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 Informacje generalne o prawie UE – akty prawne i dokumenty strategiczne 
 
Europejskie zarządzanie danymi – Rozporządzenie (UE) 2022/868 w sprawie europejskiego 
zarządzania danymi i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania 
danymi) 
 

Celem aktu w sprawie zarządzania danymi jest zwiększenie ilości danych dostępnych do 
ponownego wykorzystywania oraz ułatwienie dzielenia się danymi w obszarach takich jak 
opieka zdrowotna, środowisko, energetyka, rolnictwo, mobilność, finanse, produkcja, 
administracja publiczna i umiejętności, by przynieść korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom 
w Unii Europejskiej (UE), tworzyć miejsca pracy i stymulować innowację. Dane to cyfrowe 
odwzorowania działań, faktów lub informacji oraz wszelkie kompilacje takich działań, faktów 
lub informacji, w tym w formie zapisu dźwiękowego, wizualnego lub audiowizualnego. 

Rozporządzenie ustanawia: 

 warunki ponownego wykorzystywania niektórych kategorii chronionych danych 
będących w posiadaniu podmiotów sektora publicznego; 

 zasady dotyczące przedsiębiorstw świadczących usługi pośrednictwa danych; 

 ramy dotyczące altruizmu danych (dobrowolne dzielenie się danymi bez 
wynagrodzenia); 

 ramy dotyczące Europejskiej Rady ds. Innowacji w zakresie Danych; 

 środki umożliwiające bezpieczny przepływ danych nieosobowych poza UE. 

Podmioty sektora publicznego posiadają ogromne ilości danych chronionych prawami osób 
trzecich (takich jak tajemnice przedsiębiorstwa, dane osobowe lub własność intelektualna), 
których nie można użyć jako otwartych danych, ale które można ponownie wykorzystywać na 
mocy określonych przepisów unijnych lub krajowych. Jeśli takie ponowne wykorzystywanie 
jest dozwolone, podmioty sektora publicznego muszą zapewnić zgodność z warunkami 
ponownego wykorzystywania ustanowionymi aktem w sprawie zarządzania danymi. Warunki 
ponownego wykorzystywania powinny w szczególności być niedyskryminujące, przejrzyste, 
proporcjonalne, uzasadnione i publicznie dostępne. Ponowny użytkownik, który zamierza 
przekazywać chronione dane nieosobowe do państwa trzeciego, będzie musiał spełnić 
szczególne wymagania przewidziane w akcie w sprawie zarządzania danymi.  

Opłaty za ponowne wykorzystywanie powinny być przejrzyste, proporcjonalne, 
niedyskryminujące i obiektywnie uzasadnione. Podmioty sektora publicznego, które udzielają 
zezwoleń na ponowne wykorzystywanie, mogą pobierać obniżone lub zerowe opłaty od, na 
przykład, małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw typu start-up, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i placówek edukacyjnych 

W celu zagwarantowania, że dane będzie można znaleźć („znajdowalność” danych), państwa 
członkowskie UE będą musiały dopilnować, by wszystkie istotne informacje na temat 
warunków ponownego wykorzystywania oraz opłat za nie były łatwo dostępne za 
pośrednictwem pojedynczego punktu informacyjnego. Zadaniem Komisji Europejskiej będzie 
z kolei zestawienie tych informacji w witrynie data.europa.eu. 

Akt w sprawie zarządzania danymi reguluje funkcjonowanie dostawców usług pośrednictwa 
danych, czyli neutralnych osób trzecich łączących osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, które 
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posiadają dane, z innymi podmiotami, które chcą wykorzystywać dane. Wprowadzenie 
wymogów dotyczących takich usług ma zagwarantować, że tacy pośrednicy danych będą 
godnymi zaufania organizatorami wymiany danych. Aby zwiększyć zaufanie względem 
dzielenia się danymi, w ramach tego podejścia ustanawia się model oparty na neutralności i 
przejrzystości pośredników danych oraz na kontrolowaniu danych przez osoby fizyczne i 
przedsiębiorstwa, które posiadają te dane. 

Podmioty, które chcą świadczyć usługi pośrednictwa danych, muszą: 

 spełniać surowe wymogi, by gwarantować neutralność i unikać konfliktów interesów; 

 zapewnić strukturalny rozdział usług pośrednictwa danych od innych świadczonych 
usług o wartości dodanej; 

 ustalać ceny w sposób niezależny od tego, czy potencjalny posiadacz danych lub 
użytkownik danych korzysta z innych usług; 

 zarejestrować się we właściwym organie. 

Posiadacz danych to osoba prawna, w tym podmiot sektora publicznego lub organizacja 
międzynarodowa, lub osoba fizyczna niebędąca w odniesieniu do przedmiotowych 
konkretnych danych osobą, której dane dotyczą, która ma – zgodnie z mającym zastosowanie 
prawem UE lub prawem krajowym – prawo do udzielania dostępu do niektórych danych 
osobowych lub danych nieosobowych lub do dzielenia się nimi. Użytkownik danych to osoba 
fizyczna lub osoba prawna, która ma zgodny z prawem dostęp do niektórych danych 
osobowych lub nieosobowych i prawo, w tym – w przypadku danych osobowych – na 
podstawie rozporządzenia (UE) 2016/679 do wykorzystywania tych danych w celach 
komercyjnych lub niekomercyjnych. 

Altruizm danych dotyczy sytuacji, w której osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, dobrowolnie i bez 
wynagrodzenia, wyrażają zgodę lub udzielają pozwolenia na wykorzystywanie danych, które 
generują, w interesie publicznym. Dane takie mają ogromny potencjał z punktu widzenia 
promowania badań naukowych oraz opracowywania doskonalszych produktów i usług, w tym 
w obszarach takich jak opieka zdrowotna, przeciwdziałanie zmianie klimatu i mobilność. 
Państwa członkowskie mogą opracowywać polityki krajowe sprzyjające altruizmowi danych, a 
podmioty angażujące się w altruizm danych mogą złożyć wniosek o rejestrację jako „uznana 
w Unii organizacja altruizmu danych”. Komisja będzie prowadzić unijny rejestr takich 
organizacji. 

Komisja ustanowi Europejską Radę ds. Innowacji w zakresie Danych składającą się z 
przedstawicieli: 

 krajowych organów wskazanych na mocy aktu w sprawie zarządzania danymi; 

 Europejskiej Rady Ochrony Danych; 

 Europejskiego Inspektora Ochrony Danych; 

 Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa; 

 pełnomocnika UE ds. MŚP; 

 innych właściwych sektorów i podmiotów dysponujących szczególną wiedzą fachową. 

Do zadań Europejskiej Rady ds. Innowacji w zakresie Danych należy doradzanie Komisji i 
udzielanie jej pomocy w odniesieniu do: 

 rozwijania spójnej praktyki w zakresie rozpatrywania wniosków o ponowne 
wykorzystywanie danych; 

 zwiększania interoperacyjności danych i usług udostępniania danych; 

 rozwijania spójnej praktyki organów właściwych w zakresie egzekwowania wymogów 
w odniesieniu do dostawców usług pośrednictwa danych. 



Usługa pośrednictwa danych to usługa, która ma na celu ustanowienie – za pomocą środków 
technicznych, prawnych lub innych – stosunków handlowych między – z jednej strony – 
nieokreśloną liczbą osób, których dane dotyczą, i posiadaczy danych oraz – z drugiej strony – 
użytkownikami danych do celów dzielenia się danymi, w tym do celów wykonywania praw 
osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do danych osobowych. 

Dane nieosobowe mogą mieć dużą wartość ekonomiczną, akt w sprawie zarządzania danymi 
wprowadza zabezpieczenia, które mają chronić takie dane przed bezprawnym dostępem 
organów państw trzecich. 
 
Więcej informacji: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32022R0868 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Ostatnia faza konsultacji - Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy – ochrona 

pracowników przed narażeniem na działanie azbestu 
 
Konsultacje publiczne unijnego prawa pracy – bezpieczeństwo i higiena – wniosek dotyczący 
zmiany dyrektywy 2009/148/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym 
z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy – III Etap legislacyjny – Przyjęcie przez 
Komisję. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 1 grudnia 2022 r. 
 

Unijne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) chronią zdrowie i 
bezpieczeństwo prawie 170 mln pracowników. Ochrona przed zagrożeniami dla zdrowia i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy jest kluczowa, aby trwale zapewnić wszystkim pracownikom 
godne warunki pracy. Zarządzanie azbestem (główną przyczyną choroby nowotworowej 
pochodzenia zawodowego) obecnym w budynkach i jego bezpieczne usuwanie to ważny 
element działań UE na rzecz profilaktyki i ochrony pracowników. Jest również powiązane z 
potrzebą poprawy izolacji cieplnej środowiska zbudowanego oraz umożliwienia oszczędności 
energii. Potrzeba ta stanowi wyraz określonej w Europejskim Zielonym Ładzie ambicji UE, aby 
do 2050 r. stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu (zob. Europejski Zielony 
Ład, plan działania UE na rzecz łagodzenia skutków zmiany klimatu i przystosowania się do 
niej). Realizacja tego celu wymaga pełnego uwzględnienia aspektów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

W Planie działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych Komisja ogłosiła zamiar 
przedstawienia w 2022 r. wniosku ustawodawczego mającego na celu dalsze ograniczenie 
narażenia pracowników na działanie azbestu. Zamiar ten potwierdzono w strategicznych 
ramach UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027 oraz w liście 
intencyjnym towarzyszącym orędziu o stanie Unii. Europejski plan walki z rakiem także 
wskazuje na potrzebę działania na rzecz ochrony pracowników przed substancjami 
rakotwórczymi. W październiku 2021 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję zawierającą 
zalecenia dla Komisji w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z 
azbestem (2019/2182 INL). Wzywa w niej do obniżenia obowiązującej dopuszczalnej wartości 
narażenia zawodowego dla azbestu. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ponawia to 
wezwanie w przyjętej w 2019 r. opinii z inicjatywy własnej pt. „Praca z azbestem w ramach 
termomodernizacji”. 

Choć azbest wyszedł już z powszechnego użycia w UE, nadal jest obecny w wielu starszych 
budynkach, co stanowi poważny problem istniejącej infrastruktury. Ryzyko narażenia 
związane jest głównie z obchodzeniem się z azbestem i rozpylaniem jego włókien podczas 
prac budowlanych, takich jak renowacje i rozbiórki. Należy podjąć starania w celu ograniczenia 
ryzyka narażenia pracowników na działanie azbestu w miejscu pracy. Wpisuje się to w 
inicjatywę „Fala renowacji”, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Przepisy UE dotyczące 
ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w 
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miejscu pracy obowiązują od 1983 r. (dyrektywa Rady 83/477/EWG). Dyrektywa ta była 
kilkakrotnie znacząco zmieniana i aktualizowana. Jej najnowszą wersję stanowi dyrektywa w 
sprawie azbestu w miejscu pracy (2009/148/WE). 

Ponadto, ponieważ azbest jest przyczyną nowotworów, dyrektywa 2004/37/WE w sprawie 
czynników rakotwórczych i mutagenów również ma zastosowanie – zawsze wtedy, gdy jej 
przepisy skuteczniej zapewniają bezpieczeństwo i higienę pracy. Obowiązująca w UE na mocy 
dyrektywy w sprawie azbestu w miejscu pracy dopuszczalna wartość narażenia zawodowego 
dla azbestu nie była aktualizowana od 2003 roku. Azbest znalazł się w wykazie substancji 
rakotwórczych, którymi priorytetowo musi się zająć Unia Europejska, opracowanym przez 
trójstronną grupę roboczą ds. chemikaliów Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy. Aby poprawić bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, w 
ramach tej inicjatywy zmieniona zostanie dyrektywa 2009/148/WE w sprawie ochrony 
pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy. 
Przy aktualizacji zostaną uwzględnione najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/ostatnia-faza-konsultacji-bezpieczenstwo-i-zdrowie-w-miejscu-
pracy-ochrona-pracownikow-przed-narazeniem-na-dzialanie-azbestu/ 
 
2. Ochrona konsumentów – wzmocniona współpraca w zakresie egzekwowania prawa 
 
Konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego (ochrona konsumentów) – zgodnie z 
założeniami rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów w 
oparciu o akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych – II Etap legislacyjny – 
Konsultacje publiczne. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza 
online udostępnionego przez KE to 21 grudnia 2022 r. 
 

Szybko rosnąca cyfryzacja rynków konsumenckich, która w czasie pandemii COVID–19 
osiągnęła bezprecedensowy postęp, w połączeniu ze stale zmieniającymi się modelami 
biznesowymi, stwarza ciągłe wyzwania, które utrudniają zapewnienie uczciwych rynków 
internetowych dla konsumentów oraz równych warunków działania dla przedsiębiorstw. W 
Nowym programie na rzecz konsumentów na lata 2020–2025 z dnia 13 listopada 2020 r. 
Komisja stwierdziła, że kryzys związany z COVID-19 „uwydatnił kluczowe znaczenie 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów i ścisłej współpracy między organami w UE [, a 
jednocześnie] doprowadził on również do wykrycia pewnych luk w unijnych ramach ochrony 
konsumentów”. Niedawno uzgodnione: akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych 
wprowadzają nowe, przełomowe przepisy dotyczące rynków cyfrowych. Przepisy aktu o 
usługach cyfrowych precyzują kwestię odpowiedzialności platform internetowych, m.in. w 
odniesieniu do nielegalnych towarów, usług i innych treści w internecie, oraz wyjaśniają 
stosowanie tych przepisów wobec przedsiębiorstw mających siedzibę w państwach trzecich, 
ale prowadzących sprzedaż w UE. Akt o usługach cyfrowych przyznaje też Komisji 
bezpośrednie uprawnienia w zakresie egzekwowania prawa w odniesieniu do bardzo dużych 
platform internetowych. Niemniej jednak problemy, jakie konsumenci napotykają w internecie, 
na przykład stosowane przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów zwodnicze interfejsy 
(tzw. dark patterns) i inne rodzaje manipulacji, które wciąż podlegają prawu ochrony 
konsumentów, będą nadal w znacznej większości rozwiązywane w ramach systemu 
współpracy ustanowionego rozporządzeniem w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony 
konsumentów. 

Cyfryzacja rynków konsumenckich i nowe modele biznesowe są źródłem nowych wyzwań w 
dziedzinie egzekwowania unijnego prawa konsumenckiego. Organy ochrony konsumentów i 
Komisja muszą ściśle ze sobą współpracować na rzecz skutecznego transgranicznego 
zwalczania praktyk biznesowych niezgodnych z przepisami. Elastyczne, odstraszające, 
oszczędne i szybkie reagowanie ma kluczowe znaczenie, w szczególności gdy naruszenia są 
powszechne lub dotyczą całych sektorów. Inicjatywa wprowadza ukierunkowane zmiany do 
rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów w celu rozwiązania 
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tych kwestii. Celem konsultacji jest zebranie opinii różnych zainteresowanych organizacji i 
przedsiębiorstw na temat tego, jak można zwiększyć wydajność rynków detalicznych w UE, 
jak zapewnić równe warunki działania wszystkim przedsiębiorcom działającym na tym rynku, 
od największych platform po małe podmioty, oraz jak zapewnić konsumentom taki sam poziom 
uczciwości w internecie i poza nim. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/ochrona-konsumentow-wzmocniona-wspolpraca-w-zakresie-
egzekwowania-prawa/ 
 

 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 
1. Komunikat KE: Wprowadzenie unii celnej na kolejny poziom – plan działania 

COM/2020/581 
 
Taking the Customs Union to the Next Level: a Plan for Action 
 

Unia celna UE sprawia, że państwa członkowskie UE stosują wspólny system należności 
celnych w odniesieniu do przywozu towarów spoza obszaru celnego UE; nie ma należności 
celnych ani kontroli celnych na granicach między państwami członkowskimi UE. UE jest 
członkiem Światowej Organizacji Handlu, ma wspólną politykę handlową oraz występuje jako 
jeden blok handlowy przy sporządzaniu międzynarodowych umów handlowych. Organy celne 
państw członkowskich nadzorują wszystkie towary wprowadzane na obszar celny UE lub z 
niego wyprowadzane, niezależnie od sposobu ich wprowadzenia lub wyprowadzenia. 

W ramach unii celnej UE organy celne państw członkowskich UE są odpowiedzialne za 
przeprowadzanie przed wprowadzeniem towarów do swobodnego obrotu na obszarze celnym 
UE szerokiego zakresu kontroli, które mają na celu ochronę zarówno przychodów UE, jak i 
bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu obywateli i przedsiębiorstw Unii. 

W ostatnich latach okazało się, że organy celne niektórych państw członkowskich mają 
trudności z pełnieniem swoich różnych ról. Pomimo znacznej modernizacji prawa celnego UE 
w 2016 r., są dowody na istnienie problemów takich jak zaniżanie wartości towarów w celu 
uniknięcia opłat celnych i VAT oraz przemyt towarów nielegalnych lub niebezpiecznych. 
Istnieją również obawy dotyczące braku równowagi między państwami członkowskimi w 
zakresie kontroli celnych oraz tego, że towary kierowane są do najsłabszych miejsc 
wprowadzenia na obszar celny UE i wyprowadzania z niego, aby uniknąć wykrycia. Szybko 
zachodzące przemiany na świecie, m.in. przyspieszająca transformacja cyfrowa oraz nowe 
modele biznesowe takie jak handel elektroniczny, jeszcze bardziej utrudniają służbom celnym 
wdrażanie i egzekwowanie przepisów UE dotyczących przywozu i wywozu. Jednocześnie 
organy celne zawsze muszą dążyć do zapewnienia, aby ułatwienia były dostępne dla 
legalnego handlu, ponieważ handel międzynarodowy ma zasadnicze znaczenie dla 
powodzenia UE. Ponadto intensywne przygotowania niezbędne do wyjścia Zjednoczonego 
Królestwa z unii celnej UE na koniec okresu przejściowego znacznie zwiększyły obciążenie 
organów celnych UE pracą. W tych warunkach istnieje duże ryzyko utraty dochodów na rzecz 
budżetu UE, zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony obywateli Unii oraz nadmiernego 
obciążenia legalnego handlu, jeżeli nie zostaną podjęte działania mające na celu wsparcie 
działalności krajowych organów celnych w całej UE. 

Rynek wewnętrzny UE, w ramach którego ustanowiono obszar bez granic wewnętrznych dla 
przepływu towarów, sprawił, że zapewnienie jednolitego stosowania przepisów na granicach 
zewnętrznych w odniesieniu do towarów, które podlegają swobodnemu przepływowi, gdy 
znajdą się już na obszarze celnym, stało się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Organy 
celne muszą zapewnić równowagę między tymi kontrolami a ułatwieniami w handlu 
międzynarodowym – wywóz do innych części świata w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
stawał się dla europejskich przedsiębiorstw coraz bardziej znaczącym źródłem przychodów 
z działalności gospodarczej, a dla Europejczyków – źródłem miejsc pracy 5 , zaś 80 % 
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przywozu do UE stanowią surowce wykorzystywane w działalności produkcyjnej w UE. Nowe 
przepisy dotyczące działań na szczeblu UE w obszarach polityki niezwiązanych z polityką 
celną często wiążą się z nowymi obowiązkami dla służb celnych i prawdopodobnie nadal 
będzie miało to miejsce. Na przykład do organów celnych już teraz kierowane są wnioski 
o gromadzenie danych i udostępnianie ich innym organom. Za każdym razem, gdy na organy 
celne nakładane są nowe obowiązki, konieczne jest opracowanie nowego systemu 
elektronicznego i zarządzanie nim, co wiąże się z dodatkowymi zasobami ludzkimi i kosztami 
finansowymi dla Komisji i organów celnych państw członkowskich. 

Aktualnie unijne organy celne zarządzają ryzykiem w oparciu o ogólnounijne ramy wspólnego 
zarządzania ryzykiem obejmujące wspólne kryteria i normy ryzyka, środki wymiany informacji 
o ryzyku oraz elektroniczną analizę ryzyka. Zdarza się jednak, że zasady zarządzania 
ryzykiem nie są jednakowo stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Ponadto 
bywa także, że systemy oceny ryzyka poszczególnych państw członkowskich Unii mogą nie 
obejmować istotnych informacji, ponieważ nie są gromadzone ani wymieniane między 
państwami członkowskimi albo ponieważ państwa członkowskie nie dysponują ogólnounijnymi 
danymi porównawczymi, które umożliwiłyby im interpretację własnych danych krajowych. 
Wobec powyższego, Komisja Europejska postanowiła, że należy stworzyć przepisy dotyczące 
analizy danych na szczeblu Unii, tak aby „lepiej i szerzej wykorzystać dane ze wszystkich 
źródeł, w tym w ramach międzynarodowej współpracy celnej, oraz aby ułatwić powstawanie 
współzależności w zarządzaniu ryzykiem, kontrolach celnych i działaniach mających na celu 
zwalczanie oszustw, niezbędna jest analiza danych na szczeblu UE”. W obszarze handlu 
elektronicznego Komisja planuje zaostrzenie obowiązków dostawców usług płatniczych i 
internetowych platform sprzedaży, tak aby łatwiej było zwalczać oszustwa celne i podatkowe 
w handlu elektronicznym. Organy podatkowe i celne wciąż mają bowiem poważne trudności z 
zapewnieniem zgodności towarów zakupionych przez internet z przepisami podatkowymi i 
celnymi. Komisja Europejska proponuje nową inicjatywę pod nazwą „punkt kompleksowej 
obsługi”. Ma ona ułatwi przedsiębiorstwom działającym zgodnie z prawem dopełnienie 
formalności granicznych w jednym portalu. Umożliwi ona organom celnym wspólne 
przetwarzanie, przekazywanie i wymianę informacji oraz lepszą ocenę ryzyka. Komisja chce 
zapewnić bliższą współpracę między organami celnymi i innymi organami krajowymi, tak aby 
UE mogła działać jednomyślnie w kwestiach celnych na szczeblu międzynarodowym. W tym 
celu Unia wspierać będzie szkolenie niezbędnych zasobów ludzkich oraz zakup 
nowoczesnego i niezawodnego sprzętu do kontroli celnej. Omawiany plan działania zawiera 
także plany powołania nowej grupa analityczny złożonej z przedstawicieli państw 
członkowskich i przedsiębiorców, która pomóc ma w przygotowaniu się na przyszłe kryzysy i 
wyzwania, takie jak nieoczekiwany rozwój sytuacji na świecie i przyszłe modele biznesowe. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/komunikat-ke-wprowadzenie-unii-celnej-na-kolejny-poziom-plan-
dzialania/ 
 
2. Raw Materials Week 2022 
 

Komisja Europejska (DG GROW) wraz z partnerami organizuje siódmą edycję “Raw Materials 
Week” w Brukseli, w dniach 14-18 listopada 2022 r.  

Siódma edycja „Tygodnia Surowców Mineralnych” odbędzie się w wersji fizycznej i hybrydowej 
i zgromadzi szerokie grono interesariuszy omawiających strategie i inicjatywy w zakresie 
surowców. Wydarzenie będzie skoncentrowane wokół 9. dorocznej Konferencji Wysokiego 
Szczebla Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji (EIP) w sprawie surowców, której 
będzie towarzyszyć kilka dodatkowych wydarzeń poświęconych najnowszym wiadomościom 
na temat surowców w UE.  

Program 
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 9th Annual High-Level Conference of the European Innovation Partnership (EIP) on 
raw materials, including EU-Ukraine strategic partnership on raw materials and 
batteries - co-organised with Eumicon 

 CRMs: 14th Conference on Critical Materials and Minerals Technical experts meeting 
from 14 November 2022 

 EU Horizon Technology Success Stories - co-organised with the Health and Digital 
Executive Agency (HaDEA) on 14 November 2022 

 5th EU Critical Raw Materials Event – co-organised by SCRREEN on 15 November 
2022 

 5th Event on the United Nations Framework Classification for Resources and the 
United Nations Resource Management System: “Accelerating Implementation of UNFC 
in Europe” on 15 November 2022 

 Future trends Innovation and skills for raw materials co-organised by EIT Raw Materials 
on 17 November 2022 

 Responsible mining event co-organised with SUMEX on 17 November 2022 

 Knowledge needs: future supply/demand foresight event – co-organised by Joint 
Research Centre on 17 November 2022 

Celem jest szeroka dyskusja podmiotów zaangażowanych w kształtowanie polityk 
dotyczących surowców mineralnych oraz przedstawienie inicjatyw w tym zakresie. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/raw-materials-week-2022/ 
 
3. Przedsięwzięcia Green Deal w trybie PCP - Stan realizacji prac - prezentacja NCBiR 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera realizację Europejskiego Zielonego Ładu 
poprzez uruchomienie szeregu przedsięwzięć badawczych w trybie zamówień 
przedkomercyjnych. Wszystkie one są ukierunkowane na opracowanie w ramach prac 
badawczo-rozwojowych (B+R) nowych rozwiązań i technologii wspierających osiągnięcie 
celów Europejskiego Zielonego Ładu. 

Przedsięwzięcia są realizowane w formie innowacyjnych zamówień publicznych, 
jako zamówienia przedkomercyjne (pre-commertial procurement, PCP). Zamawiającym jest 
NCBR, który definiuje problem badawczo-rozwojowy wynikający z realnych potrzeb polskiej 
gospodarki, a podmioty zainteresowane rozwiązaniem tego problemu uczestniczą w procesie, 
którego efektem końcowym jest wdrożenie opracowanego rozwiązania, niedostępnego dziś 
na rynku. 

Każde z opisanych poniżej 9 uruchomionych przez NCBR przedsięwzięć stanowi silny impuls 
do stworzenia innowacyjnych technologii o cechach przewyższających rozwiązania dostępne 
obecnie na rynku. Wyzwania badawcze zostały tak zdefiniowane by stymulować rozwój 
technologii, które mają szansę zyskać szeroką akceptację rynku, a następnie poprzez masową 
komercjalizację ma szanse stać się polską specjalnością. 

Przedsięwzięcia i wyzwania badawcze 

 Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo 

 Innowacyjna biogazownia 

 Oczyszczalnia przyszłości 

 Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE 

 Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym 

 Magazynowanie energii elektrycznej 

https://pracodawcy.pl/raw-materials-week-2022/


 Magazynowanie Ciepła i Chłodu 

 Technologie domowej retencji 

 Wentylacja dla szkół i domów 
 
Link: https://pracodawcy.pl/przedsiewziecia-green-deal-w-trybie-pcp-stan-realizacji-prac-
prezentacja-ncbir/ 
 
4. Konferencja “Energia dla Europy” Jednym głosem o przyszłości europejskiej energetyki 
 

Zapraszamy na konferencję organizowaną wspólnie przez Związek Przedsiębiorców i 
Pracodawców, European Enterprise Alliance, SME Connect oraz Defence24, poświęconą 
przyszłej, europejskiej polityce energetycznej. 

Konferencja “Energia dla Europy” Jednym głosem o przyszłości europejskiej energetyki, 27 
października 2022 r., Sofitel Europe, Place Jourdan w Brukseli. 

Ostatnie wydarzenia geopolityczne mają znaczący wpływ nie tylko na sektor energetyczny, ale 
na cały przemysł, który jest siłą europejskiej gospodarki. Widzimy pilną potrzebę zapewnienia 
bezpieczeństwa wspólnotowemu systemowi energetycznemu i wzmocnienia jego 
niezależności. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/konferencja-energia-dla-europy-jednym-glosem-o-przyszlosci-
europejskiej-energetyki/ 
 

Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Rada Europejska, Legalis C.H.Beck, 
https://www.eurawmaterialsweek.eu/2022, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, European 
Enterprise Alliance, SME Connect, Defence24, KGHM Polska Miedź S.A. 
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