
 
 
Monitoring działań w UE (legislacja, publikacje) – 29 czerwca 2022 r. 
 

 Informacje generalne o prawie UE – akty prawne i dokumenty strategiczne 
 
Energia odnawialna – Dyrektywa (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych 
 

Dyrektywa przekształca i uchyla poprzednie przepisy (dyrektywę 2009/28/WE, dyrektywę (UE) 
2015/1513 oraz dyrektywę Rady 2013/18/UE). Energia ze źródeł odnawialnych to energia z 
odnawialnych źródeł niekopalnych, a mianowicie energia wiatru, energia promieniowania 
słonecznego (cieplna i fotowoltaiczna), energia aerotermalna, geotermalna i hydrotermalna, 
ciepło otoczenia, energia pływów, fal i inna energia oceanów, hydroenergia, energia 
pozyskiwana z biomasy, gaz pochodzący z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz).  Akt prawny ustanawia wspólny system mający na celu promowanie 
energii ze źródeł odnawialnych w różnych sektorach. W szczególności ma ona na celu:  

 wyznaczenie wiążącego celu UE w odniesieniu do udziału w miksie energetycznym w 
2030 r.; 

 uregulowanie prosumpcji po raz pierwszy; oraz 

 ustanowienie wspólnego zespołu zasad w zakresie stosowania energii odnawialnej w 
sektorze energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz transportu w UE. 

Zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych będzie miało istotne znaczenie 
podczas przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ochrony środowiska oraz zmniejszania 
zależności energetycznej, jak również przyczyni się do zajęcia przez UE wiodącej pozycji 
technologicznej i przemysłowej oraz stworzenia miejsc pracy i wzrostu, w tym na obszarach 
wiejskich i odizolowanych. 

Wspieranie odnawialnych form energii jest jednym z celów unijnej polityki energetycznej. 
Zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych stanowi istotny element pakietu 
środków koniecznych do redukcji emisji gazów cieplarnianych i wypełnienia postanowień 
porozumienia klimatycznego z Paryża oraz ram polityki UE dotyczących klimatu i energii (na 
lata 2020–2030). Niniejsza przekształcona dyrektywa wraz ze zmienioną dyrektywą w sprawie 
efektywności energetycznej oraz nowym rozporządzeniem w sprawie zarządzania, stanowią 
część pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, który ma na celu wprowadzenie 
nowych, kompleksowych przepisów dotyczących regulacji energii na następną dekadę. 

Dyrektywa: 

 zapewnia osiągnięcie wiążącego celu UE w opłacalny sposób; 

 ustanawia stabilne, oparte o warunki rynkowe europejskie podejście do energii 
elektrycznej; 

 zapewnia długoterminową pewność inwestorom i przyspiesza procedury wydawania 
zezwoleń na budowę projektów; 

 umożliwia konsumentom uczestniczenie w transformacji energetyki, zapewniając tym 
samym prawo do produkowania własnej energii odnawialnej; 

 zwiększając stosowanie energii odnawialnej w sektorze ogrzewania i chłodzenia oraz 
w sektorze transportowym; 

 ulepsza unijne kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczące bioenergii. 



Dyrektywa zawiera: 

 wiążący ogólny cel unijny na 2030 r. wynoszący co najmniej 32% energii ze źródeł 
odnawialnych; 

 zasady dotyczące racjonalnego pod względem kosztów i rynkowego wsparcia 
finansowego na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 

 ochronę systemów wsparcia przed zmianami stanowiącymi zagrożenie dla istniejących 
projektów; 

 mechanizmy współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, a także pomiędzy 
państwami członkowskimi a państwami trzecimi; 

 uproszczenie procedur administracyjnych w zakresie projektów dotyczących energii 
odnawialnej (w tym punkty kompleksowej obsługi, terminy i cyfryzacja); 

 ulepszony system gwarancji pochodzenia, rozszerzony na wszystkie odnawialne 
źródła energii; 

 zasady umożliwiające konsumentom produkcję własnej energii elektrycznej, 
samodzielnie lub będąc częścią społeczności energetycznej działającej w zakresie 
energii odnawialnej, bez nieuzasadnionych ograniczeń; 

 w sektorze ogrzewania i chłodzenia:  

o roczny wzrost udziału energii odnawialnej w tym sektorze o 1,3 punktu 
procentowego 

o prawo konsumentów do odłączenia się od nieefektywnych systemów 
ciepłowniczych i chłodniczych oraz 

o dostęp stron trzecich w odniesieniu do dostawców odnawialnych źródeł energii 
oraz ciepła odpadowego i chłodzenia do sieci systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych; 

 w sektorze transportu:  

o wiążący cel na poziomie 14% oraz 

o szczególny cel dodatkowy w odniesieniu do zaawansowanych biopaliw 
wynoszący 3,5% oraz 

o ograniczenia dotyczące konwencjonalnych biopaliw i wysokiego ryzyka 
spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów biopaliwa; 

 umocnione unijne kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczące bioenergii, których 
zakres został rozszerzony, tak aby obejmowały wszystkie paliwa produkowane z 
biomasy bez względu na ich końcowe wykorzystanie energii. 

Ryzyko spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów to zmiany użytkowania 
gruntów spowodowane są zwiększeniem ilości upraw z przeznaczeniem na produkcję etanolu 
lub biodiesla w odpowiedzi na zwiększony popyt na biopaliwa na świecie. Może to prowadzić 
do niezamierzonych następstw, w tym zwiększenia emisji dwutlenku węgla. 

Dyrektywa ma zastosowanie od 24 grudnia 2018 r., przy czym do porządku krajowego państw 
UE ma zostać włączona do dnia 30 czerwca 2021 r. 

 
Więcej informacji: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20220607 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Energia ze źródeł odnawialnych – metoda obliczania udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w przypadku procesu współuwodornienia 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20220607


 
Konsultacje prawa energetycznego w UE – wniosek dotyczący rozporządzenia delegowanego 
w sprawie metodologii określania udziału wyprodukowanego biopaliwa i biogazu do celów 
transportowych z biomasy przetwarzanej z paliwami kopalnymi we wspólnym procesie (do 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych). – Etap legislacyjny – Projekt 
aktu prawnego. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 20 lipca 2022 r. 
 

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii wspiera wykorzystanie biopaliw w UE w celu 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. Inicjatywa (która przyjmie 
formę rozporządzenia delegowanego) ma na celu ustanowienie metody określania udziału w 
transporcie biopaliw i biogazu pochodzących z przetwarzania biomasy z wykorzystaniem paliw 
kopalnych we wspólnym procesie (współuwodornienie). 

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii propaguje wykorzystanie energii 
odnawialnej w sektorze transportu poprzez zobowiązanie państw członkowskich do 
zapewnienia, że udział energii odnawialnej w finalnym zużyciu energii w transporcie wyniesie 
co najmniej 14% do 2030 roku.  

Biopaliwa i biogaz to najczęściej używane paliwa odnawialne w transporcie. Często są 
produkowane we wspólnym procesie w rafinerii poprzez zmieszanie produktów pochodzenia 
biologicznego i surowców kopalnych. W takim przypadku dla obliczenia udziału biopaliw i 
biogazu (OZE w transporcie), konieczne jest określenie ich proporcji ich zmieszana z paliwami 
kopalnymi. Metody opisane w tym akcie prawnym mogą być również wykorzystywane przez 
państwa członkowskie UE do weryfikacji udziału biopaliw w mieszaninach z paliwami 
kopalnymi zgodnie z wymogami rozporządzenia wykonawczego w sprawie zasad weryfikacji 
trwałości i kryteriów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz kryteriów niskiego ryzyka 
pośredniej zmiany użytkowania gruntów.  
 
Link: https://pracodawcy.pl/energia-ze-zrodel-odnawialnych-metoda-obliczania-udzialu-
energii-ze-zrodel-odnawialnych-w-przypadku-procesu-wspoluwodornienia/ 
 
2. Pomoc państwa – wyłączenia dotyczące niewielkich kwot pomocy (pomoc de minimis) 

(aktualizacja) 
 
Konsultacje prawa konkurencji w UE – modyfikacja Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis – I Etap legislacyjny – Zaproszenie 
do zgłaszania uwag. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 25 lipca 2022 r. 
 

Obecne zasady pomocy państwa de minimis dopuszczają wyłączenia z zakresu kontroli 
pomocy państwa niewielkich kwot pomocy – do 200 000 EUR – ponieważ uznaje się, że nie 
mają one wpływu na konkurencję i wymianę handlową na jednolitym rynku. Obecne przepisy 
przestaną obowiązywać 31 grudnia 2023 r. Ocena adekwatności zasad pomocy państwa 
przeprowadzona w 2019 r. wykazała, że rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis jest 
zasadniczo adekwatne do zakładanych celów. 

Przegląd rozporządzenia załączono do programu prac Komisji na 2021 r. Komisja regularnie 
dokonuje przeglądu zasad pomocy państwa i dostosowuje je do dynamiki jednolitego rynku. 
Komisja zamierza dokonać przeglądu zasad pomocy de minimis, aby zaktualizować kwoty 
objęte wyłączeniem w związku z inflacją i poprawić przejrzystość. 

Przedmiotem inicjatywy są dwa główne aspekty: i) kwota progu de minimis oraz (ii) wymogi w 
zakresie przejrzystości. 

Ogólny próg w wysokości 200 000 EUR określono po raz pierwszy w rozporządzeniu w 
sprawie pomocy de minimis z 2006 r. i utrzymano go w obecnych zasadach, które obowiązują 

https://pracodawcy.pl/energia-ze-zrodel-odnawialnych-metoda-obliczania-udzialu-energii-ze-zrodel-odnawialnych-w-przypadku-procesu-wspoluwodornienia/
https://pracodawcy.pl/energia-ze-zrodel-odnawialnych-metoda-obliczania-udzialu-energii-ze-zrodel-odnawialnych-w-przypadku-procesu-wspoluwodornienia/


do 2023 r. Próg ten został przyjęty w 2006 r. na lata 2007–2013 w celu uwzględnienia zmian 
inflacji i produktu krajowego brutto w UE. Nie został on dostosowany w obecnym 
rozporządzeniu w sprawie pomocy de minimis z 2013 r. Celem inicjatywy jest zaproponowanie 
korekty progu, która będzie uwzględniała inflację w latach 2014–2030 i odzwierciedlała rozwój 
sytuacji gospodarczej. 

Aby spełnić wymogi w zakresie przejrzystości, państwa członkowskie mogą obecnie albo 
korzystać z rejestru, albo uzyskać oświadczenie od beneficjenta. Ocena adekwatności z 2019 
r. wykazała jednak, że system ten jest niezadowalający i można go ulepszyć. Wprowadzenie 
obowiązku korzystania z rejestru zwiększy przejrzystość dla zainteresowanych stron i państw 
członkowskich oraz zmniejszy obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw, które obecnie 
stosują oświadczenia. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/pomoc-panstwa-wylaczenia-dotyczace-niewielkich-kwot-pomocy-
pomoc-de-minimis-aktualizacja/ 
 

 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 
1. Konferencje branżowe w ramach programu „Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together" 
 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaprasza na dwie konferencje w ramach programu 
„Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together", które odbędą się na Ukrainie we Lwowie i w 
Kijowie, w dniach 6 i 8 lipca.  

Obydwa wydarzenia rozpoczynają się o godzinie 9:00 czasu warszawskiego.  Ich celem jest 
wzmacnianie relacji między europejskimi, polskimi i ukraińskimi środowiskami biznesu oraz 
omówienie możliwości współpracy B2B między podmiotami z tych dwóch krajów. 

Konsultacje odbędą się w formie stacjonarnej i zdalnej. 

Do udziału w nich zaproszeni są wszyscy zainteresowani udziałem. 

Potwierdzenie akredytacji oraz szczegóły dotyczące spotkań otrzymają Państwo mailem po 
zakwalifikowaniu do udziału. 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/konferencje-branzowe-w-ramach-
programu-europe-poland-ukraine-rebuild-together_6-i-8-07-2022/ 
 
2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 - XXVII wersja SZOOP PO WER 
 

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach 
beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach 
dofinansowania. 

Dokument w obecnej formie obowiązuje od 20.05.2022 roku. 

PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach 
zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego 
rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z 
poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. W programie, oprócz 
środków EFS dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, 
dlatego wsparcie osób młodych do 29 r.ż. odbywa się w ramach PO WER, a nie w 
Regionalnych Programach Operacyjnych. Ponadto w PO WER wspierane są innowacje 
społeczne, projekty mobilności międzynarodowej i współpraca ponadnarodowa, a także 
szkolnictwo wyższe. 

PO WER jest programem krajowym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) oraz współfinansowanym z krajowych środków publicznych i prywatnych. 

https://pracodawcy.pl/pomoc-panstwa-wylaczenia-dotyczace-niewielkich-kwot-pomocy-pomoc-de-minimis-aktualizacja/
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https://pracodawcy.pl/konferencje-branzowe-w-ramach-programu-europe-poland-ukraine-rebuild-together_6-i-8-07-2022/


Zgodnie z Umową Partnerstwa przyjętą 21 maja 2014 r., alokacja EFS na Program wynosi 
4 437,7 mln EUR oraz 269,7 mln EUR środków specjalnej linii budżetowej w ramach Inicjatywy 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zatem, wkład UE na realizację PO WER wynosi 4 707,4 
mln EUR a współfinansowanie ze środków krajowych – 752,2 mln EUR. Całkowita alokacja 
PO WER opiewa na kwotę 5 459 588 435 EUR. 

Aktualizacja dokumentu miała charakter techniczny. W porównaniu z wersją 26, zmianie uległa 
wyłącznie tabela III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR). Korekty 
wymagała wartość wskazana w działaniu nr 2.10 w kolumnie „budżet państwa” (było: 22 173 
660 EUR, a powinno być: 22 173 177 EUR). Ta korekta miała wpływ również na wartość 
finansowania ogółem w wierszu „Razem PO WER” (było: 5 533 628 570 EUR, powinno być: 5 
533 628 088 EUR). 
 
Link https://pracodawcy.pl/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-
wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020-xxvii-wersja-szoop-po-wer/ 
 
3. Chmura i jej wartość. Oczekiwania vs. Rzeczywistość. Raport PwC Polska. 
 

W czerwcu 2022 r PwC Polska opublikował Raport: Chmura i jej wartość. Oczekiwania vs. 
rzeczywistość. W badaniu wzięli udział CxO (kadra zarządzająca – CEO, CFO, CIO, CTO, 
COO) ze 115 organizacji, a zostało ono poświęcone wykorzystaniu chmury w Polsce. 

Wykorzystanie chmury determinuje jej wysoka użyteczność biznesowa, ponieważ kluczowym 
zadaniem technologii, a zatem także chmury, jest wsparcie i realizacja celów biznesowych 
organizacji. 

Wyniki sondażu pomagają dostrzec bezpośrednią relację pomiędzy różnymi obszarami 
biznesowymi a technologią – zwłaszcza tam, gdzie technologia chmurowa przekłada się na 
największy zysk dla biznesu. 

Znajdują się tu odpowiedzi na często zadawane teraz pytania: 

• jakie oczekiwania biznesowe wobec rozwiązań chmurowych mają osoby zarządzające 
przedsiębiorstwami w Polsce? 

• gdzie poszukiwany jest największy efekt biznesowy wynikający z możliwości technicznych i 
jak zbudować wartość dzięki chmurze obliczeniowej? 

• czym się kierować innowacyjnością czy niższymi kosztami? 

• dlaczego strategia technologiczna nie może być wyłącznie planem IT, a musi być elementem 
całej strategii biznesowej? 

Celem raportu jest wskazanie osobom zarządzającym i decydentom kierunków 
nadchodzących zmian oraz tych obszarów, które w organizacjach będą na taką transformację 
najbardziej podatne. Jednocześnie autorzy sądzą , że nie można traktować chmury jako 
projektu IT z określonym czasem realizacji. To narzędzie, które powinno być na bieżąco 
rozwijane wraz z naszą organizacją. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/chmura-i-jej-wartosc-oczekiwania-vs-rzeczywistosc-raport-pwc-
polska/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Portal 
Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, PwC Polska; Polski 
Fundusz Rozwoju. 
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