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 Informacje generalne o prawie UE – akty prawne i dokumenty strategiczne 
 
Ocena zrównoważonych środowiskowo inwestycji – Rozporządzenie (UE) 2020/852 w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje 
 

Rozporządzenie umożliwia inwestorom ustalenie, czy dana działalność gospodarcza jest 
zrównoważona środowiskowo. W tym celu ustanawia ono obowiązujące na szczeblu całej UE 
wspólne kryteria. Rozporządzenie zmienia rozporządzenie (UE) 2019/2088 w sprawie 
ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze finansowym. 

Rozporządzenie w sprawie „systematyki” stanowi jedno z wielu narzędzi służących osiągnięciu 
trzech celów planu działania w sprawie zrównoważonego wzrostu. Te cele to: 

 ukierunkowanie przepływów kapitału na zrównoważone inwestowanie celem 
osiągnięcia zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu; 

 zarządzanie ryzykiem finansowym wynikającym ze zmiany klimatu, klęsk żywiołowych, 
degradacji środowiska i kwestii społecznych; 

 wspieranie przejrzystości i podejścia długoterminowego w działalności finansowej i 
gospodarczej. 

W rozporządzeniu ustanowiono następujące kryteria stosowane przez UE i państwa UE przy 
określaniu, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo. 

 Działalność wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów 
środowiskowych określonych w rozporządzeniu. 

 Działalność nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z tych celów 
środowiskowych. 

 Działalność jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami określonymi w 
rozporządzeniu. 

 Działalność spełnia techniczne kryteria kwalifikacji, które zostały ustanowione przez 
Komisję Europejską zgodnie z rozporządzeniem. 

Na potrzeby rozporządzenia określono następujące cele środowiskowe: 

 łagodzenie zmian klimatu (proces polegający na ograniczeniu globalnego ocieplenia 
do wartości poniżej 2°C oraz dążeniu do utrzymania go na poziomie 1,5°C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, jak zostało to określone w porozumieniu 
paryskim); 

 adaptacja do zmian klimatu (proces polegający na dostosowywaniu się do 
rzeczywistych i oczekiwanych zmian klimatu oraz ich skutków); 

 zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; 

 przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym; 

 zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola; 

 ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. 

W rozporządzeniu określono, w jaki sposób działalność gospodarcza wnosi istotny wkład w 
realizację tych celów lub nie wyrządza poważnych szkód dla tych celów. 



Zgodnie z rozporządzeniem Komisja ma sporządzić wykaz zrównoważonych środowiskowo 
działalności poprzez określenie technicznych kryteriów kwalifikacji dla każdego celu 
środowiskowego. Te kryteria zostaną ustanowione w drodze aktów delegowanych. 
 
Więcej informacji: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=PL 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Zasady pomocy państwa na potrzeby oceny gwarancji państwowych na pożyczki – ocena 
 
Konsultacje publiczne przepisów prawa swobodnej konkurencji – ocena ogólnego 
rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER) i rozporządzenia w sprawie pomocy 
de minimis – II Etap legislacyjny – Konsultacje publiczne. Ostateczny termin na przesłanie 
opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 21 listopada 2022 
r. 
 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy państwa, a w szczególności przepisami ogólnego 
rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER) i rozporządzenia w sprawie pomocy 
de minimis, pomoc musi być przejrzysta. Oznacza to, że musi istnieć możliwość 
wcześniejszego dokładnego obliczenia ekwiwalentu dotacji brutto bez konieczności 
przeprowadzania oceny ryzyka. Dostarczając państwom członkowskim wskazówek 
pomocnych w ustalaniu stawek za gwarancje zgodnych z zasadami rynkowymi oraz w 
określaniu kwoty pomocy (jako różnicy między naliczonymi stawkami a stawkami rynkowymi), 
obwieszczenie w sprawie gwarancji pomaga zapewnić jasne i przewidywalne ramy udzielania 
pożyczek objętych gwarancją państwową. 

Ostatnia zmiana obwieszczenia w sprawie gwarancji miała miejsce w 2008 r. Obwieszczenie 
to nie zawiera żadnej stałej klauzuli dotyczącej przeglądu ani daty wygaśnięcia i od czasu jego 
ostatniej zmiany nie było poddawane ocenie w ramach żadnej „oceny adekwatności”. W 
związku z powyższym istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny obwieszczenia w sprawie 
gwarancji z następujących powodów:  

i. od 2008 r. zmieniły się znacząco warunki rynkowe. Globalny kryzys finansowy doprowadził 
do ukształtowania się środowiska niskich stóp procentowych, a obecnie wzrosła presja 
inflacyjna w następstwie pandemii COVID–19 i rosyjskiej inwazji na Ukrainę; 

ii. w następstwie globalnego kryzysu finansowego zaostrzono wymogi kapitałowe. Ponadto w 
ciągu ostatniej dekady zmieniły się praktyki zarządzania ryzykiem przez uczestników rynku 
finansowego oraz 

iii. od czasu ostatniego przeglądu obwieszczenia w sprawie gwarancji w 2008 r. rządy państw 
UE zgłosiły Komisji dużą liczbę metodyk dotyczących gwarancji 

W obwieszczeniu w sprawie gwarancji opisano sposób, w jaki sposób Komisja ocenia 
gwarancje państwowe na pożyczki udzielane przedsiębiorstwom. Po raz ostatni 
obwieszczenie poddano przeglądowi w 2008 r. Komisja przeanalizuje, jak obwieszczenie w 
sprawie gwarancji funkcjonowało na przestrzeni minionych lat. Ocena ta skupi się na 
skuteczności, efektywności, adekwatności, spójności i unijnej wartości dodanej 
obwieszczenia. Aby zgromadzić dowody, Komisja planuje przeprowadzenie konsultacji 
publicznych, ukierunkowanych konsultacji oraz badania. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/zasady-pomocy-panstwa-na-potrzeby-oceny-gwarancji-
panstwowych-na-pozyczki-ocena/ 
 
2. Prawo konkurencji UE – ocena rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych dla 

konsorcjów 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=PL
https://pracodawcy.pl/zasady-pomocy-panstwa-na-potrzeby-oceny-gwarancji-panstwowych-na-pozyczki-ocena/
https://pracodawcy.pl/zasady-pomocy-panstwa-na-potrzeby-oceny-gwarancji-panstwowych-na-pozyczki-ocena/


 
Konsultacje publiczne przepisów prawa swobodnej konkurencji – ocena funkcjonowania 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 906/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie stosowania 
art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych kategorii porozumień, decyzji i praktyk (konsorcja) – I 
Etap legislacyjny – Zaproszenie do składania uwag. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 
3 października 2022 r. 
 

Prawo UE zasadniczo zabrania przedsiębiorstwom zawierania porozumień ograniczających 
konkurencję. Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych dla konsorcjów zezwala jednak 
pod pewnymi warunkami, by przedsiębiorstwa kontenerowej żeglugi liniowej współpracowały 
w celu wspólnego świadczenia usług.  

Rozporządzenie przyjęto w 2009 r., a jego obowiązywanie zostało przedłużone w roku 2014 i 
2020. Decyzja o przedłużeniu w 2020 r. została zasadniczo podjęta dlatego, że w latach 2014–
2019 nie doszło do pogorszenia parametrów konkurencji (głównie stawek frachtowych, 
dostępności i niezawodności usług). Przedłużenie to zostało jednak ograniczone do 4 lat, 
pomimo tradycyjnie pięcioletniego okresu obowiązywania rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
grupowych dla konsorcjów, tak aby można było zareagować szybciej w przypadku ewentualnej 
zmiany warunków rynkowych.  

Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych dla konsorcjów wygasa 25 kwietnia 2024 r. 
Celem inicjatywy jest dokonanie oceny jego funkcjonowania od czasu ostatniego przedłużenia 
jego obowiązywania w 2020 r. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/prawo-konkurencji-ue-ocena-rozporzadzenia-w-sprawie-
wylaczen-grupowych-dla-konsorcjow/ 
 
3. Konsultacja stanowiska w sprawie General Product Safety Regulation (GPSR) 
 

W połowie 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję Rozporządzenia w sprawie 
ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR), które ma zastąpić obowiązującą od 2001 r. 
Dyrektywę w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. 

Powyższa regulacja aktualizuje obowiązki firm internetowych oraz nakłada nowe na 
internetowe platformy handlowe, aby znały one swoich sprzedawców, szybko usuwały 
produkty niebezpieczne i bezpośrednio informowały o tym konsumentów oraz zapobiegały 
ponownemu pojawieniu się tych produktów. Organy regulacyjne otrzymają uprawnienie 
polegające na nałożeniu kary finansowej na internetowe platformy handlowe za nie 
przestrzeganie przepisów w wysokości do 4% swoich globalnych przychodów. Co więcej, 
rozporządzenie utworzy system nadzoru jednolitego rynku, który obejmie wszystkie produkty. 

Celem jest identyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzanie do obrotu produktów 
zarówno online jak i offline. Rozszerzone zostały regulacje dotyczące wycofywania produktów, 
produktów imitujących żywność oraz środków ochrony konsumentów. 

Wobec przyjęcia mandatu negocjacyjnego przez Radę (UE) oraz osiągnięcia porozumienia 
przez Parlament Europejski należy spodziewać się rozpoczęcia negocjacji 
międzyinstytucjonalnych nad GPSR jesienią 2022 r. 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców chce monitorować ten proces, ale i uczestniczyć w 
ogólnoeuropejskiej debacie, dlatego wszystkie zrzeszone organizacje pracują nad 
stanowiskiem, w którym zostanie uwzględniona perspektywa zrzeszonych w ZPP organizacji. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/konsultacja-stanowiska-w-sprawie-general-product-safety-
regulation-gpsr/ 
 

 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
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https://pracodawcy.pl/konsultacja-stanowiska-w-sprawie-general-product-safety-regulation-gpsr/
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1. Skorzystaj z finansowania!!! - przegląd programów dot. wdrożenia rozwiązań cyfrowych w 
UE 

 

Partner technologiczny Związku Pracodawców Polska Miedź, Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC 
kolejny raz zebrał informacje dot. możliwości finansowania na wdrożenie rozwiązań cyfrowych 
(m.in. Innowacje wsparte technologiami i danymi satelitarnymi – Pieniądze na nowe 
technologie, produkty i usługi; Inicjatywa CORNET- Pieniądze na badania branżowe; 
Innovative SME’s – Pieniądze na badania MSP; Change2Twins- Cyfrowy bliźniak dla każdego 
MŚP produkcyjnego). 

SINOTAIC jest operatorem showroomu Innowacji IoT miejsca, w którym można zobaczyć 
najnowocześniejsze polskie rozwiązania technologiczne z obszaru Internetu Rzeczy i Smart 
City 

To unikalne na skalę Polski przedsięwzięcie jest pierwszą cyber-fizyczną przestrzenią, w której 
prezentowane są polskie rozwiązania w obszarze IoT, ze szczególnym uwzględnieniem 
technologii dla Smart City 
 
Link: https://pracodawcy.pl/skorzystaj-z-finansowania-przeglad-programow-dot-wdrozenia-
rozwiazan-cyfrowych-w-ue-2/ 
 
2. Bliźniak cyfrowy – co to jest? dla kogo? 
 

Bliźniak cyfrowy podobno jest jak Yeti. Każdy słyszał, ale nikt nie widział. 

Polski Fundusz Rozwoju przygotował nagranie z CEO DBR77, w którym ekspert opowiada, 
czym jest Bliźniak cyfrowy oraz jak zacząć myśleć o tym rozwiązaniu w swojej firmie. Warto 
zaznaczyć, że program FENG przewiduje dofinansowanie na takie projekty. 

Bliźniak cyfrowy – dla kogo 

Dla każdej firmy produkcyjnej, przy czym szczególne Cyfrowy bliźniak doskonale sprawdzi się: 

 w środowisku przemysłowym, usprawniając wydajność realizowanych procesów, 

 halach magazynowych i wszelkiego rodzaju przestrzeniach, gdzie transport odgrywa 
szczególną rolę, 

 w dużych projektach mechanicznych, Cyfrowe bliźniaki pomagają w poprawie 
wydajności skomplikowanych maszyn i procesów, 

 dużych projektach budowalnych 
 
Link: https://pracodawcy.pl/blizniak-cyfrowy-co-to-jest-dla-kogo/ 
 
3. 5. Edycja Circular Week 
 

W dniach 3-9 października odbędzie się, już po raz piąty, Circular Week – międzynarodowa 
seria wydarzeń i inicjatyw poświęconych tematyce gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego 
rozwoju, które mają miejsce w całej Europie. Celem Circular Week jest promowanie idei 
gospodarki o obiegu zamkniętym, wspieranie zrównoważonych modeli biznesowych i 
nawiązywanie współpracy pomiędzy interesariuszami. 

W ramach cyklu wydarzeń Innowo organizuje Ciruclar Business Roundtable (6 października, 
online, w języku angielskim).  

Wydarzenie będzie podzielone na 6 sesji tematycznych, tzw. wirtualnych stolików, z 
następujących obszarów: gospodarka odpadami, tekstylia, żywność i biogospodarka, 
opakowania, budownictwo, platformy internetowe i sharing economy. Uczestnicy dyskusji 
będą mogli w ciągu kilku minut przedstawić prezentację na temat wykorzystania rozwiązań 

https://pracodawcy.pl/skorzystaj-z-finansowania-przeglad-programow-dot-wdrozenia-rozwiazan-cyfrowych-w-ue-2/
https://pracodawcy.pl/skorzystaj-z-finansowania-przeglad-programow-dot-wdrozenia-rozwiazan-cyfrowych-w-ue-2/
https://pracodawcy.pl/blizniak-cyfrowy-co-to-jest-dla-kogo/


biznesowych i technologicznych z obszaru GOZ we własnej firmie, a także wysłuchać tego, 
jak robią to inni. Będzie to dobra okazja do nawiązania współpracy biznesowej. 

7 października 2022 odbędzie się piąta edycja konferencji Mazovia Circular Congress w formie 
hybrydowej! 

Mazovia Circular Congress to jedno z największych i najbardziej inspirujących 
międzynarodowych wydarzeń poświęconych gospodarce obiegu zamkniętego. Kongres jest 
podsumowaniem oraz oficjalnym zakończeniem Circular Week 2022. 

Na konferencji będą miały miejsce dyskusje i prezentacje w gronie przedstawicieli 
najważniejszych ośrodków decyzyjnych mających wpływ na transformację naszej gospodarki, 
takich jak: Komisja Europejska, Bank Światowy, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i wiele innych. 

Odbędzie się debata nad przyszłością biogospodarki, z przedstawicielami europejskich 
ośrodków miejskich, uczestnicy wspólnie zastanowią się nad rolą miasta w cyrkularnej 
transformacji, zaś reprezentanci biznesu podyskutują o odpowiedzialnej konsumpcji i 
produkcji. 

W czasie konferencji odbędzie się również premiera Circularity Gap Report – po raz pierwszy 
poznamy poziom cyrkularności polskiej gospodarki! Zostaną zaprezentowane rekomendacje i 
scenariusze niezbędnej transformacji głównych sektorów polskiej gospodarki. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/5-edycja-circular-week/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Rada Europejska, Parlament Europejski, Związek 
Przedsiębiorców i Pracodawców. Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC, Polski Fundusz Rozwoju, 
Małgorzata Samborska, Platforma Robotów DBR77, INNOWO – Instytut Innowacji i 
Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Polish Circular Hotspot we współpracy z European Circular 
Economy Stakeholder Platform, Federacja Przedsiębiorców Polskich. 
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