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Ustawa o elektromobilności – start z zaciągniętym ręcznym?
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317, dalej Ustawa), która z jednej strony stanowi 

1transpozycję przepisów unijnych  do polskiego porządku prawnego, a z drugiej wpisuje się w długofalowy program gospodarczy 
określany mianem Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, weszła w życie 22 lutego 2018 r. 

Nowa Ustawa skupia się na stymulowaniu rozwoju elektromobilności w Polsce poprzez zastosowanie systemu zachęt (np. dla kierowców) przy jednoczesnej 
rozbudowie niezbędnej infrastruktury. Część zapisów Ustawy może jednak wywołać dyskusje.

Liczne zmiany

Ustawa kładzie przede wszystkim nacisk na rozwój infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych (m.in. energia elektryczna, wodór, gaz ziemny) w 
transporcie. Znajduje to wyraz m.in. w:

1) założeniach dotyczących budowy ponad 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną oraz 70 punktów tankowania sprężonego gazu (CNG);

2) możliwości utworzenia przez samorządy  w których ograniczać się będzie wjazd pojazdów innych niż elektryczne oraz napędzanych stref czystego transportu,
wodorem lub (pod pewnymi warunkami) gazem ziemnym;

3)  we flotach administracji państwowej (20% od 2023 r.).zwiększaniu udziału pojazdów elektrycznych

W pozostałym zakresie, rozwojowi elektromobilności sprzyjać ma system zachęt skłaniający do korzystania z pojazdów wykorzystujących paliwa alternatywne. Opiera 
się on przede wszystkim na  samochodów elektrycznych oraz napędzanych wodorem, a do 2021 r. – także hybrydowych; zwolnieniu z podatku akcyzowego
umożliwieniu poruszania się aut elektrycznych (do 2026 r.);  dla aut elektrycznych oraz po buspasach zwolnieniu z opłat za parkowanie zwiększeniu wysokości 
odpisów amortyzacyjnych na auta elektryczne.

Możliwe dalsze dyskusje

Jakkolwiek Ustawa zmierza do przeorientowania dotychczasowego wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, tak część jej zapisów może prowadzić do 
sporów. Dotyczy to w szczególności przepisów dotyczących stref czystego transportu. I tak na przykład auta hybrydowe, choć także bazujące częściowo na napędzie 
elektrycznym, nie zostały ujęte na liście pojazdów mogących wjechać do tych stref. Z kolei niektóre środowiska zwracają uwagę na fakt, ze wśród pojazdów 
zwolnionych z obowiązku spełniania wymogów dotyczących wjazdu do stref czystego transportu (np. pojazdy wojskowe, pojazdy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) 
nie znalazły się pojazdy obsługiwane przez osoby niepełnosprawne. 

Wątpliwości rodzi także wcielenie postanowień Ustawy w życie, w szczególności w zakresie faktycznych szans rozwoju sieci komercyjnych stacji ładowania pojazdów.

Z oceną trzeba zaczekać

Ustawa ma niewątpliwie istotne znaczenie dla zwolenników elektromobilności w Polsce. Niemniej na obecnym etapie trudno jest ocenić, czy określone w Ustawie 
narzędzia pozwolą na faktyczny rozwój elektromobilności, czy też konieczna okaże się ich modyfikacja bądź wprowadzenie innych, dodatkowych rozwiązań – z oceną 
nowych przepisów trzeba zatem jeszcze zaczekać.

1(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych) 
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Pracownicze Plany Kapitałowe od 1 stycznia 2019 r.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy gruntownie przebudowującej struktury obecnego 
III filaru emerytalnego. Osią projektu jest utworzenie obowiązkowych Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które mają 
stać się narzędziem do systematycznego oszczędzania  z myślą o emeryturze.

Uczestnictwo 

Zgodnie z projektem ustawy uczestnictwo w PPK będzie obowiązkowe praktycznie dla wszystkich podmiotów zatrudniających. W pierwszej kolejności 
nowe obowiązki obejmą dużych przedsiębiorców. Natomiast dla mniejszych przedsiębiorców zostaną zaproponowane okresy przejściowe, podczas których 
podmioty zatrudniające będą mogły przystąpić do PPK dobrowolnie.

Osoby zatrudnione (nie tylko pracownicy, ale także np. usługodawcy, zleceniobiorcy) w wieku od 19 do 55 lat będą zapisywani do PPK automatycznie, z 
prawem odstąpienia poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Automatyzm oznacza w tym wypadku odnawianie uczestnictwa co dwa lata. Pracownicy w 
wieku powyżej 55 lat (ale poniżej 70) będą mogli przystąpić do PPK dobrowolnie.

Składki

W projekcie zakłada się obligatoryjne opłacanie składki na PPK przez osoby zatrudnione oraz podmioty zatrudniające. Osoba zatrudniona będzie miała 
obowiązek zadeklarować składkę podstawową w wysokości 2% wynagrodzenia oraz będzie miała możliwość zadeklarowania dodatkowej składki do 2%. 
Składka osoby zatrudnionej będzie opodatkowana.

Dla podmiotów zatrudniających składka podstawowa będzie wynosić 1,5% wynagrodzenia pracownika, natomiast składka dodatkowa do 2,5%. Składka będzie 
zwolniona ze składek na ZUS oraz będzie mogła być wliczana do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto projekt zakłada dofinansowanie części składki 
podmiotu zatrudniającego ze środków publicznych w formie tzw. dopłaty rocznej (po spełnieniu określonych warunków) oraz jednorazową składkę powitalną.

PPE jako alternatywa dla PPK

Z projektowanych regulacji wynika, że alternatywę dla PPK będą mogły stanowić, obecnie dobrowolne, Pracownicze Programy Emerytalne (dalej jako: PPE). 
Jednak aby PPE faktycznie zwalniały z PPK, będą musiały spełniać określone warunki. Obowiązkowe będzie m.in. odprowadzanie składek na PPE na poziomie 
min. 3,5 % przez podmiot zatrudniający. Partycypacja pracownika w uiszczaniu składek pozostanie dobrowolna. Jednak w wyniku nowelizacji PPE obejmą 
wszystkie osoby zatrudnione, a nie – jak to ma miejsce obecnie – wyłącznie pracowników.

Projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych, nie trafił jeszcze do Sejmu, w związku z czym ww. regulacje mogą zostać doprecyzowane. Będziemy na 
bieżąco monitorować i informować Państwa o postępie prac nad projektem ustawy o PPK.
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Zakazane będzie produkowanie, oferowanie i wprowadzanie do obrotu towarów, których cechy, proces produkcji lub wprowadzania na 
rynek zostały ukształtowane w następstwie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how, informacji poufnych).

Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, która powinna wejść w życie 9.06.2018 r. 

Nowelizacja wprowadza do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943, której celem jest zapewnienie równego poziomu 
ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa na obszarze UE i tym samym, zachęcenie przedsiębiorców do międzynarodowej współpracy.

Kto odpowie za naruszenie?

Naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa będzie nie tylko bezprawne wykorzystanie lub ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ale również 
samo ich pozyskanie bez zgody przedsiębiorcy.

Odpowiedzialność przypisać będzie można osobom, które uzyskają informacje „u źródła” lub pośrednio, jeśli wiedziały lub z łatwością mogły się dowiedzieć o ich 
nielegalnym pochodzeniu (lub gdy pozyskały je nieodpłatne).

Większe wymagania dla przedsiębiorców

W celu ochrony informacji przed ich ujawnieniem osobie nieuprawnionej, wymagane będzie podejmowanie przez przedsiębiorców działań rozsądnych, uzasadnionych 
w danych okolicznościach (do tej pory wystarczające było podejmowanie działań niezbędnych, np. poinformowanie o poufnym charakterze informacji – wyrok SN z dnia 
06.06.2003 r., IV CKN 211/01). 

Pracownik nie wykorzysta tajemnicy pracodawcy

Dyrektywa zakłada brak ograniczeń czasowych ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w czasie. Z tego względu, przestanie obowiązywać 3-letnie ograniczenie ochrony 
informacji poufnych ujawnionych pracownikowi.

Nowe sankcje

Obok dotychczasowych sankcji, projekt nowelizacji przewiduje możliwość zobowiązania naruszyciela do:

– zapłaty stosownego wynagrodzenia (zamiast zakazu wykorzystywania know-how, jeżeli zakaz mógłby spowodować niewspółmierne straty dla naruszyciela 
działającego w dobrej wierze i nie sprzeciwia się temu uzasadniony interes powoda);

– zapłaty hipotetycznej opłaty licencyjnej za wykorzystywanie know-how (zamiast odszkodowania);

– podania wyroku do publicznej wiadomości. 

Obecnie projekt nowelizacji jest w fazie opiniowania, a jego finalny kształt może jeszcze ulec zmianie.
Z jego pełną treścią oraz uzasadnieniem można zapoznać się .tutaj

Więcej informacji:
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Ważne zmiany w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa
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Niniejszy Newsle�er nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Olesiński & Wspólnicy nie ponosi 
odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii naszych 

ekspertów

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy
o  kontakt z doradcami O&W, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają 

lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów.

Olesiński i Wspólnicy Sp.k.,
ul. Powstańców Śląskich 2-4,

53-333 Wrocław 
Tel. +48 (71) 75 00 700
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