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Przyszłość - polskie pomysły

Szanowni Państwo,

Za nami pierwszy rok działalności BSP. Jako 
organizacja zdobyliśmy pierwsze doświadczenia i 
osiągnęliśmy pierwsze sukcesy. Dziś, patrząc w 
przyszłość, oceniamy skuteczność naszych działań 
i wskazujemy, które z nich należy rozwijać w 
świetle strategicznych celów Unii Europejskiej i w 
interesie członków i partnerów BSP.

Rok 2020 i jego kolejne miesiące upłyną pod 
znakiem kryzysu ekonomicznego wywołanego 
pandemią wirusa SARS-CoV2. Sytuacja 
epidemiologiczna pociągnęła za sobą liczne 
negatywne konsekwencje dla światowego 
biznesu. Konsekwencją tej nadzwyczajnej sytuacji 
jest przetaczająca się przez UE debata na temat 
modeli ekonomicznych, polityk gospodarczych i 
celów rozwojowych. W ramach tych działań 
odnotowujemy z satysfakcją przyjęcie przez KE 
m.in. naszego postulatu, aby wychodzenie z 
kryzysu stało się nadrzędnym priorytetem UE na 
najbliższe lata. Ten postulat znalazł swoje 
odzwierciedlenie w dobrej dla UE i polskiej 
gospodarki propozycji wieloletnich ram 
finansowych (2021-2027) oraz specjalnych 
unijnych funduszy antykryzysowych.

Prognozy Komisji Europejskiej wskazują, że polskie 
firmy mają szansę przejść przez ten trudny czas 
bez większego uszczerbku ekonomicznego. 
Będzie to wymagało dalszego umacniania ich 
pozycji konkurencyjnej. Siłą polskich firm jest 
chwalona w Europie umiejętność dobrego 
zarządzania w bezprecedensowych sytuacjach 
kryzysowych. Chcąc wzmacniać i promować te 
sukcesy na arenie UE, w nadchodzących 
miesiącach jako BSP będziemy dalej rozwijać nasz 
najsilniejszy atut: budowanie mostów między 
doświadczeniami polskiego biznesu i nauki, a 
kluczowymi uczestnikami unijnych negocjacji.

Piotr Dytko 
Prezes Zarządu

03

Artur Zasada  
Członek Zarządu

Wojciech Kasprowski 
Członek  Zarządu



Przyszłość - polskie pomysły

Będziemy gospodarzami kolejnych spotkań i debat z kluczowymi urzędnikami 
unijnymi i najważniejszymi ekspertami oraz dalej aktywnie opiniować unijne 
projekty legislacyjne i strategiczne propozycje na każdym etapie ich powstawania. 
Stale rozbudowujemy ofertę dla naszych członków i partnerów, udostępniając 
profesjonalne narzędzia udziału w europejskiej debacie oraz zapewniając bliskość do 
procesów decyzyjnych.

BSP będzie dalej aktywnie śledzić i uczestniczyć w negocjacjach dotyczących 
europejskich rozwiązań wyjścia z kryzysu. Równolegle skupiamy się na szukaniu 
optymalnych sposobów osiągnięcia długofalowych celów klimatycznych UE. 
Zwracamy uwagę na to, by gra interesów narodowych na arenie Komisji i 
Parlamentu Europejskiego, w tym np. poziom pomocy publicznej lub postulaty 
zmiany unijnych zasad konkurencji, nie stały się narzędziem nowych barier i 
nierówności na wspólnym rynku. Nie zapominamy też o potencjale budowania tzw. 
soft power w Brukseli. Włączamy się w inicjatywy, które pozwolą przy okazji 
przybliżania wizerunku polskiego biznesu także na promocję Polski. Mamy nadzieję, 
że kolejny rok pozwoli nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych członków. 
To nasze zobowiązanie, które stawiamy sobie jako priorytet naszej działalności.

Zapraszamy Państwa do wspólnej pracy nad wdrażaniem najlepszych pomysłów na 
rozwój polskiej i europejskiej gospodarki.

Zarząd Business & Science Poland
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Wstęp - o nas

BSP - łączymy Unię Europejską z polskim biznesem i nauką

Misja: Business & Science Poland oferuje członkom i partnerom 
profesjonalne narzędzia do wpływania na unijne środowisko 
regulacyjne oraz buduje skuteczne koalicje wspierające 
interesy polskiego przemysłu i nauki.

Polska gospodarka i nauka są częścią wspólnego rynku Unii Europejskiej od dwóch 
dekad. W 2003 r., gdy Polacy rozstrzygali w referendum o naszej akcesji, produkt 
krajowy brutto na głowę mieszkańca wynosił ok. 22 tys. zł. Dziesięć lat później, w 2013 
roku PKB per capita wynosił ok. 42 tys. zł. Okres naszej obecności w UE przyniósł też 
wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw - w lutym 2014 roku 
wynosiło  3,8 tys. PLN, podczas gdy 10 lat wcześniej zaledwie 2,4 tys. PLN. W 2017 r. 10 
największych firm zanotowało przychód w wysokości 332 mld PLN, czyli trzykrotnie 
wyższy niż 10 największych firm w 2004 r. (140 mld PLN). Podczas obu największych 
powojennych kryzysów gospodarczych (2008 i 2020) polska gospodarka odnotowała 
najmniejszy uszczerbek we wzroście PKB na tle pozostałych krajów UE. 

W tym czasie zmieniała się też sama Unia Europejska, jej cele i proces decyzyjny. W 
Brukseli swoje źródło ma ponad 75% prawa obowiązującego w Polsce. Tylko w 
ostatnich 6 miesiącach w Komisja Europejska przeprowadziła ponad 50 publicznych 
konsultacji ws. projektów europejskich przepisów oraz ponad 120 konsultacji ws. tzw. 
map drogowych, czyli dokumentów o znaczeniu strategicznym, wyznaczających 
kierunek przyszłych działań. 

W Brukseli obecni są przedstawiciele wszystkich sektorów europejskiej gospodarki, 
nauki i grup interesów społecznych, regionalnych i innych. Większość z nich działa w 
Brukseli od powstania Wspólnot Europejskich. Wszystkie te organizacje posiadają 
wiedzę i doświadczenie w walce o własne interesy. 

Polska gospodarka potrzebuje jeszcze silniejszego głosu na forum Unii Europejskiej.  
W tym celu powstało Business & Science Poland, czyli związek pracodawców, 
którego nadrzędnym celem jest reprezentowanie polskiego biznesu oraz nauki w 
środowisku unijnym. Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów i doskonałemu 
rozumieniu mechanizmów unijnego procesu legislacyjnego, BSP oferuje swoim 
członkom profesjonalne narzędzia wpływania na decyzje podejmowane w Brukseli. 
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Wstęp - o nas

Stała obecność w Brukseli, blisko procesu decyzyjnego, daje możliwość  
monitorowania unijnej agendy legislacyjnej i reprezentowania polskiego stanowiska 
już od samego początku procesu decyzyjnego. Business & Science Poland stwarza 
taką możliwość dla wszystkich polskich firm i  organizacji branżowych. Jednym z 
głównych celów Związku jest zwiększenie obecności i znaczenia polskiego biznesu 
na forum UE.
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Obecny kryzys gospodarczy wywołany pandemią z dużym prawdopodobieństwem 
stanie się momentem zwrotnym w wielu obszarach. Na wyzwania dotyczące zielonej 
i cyfrowej transformacji nakłada się niepewność co do istniejących reguł polityki 
handlowej, przemysłowej, czy konkurencji. Polska gospodarka, zdaniem prognoz 
Komisji Europejskiej, jest oceniana jako jedna z najlepiej przygotowanych do przejścia 
przez ten czas – 4,3 proc. spadku PKB jest najpłytszą recesją wśród wszystkich krajów 
Wspólnoty. Jednak napięcia wywołane kryzysem z pewnością będą wykorzystywane 
do przeformułowania zasad gry na wspólnym rynku. Polskie przedsiębiorstwa muszą 
być w tej dyskusji obecne, aktywne i skuteczne. Interesów polskiej gospodarki na 
kolejne dekady nie da się wynegocjować będąc wyłącznie w Warszawie. BSP będzie 
dalej łączyć Unię Europejską z polskim biznesem i nauką.



Wstęp - o nas
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Unikalność oferty BSP można zdefiniować za pomocą trzech cech. Przede 
wszystkim jest to bliskość procesu decyzyjnego, szeroka reprezentacja 
sektorowa ułatwiająca budowanie relacji z otoczeniem, które przekładają się 
na dostęp do instytucji unijnych oraz synergia osiągnięta dzięki współpracy 
firm z różnych sektorów polskiej gospodarki. 

Nasz model pracy opiera się na narzędziach pozwalających:

(1) na bieżąco przewidywać i monitorować powstawanie 
unijnych projektów

#BSP_insight to jeden z naszych regularnych formatów do 
wymiany wiedzy eksperckiej przekazywanej bezpośrednio przez 
ekspertów unijnych instytucji naszym członkom i partnerom

(2) trafnie i skutecznie analizować i dobierać argumenty

#BSP_papers to forma opracowań kluczowych tematów na 
potrzeby analizy priorytetowych tematów agendy europejskiej; 
analiza powstaje w wyniku stałego dialogu na spotkaniach grup 
roboczych i eksperckich z udziałem członków i partnerów BSP

(3) zapewniać bezpośredni i przejrzysty dostęp do kluczowych 
postaci procesu decyzyjnego

#BSP_connects to regularny format spotkań z urzędnikami 
Komisji, Parlamentu i Rady UE, Stałych Przedstawicielstw przy UE 
oraz kluczowymi ekspertami i liderami opinii.



Wstęp - o nas
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Aktywność BSP - network

Własna przestrzeń konferencyjno - biurowa w Brukseli
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W ciągu 9 miesięcy korzystania z 
tymczasowych pomieszczeń w Brukseli, 
równolegle, prowadziliśmy prace 
adaptacji i wykończenia naszego biura 
w Brukseli. W efekcie członkowie i 
partnerzy Business & Science Poland 
uzyskali dostęp do unikalnej przestrzeni 
z elementami polskiego designu w 
sercu brukselskiej dzielnicy 
‘europejskiej’ : 5 min. spaceru od Komisji 
i Parlamentu Europejskiego, pod 
jednym dachem z największymi 
organizacjami biznesowymi, vis-a-vis 
niemieckiej izby przemysłowej.

Nowoczesna przestrzeń biurowo- 
konferencyjna umożliwia budowanie 
relacji, w ramach których członkowie 
BSP mogą bezpośrednio przekazywać 
swoje opinie i uwagi partnerom w 
Brukseli: posłom PE, urzędnikom KE, 
dyplomatom, przedstawicielom 
mediów i organizacji biznesowych, 
liderom opinii. Dzięki wizytom 
ministrów i ekspertów polskiej 
administracji, nasze debaty łączyły 
wszystkie strony unijnego procesu 
decyzyjnego. 

Do marca br., łącznie, gościliśmy ponad 
1000 osób z głównych kręgów 
negocjacji unijnych przepisów. 
Pandemia COVID-19 i związane z nią 
ograniczenia zmusiły nas do 
przeniesienia spotkań na platformy 
on-line. Kolejne spotkania w formule live 
przenieśliśmy na jesień 2020 roku.



Aktywność BSP - network

Maj 2019

Otwarcie BSP w Brukseli

Z udziałem Premiera Morawieckiego i 
Komisarza Šefčoviča, w przededniu 
inauguracji IX kadencji Parlamentu 
Europejskiego oraz Komisji Europejskiej 
Ursuli von der Leyen 

Wrzesień 2019 

„Back to Business” 

Pierwsza z serii debat w siedzibie BSP - 
dyskusja w gronie polskich europosłów i 
przedstawicieli unijnych instytucji na 
temat programu prac Komisji 
Europejskiej i wyzwań dla polskiego 
przemysłu 

Listopad 2019

BSP w Parlamencie Europejskim

Dyskusja na temat polskich pomysłów 
dot. unijnych priorytetów, przy 
współpracy z prof. Krasnodębskim 
(MEP), Polskim Instytutem 
Ekonomicznym oraz z udziałem PKN 
Orlen
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Kluczowe spotkania i debaty #BSP_connects



Aktywność BSP - network

Kluczowe spotkania i debaty #BSP_connects
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Lipiec 2019

Konrad Szymański, minister ds. 
europejskich

Otwarta dyskusja członków BSP, 
polskich urzędników KE i dyplomatów z 
ministrem ds. europejskich nt. polskich 
priorytetów w nowym cyklu 
instytucjonalnym

Wrzesień 2019

Jolana Mungengova, gabinet 
komisarz ds. handlu

Dyskusja członków BSP z członkinią 
gabinetu Komisarz ds. Handlu w 
sprawie możliwego kształtu polityki 
handlowej w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu. 

Październik 2019

Dynamika procesu decyzyjnego 
UE - szkolenie dla członków

Warsztaty dla członków BSP z udziałem 
przedstawicieli instytucji UE nt. 
specyfiki procesu decyzyjnego w 
Parlamencie Europejskim, Komisji i 
Radzie UE.
 

 



Aktywność BSP - network

Grudzień 2019 

Min. Rozwoju, Jadwiga 
Emilewicz

Spotkanie w gronie członków oraz 
partnerów BSP z Minister Rozwoju oraz 
urzędnikami wysokiego szczebla 
Komisji Europejskiej na temat polskich 
priorytetów w programie prac UE

Grudzień 2019 

Min. Funduszy UE, Małgorzata 
Jarosińska-Jedynak

Spotkanie z Panią Minister w gronie 
członków i partnerów BSP oraz 
urzędników KE na temat założeń i 
wykorzystania unijnych środków 

Luty 2020 

Min. Cyfryzacji, Marek Zagórski 

Spotkanie członków i partnerów BSP na 
temat priorytetów cyfrowej 
transformacji i szans polskiej gospodarki 
w obliczu nowych wyzwań 
technologicznych
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Kluczowe spotkania i debaty #BSP_connects



Aktywność BSP - network
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Marzec 2020 

KGHM na temat przyszłości 
miedzi w Zielonym Ładzie

Spotkanie otwarte z udziałem posłów 
PE, wysokich urzędników KE oraz 
ekspertów na temat szans i wyzwań 
sektora miedziowego w zielonej 
transformacji

Kwiecień 2020 

Webinar BSP ws. CBAM 

Ograniczenia związane z COVID19 
zmusiły nas do przeniesienia wszystkich 
spotkań online - pierwsza debata dla 
członków i partnerów BSP w tej formule 
dotyczyła propozycji KE wprowadzenia 
‘węglowej opłaty granicznej’ 

CSR

Polish Run 2019 i 2020

Włączamy się w inicjatywy budujące 
relacje w brukselskim środowisku 



Aktywność BSP - network

#BSP_opinion 

Stanowiska i opinie BSP 

BSP wzięło udział w 10 konsultacjach 
publicznych oraz sformułowało 11 
stanowisk wobec tematów z bieżącej 
agendy UE.

#BSP_insight

Wiedza ekspercka 

W ramach regularnych spotkań z 
ekspertami instytucji UE członkowie i 
partnerzy mogli włączyć się do dyskusji 
m. in. na temat systemu EU ETS, 
zrównoważonego finansowania, 
inicjatyw wodorowych, programu 
Horyzont i zasad procesu legislacyjnego 
oraz tworzenia oceny wpływu legislacji. 

Monitoring agendy UE

Biuletyn BSP i przegląd prasy 

Członkowie i partnerzy BSP otrzymują 
codzienny przegląd unijnych mediów 
oraz autorski Biuletyn BSP omawiający 
wybrane tematy z agendy UE
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Aktywność BSP - UE 

Przykład 1: Budowanie sojuszy 
Projekt wytycznych KE ws. pomocy państwa w ramach ETS 

BSP włączyło się w proces formułowania nowych wytycznych dotyczących 
rekompensat za zwiększone koszty energii elektrycznej wynikające z systemu ETS. 
Regulacje te, zezwalające na stosowanie mechanizmu kompensacji wobec firm, 
których produkcja związana jest z wysoką konsumpcją energii elektrycznej, zostaną 
dostosowane do nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji na lata 
2021–2030. Komisja Europejska ma intencję ograniczenia liczby sektorów 
uprawnionych do korzystania z pomocy państwa.

Alarm w tej sprawie podniesiony przez BSP pozwolił na włączenie do działania 
organizacje sektorowe naszych członków oraz uzyskanie wsparcia m. in. 15 polskich 
eurodeputowanych z trzech komisji parlamentarnych i wszystkich grup 
politycznych, którzy wystosowali list do Vice-Przewodniczących Komisji Europejskiej 
podkreślając, że system rekompensat ma na celu przeciwdziałanie ryzyku 
przenoszenia się firm o wysokiej konsumpcji energii elektrycznej poza UE oraz 
minimalizowanie zakłóceń w konkurencji na rynku wewnętrznym. 

… Alarm w tej sprawie podniósł min. Business and 
Science Poland… 
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Aktywność BSP - UE 

Wrzesień 2019
program prac KE

„Węglowy mechanizm graniczny” to nowa inicjatywa, która pojawiła się w programie 
Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. W zamierzeniu ma to 
być nowy unijny instrument prawny włączający import do polityki klimatycznej UE i 
przeciwdziałający tzw.  „ucieczce węglowej”.

BSP wraz z członkami,  jako jedna z pierwszych organizacji w Brukseli wypracowała 
kompleksowe stanowisko w tej sprawie. Udało nam się uwzględnić jej techniczne i 
koncepcyjne wyzwania, perspektywę partnerów zagranicznych oraz zgodności 
mechanizmu z WTO.  Dzięki temu interesy naszych członków mogą być brane pod 
uwagę na etapie ‘deski kreślarskiej’, czyli nawet przed otwarciem konsultacji 
publicznych czy przyjęciem przez Komisję Europejską propozycji legislacyjnej. 

BSP bierze udział w debacie od jesieni 2019 roku, budując koalicje zgodne z 
interesem naszych członków. Nasze stanowisko zostało przekazane do partnerów 
instytucjonalnych i w znacznym stopniu zostało odzwierciedlone w stanowisku 
rządu RP oraz w opracowaniu brukselskiego think-tanku wiodącego w temacie 
CBAM.

Marzec 2020
#BSP_connects 

Konsultacje publiczne

Przykład 2: Działanie na wczesnym etapie
Propozycja unijnego ‘węglowego mechanizmu granicznego’ 
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Listopad 2019
#BSP_paper



Aktywność BSP - UE 

Przykład 3: Wsparcie działań sektorowych
Stanowisko UE w/s globalnego systemu handlu emisjami w 
lotnictwie (CORSIA) 

Kwiecień 2020 
#BSP_Paper

Maj 2020
#BSP_Connect

Czerwiec 2020
Decyzja Rady UE ds. transportu
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BSP podjęło działania wspierające sektor lotniczy w sprawie wynikającej z kryzysu 
wywołanego przez COVID-19. Wstrzymanie ruchu lotniczego spowoduje znaczne 
zmniejszenie liczby emisji lotniczych w 2020 roku. Uwzględnienie średnich emisji za 
lata 2019-2020 jako okresu referencyjnego w systemie CORSIA skutkowałoby 
oderwaną od rzeczywistości niską wartością, ponad którą linie lotnicze musiałyby 
ponosić nieuzasadnione wysokie koszty związane z kompensacją za emisje. 

BSP włączyło się w wysiłki sektora lotniczego i w kwietniu 2020 roku przedstawiło 
postulat zmiany okresu referencyjnego w stanowisku skierowanym do Komisji 
Europejskiej na temat priorytetów wychodzenia z kryzysu. Podjęte działania 
wzmocniły przekaz innych organizacji branżowych, co skutkowało podjęciem decyzji 
przez 27 ministrów transportu zgodnie z postulatami operatorów lotniczych.

W efekcie, podczas posiedzenia Rady ICAO,  UE przedstawi propozycję przyjęcia 
bardziej korzystnego roku 2019 r. jako wartości bazowej dla poziomów emisji CO2 w 
lotnictwie.  
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Stanowiska i opinie - UE 

BSP od swojego powstania 
wzięło udział w 10 sesjach 
konsultacji społecznych oraz 
przedstawiło stanowisko w 11 
kluczowych inicjatywach UE. 
Zabraliśmy głos w sprawie 
priorytetowych obszarów 
odbudowy europejskiej 
gospodarki po pandemii 
COVID-19 w postaci listu do 
Przewodniczącej KE Ursuli Von 
der Leyen i innych istotnych 
uczestników debaty europejskiej. 

Przygotowane i przedstawione 
dokumenty uwzględniały interes 
naszych członków przy realnym 
ujęciu celów UE w określonych 
obszarach. 
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Stanowiska i opinie - UE 

Czysta energia – unijna strategia wodorowa

Strategia wodorowa ma na celu wyznaczenie kierunków 
zastosowania i wzmocnienia produkcji i użycia czystego wodoru, 
ze szczególną uwagą poświęconą odnawialnemu wodorowi.
Rodzaj dokumentu: Komunikat KE 
 

Klimatyczne cele redukcyjne 2030

Dokument ma przedstawić plany ws. obniżenie emisji gazów 
cieplarnianych (50-55%) w celu  osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r. W dokumencie mają znaleźć się także 
analiza oddziaływania na gospodarkę, społeczeństwo i 
środowisko oraz możliwe propozycje polityk UE
Rodzaj dokumentu: Komunikat KE 

Zrównoważone finansowanie - klasyfikacja dla zielonych 
inwestycji 

W ramach inicjatywy stworzona zostanie klasyfikacja listy 
działalności gospodarczych uznanych za zrównoważone (tzw. 
taksonomia), co ułatwi inwestowanie w działania przyczyniające 
się do adaptacji i mitygacji zmian klimatu.
Rodzaj dokumentu: Akt wykonawczy 

Rewizja Dyrektywy o opodatkowaniu energii
Rewizja dyrektywy ma na celu dopasowanie systemu 
opodatkowania energii do ambicji UE wyznaczonych w 
Europejskim Zielonym Ładzie, w tym do planów redukcyjnych 
oraz zachowanie jednolitego rynku poprzez zmianę zakresu i 
struktury stawek podatkowych oraz stosowania fakultatywnych 
zwolnień i ulg podatkowych
Rodzaj dokumentu: propozycja legislacyjna (wniosek dotyczący 
projektu Dyrektywy)
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Stanowiska i opinie - UE 

Europejskie prawo klimatyczne - osiągnięcie neutralności 
klimatycznej do roku 2050 

Rozporządzenie ma na celu zagwarantowanie, że polityczny cel 
neutralności klimatycznej zostanie sformułowany w formie 
obowiązku prawnego, wszystkie polityki unijne będą zgodne z 
założeniami Zielonego Ładu, a każdy sektor gospodarki będzie 
się przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych.
Rodzaj dokumentu: propozycja legislacyjna (wniosek dotyczący 
Rozporządzenia)

Węglowy mechanizm graniczny (Carbon Border Adjustment 
Mechanism)

Idea wprowadzenia CBAM ma odpowiedzieć na problem braku 
równorzędnych wysiłków klimatycznych po stronie partnerów 
handlowych UE i rosnącego śladu węglowego po stronie 
importu.
Rodzaj dokumentu: propozycja legislacyjna (wniosek dotyczący 
Dyrektywy)
 
Europejski Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (JTF)

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ma działać w 
ramach polityki spójności aby wspierać regiony zmagające się z 
zieloną transformacją i zapobiegać zwiększaniu nierówności 
między regionami.
Rodzaj dokumentu: propozycja legislacyjna (wniosek dotyczący 
Rozporządzenia)
 
Biała Księga ws sztucznej inteligencji, unijne podejście 

Biała księga nt. Sztucznej inteligencji ma wyznaczać możliwości 
maksymalnego wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji 
dla rozwoju gospodarczego i innowacyjności UE przy 
jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa oraz 
poszanowania podstawowych praw funkcjonujących w UE.
Rodzaj dokumentu: dokument strategiczny (biała księga)
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Członkowie - BSP 
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