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1. Etyka biznesowa 

Wytyczne: Zgodnie z oczekiwaniami spółki zobowiązane są stosować najwyższe standardy uczciwości oraz działać w sposób uczciwy i rzetelny w całym łańcuchu dostaw zgodnie z 
przepisami lokalnymi. 
 

Temat Właściwe przepisy lokalne Punkt odniesienia względem Wytycznych / 
Wskazówki praktyczne 

1. Odpowiedzial
ne 
pozyskiwanie 
surowców 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. 
ustanawiające obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych 
importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Reguluje import cyny, wolframu, tantalu i złota, aby zapewnić pozyskiwanie surowców 
w sposób zrównoważony.  

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Określenie i ocena ryzyka w łańcuchu dostaw. 
• Wdrożenie strategii w odpowiedzi na określone ryzyka. 
• Przeprowadzenie badania due diligence łańcucha dostaw oraz kontroli za 

pośrednictwem niezależnego podmiotu zewnętrznego. 
• Coroczne raportowanie w sprawie polityk i praktyk odpowiedzialnego pozyskiwania. 

Hiperłącze 

Rozporządzenie obowiązuje importerów unijnych 
od dnia 1 stycznia 2021 r. Na chwilę obecną nie 
ma obowiązujących przepisów dotyczących 
odpowiedzialnego pozyskiwania surowców. 
 
Rozporządzenie określa takie same wymogi jak 
Wytyczne i Wskazówki praktyczne. Jednakże 
Wytyczne i Wskazówki praktyczne mają szerszy 
zakres zastosowania, ponieważ w odróżnieniu od 
rozporządzenia ich wymogi nie odnoszą się tylko 
do cyny, tantalu, wolframu i złota. 

2. Zapobieganie 
korupcji 

Kodeks karny z dnia 7 czerwca 1997 (Dz.U. 2018.1600) 
  
o Zakres rozporządzenia: 

• Art. 224 i art. 228–230a Kodeksu karnego z roku 1997 r.,, rozdział XXIX oraz art. 296a 
Kodeksu karnego z 1997 r.,, rozdział XXXVI.  

• Definicja i kara za przestępstwa o charakterze korupcyjnym, w tym łapówkarstwo, 
wymuszenie i inne. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Spółki powinny być świadome różnych rodzajów przestępstw określonych w 
rozporządzeniu. 

• Osoba przyjmująca jakąkolwiek korzyść materialną lub osobistą lub przyrzeczenie 
takiej korzyści w odniesieniu do wykonywania funkcji publicznej popełnia przestępstwo. 

Postanowienia dotyczące zapobiegania korupcji 
są mniej rygorystyczne od Wytycznych i 
Wskazówek praktycznych. Postanowienia 
dotyczące zapobiegania korupcji nie wymagają, 
aby podmioty (spółki) aktywnie przeciwdziałały 
przestępstwom o charakterze korupcyjnym w ich 
wszelkich formach, co stanowi jeden z wymogów 
Wytycznych. W szczególności Wytyczne 
wymagają, by spółki zakazały przyrzekania, 
oferowania, zlecania, przekazywania lub 
przyjmowania jakichkolwiek korzyści, 
bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem 
osoby trzeciej, w celu uzyskania lub utrzymania 
możliwości zawarcia transakcji, skierowania 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0821&from=PL
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• Osoba, która przekazuje lub obiecuje przekazanie jakiejkolwiek korzyści materialnej lub 
osobistej osobie wykonującej funkcję publiczną popełnia przestępstwo.  

• Istnieje kilka innych typów przestępstw o charakterze korupcyjnym, podobnych do 
wyżej wymienionych. 

• Kara za przestępstwo o charakterze korupcyjnym wynosi do 12 lat. 
• Łapówkarstwo i wymuszenie to przestępstwa o charakterze karnym. 

 
HIPERŁĄCZE do tekstu w języku polskim  

transakcji do jakiejkolwiek osoby lub uzyskania 
niewłaściwej korzyści w inny sposób. 

3. Prywatność Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). 

o Zakres rozporządzenia: 
• Rozporządzenie określa zasady dotyczące ochrony osób fizycznych w odniesieniu do 

przetwarzania danych osobowych i zasady dotyczące swobodnego przepływu danych 
osobowych. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców:  

• Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób jawny w 
odniesieniu do osób fizycznych. 

• Zbieranie danych osobowych do określonych, wyraźnych i uzasadnionych celów i 
nieprzetwarzanie ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. 

• Przetwarzanie danych osobowych w sposób zapewniający ich odpowiednie 
bezpieczeństwo.  

• Przekazywanie osobom, których dane dotyczą, wszystkich właściwych informacji (w 
szczególności dotyczących tożsamości i danych kontaktowych administratora). 

• Zapewnienie wykonywania praw osób, których dane dotyczą, jak dostęp, możliwość 
poprawienia, usunięcia itp. 

• Wyznaczenie, w razie potrzeby, Inspektora ochrony danych (np. w przypadku 
przetwarzania przeprowadzanego przez administratora, którego kluczowa działalność 
polega na czynnościach przetwarzania wymagających regularnego i systematycznego 
monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę). 

• Prowadzenie przez administratora rejestrów czynności przetwarzania, za które jest 
odpowiedzialny. 

• Korzystanie przez administratora jedynie z usług podmiotów przetwarzających, którzy 
zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych w celu zapewnienia, że przetwarzanie jest zgodne z wymogami RODO 
i chroni prawa osób, których dane dotyczą. 

Ustawa jest bardziej rygorystyczna od 
Wytycznych. Prawo europejskie i polskie 
zapewniają zgodność z prawem, pilnują, aby 
dane osobowe nie były wykorzystywane w 
jakimkolwiek innym celu niż wynikający z 
porozumienia handlowego oraz wprowadzają 
odpowiednie środki poszanowania prywatności i 
ochrony danych osobowych. Ponadto wskazują 
konieczność mianowania inspektora ochrony 
danych i określają kary grożące z tytułu 
odpowiedzialności karnej w przypadku 
przetwarzania danych osobowych, jeżeli takie 
przetwarzanie jest niedozwolone lub spółka nie 
ma prawa do takiego przetwarzania. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf
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• Wdrożenie procedury szybkiego zgłaszania naruszeń danych. 
 
Hiperłącze 
 
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1000) 
 
o Zakres rozporządzenia: 
 

• Ustawa wdraża postanowienia RODO i określa m.in. odpowiedzialność cywilną i karną 
z tytułu naruszeń postanowień o ochronie danych osobowych, a także procedurę 
nakładania kar administracyjnych. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców:  

• Należy powiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o mianowaniu 
Inspektora ochrony danych. 

• Każda osoba przetwarzająca dane osobowe, w przypadku gdy nie ma ona prawa do 
przetwarzania danych lub takie przetwarzanie jest niedozwolone, podlega karze 
grzywny, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do dwóch lat. 

• Naruszenie ochrony danych osobowych podlega także karze administracyjnej. Ustawa 
określa zasady postępowania z tytułu naruszenia postanowień o ochronie danych 
osobowych.  

 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 

4.  
Odpowiedzial
ność 
finansowa / 
dokładne 
rejestry 

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 2019, poz. 351) 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Ustawa określa zasady rachunkowości. 
 
o Najważniejsze punkty dla dostawców:  

• Obowiązek rejestracji operacji biznesowych. 
• W kwestii ksiąg rachunkowych spółka jest zobowiązana: 

- opracować coroczne sprawozdania finansowe, 
- przeprowadzić kontrolę sprawozdań finansowych (w przypadkach wymaganych 

prawem), 
- przyjąć zasady rachunkowości (politykę), 
- prowadzić księgi rachunkowe, 
- zweryfikować faktyczny stan aktywów i pasywów (inwentaryzacja), 
- przeprowadzić wycenę aktywów i pasywów i określić wynik finansowy. 

Ustawa jest bardziej rygorystyczna od 
Wytycznych i Wskazówek praktycznych. Oprócz 
wymogów prowadzenia rzetelnych rejestrów i 
poszanowania praktyki rachunkowej na mocy 
przepisów prawa polskiego spółki zobowiązane 
są do dokonywania płatności za pośrednictwem 
rachunków płatniczych. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
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• Spółki zobowiązane są do wiarygodnego przedstawienia swej sytuacji majątkowej i 
finansowej oraz wyniku finansowego (poprawne i rzetelne prowadzenie 
rachunkowości).  

 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 

 
Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 646) 
 
o Zakres rozporządzenia: 

 

• Ustawa określa zasady podejmowania, realizacji i zakończenia działalności 
gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym jawności rozliczeń między 
przedsiębiorcami. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców:  

• Płatność na rzecz innego przedsiębiorcy w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą należy zrealizować lub przyjąć za pośrednictwem wskazanego rachunku 
płatniczego (jeżeli wartość transakcji przekroczy 15 000 zł lub równowartość tej kwoty).  
 

Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 

5. Ujawnianie 
informacji 

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 2019, poz. 351)1  
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Ustawa reguluje sprawozdawczość finansową (art. 45 i kolejne) i pozafinansową (art. 
49b) 
 

o Najważniejsze punkty dla dostawców: 
• Spółki określone w art. 3 par. 1e punkt 1–6 są zobowiązane do ujawnienia, oprócz 

corocznych sprawozdań finansowych, także informacji pozafinansowych. Zakres 
informacji określa art. 49b. 

• Spółki powinny opracować sprawozdanie z działalności, w tym w zakresie właściwym 
do oceny rozwoju, wyników i pozycji podmiotu, w szczególności kluczowe wskaźniki 

Wymogi wynikające z ustawy oraz Wytycznych i 
Wskazówek praktycznych są zasadniczo 
podobne.  
Jednakże Wytyczne i Wskazówki praktyczne 
mają szerszy zasięg, ponieważ odnoszą się do 
wszystkich spółek — dostawców, tj. obowiązek 
przestrzegania Wytycznych nie jest zróżnicowany 
zależnie od rodzaju podmiotu.  
 
Na mocy prawa polskiego i UE grupa podmiotów 
zobowiązanych do opracowania obowiązkowego 
sprawozdania pozafinansowego w zakresie 
wskazanym w art. 49b jest dość ograniczona2. 

                                                           
1  wdraża Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/95/UE  
2  Obejmuje podmioty interesu publicznego działające na rynku finansowym w oparciu o prawo bankowe, przepisy dotyczące ubezpieczenia i reasekuracji lub przepisy dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
emitentów papierów wartościowych na rynku regulowanym lub w innym systemie obrotu, instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz podmiotów zamierzających prowadzić 
taką działalność. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000646/U/D20180646Lj.pdf
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efektywności pozafinansowej i informacje o pracownikach i kwestiach ochrony 
środowiska. 

 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 
Hiperłącze do Dyrektywy 

Spółki nienależące do powyższej grupy powinny 
przedstawić informacje pozafinansowe w swych 
sprawozdaniach zarządu, jeżeli jest to niezbędne 
do oceny rozwoju, wyników i sytuacji spółki. 
 
Zgodnie z Wytycznymi dostawcy zobowiązani są 
do ujawnienia informacji finansowych i 
pozafinansowych nie tylko zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, ale także z 
obowiązującymi praktykami branżowymi.  

6. Uczciwa 
konkurencja / 
działania 
antymonopol
owe 

Uczciwą konkurencję i działania antymonopolowe regulują różne ustawy. 
 
Do przepisów właściwych należą w szczególności: 
 
Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 646) 
 
o Zakres rozporządzenia: 

 

• Ustawa określa zasady podejmowania, realizacji i zakończenia działalności 
gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   
 

o Najważniejsze punkty dla dostawców:  
• Ogólne zobowiązanie do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami uczciwej 

konkurencji, poszanowania zasad moralnych i uzasadnionych interesów innych 
przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania i ochrony praw i wolności 
człowieka (art. 9). 
 

Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019, poz. 369) 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji, a także zasady i procedurę 
przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję. 
 

o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

Ustawy, Wytyczne i Wskazówki praktyczne 
zawierają te same wymogi ogólne. Ustawa jest 
bardziej szczegółowa, ponieważ określa i opisuje 
przykłady praktyk sprzecznych z Ustawą o 
ochronie konkurencji.  

                                                           
 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=PL
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000646/U/D20180646Lj.pdf


 

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW: POLSKA 
 
Oczekiwania względem dostawców określone w Wytycznych i przepisach lokalnych 

6 | Zestawienie przepisów 
 

• Unikanie praktyk biznesowych, które ograniczają konkurencję w sposób niezgodny z 
prawem. 

• W szczególności zakazane są: umowy, których celem jest zakłócenie konkurencji, 
nadużycie pozycji dominującej, wykorzystanie niedozwolonych warunków umownych i 
umów wzorcowych zawieranych z konsumentami, jak również stosowanie praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018, poz. 419) 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Ustawa reguluje zapobieganie i eliminację nieuczciwej konkurencji w działalności 
gospodarczej.  

• Ustawa zawiera otwarty wykaz czynności uznawanych za czynności nieuczciwej 
konkurencji, tj. czynności sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli 
zagrażają one interesom innego przedsiębiorcy lub klienta lub takie interesy naruszają. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców:  

• Unikanie czynności nieuczciwej konkurencji (np. mylące oznaczenie przedsiębiorstwa, 
naruszenie tajemnic przedsiębiorstwa, utrudnianie dostępu do rynku). 
 

Hiperłącze do tekstu w języku polskim  
 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 
2017, poz. 2070)3  
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Ustawa określa nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i zawodowej 
oraz zasady zwalczania tych praktyk w interesie konsumentów i w interesie publicznym.  

• Ustawa zawiera przykładowe wyliczenie nieuczciwych praktyk rynkowych. Reguluje 
wyłącznie stosunki przedsiębiorstwo-konsument. 
 

o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

                                                           
3 wprowadza do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 

rynku wewnętrznym oraz zmieniającą dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. 
 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070500331/U/D20070331Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930470211
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• Unikanie czynności stanowiących nieuczciwe praktyki rynkowe (np. nieprzestrzeganie 
kodeksu dobrych praktyk, który przedsiębiorca przyjął w sposób dobrowolny, jeżeli 
przedsiębiorca wykaże w praktyce rynkowej, że jest związany takim kodeksem). 
 

Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 w sprawie stosowania art. 101 
ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i 
praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Zapewnianie większej konkurencji na rynku kupna i sprzedaży części zamiennych oraz 
na rynku usług naprawy i konserwacji pojazdów. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 
 

• Nie zawierać umów ograniczających zdolność dystrybutora lub autoryzowanego 
serwisu do pozyskiwania oryginalnych części zamiennych lub części zamiennych 
podobnej jakości od przedsiębiorstw innych niż dostawca i zakaz umów między 
producentem pojazdu a dostawcą komponentów na oryginalny zespół takich pojazdów 
z ograniczeniem zdolności dostawcy do umieszczenia jego znaku handlowego (znak 
handlowy, logo) na dostarczanych komponentach lub częściach zamiennych. 

Hiperłącze 
7. Konflikty 

interesów 
Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2019, poz. 505) 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Art. 209 Ustawy Ustawa reguluje funkcjonowanie spółek handlowych, w tym obowiązki 
członka zarządu spółki w przypadku konfliktu interesów. 
 

o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Członek zarządu spółki zobowiązany jest do ujawnienia konfliktu interesów i 
powstrzymania się od uczestnictwa w rozstrzyganiu takich spraw. 

• Konflikty interesów występują, gdy istniejące stosunki osobiste zagrażają lub mogą 
zagrażać interesom spółki. 

 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
Hiperłącze do tekstu w języku angielskim — tekst nieoficjalny 

Wytyczne i Wskazówki praktyczne są bardziej 
rygorystyczne od ustawy. Polskie prawo 
fragmentarycznie reguluje kwestię konfliktu 
interesów w sektorze prywatnym, tj. na członków 
zarządu nałożono ograniczone obowiązki. Na 
mocy Wytycznych spółki zobowiązane są do 
prowadzenia działalności w sposób pozwalający 
uniknąć wrażenia niestosowności, w 
szczególności do podejmowania decyzji w 
oparciu o racjonalne przesłanki biznesowe, 
niezakłócone faworyzowaniem wynikającym z 
relacji osobowych i opinii. 

8. Części 
podrobione 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018, poz. 419) 
 

Wytyczne i Wskazówki praktyczne są bardziej 
rygorystyczne od ustawy. Te dokumenty 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20071711206/U/D20071206Lj.pdf
https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/1866b087-7f91-4904-bdb8-8435ccdaddd8/language-en
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000941037
https://supertrans2014.files.wordpress.com/2014/06/the-commercial-companies-code.pdf
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o Zakres rozporządzenia: 
• Art. 3 par. 2, art. 10 par. 2, 13 par. 2 Ustawy. Ustawa określa, że czynnością nieuczciwej 

konkurencji jest „imitowanie produktów” oraz „wprowadzające w błąd oznaczenie 
towarów”. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Przedsiębiorcy nie powinni umieszczać na rynku towarów wprowadzających w błąd ze 
względu np. na oznaczenia producenta. 
 

Hiperłącze do tekstu w języku polskim  
 
Art. 305 Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2017, poz. 
776) 
 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 
i 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. 
w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 
 
Hiperłącze 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Ustawa zakazuje fałszowania znaków handlowych, wprowadzania na rynek produktów 
opatrzonych takimi znakami itp. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Nie dopuszcza się handlu towarami oznaczonymi podrobionymi znakami lub znakami, 
których nie można używać pod groźbą kary (grzywna, ograniczenie wolności lub 
pozbawienie wolności). 

zawierają zalecenia i wskazują sposób spełnienia 
wymogów. Na przykład na mocy Wytycznych 
spółki zobowiązane są do opracowania, 
wdrożenia i utrzymywania metod i procesów 
odpowiednich do swoich produktów i usług w celu 
minimalizacji ryzyka wprowadzenia podrabianych 
części i materiałów do produktów podlegających 
dostawie. Tym samym Wytyczne i Wskazówki 
praktyczne kładą nacisk na stosowanie 
odpowiednich środków profilaktycznych, zaś 
polskie prawo zabrania podrabiania produktów i 
wprowadzania ich na rynek, ale nie zawiera 
przepisów dotyczących procedur zapobiegania 
stosowaniu podrobionych części i jego 
wykrywania. 
 
Odpowiedzialność podmiotu na mocy przepisów 
prawa polskiego, na zasadach innych od 
wskazanych w kolumnie z lewej strony, może 
powstać, gdy produkt jest niebezpieczny (ale nie 
odnosi się to jedynie do podrabianych 
produktów). 

9. Własność 
intelektualna 

Prawa własności intelektualnej są regulowane przez różne ustawy zależnie od rodzaju własności 
intelektualnej. W Polsce własność intelektualna obejmuje prawa autorskie i własność 
przemysłową.  
 
Do przepisów właściwych należą w szczególności: 
 

Wytyczne są zbliżone do wymogów ustawy, oba 
dokumenty zalecają podmiotom poszanowanie 
praw własności intelektualnej. 
 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930470211
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010490508
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/47657d02-e08d-11e2-9165-01aa75ed71a1/language-en
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Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 
1191)4 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Przedmiotem prawa autorskiego jest przejaw działalności twórczej o charakterze 
indywidualnym, w jakiejkolwiek formie, niezależnie od jej wartości, celu lub formy 
wyrazu (dzieło).  

• Prawa autorskie obejmują autorskie prawa osobiste i prawa majątkowe 
(ekonomiczne). 
 

o Najważniejszy punkt dla dostawców: 
• Dzieło podlega ochronie. Aby zapewnić ochronę dzieła na mocy prawa autorskiego: 

− Dzieło musi być określone (tj. autor musi dokonać jego eksternalizacji).  
− Musi być ono uznane za „dzieło” w powyższym znaczeniu wynikającym z 

przepisów o prawie autorskim. 
− Powstanie ochrony na mocy prawa autorskiego nie podlega 

jakiemukolwiek wymogowi rejestracji. 

• Autor ma wyłączne prawo do wykorzystania dzieła i do zarządzania jego 
wykorzystaniem na wszystkich polach eksploatacji oraz do otrzymania 
wynagrodzenia z tytułu wykorzystania dzieła (prawa majątkowe). Można dokonać 

zbycia takich praw. 
• Prawa osobiste chronią więź między autorem a jego dziełem, na przykład prawo  

− do podpisywania dzieła nazwiskiem lub pseudonimem autora, 
− do decydowania o udostępnieniu dzieła publicznie po raz pierwszy,  
− do kontroli sposobu wykorzystania dzieła. 

• Prawa osobiste są nieograniczone w czasie. 
• Prawa majątkowe są ograniczone w czasie (zwykle pozostają w mocy przez 70 lat 

od śmierci autora lub od daty rozpowszechnienia dzieła). 
• Autor, którego prawa osobiste są zagrożone czynami innych osób, może żądać 

zaprzestania takich czynów. W przypadku naruszenia autor może także żądać, aby 
osoba naruszająca dokonała wszelkich czynności niezbędnych do usunięcia 
skutków takiego naruszenia. 

• Posiadacz praw autorskich może żądać, by osoba naruszająca jego prawa 
majątkowe: 

− zaprzestała naruszenia,  

                                                           
4 Wdrożenie np. Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej 
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− usunęła skutki naruszenia, 
− naprawiła spowodowaną szkodę, 
− zwróciła uzyskane korzyści. 

 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
Hiperłącze do tekstu w języku angielskim — tekst nieoficjalny 
 
Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2017, poz. 776) 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Przedmiotem ochrony na mocy ustawy są wynalazki, wzory użytkowe, wzory 
przemysłowe, znaki towarowe, wskazania geograficzne i topografie obwodów 
scalonych.  

• Ochrona na mocy ustawy jest zasadniczo dostępna dla osób posiadających polskie 
obywatelstwo oraz, odpowiednio, zamieszkałych lub posiadających siedzibę bądź 
tzw. „poważne przedsiębiorstwo”5 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz 
wyżej wymienionych podmiotów podmioty zagraniczne / obywatele innego 
państwa, z zasady, wykonują swoje prawa na mocy ustawy w oparciu o umowy 
międzynarodowe. 
 

o Najważniejszy punkt dla dostawców: 
• Własność przemysłowa podlega ochronie. Aby uzyskać ochronę, z zasady 

konieczna jest rejestracja. 
• Formy ochrony różnią się zależnie od rodzaju chronionej przez nie własności 

przemysłowej. Na przykład wynalazek jest chroniony patentem, znak handlowy 
prawem do ochrony, a wzór przemysłowy prawem wynikającym z zastrzeżenia. 

• Uzyskując patent, prawo do ochrony lub prawo wynikające z zastrzeżenia, 
otrzymuje się prawo do wyłącznego użytkowania przedmiotu ochrony w sposób 
odpłatny lub profesjonalny na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

• Aby uzyskać ochronę własności przemysłowej na całym terytorium UE lub ochronę 
międzynarodową, należy zastosować odpowiednie procedury UE6 lub 
międzynarodowe7. 

• Zwykle czas trwania takiego prawa jest ograniczony (np. patent — 20 lat). 
 

                                                           
5 Nie określono ustawowego kryterium uznania przedsiębiorstwa za „poważne”. W literaturze za wskaźniki takiej oceny podaje się znaczenie rynku, skalę operacji w odniesieniu do terytorium i rozmiaru oraz w szczególności wolumen 
rocznego obrotu, wielkość zatrudnienia, liczbę wykonawców i klientów. 
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG). Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o 
patencie europejskim), Monachium, 5 października 1973 r. 
7 Układ o współpracy patentowej z dnia 19 czerwca 1970 r. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940240083/U/D19940083Lj.pdf
http://www.copyright.gov.pl/media/download_gallery/Act%20on%20Copyright%20and%20Related%20Rights.pdf
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Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018, poz. 419) 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Przedmiotem ochrony na mocy art. 11 Ustawy jest tajemnica handlowa (np. know-
how). 
 

o Najważniejszy punkt dla dostawców: 
• Tajemnica handlowa podlega ochronie. Podmioty powinny wdrożyć odpowiednie 

środki ochronne. Zabrania się nieuprawnionego ujawnienia, wykorzystania lub 
pozyskania tajemnic handlowych. 
 

Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
10. Kontrola 

eksportu i 
sankcje 
gospodarcze 

Do przepisów właściwych należą w szczególności: 
 
Skonsolidowane wersje Traktatu o Unii Europejskiej, 2012/C 326/01 
 
o Zakres Traktatu: 

• Funkcjonowanie Unii Europejskiej, w tym Tytuł II o swobodnym przepływie towarów. 
• Traktat obejmuje handel z unią celną i z krajami trzecimi. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, członkiem unii celnej. Zasady 
dotyczące eksportu i importu są regulowane na poziomie UE. 

• Przepływ towarów między Państwami członkowskimi UE jest swobodny i możliwy bez 
kontroli i opłat celnych (z wyjątkami).  

• Jeżeli w obrębie UE jednostka eksportuje lub importuje towary o wartości 
przekraczającej określony próg (określony przez każdy kraj), zobowiązana jest zgłosić 
swe przepływy z handlu wewnątrzwspólnotowego w formie raportu statystycznego. 

• Import do UE — towary można zwolnić do obrotu w obrębie UE, jeżeli nie podlegają 
zakazom importu wynikającym z rozwiązań przyjętych w polityce handlowej (embargom 
handlowym) lub z przepisów odrębnych (ochrona zdrowia, środowiska, bezpieczeństwo 
produktów, towary podrabiane).  

• Eksport z UE — może być ograniczony w szczególności w wyniku używania 
instrumentów Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, do których należą np.:  

− Embarga na broń — w niektórych przypadkach istnieją także ograniczenia 
eksportu towarów podwójnego zastosowania (towarów, które można 

Wytyczne i Wskazówki praktyczne ustanawiają 
takie same wymogi jak ustawa, ponieważ 
Wytyczne i Wskazówki praktyczne wymagają 
przestrzegania przepisów ustawowych i 
wykonawczych. 
Wytyczne i Wskazówki praktyczne stwierdzają, 
że spółki zobowiązane są opracować 
odpowiednie polityki i procedury, aby zapewnić 
zgodność z właściwymi przepisami dotyczącymi 
kontroli eksportu i sankcji gospodarczych oraz 
innymi przepisami obowiązującymi we wszystkich 
właściwych krajach. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010490508/U/D20010508Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930470211
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wykorzystać do celów cywilnych i wojskowych, np. Rosja, Iran) lub sprzętu, 
który można zastosować do celów represji wewnętrznych. 

− Środki handlowe ograniczają eksport pewnych towarów (np. ropy do Korei 
Północnej) oraz określonego sprzętu i technologii. 

 
Hiperłącze 
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 
ustanawiające unijny kodeks celny oraz rozporządzenia wykonawcze i delegowane do tego 
rozporządzenia 
 

o Zakres rozporządzenia: 
• Ogólne zasady i procedury dotyczące towarów przywożonych na terytorium celne 

Unii lub z niego wywożonych. 
 

o Najważniejsze punkty dla dostawców:  
• Zasady i procedury dotyczące importu lub eksportu,  

w tym możliwości zastosowania pewnych uproszczeń lub ułatwień celnych przez 
wiarygodnych przedsiębiorców, którzy otrzymali status „autoryzowanego 
przedsiębiorcy”. 

Hiperłącze 
 
Ustawa — Prawo celne z dnia 19 marca 2004 r.  (Dz.U. 2018, poz. 167) 
 

o Zakres rozporządzenia: 
 

• Ustawa reguluje zakres uzupełniający postanowienia przepisów UE, m.in. zasady 
importu towarów na terytorium celne Unii Europejskiej i ich eksportu z tego obszaru.  
 

o Najważniejszy punkt dla dostawców: 
• Wyjaśnia procedury i określa właściwe organy władz polskich do tych spraw. 

 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim  
 

11. Ochrona 
tożsamości i 
zakaz działań 
odwetowych 

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018, poz. 917) 
 
o Zakres Ustawy: 

• Art. 113 , art. 183a i kolejne — Równe traktowanie.  
 

 
Wytyczne i Wskazówki praktyczne są bardziej 
rygorystyczne od ustawy, ponieważ podkreślają 
czynności profilaktyczne, rozwijając możliwość 
wyrażenia wątpliwości zarówno przez 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0952&from=PL
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040680622/U/D20040622Lj.pdf
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o Najważniejsze punkty dla dostawców: 
• Fakt, że pracownik zrealizował swoje prawa w związku z naruszeniem zasady równego 

traktowania w zatrudnieniu nie może stanowić przyczyny niekorzystnego traktowania 
pracownika i nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami wobec pracownika. W 
szczególności nie może być podstawą wypowiedzenia stosunku pracy przez 
pracodawcę zarówno z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jak i bez niego.  

 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 
Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 646) 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Ustawa określa zasady podejmowania, realizacji i zakończenia działalności 
gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   
 

o Najważniejsze punkty dla dostawców:  
• Ogólne zobowiązanie do prowadzenia działalności z poszanowaniem zasad moralnych 

i uzasadnionych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także 
poszanowaniem i ochroną praw i wolności człowieka (art. 9). 

pracowników, jak i wykonawców. Na przykład 
Wskazówki praktyczne stwierdzają, że spółki 
powinny opracować i wdrożyć mechanizmy 
składania zażaleń i zapewnić, że w przypadku 
pracowników czy współpracowników nie zostanie 
zastosowane wypowiedzenie. 
groźby, nękanie ani inne niekorzystne działanie z 
powodu zgłoszenia skargi. Z drugiej strony polska 
ustawa skupia się na ochronie pracownika i 
zapewnieniu mu możliwości przeciwdziałania 
naruszeniu (które już wystąpiło). 

 

 

 

2.  Warunki zatrudnienia i prawa człowieka 

Wytyczne: Spółki zobowiązane są szanować prawa człowieka pracowników i traktować wszystkich ludzi godnie, w sposób przyjęty przez społeczność międzynarodową. 
 

Temat Właściwe przepisy lokalne Punkt odniesienia względem Wytycznych / 
Wskazówki praktyczne 

1. Praca dzieci i 
młodociani 
pracownicy 

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Art. 190–206 Kodeksu pracy z roku 1974, punkt 9 — Młodociani pracownicy (nastoletni). 
• Art. 281–283 Kodeksu pracy z roku 1974, punkt 13 — Drobne wykroczenia. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Zabrania się zatrudniać osobę poniżej 15. roku życia. 

Postanowienia dotyczące pracy dzieci i młodocianych 
pracowników są mniej rygorystyczne od Wytycznych i 
Wskazówek praktycznych. 
 
Praca dzieci jest ściśle zabroniona, zaś młodocianych 
pracowników można zatrudniać po ukończeniu przez 
nich określonego wieku. W przypadku młodocianych 
pracowników najważniejszy jest ich rozwój osobowy i 
stan zdrowia. Jednakże postanowienia Wskazówek 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
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• Na określonych warunkach można zatrudniać nastolatków (osoby w wieku od 15 do 18 
lat). 

• Nastolatek w wieku co najmniej 16 lat nie musi uzyskać pozwolenia na pracę, ale jest 
zobowiązany przedstawić zaświadczenie lekarskie. Aby zatrudnić nastolatka poniżej 16. 
roku życia, konieczne jest pozwolenie.  

• Osoby nastoletnie mogą być zatrudniane jedynie w celu wykonywania określonej pracy, 
która nie uniemożliwia im uczęszczania do szkoły. Nie mogą pracować w godzinach 
nocnych ani w godzinach nadliczbowych.  

• Nastolatków nie wolno zatrudniać do wykonywania prac zakazanych ujętych w wykazie 
przedstawionym przez Radę Ministrów. 

• Drobne naruszenie postanowień grozi karą lub karą grzywny. 
 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 
Kodeks karny z dnia 7 czerwca 1997 r. 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Art. 218–221 Kodeksu karnego z roku 1997, , rozdział XXVIII — Odpowiedzialność 
karna. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Osoba, która podczas wykonywania czynności związanych z prawem pracy i 
ubezpieczeń społecznych narusza prawa pracownika wynikające z zatrudnienia lub 
ubezpieczenia społecznego, popełnia przestępstwo. Może to dotyczyć pracodawcy, 
który zamierza zatrudniać dzieci lub nastolatków. 

• Kara za przestępstwa przeciwko prawom pracowników wynosi do 2 lat. 
 
HIPERŁĄCZE do tekstu w języku polskim 

praktycznych są bardziej rygorystyczne, ponieważ 
wymagają one określonego zarządzania młodocianymi 
pracownikami (aby prowadzić rzetelną dokumentację 
uczniów), wdrażania zasadnych programów praktyk 
zawodowych i stażów dla studentów. Spółki 
zobowiązane są zapewnić rozwój osobisty 
młodocianych pracowników, w tym rozwój zdrowotny 
lub fizyczny, umysłowy bądź społeczny.  

2. Wynagrodzen
ia i 
świadczenia 

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r 
 
o Zakres tytułowego rozporządzenia: 

• Art. 771–93 Kodeksu pracy z roku 1974, punkt 3 — Wynagrodzenie za pracę i inne 
świadczenia. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Określa warunki regulaminów i układów zbiorowych pracy odnoszące się do zasad 
wynagrodzenia. 

• Spółki zobowiązane są wdrożyć układy zbiorowe pracy lub regulaminy, zależnie od 
liczby zatrudnianych przez siebie pracowników. 

Postanowienia dotyczące wynagrodzenia są podobne 
do Wytycznych i Wskazówek praktycznych. 
Postanowienia wymagają, by spółki zapewniały 
wynagrodzenia zgodne z Kodeksem pracy i Ustawą o 
minimalnym wynagrodzeniu. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf
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• Praca w godzinach nadliczbowych jest dozwolona w następujących przypadkach:  
− Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia działań ratunkowych w celu 

ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony majątku lub środowiska bądź 
naprawy awarii 

− w celu spełnienia szczególnych potrzeb pracodawcy 
(zasadniczo odnosi się to przede wszystkim do sytuacji o charakterze wyjątkowym, 
niebędących normalnymi i typowymi elementami procesu pracy). 

• Spółki zobowiązane są wypłacić pracownikom wynagrodzenie za pracę w 
godzinachnadliczbowych zgodnie z Kodeksem pracy, układami zbiorowymi pracy lub 

regulaminami.. 

• Istnieją dodatkowe przepisy dotyczące pracowników realizujących pracę poza miejscem 
stałego zamieszkania, pracowników gotowych do świadczenia pracy (ale nie mogących 
jej wykonywać z przyczyn leżących po stronie pracodawcy) i innych. 

 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Art. 3–6 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. 
 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Określa zasady dotyczące ustalania minimalnego wynagrodzenia. 
• Określa, że wynagrodzenie każdego pracownika musi być co najmniej równe 

minimalnemu wynagrodzeniu wskazanemu w Ustawie. 
 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 

3. Godziny 
pracy 

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Art. 128–15112 Kodeksu pracy z roku 1974, punkt 3 — Godziny pracy. 
 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Ustawa określa zasady pracy, standardy i długość czasu pracy, w tym okresów 
odpoczynku, systemy czasu pracy, pracę w godzinach nadliczbowych, pracę w 
godzinach nocnych i inne. 

• Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w miejscu 
standardowego wykonywania pracy. 
 

Postanowienia dotyczące czasu pracy są podobne do 
Wytycznych i Wskazówek praktycznych (wymagają, by 
spółki przestrzegały postanowień dotyczących czasu 
pracy, pracy w godzinach nocnych i innych). 
 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022001679
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HIPERŁĄCZE do tekstu w języku polskim 
 

4. Praca 
przymusowa 

Kodeks karny z dnia  7 czerwca 1997 r. 
  
o Zakres rozporządzenia: 

• Art. 115 punkt 23 oraz art. 189–193 Kodeksu karnego z roku 1997, , rozdział XXIX oraz 
art. 296a Kodeksu karnego z roku 1997 — Definicja pracy niewolniczej i przestępstwa 
przeciwko wolności. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Jakiekolwiek pozbawienie wolności jest przestępstwem. Takie wykroczenie może 
przyjąć formę pracy przymusowej bądź inną. 

• Kara za powyższe przestępstwo wynosi do 12 lat. 
 
HIPERŁĄCZE do tekstu w języku polskim  

Postanowienia są podobne do Wytycznych i 
Wskazówek praktycznych. Ustawa wymaga, by spółki 
zakazywały wszelkich form niewolnictwa (sytuacja, w 
której człowiek jest traktowany jak własność), w tym 
pracy przymusowej i handlu ludźmi. 

5. Wolność 
zrzeszania 
się 

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 
1992 r. 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Art. 238–24130 Kodeksu pracy z roku 1974, punkt 3 — Układy zbiorowe pracy. 
• Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1992 r. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Pracownicy mogą tworzyć organ reprezentujący ich interesy (związek zawodowy). 
• Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją pracowników, 

mianowaną do reprezentowania i obrony ich praw oraz interesów zawodowych i 
społecznych. 

• Pracowników nie wolno dyskryminować w oparciu o ich przynależność do związków 
zawodowych. 
 

HIPERŁĄCZE do tekstu w języku polskim 
 
HIPERŁĄCZE do tekstu w języku polskim 

Postanowienia są bardziej rygorystyczne od 
Wytycznych i Wskazówek praktycznych. Z ustawy 
wynika, że spółki zobowiązane są nie tylko tolerować 
związki zawodowe, ale także współpracować z nimi i 
negocjować warunki umów o pracę. 
 
 

6. BHP Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Art. 771–93 Kodeksu pracy z roku 1974, punkt 3 — BHP w miejscu pracy. 
 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

 
Postanowienia są podobne do Wytycznych i 
Wskazówek praktycznych. Zgodnie z ustawą spółki 
zobowiązane są zapewnić pracownikom środowisko 
pracy spełniające standardy BHP wymagane 
obowiązującym prawem.   

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910550234/U/D19910234Lj.pdf
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• Pracodawca zobowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników, zapewniając 
bezpieczne i zdrowe warunki pracy. Pracodawca wykorzysta osiągnięcia nauki i techniki 
w celu przestrzegania wymogów prawa. 

• Pracodawca odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. 
• Pracodawca zobowiązany jest zorganizować pracę w sposób zapewniający zgodność 

z postanowieniami dotyczącymi BHP i zasadami BHP. Pracodawca zobowiązany jest 
udzielać instruktażu w celu eliminacji naruszenia obowiązków w zakresie budynków i 
zakładów pracy, maszyn i innego sprzętu, wypadków przy pracy i innych.  

• Do pracy nie wolno dopuścić pracownika, który nie posiada kwalifikacji i umiejętności 
niezbędnych do wykonywania danej pracy. 

• Ustawa określa wymogi dotyczące procesu pracy, technologii i zastosowanych 
surowców. 

 
HIPERŁĄCZE do tekstu w języku polskim 

Wskazówki praktyczne stwierdzają, że spółki 
zobowiązane są wdrożyć procedury postępowania w 
nagłym wypadku, powiadomić pracowników o 
potencjalnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa, 
zapewnić pracownikom sprzęt ochronny, zadbać o 
drożność wyjść ewakuacyjnych oraz sprawność 
instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru. Oznacza to 
także, że spółki powinny dopilnować, aby wszystkie 
wymagane pozwolenia, licencje i raporty były aktualne i 
dostępne. 

 

7. Nękanie Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Art. 943 Kodeksu pracy z roku 1974, punkt 4 — Obowiązki pracodawcy. 
 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Określa nękanie w miejscu pracy i obowiązek pracodawcy w zakresie zapobiegania mu 
w miejscu pracy. 

• Nękanie w miejscu pracy to każdy czyn lub zachowanie w odniesieniu do pracownika 
lub skierowane przeciwko pracownikowi związane z uporczywym i długoterminowym 
dręczeniem lub zastraszaniem. 

• Pracownik, którego zdrowie (w tym zdrowie psychiczne) uległo pogorszeniu w wyniku 
nękania w miejscu pracy może wnieść pozew przeciwko pracodawcy. 

• Pracownik ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę w wyniku nękania i może żądać 
odszkodowania od pracodawcy. 

 
HIPERŁĄCZE do tekstu w języku polskim 
 
Kodeks karny z dnia  7 czerwca 1997 r. 
  
o Zakres rozporządzenia: 

• Art. 191, 207, 212, 216, 217, 218 Kodeksu karnego z roku 1997. 
 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

Wytyczne i Wskazówki praktyczne określają podobne 
normy jak Kodeks pracy i Kodeks karny, szczególnie w 
obszarze przeciwdziałania mobbingowi. W tym 
względzie Wskazówki praktyczne wymagają, by spółki 
zadbały, aby nie dochodziło do surowego i 
niehumanitarnego traktowania, w szczególności 
molestowania seksualnego, wykorzystywania 
seksualnego, kar cielesnych, przymusu psychicznego 
lub fizycznego lub przemocy słownej wobec 
pracowników. Polityki i procedury dyscyplinarne 
wspierające te wymagania należy jasno określić i 
przekazać pracownikom. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
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• Spółki powinny pamiętać o różnych postanowieniach mogących obowiązywać zależnie 
od danej sytuacji nękania w miejscu pracy. 

 
HIPERŁĄCZE do tekstu w języku polskim  

8. Zakaz 
dyskryminacj
i 

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Art. 113 Kodeksu pracy z roku 1974, punkt 3 — Podstawowe zasady prawa pracy. 
 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Równe traktowanie jest jedną z podstawowych zasad Kodeksu pracy. 
• W ramach zatrudnienia niedozwolone są wszelkie formy dyskryminacji, w tym 

dyskryminacja bezpośrednia lub pośrednia, na podstawie płci, wieku, 
niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, członkostwa w 
związkach zawodowych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, a 
także zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony bądź na pełny lub niepełny etat. 

 
HIPERŁĄCZE do tekstu w języku polskim 
 
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. 
 
o Zakres rozporządzenia: 

• Art. 10 i 19c Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 
2004 r. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Ustawa określa zasady promowania równych możliwości na rynku pracy. 
 
HIPERŁĄCZE do tekstu w języku polskim 

Postanowienia dotyczące zakazu dyskryminacji są 
podobne do Wytycznych i Wskazówek praktycznych. 
Wszystkie wymagają braku tolerancji wobec wszelkich 
form dyskryminacji i stwierdzają, że pracodawca 
zobowiązany jest zapobiegać wszelkim formom 
nękania w miejscu pracy. 
 

 

1. Środowisko 

Wytyczne: Spółki zobowiązane są wspierać aktywne podejście do odpowiedzialności ekologicznej poprzez działania na rzecz ochrony środowiska, zachowania zasobów naturalnych i 
zmniejszania śladu środowiskowego swej produkcji, produktów i usług w całym cyklu ich życia. 
   

Temat Właściwe przepisy lokalne Punkt odniesienia względem Wytycznych / 
Wskazówki praktyczne 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001065/U/D20171065Lj.pdf
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1. Zużycie energii 
i emisje gazów 
cieplarnianych 

Do przepisów właściwych należą w szczególności: 
 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2019, poz. 545)  
 

o Zakres Ustawy: 
• Audyt energetyczny dużych przedsiębiorstw. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia audytu energetycznego 
co 4 lata. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa posiadające certyfikat zgodności z ISO 
50001 lub EMAS. 

 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799)  
 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 
i 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie produktów objętych 
obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. 
 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim  
 

o Zakres przepisów: 
• Określają zasady ochrony środowiska i warunki wykorzystania jego zasobów z 

uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju. 
 

o Najważniejsze punkty dla dostawców: 
• Monitorowanie poziomów emisji i informowanie właściwych organów. 
• Powiadomienie partnerów biznesowych i klientów o zużyciu paliwa i/lub 

materiałów użytkowych, o emisji CO2 i ekologicznym wykorzystaniu produktu (w 
szczególności we wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych), 

• Technologia stosowana w nowych instalacjach i urządzeniach powinna 
uwzględniać efektywne generowanie i wykorzystanie energii. 

 
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015.881). 

Oprócz wymogów prawnych Wytyczne i 
Wskazówki praktyczne stwierdzają, że wszystkie 
spółki zobowiązane są opracować kompleksową 
strategię zmniejszenia zużycia energii i 
zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych. Ustawa nie określa takich 
obowiązków w sposób wyraźny. Co więcej 
wymogi ustawy dotyczące efektywności 
energetycznej dotyczą zasadniczo dużych 
przedsiębiorstw, a nie małych i średnich. 
Jednakże w Oparciu o Wytyczne wszyscy 
dostawcy zobowiązani są do uwzględnienia 
zmniejszenia zużycia energii i użytkowania 
energii odnawialnej. 
 
Wskazówki praktyczne wymagają, by dostawcy 
posiadali strategię zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych powstałych w procesie wydobycia 
surowców, produkcji wyrobów, transportu i 
czynności na koniec okresu żywotności 
produktu. 
 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000831/U/D20160831Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050060040/O/D20050040.pdf
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o Zakres Ustawy: 

• Zobowiązanie przedsiębiorców w obszarze produkcji i usług związanych z 
wykorzystaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych 
gazów cieplarnianych. 
 

o Najważniejsze punkty dla dostawców: 
• Użytkownicy substancji zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych 

gazów cieplarnianych zobowiązani są składać coroczne raporty dotyczące 
wykorzystanych ilości.  

• Użytkownicy substancji zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych 
gazów cieplarnianych umieszczają etykiety na produktach i urządzeniach, które 
zawierają fluorowane gazy cieplarniane bądź w których gazy te są stosowane. Są 
również zobowiązani do umieszczania instrukcji dotyczących ich przeznaczenia i 
działania w języku polskim. 

 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji (Dz.U. z roku 2018, poz. 1271). 
 

o Zakres Ustawy: 
• Zasady zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Monitorowanie poziomów emisji i zgłaszanie danych do krajowej bazy danych. 
 

Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 
r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową 
 

o Zakres Ustawy: 
• Zasady produkcji, importu, eksportu, wprowadzania na rynek, użytkowania, 

odzyskiwania, recyklingu, regeneracji i niszczenia substancji zubożających 
warstwę ozonową 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000881
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20091301070/U/D20091070Lj.pdf
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• Produkcja substancji podlegających kontroli oraz wprowadzanie ich na rynek jest 
zakazane (z wyjątkiem konkretnego zastosowania). 

 
Hiperłącze 
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 
r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 
 

o Zakres rozporządzenia: 
• Rozporządzenie ustanawia zasady zabezpieczania, użytkowania, odzyskiwania 

i niszczenia fluorowanych gazów cieplarnianych. 
 

o Najważniejsze punkty dla dostawców: 
• Obowiązek sprawozdawczy w przypadku, gdy spółka wprowadziła na rynek 

określoną ilość ekwiwalentu CO2 lub innych wskazanych gazów w produktach w 
poprzednim roku kalendarzowym. 

Hiperłącze 
2. Jakość i 

zużycie wody 
Ustawa z lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2018, poz. 2268) 
 

o Zakres Ustawy: 
• Reguluje gospodarkę wodną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Ograniczenie emisji do wód, woda odprowadzana do zbiorników wodnych 
powinna spełniać wymogi dotyczące granicznych wartości emisji. 

• Działania i ułatwienia określone w Ustawie podlegają „pozwoleniu 
wodnoprawnemu” np. pozwoleniu na korzystanie z wody. 

• Podmioty wykorzystujące usługi wodne zobowiązane są do przekazania wyników 
pomiarów ilości pobranych wód gruntowych i wód powierzchniowych, a także ilości 
i jakości ścieków wprowadzonych do wód lub do gleby w zakresie dopuszczonym 
w pozwoleniu. 

 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799) 
 

o Zakres Ustawy: 
• Określa zasady ochrony środowiska i warunki wykorzystania jego zasobów. 

 

Wymogi Wytycznych i ustawy są podobne. 
Jednakże Wytyczne i Wskazówki 
praktyczne kładą nacisk na ustalone cele 
zmierzające do zmniejszenia zużycia wody i 
zwiększenia wydajności. Dlatego też 
oczekuje się, że dostawcy, jak wskazano we 
Wskazówkach praktycznych, będą chronić 
zasoby wodne poprzez  ocenę deficytu wody w 
swych operacjach i przez cały cykl życia, a także 
włączą gospodarkę wodną do biznesplanu. 
Wytyczne i Wskazówki praktyczne wymagają 
tym samym od spółek wysokich standardów 
należytej staranności i planowania 
długoterminowego. 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1005&from=pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014R0517
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001566/U/D20171566Lj.pdf
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o Najważniejsze punkty dla dostawców: 
• Monitorowanie poziomów emisji i informowanie organów. 
• Technologia wykorzystana w nowych instalacjach i urządzeniach powinna 

uwzględniać zapewnienie racjonalnego wykorzystania wody i innych surowców, 
a także materiałów i paliw. 

 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 

3. Jakość 
powietrza 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799) 
 

o Zakres Ustawy: 
• Określa zasady ochrony środowiska i warunki wykorzystania jego zasobów. 
• Tytuł II, rozdział II, ochrona środowiska polega na zapewnieniu najlepszej 

możliwej jakości, na przykład przez zmniejszenie poziomu substancji 
wprowadzanych do powietrza co najmniej do wartości dopuszczalnych, jeżeli 
zostały przekroczone. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Ciągłe lub okresowe pomiary i monitorowanie poziomów emisji i informowanie 
organów. 

• Wprowadzenie pyłu i gazów do powietrza zasadniczo wymaga zgłoszenia lub 
pozwolenia. 

• Technologia stosowana w nowych instalacjach i urządzeniach powinna 
uwzględniać poziomy emisji. 

• Uiszczanie opłaty za zanieczyszczenie środowiska. 
 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu 
 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.  
 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów 

Ustawa określa wyższe wymagania niż 
Wytyczne i Wskazówki praktyczne, ponieważ 
oprócz kontroli emisji i monitorowania 
wskazanych w Wytycznych ogranicza 
wykorzystanie pewnych substancji, a także w 
drodze naliczania opłat za 
wykorzystanie/zanieczyszczenie środowiska. 
 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120001031/O/D20121031.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100160087/O/D20100087.pdf
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emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów. 
 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 

o Zakres rozporządzeń: 
 

• Określenie dopuszczalnych poziomów lub wartości referencyjnych substancji w 
powietrzu. 

• Określenie, które instalacje wymagają pozwolenia. 
 

o Najważniejsze punkty dla dostawców: 
• Przedsiębiorstwa powinny przestrzegać dopuszczalnych poziomów lub wartości 

referencyjnych substancji w powietrzu i określonych norm emisji (jeżeli dotyczy 
ich instalacji). 

4. Zarządzanie 
zasobami 
naturalnymi i 
zmniejszenie 
ilości odpadów: 

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2018, poz. 992) 
o Zakres Ustawy: 

• Wszelkie typy odpadów (z wyjątkami), w tym zużyte oleje, gospodarka odpadami i 
obiekty gospodarki odpadami. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Hierarchia odpadów. 
• Czynności gospodarki odpadami wymagają pozwolenia. 
• Wpis do rejestru. 

 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 
2018, poz. 578)8 
 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 
A także rozporządzenia do tej ustawy:  
 

Wytyczne i Wskazówki praktyczne są podobne 
do ustawy. Hierarchia odpadów określona we 
Wskazówkach praktycznych odpowiada 
określonej w ustawie. Wytyczne i ustawa 
regulują przede wszystkim zużyte oleje.  
 
Należy podkreślić, że zaletą Wytycznych i 
Wskazówek praktycznych jest zachęcanie 
spółek do zrównoważonego wykorzystania 
zasobów i wydajności zasobów.  

                                                           
8 Wdrażająca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/849, zmieniającą Dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów 
i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000680/O/D20180680.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050250202/U/D20050202Lj.pdf
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania 
oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów 
 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy materiałów, 
przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz 
sześciowartościowy chrom 
 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 

o Zakres Ustawy i rozporządzeń: 
• Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji zgodnie m.in. z 

zasadą zrównoważonego rozwoju.  
• Obowiązkami objęci są producenci i podmioty wprowadzające produkty na 

rynek. 
 

o Najważniejsze punkty dla dostawców: 
 

• Ograniczenie wykorzystania substancji niebezpiecznych. 
• Materiały, sprzęt i części pojazdów nie mogą zawierać ołowiu, miedzi, kadmu i 

sześciowalentnego chromu, jeżeli nie jest to konieczne do uzyskania 
wymaganych parametrów technicznych takich przedmiotów i części. 

 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach  
 

o Zakres Ustawy:  
• Wymagania i zasady wprowadzania na rynek baterii i akumulatorów oraz ich 

zbierania. 
 

o Najważniejsze punkty dla dostawców: 
• Zgodność ze standardami dotyczącymi zawartości substancji niebezpiecznych. 
• Zakaz wprowadzania na rynek i rozprowadzania baterii i akumulatorów, które nie 

spełniają wymogów określonych w Ustawie. 
• Organizowanie i finansowanie zbierania, neutralizacji, recyklingu i utylizacji 

zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. 
• Wpis do rejestru. 

 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20060020009/O/D20060009.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101170785/O/D20100785.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090790666/U/D20090666Lj.pdf
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Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
(Dz.U. 2018 poz. 150). 
 

o Zakres Ustawy:  
• Wymogi dotyczące opakowań wprowadzanych na rynek i zasady postępowania 

z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 
 

o Najważniejsze punkty dla dostawców: 
• Zgodność wykorzystanych materiałów z normami. 
• Prowadzenie rejestrów zawierających wagę opakowań wprowadzonych na 

rynek.  
• Zapewnienie określonego poziomu odzyskiwania i recyklingu wykorzystanych 

opakowań i odpadów opakowaniowych. 
• Raporty roczne dotyczące odpadów. 
• Wpis do rejestru. 

 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 

 
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. 2001, nr 63, poz. 639)  
 

o Zakres Ustawy:  
• Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty na terytorium kraju, 

zasady postępowania z odpadami wygenerowanymi przez produkty. 
• Zasady określania i zbierania opłaty produktowej. 

 
o Najważniejsze punkty dla dostawców: 

• Zapewnienie określonego poziomu odzyskiwania i recyklingu. 
 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 

5. Odpowiedzialne 
zarządzanie 
środkami 
chemicznymi 

Do przepisów właściwych należą w szczególności: 
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 
r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH) 
 
Hiperłącze 
 

Wytyczne i Wskazówki praktyczne są podobne 
do ustawy. Ustawa określa wymagania mniej 
rygorystyczne niż Wytyczne w odniesieniu do 
programów zbierania danych. Oznacza to, że 
oprócz przestrzegania przepisów dostawcy 
zobowiązani są ustanowić programy (IMDS lub 
równoważne) w celu zbierania danych od 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/U/D20130888Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010630639/U/D20010639Lj.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:136:0003:0280:en:PDF
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Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania 
substancji i mieszanin 
 
Hiperłącze 
 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz.U.2018.143) 
 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim  
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin 
 
Hiperłącze do tekstu w języku polskim 
 

o Zakres Ustawy: 
• Dotyczy wszystkich substancji chemicznych, również wykorzystywanych w 

procesach przemysłowych. 
 

o Najważniejsze punkty dla dostawców: 
• Rejestracja materiałów niebezpiecznych. 
• Osoba produkująca mieszaninę i wprowadzająca ją na terytorium Polski 

zobowiązana jest powiadomić o niej Inspektora ds. substancji chemicznych, 
przekazując kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej. 

• Identyfikacja wykorzystanych materiałów niebezpiecznych. 
• Wymogi dotyczące pakowania, składowania i transportu materiałów 

niebezpiecznych. 
• Ustanowienie, utrzymanie i prowadzenie aktualnego wykazu wyprodukowanych, 

importowanych lub używanych substancji niebezpiecznych, mieszanin 
niebezpiecznych, substancji niebezpiecznych lub mieszanin stwarzających 
ryzyko. 

• Ocena i ograniczenie ryzyka. 
• Powiadomienie użytkowników o sposobach ograniczenia ryzyka. 

producentów materiałów do wszystkich 
komponentów. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1272&from=PL
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110630322/U/D20110322Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000445/O/D20120445.pdf

