci: 

o charakterystyka zmarłego; 

o region, 

o główne przyczyny śmierci. 

 Wypadki przy pracy, choroby zawodowe i inne problemy zdrowotne związane z pracą: 

o osoba narażona; 

o obrażenia lub choroba i jej surowość; 

o organizacja miejsca pracy; 

o przyczyny i czynniki. 



Rozporządzeniu (WE) nr 1338/2008 towarzyszy kilka rozporządzeń wykonawczych, w których 
bardziej szczegółowo określono zasady i procedury dotyczące innych aspektów zbierania 
danych statystycznych w zakresie zdrowia: 

 Rozporządzenie (UE) Nr 328/2011 – rejestracja zgonów i urodzeń martwych dzieci w 
każdym państwie członkowskim; 

 Rozporządzenie (UE) Nr 349/2011 – gromadzenie statystyk dotyczących wypadków 
przy pracy; 

 Rozporządzenie (UE) Nr 141/2013 – Europejskie badanie ankietowe dotyczące 
zdrowia; 

 Rozporządzenie (UE) Nr 2015/359 – tworzenie statystyk dotyczących wydatków na 
opiekę zdrowotną (dla okresu referencyjnego 2014-2020); 

 Rozporządzenie (UE) 2021/1901 – tworzenie statystyk dotyczących wydatków na 
opiekę zdrowotną (przy czym rok 2021 był pierwszym rokiem referencyjnym). 

 
Więcej informacji: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1338-20210101 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Ostatnia faza konsultacji prawa UE: Projekty dotyczące energii odnawialnej – procedury 

wydawania pozwoleń i umowy zakupu energii elektrycznej 
 
Ostatnia faza konsultacji publicznych przepisów dotyczących energii – wniosek dotyczący 
zmiany dyrektywy 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych, dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i 
dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej jako efekt analizy pakietu 
legislacyjnego dotyczącego wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu – III Etap legislacyjny – 
Przyjęcie przez Komisję. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 27 lipca 2022 r. 
 

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia 
publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy określa zasady, w jaki sposób należy 
gromadzić i prezentować statystyki dotyczące zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i 
higieny pracy, aby zapewnić porównywalne dane we wszystkich państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (UE). Pomoże to UE sformułować skuteczną politykę zdrowia publicznego i 
wesprze strategie krajowe w tej dziedzinie. 

Efektywność energetyczna i energia odnawialna stanowią kluczowe elementy procesu 
przejścia na czystą energię w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Obecne napięcia 
międzynarodowe związane z inwazją Rosji na Ukrainę, ogólna sytuacja geopolityczna oraz 
bardzo wysokie ceny energii zwiększyły potrzebę przyspieszenia poprawy efektywności 
energetycznej i wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej w Unii w celu uzyskania 
systemu energetycznego, który będzie bardziej niezależny od państw trzecich. Przyspieszenie 
transformacji ekologicznej w kierunku energii odnawialnej i poprawy efektywności 
energetycznej spowoduje ograniczenie emisji, zmniejszenie zależności od importowanych 
paliw kopalnych, a także zapewni obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim przystępne 
ceny energii we wszystkich sektorach gospodarki. 

Dla Komisji Europejskiej podstawowe znaczenie ma przyspieszenie rozpowszechnienia 
odnawialnych źródeł energii (OZE). Tempo wzrostu wykorzystania OZE spowalniają jednak 
procedury wydawania zezwoleń i inne bariery administracyjne. Bariery utrudniają również 
wdrażanie umów zakupu odnawialnej energii elektrycznej (PPA), które powinny stać się 
głównym czynnikiem wzrostu wprowadzania odnawialnych źródeł energii na zasadach 
rynkowych w nadchodzących latach. W dyrektywie w sprawie energii odnawialnej z 2018 r. 
wprowadzono przepisy ułatwiające organizację procedur związanych z wydawaniem zezwoleń 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1338-20210101


i ograniczające maksymalny czas na ich przeprowadzenie w przypadku wszystkich projektów 
dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz zawarto wymóg, zgodnie z którym państwa 
członkowskie muszą identyfikować i usuwać nieuzasadnione bariery dla długoterminowych 
umów zakupu odnawialnej energii elektrycznej. Transpozycja i wdrożenie odpowiednich 
artykułów tej dyrektywy mogą jednak stanowić wyzwanie dla odpowiednich organów. W 
pakiecie legislacyjnym dotyczącym wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu, 
przedstawionym w dniu 14 lipca 2021 r. i obejmującym między innymi zmianę dyrektywy w 
sprawie energii odnawialnej, zaproponowano dalsze środki służące ułatwieniu wdrażania 
odnawialnych źródeł energii, ale prace znajdują się na wczesnych etapie procedury 
ustawodawczej. 

We wniosku dotyczącym zmiany dyrektywy w sprawie energii odnawialnej, przyjętym w dniu 
14 lipca 2021 r., Komisja określiła cel polegający na podwojeniu udziału odnawialnych źródeł 
energii w koszyku energetycznym w porównaniu z 2020 r. i osiągnięciu poziomu co najmniej 
40% w 2030 r. Oznacza to, że w latach 2020–2030 należy osiągnąć wzrost dodatkowych 
rocznych zainstalowanych mocy wytwórcze energii odnawialnej z poziomu około 30–35 GW 
rocznie do poziomu 45–65 GW rocznie. Aby uzyskać potrzebny wzrost mocy, konieczne 
będzie zatem znaczne zwiększenie obecnego tempa wdrażania projektów. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/ostatnia-faza-konsultacji-prawa-ue-projekty-dotyczace-energii-
odnawialnej-procedury-wydawania-pozwolen-i-umowy-zakupu-energii-elektrycznej/ 
 
2. Energia – aktualizacja ustawodawstwa UE w celu uniezależnienia UE od rosyjskich 

paliw kopalnych (REPowerEU) 
 
Konsultacje publiczne prawa energetycznego w UE – zmiana rozporządzenia (UE) 2021/241 
w odniesieniu do rozdziałów REPowerEU w planach odbudowy i zwiększania odporności oraz 
zmiana rozporządzenia (UE) 2021/1060, rozporządzenia (UE) 2021/2115, dyrektywy 
2003/87/WE i decyzji (UE) 2015/1814 – Etap legislacyjny – Przyjęcie przez Komisję. 
Ostateczny termin na przesłanie opinii to 20 lipca 2022 r. 
 

Od czasu przyjęcia rozporządzenia (UE) 2021/241 ustanawiającego Instrument na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności („rozporządzenie w sprawie RRF”) miały miejsce 
bezprecedensowe wydarzenia geopolityczne i gospodarcze, które drastycznie wpłynęły na 
społeczeństwo i gospodarkę Unii. Z powodu inwazji Rosji na Ukrainę argumenty 
przemawiające za tym, by – zgodnie z celami klimatycznymi UE na 2030 r. oraz unijnym celem 
neutralności klimatycznej do 2050 r. – jak najszybciej przejść na czystą energię, nigdy nie były 
silniejsze niż teraz. 90 % gazu zużywanego w UE pochodzi z importu, przy czym ponad 40 % 
– z Rosji. Ponadto z Rosji pochodzi również 27 % przywożonej ropy naftowej i 46 % 
przywożonego węgla. 

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) stanowi podstawę 
przyszłościowej strategii unijnej na rzecz wzrostu po kryzysie związanym z COVID-19, a 
krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności (RRP) określają program inwestycji i reform 
na nadchodzące lata. Już teraz oczekuje się, że liczne działania ujęte w tych planach znacznie 
poprawią odporność unijnych dostaw energii, zmniejszą zależność od przywozu energii i będą 
wspierać sprawiedliwą transformację, a żaden region ani żadna osoba nie zostaną pominięte. 
RRP i przewidziane w nich inwestycje i reformy mające przyczynić się do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej nadal mają zasadnicze znaczenie. Jednocześnie ostatnie wydarzenia 
geopolityczne i gospodarcze wymagają jeszcze pilniejszych działań i jeszcze wyższych 
ambicji, aby zapewnić udaną odbudowę po kryzysie związanym z COVID-19.PL 2 PL 
Konieczne jest przyspieszenie i pogłębienie reform i inwestycji w tej dziedzinie zarówno na 
szczeblu unijnym, jak i krajowym. 

W niniejszym wniosku przewidziano zatem ukierunkowane zmiany rozporządzenia w sprawie 
RRF, aby osiągnąć następujące cele: 

https://pracodawcy.pl/ostatnia-faza-konsultacji-prawa-ue-projekty-dotyczace-energii-odnawialnej-procedury-wydawania-pozwolen-i-umowy-zakupu-energii-elektrycznej/
https://pracodawcy.pl/ostatnia-faza-konsultacji-prawa-ue-projekty-dotyczace-energii-odnawialnej-procedury-wydawania-pozwolen-i-umowy-zakupu-energii-elektrycznej/


– dodanie do RRP specjalnych rozdziałów obejmujących nowe reformy i inwestycje służące 
osiągnięciu celów planu REPowerEU oraz 

– zapewnienie synergii i komplementarności między działaniami finansowanymi w ramach 
RRF a działaniami wspieranymi z innych funduszy krajowych lub unijnych. 

Oprócz zmiany rozporządzenia w sprawie RRF należy też wprowadzić zmiany legislacyjne, 
które pozwolą wygenerować dodatkowe źródła finansowania, aby pomóc w pokryciu kosztów 
nowych celów planu REPowerEU w ramach RRF. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/energia-aktualizacja-ustawodawstwa-ue-w-celu-uniezaleznienia-
ue-od-rosyjskich-paliw-kopalnych-repowereu/ 
 

 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 
1. Webinar Cyberbezpieczeństwo w organizacji – od czego zacząć i jak rozwijać? 
 

Nasz partner technologiczny, Polski Klaster IoT & AI SINOTAIC wraz z Fundacją Platformy 
Przemysłu Przyszłości oraz EXATEL i partnerami tworzącymi hub cyfrowych innowacji #IoT 
#Smart City, organizuje kolejne z cyklu webinarium poświęcone cyfryzacji działalności MŚP 
oraz jednostek samorządu terytorialnego.  

23.06.2022 o godz.11.00 odbędzie się Webinar Cyberbezpieczeństwo w organizacji – od 
czego zacząć i jak rozwijać? 

- Jakie są kluczowe elementy cyberbezpieczeństwa w organizacji? 

- Od czego zacząć i o co zadbać w kolejnych etapach? 

- Co można i warto zrobić samodzielnie, a co warto powierzyć ekspertom zewnętrznym? 

- Rok 2022 - jak obecna sytuacja wpływa na poziom zagrożeń cyber i podejście do 
problematyki bezpieczeństwa ICT?  

Spotkanie poprowadzi Sławomir Pyrek, Kierownik Projektów w Zespole Wsparcia Sprzedaży 
EXATEL, który specjalizuje się w usługach i produktach związanych z obszarem 
cyberbezpieczeństwa m.in. usługami Security Operation Center, usługami konsultingowymi 
oraz technologiami z zakresu cyberbezpieczenstwa m.in.  Next Generation Firewall, 
Adavanced Threat Protection, Endpoint Protection, SIEM, Vulnerability Assesmen. Posiada 
ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, kilkadziesiąt wdrożonych rozwiązań u klientów 
klasy Enterprise. 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/webinar-cyberbezpieczenstwo-w-
organizacji-od-czego-zaczac-i-jak-rozwijac-23-06-2022-o-godz-11-00/ 
 
2. Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) - 26-30 czerwca - Katowice 
 

W dniach 26-30 czerwca w katowickim MCK, po raz pierwszy w historii w Polsce, odbędzie się 
Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) – WUF11, wydarzenie organizowane przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych. Rejestracja na wydarzenie zamyka się 22 czerwca. 

Rejestracja na wydarzenie: 
https://www.gov.pl/web/wuf11?utm_source=Mailing_PTWP&utm_medium=CPC&utm_campa
ign=PL 

WUF to międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ, podczas której uczestnicy 
będą poszukiwać odpowiedzi na takie pytania, jak: 

Co zrobić, by miasta były przyjazne seniorom i osobom z niepełnosprawnościami? Jak będzie 
wyglądał transport publiczny przyszłości? Jak miasta poradzą sobie z negatywnymi skutkami 
zmiany klimatu? 

https://pracodawcy.pl/energia-aktualizacja-ustawodawstwa-ue-w-celu-uniezaleznienia-ue-od-rosyjskich-paliw-kopalnych-repowereu/
https://pracodawcy.pl/energia-aktualizacja-ustawodawstwa-ue-w-celu-uniezaleznienia-ue-od-rosyjskich-paliw-kopalnych-repowereu/
https://pracodawcy.pl/webinar-cyberbezpieczenstwo-w-organizacji-od-czego-zaczac-i-jak-rozwijac-23-06-2022-o-godz-11-00/
https://pracodawcy.pl/webinar-cyberbezpieczenstwo-w-organizacji-od-czego-zaczac-i-jak-rozwijac-23-06-2022-o-godz-11-00/
https://www.gov.pl/web/wuf11?utm_source=Mailing_PTWP&utm_medium=CPC&utm_campaign=PL
https://www.gov.pl/web/wuf11?utm_source=Mailing_PTWP&utm_medium=CPC&utm_campaign=PL


Na wszystkich uczestników WUFu czeka: 

 WIEDZA – dowiesz się, co w miejskiej trawie piszczy, 

 INSPIRACJA – poznasz rozwiązania, które możesz wprowadzić w miejscu, w którym 
mieszkasz, 

 PIENIĄDZE i KONTAKTY– masz szanse nawiązać współpracę z nowymi partnerami, 

 PRESTIŻ – będziesz częścią największego wydarzenia poświęconego miastom. 

Program Forum skupiony będzie wokół tematów jak: sprawiedliwe miasta, zielona przyszłość 
miast, innowacje miejskie, budowanie odporności miast, finanse, planowanie i zarządzanie 
miastami. 

To prestiżowe wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką miejską. 
Światowe Forum Miejskie to też strefa wystawiennicza – Urban Expo – na którą zarejestrowało 
się blisko 150 wystawców z całego świata. Pomysłodawcą i głównym organizatorem WUF jest 
UN-Habitat, czyli Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich. 
 
Link https://pracodawcy.pl/swiatowe-forum-miejskie-world-urban-forum-26-30-czerwca-
katowice/ 
 
3. Komunikat KE: Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu 

zamkniętym 
 
Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy 
 

Gospodarka o obiegu zamkniętym zwiększy konkurencyjność UE, chroniąc przedsiębiorstwa 
przed niedoborem zasobów i niestabilnością cen, dając nowe możliwości biznesowe i oraz 
innowacyjne, wydajniejsze sposoby produkcji i konsumpcji. Przyczyni się ona do powstania 
lokalnie miejsc pracy dla osób o różnych kwalifikacjach oraz stworzy możliwości dla integracji 
i spójności społecznej. Jednocześnie przyczyni się do oszczędności energii i pozwoli uniknąć 
nieodwracalnych szkód spowodowanych wykorzystywaniem zasobów na poziomie 
przewyższającym zdolność Ziemi do odnowienia ich pod względem klimatu i różnorodności 
biologicznej oraz zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. Niedawno opublikowane 
sprawozdanie zwraca również uwagę na bardziej ogólne korzyści, jakie płyną z gospodarki o 
obiegu zamkniętym, w tym obniżenie obecnych poziomów emisji dwutlenku węgla. Działania 
na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym są zatem ściśle związane z głównymi priorytetami 
UE, takimi jak zatrudnienie i wzrost gospodarczy, harmonogram inwestycji, klimat i energia, 
agenda społeczna i innowacje przemysłowe oraz z globalnymi wysiłkami na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. 

Podmioty gospodarcze, takie jak przedsiębiorstwa i konsumenci, mają kluczowe znaczenie w 
realizacji tego procesu. Organy lokalne, regionalne i krajowe umożliwiają przekształcenie 
gospodarki, ale UE również odgrywa zasadniczą rolę we wspieraniu tego procesu. Należy 
zapewnić właściwe ramy regulacyjnych dla rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym na 
jednolitym rynku oraz dać jasny przekaz podmiotom gospodarczym i ogółowi społeczeństwa 
na temat długoterminowych celów dotyczących odpadów, a także przedstawić zestaw 
konkretnych, szeroko zakrojonych i ambitnych działań, które zostaną zrealizowane przed 2020 
r. Działania na poziomie UE będą stymulować inwestycje, stworzą równe warunki działania, 
usuną przeszkody wynikające z prawodawstwa europejskiego lub niewystarczającego 
egzekwowania przepisów, pogłębią jednolity rynek i zapewnią warunki sprzyjające 
innowacjom i zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron. 

Plan działania skupia się na działaniach na poziomie UE o wysokiej wartości dodanej. 
Realizacja gospodarki o obiegu zamkniętym wymagać będzie długofalowego zaangażowania 
na wszystkich szczeblach, począwszy od państw członkowskich przez regiony i miasta, a 
skończywszy na przedsiębiorstwach i obywatelach. Państwa członkowskie zachęca się do 

https://pracodawcy.pl/swiatowe-forum-miejskie-world-urban-forum-26-30-czerwca-katowice/
https://pracodawcy.pl/swiatowe-forum-miejskie-world-urban-forum-26-30-czerwca-katowice/


pełnego uczestnictwa w działaniach UE oraz do łączenia ich z działaniami na szczeblu 
krajowym i uzupełniania ich o te działania. Gospodarka o obiegu zamkniętym będzie również 
musiała rozwinąć się na poziomie globalnym. Zwiększenie spójności polityki w działaniach 
wewnętrznych i zewnętrznych podejmowanych przez UE w tym obszarze będzie miało 
znaczenie wzmacniające i istotnie wpłynie na realizację globalnych zobowiązań podjętych 
przez UE i przez państwa członkowskie UE, zwłaszcza w ramach agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 oraz Sojuszu grupy G7 na rzecz efektywnego 
gospodarowania zasobami. Ten plan działania będzie miał kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030, w szczególności celu 12. 
polegającego na zapewnieniu zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/komunikat-ke-zamkniecie-obiegu-plan-dzialania-ue-dotyczacy-
gospodarki-o-obiegu-zamknietym/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Polski Klaster IoT & AI SINOTAIC, Serwis 
Rzeczypospolitej Polskiej, Grupa PTWP, UN-Habitat – Program Narodów Zjednoczonych ds. 
Osiedli Ludzkich. 
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