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P R A W O  U N I J N E

15 czerwca bieżącego roku zakończyły się 
konsultacje, które prowadzone były przez 
Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji 
Europejskiej (DG Energy) dotyczące zmian 
kwestii proceduralnych i technicznych 
w obowiązujących w czterech kodeksach 
sieci: CACM (wytyczne dotyczące aloka-
cji zdolności przesyłowych i zarządza-
nia ograniczeniami przesyłowymi), FCA 
(wytyczne dotyczące długoterminowej 
alokacji zdolności przesyłowych), EB GL 
(bilansowanie energii elektrycznej) oraz 
SO GL (wytyczne dotyczące pracy systemu 
przesyłowego energii elektrycznej).

Konsultacje Komisji Europejskiej 
w sprawie zmian w kodeksach 
sieciowych.

Kodeksy Sieci i Wytyczne są środkami 
stosowanymi na gruncie prawa Unii 
Europejskiej w celu budowy wspólnego, 
jednolitego rynku energii elektrycznej 
na terenie Wspólnoty. Kodeksy Sieci 
i  Wytyczne wprowadzane są do obrotu 
prawnego w formie Rozporządzeń 
Komisji Europejskiej, odpowiednio na 
podstawie art. 6 i 18 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
Nr 714/2009 z  dnia 13 lipca 2009 r. 
w sprawie warunków dostępu do sieci w 
odniesieniu do transgranicznej wymiany 
energii elektrycznej i uchylającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz.U. UE L 
211/15). Kodeksy Sieci są opracowywane 
dla kwestii transgranicznych związanych 
z sieciami przesyłowymi, kwestii integracji 
rynku, głównie poprzez eliminację barier 
technicznych, a ponadto określają zasady 
funkcjonowania i zarządzania systemami 
energetycznymi. >
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Konsultacje prowadzone były ze względu 
na fakt, że Komisja planuje przyjęcie 
nowego rozporządzenia wykonawczego, 
które będzie wyjaśniać niejednoznaczne 
sformułowania w dotychczasowych prze-
pisach dotyczących procesu opracowy-
wania i zatwierdzania szczegółowych 
wspólnych zasad w ramach wytycznych 
regulujących transgraniczne aspekty hur-
towego rynku energii elektrycznej w Unii 
Europejskiej. 

STRONA 4

Obecnie Dyrekcja Generalna ds. Energii 
Europejskiej (DG Energy) analizuje zło-
żone przez wszystkich zainteresowanych 
propozycje, dlatego na projekt nowego 
rozporządzenia wykonawczego trzeba 
jeszcze poczekać. |

P R A W O  U N I J N E

Już 8 lipca 2020 r. Komisja Europejska 
przedstawi strategię wodorową Unii 
Europejskiej w ramach starań o osiąg-
nięcie neutralności klimatycznej do 2050 
roku.

Dekarbonizacja gospodarki jest jednym 
z pięciu priorytetów unii energetycznej 
Państw Członkowskich. Celem unijnej stra-
tegii wodorowej jest próba dekarbonizacji 
sektorów (próba eliminacji emisji CO2),  
w których emisja CO2 wciąż jest na wyso-
kim poziomie. Ministrowie państw człon-
kowskich Unii Europejskiej zgodzili się, że 
wodór, w szczególności ze źródeł odna-
wialnych, może być jedną z kluczowych 
innowacyjnych technologii energetycz-
nych pomagających UE w dekarbonizacji 
i utrzymaniu konkurencyjności.  

Strategia wodorowa  
Unii Europejskiej.

Jednocześnie ministrowie energii z Austrii, 
Belgii, Francji, Niemiec, Luksemburga 
i Holandii zadeklarowali, że umożliwią 
stworzenie przyszłościowej europejskiej 
infrastruktury wodorowej i płynnego rynku 
w najbliższej przyszłości. Stwierdzono 
potrzebę szybkiego zwiększenia skali 
produkcji wodoru w Europie, zwłaszcza 
wodoru odnawialnego, oraz wzmocnionej 
współpracy międzynarodowej w celu stwo-
rzenia globalnego rynku zielonego wodoru.

Ministrowie wezwali również Komisję 
Europejską do opracowania wniosków 
legislacyjnych UE związanych z rynkiem 
płynnego wodoru, do pogłębienia współ-
pracy międzynarodowej w celu zapew-
nienia wspólnych globalnych standardów, 
takich jak zrównoważony rozwój, biorąc 
pod uwagę spodziewaną przyszłą rolę 
importu wodoru w dekarbonizacji systemu 
energetycznego UE. |
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P R A W O  U N I J N E

18 czerwca 2020 r. Parlament Europejski 
przyjął w drodze rozporządzenia kryteria 
zrównoważonych inwestycji w ramach 
tzw. taksonomii. Taksonomia to „zielona 
lista”, czyli system klasyfikacji działalności 
gospodarczej zgodnej z zasadami zrów-
noważonego rozwoju. 

Przyjęta regulacja określa kryteria zrów-
noważonych inwestycji. Zgodnie z nimi 
zostało przyjęte sześć celów środowisko-
wych, mających umożliwić oznaczenie 
działalności gospodarczej jako zrówno-
ważonej pod względem środowiskowym, 
jeżeli przyczyni się ona do realizacji przy-
najmniej jednego z nich, nie wyrządzając 
znaczącej szkody żadnemu z pozostałych. 

Parlament Europejski  
przyjął nowe przepisy dotyczące 
zrównoważonych inwestycji.

Przyjęte cele to: 
• łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu, 
• zrównoważone użytkowanie i ochrona 

zasobów wodnych i morskich, 
• przejście gospodarki o obiegu zamknię-

tym, w tym zapobieganie powstawaniu 
odpadów i zwiększenie wykorzystania 
surowców wtórnych, 

• zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola oraz ochrona i przywracanie 
różnorodności biologicznej i ekosyste-
mów. > 

Parlament Europejski uznał,  
że w przepisach należy uwzględnić  
tzw. działania przejściowe,  
czyli takie które są niezgodne  
z neutralnością klimatu...
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Parlament Europejski uznał, że w prze-
pisach należy uwzględnić tzw. działania 
przejściowe, czyli takie które są niezgodne 
z  neutralnością klimatu, ale uznano je za 
niezbędne w przejś ciu do gospodarki 
neutralnej dla klimatu. Parlament uznał, że 
użycie paliw kopalnych, jak węgiel kamienny 
i brunatny nie mogą stanowić tzw. działań 
przejściowych, ale użycie gazu czy atomu 
mogą być zaliczone do technologii przej-
ściowych, pomagających w dążeniu do neu-
tralności klimatycznej przy zachowaniu że 
nie będą one szkodzić. 

W ich przypadku poziomy emisji gazów cie-
plarnianych muszą odpowiadać najlepszym 
wynikom w sektorze.

Przepisy wejdą w życie po publikacji  
w Dzienniku Urzędowym UE. Jednocześnie 
PE zapowiada, że Komisja Europejska 
będzie regularnie aktualizować techniczne 
kryteria kontroli dotyczące działań przej-
ściowych i do 31 grudnia 2021 r. powinna 
i zdefiniować kryteria identyfikacji działań, 
które mają znaczący negatywny wpływ na 
środowisko. |

P R A W O  K R A J O W E

W dniu 23 czerwca 2020 r. w Dzienniku 
Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 
19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocen-
towania kredytów bankowych udzielanych 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz o uproszczonym postępo-
waniu o zatwierdzenie układu w związku 
z wystąpieniem COVID-19 (Tarcza 4.0). 
W większości przepisy Tarczy 4.0 weszły 

w życie z dniem 24 czerwca 2020, wyjąt-
kiem przypadków wskazanych w Ustawie.
 
Twórcy ustawy za jej główne cele uznali 
pomoc dłużnikom, ochronę polskiego 
kapitału przed zagranicznymi przejęciami, 
a także obronę polskich przedsiębiorstw, 
miejsc pracy i konsumentów przed nega-
tywnymi skutkami koronawirusa. >

Tarcza  
antykryzysowa 4.0.

Twórcy tarczy za jej główne cele uznali  
pomoc dłużnikom, ochronę polskiego  
kapitału przed zagranicznymi przejęciami,  
a także obronę polskich przedsiębiorstw,  
miejsc pracy i konsumentów...
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Najważniejsze regulacje  
zawarte w Tarczy 4.0.

Uproszczona 
restrukturyzacja.

1

Wprowadzenie uproszczonej restruk-
turyzacji to najistotniejsza zmiana dla 
tysięcy przedsiębiorców. Ustawa wprowa-
dziła możliwość otwarcia uproszczonego 
postępowania restrukturyzacyjnego przez 
przedsiębiorcę. Zgodnie z przyjętym roz-
wiązaniem, przedsiębiorcy nie będą potrze-
bowali sądowej zgody na rozpoczęcie tej 
procedury. Wdrożenie jej przez przedsię-
biorcę w porozumieniu z doradcą restruk-
turyzacyjnym wstrzyma na cztery miesiące 
egzekucje, potrącenia oraz wypowiadanie 
najistotniejszych dla przedsiębiorstwa 
umów, a zarząd uwolni od odpowiedzial-
ności za długi spółki. Uproszczona restruk-
turyzacja będzie składała się z dwóch 
etapów. Pierwszy z nich w całości odby-
wać się będzie bez udziału sądu, za to 
pod nadzorem doradcy restrukturyzacyj-
nego pełniącego funkcję nadzorcy układu. 
Samodzielne rozpoczęcie postępowania 
restrukturyzacyjnego będzie możliwe po 
spełnieniu dwóch warunków - zawarcia 
przez przedsiębiorcę umowy z doradcą 
restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił 
funkcję nadzorcy układu oraz zamieszcze-
niu obwieszczenia w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym (MSiG) o poddaniu się 
restrukturyzacji. Nadzorca układu wspól-
nie z przedsiębiorcą przygotują propozy-
cje układowe i  przeprowadzą głosowanie, 
które może odbyć się z wykorzystaniem 

elektronicznych środków komunikacji. 
Dopiero po uzyskaniu większości 2/3 łącz-
nej wartości wierzytelności oraz ponad 
połowy głosujących rozpocznie się etap 
drugi i zostanie złożony do sadu wniosek 
o zatwierdzenie układu. Po prawomoc-
nym zatwierdzeniu układu rozpocznie 
się faza wykonania układu. Rozpoczęcie 
uproszczonego postępowania restruktu-
ryzacyjnego przez przedsiębiorcę zawiesi 
egzekucję zobowiązań, których domagają 
się od niego wierzyciele, maksymalnie 
do czterech miesięcy. Co jednak istotne, 
ochrona będzie polegała na zakazie pro-
wadzenia postępowań egzekucyjnych 
zarówno wierzytelności niezabezpieczo-
nych, jak i zabezpieczonych rzeczowo.

Zaznaczyć należy, iż z uproszczonego 
postępowanie skorzystać będą mogli 
nie tylko przedsiębiorcy, których trudna 
sytuacja finansowa powstała z powodu 
COVID-19, ale także, Ci przedsiębiorcy 
którzy obecnie znajdują się w stanie 
zagrożenia niewypłacalnością z innych 
przyczyn. Niniejsza regulacja ma charak-
ter czasowy. Możliwość obwieszczenia 
o otwarciu układu będzie obowiązywała do 
30 czerwca 2021 r., czyli przez szacowany 
okres oddziaływania negatywnych skutków 
ekonomicznych powstałych z powodu sze-
rzenia się epidemii COVID-19 >
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Walka z zagranicznymi  
przejęciami.

2

Pandemia wirusa SARS–CoV-2 spowo-
dowała, że niektóre strategicznie istotne 
spółki stanęły w obliczu niebezpieczeń-
stwa wrogiego przejęcia przez podmioty 
zagraniczne. Tarcza 4.0 ma umożliwić 
prezesowi UOKiK blokowanie przejęć 
wybranych spółek przez podmioty spoza 
UE/EOG/OECD. W tym celu Tarcza 4.0 
nowelizuje ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. 
o kontroli niektórych inwestycjach (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 117).

Nowela pierwotnie miała polegać ma na 
wprowadzeniu możliwości zablokowania 
przez Prezesa UOKiK transakcji, której 
skutkiem byłoby uzyskanie przez inwe-
stora spoza UE/EOG (tj. nie posiadającego 
obywatelstwa państwa członkowskiego 
UE/EOG lub siedziby na terytorium pań-
stwa członkowskiego UE/EOG lub posia-
dającego siedzibę na terenie UE/EOG, ale 
będącego spółką zależną lub oddziałem 
podmiotu, którego siedziba jest poza UE/
EOG) istotnego wpływu na funkcjonowa-
nie jednej ze spółek strategicznych z per-
spektywy bezpieczeństwa państwa. W 
wyniku poprawki zgłoszonej przez Senat 
RP spod kompetencji Prezesa UOKiK do 
zablokowania transakcji zostali wyłączeni 
inwestorzy z państw OECD.

Regulacja z założenia ma charakter cza-
sowy – ma obowiązywać przez okres 24 
miesięcy, przy czym przepisy zaczną obo-
wiązywać po upływie 30 dni od dnia wej-
ścia w życie Tarczy 4.0., tj. od dnia 24 lipca 
2020 r.

Szczególnej procedurze ochrony pod-
legają następujące podmioty:
• spółka publiczna z siedzibą w Rzeczypo-

spolitej Polskiej, niezależnie od prowa-
dzonej działalności;

• przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, który posiada mienie, 
które zostało ujawnione w jednolitym 
wykazie obiektów, instalacji, urządzeń 
i usług wchodzących w skład infrastruk-
tury krytycznej,

• przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, który opracowuje lub 
modyfikuje oprogramowanie w odnie-
sieniu do określonych w ustawie działal-
ności,

• przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, który świadczy usługi 
gromadzenia lub przetwarzania danych 
w chmurze obliczeniowej,

• przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, prowadzący działalność 
gospodarczą, której przedmiotem jest: 
wytwarzanie energii elektrycznej, pro-
dukcja benzyn silnikowych lub oleju na-
pędowego, transport rurociągowy ropy 
naftowej, benzyn silnikowych lub oleju 
napędowego, magazynowanie i prze-
chowywanie benzyn silnikowych, oleju 
napędowego, gazu ziemnego, podziem-
ne magazynowanie ropy naftowej lub 
gazu ziemnego, produkcja chemikaliów, 
nawozów oraz wyrobów chemicznych, 
wytwarzanie i obrót materiałami wybu-
chowymi, bronią i amunicją oraz wyro-
bami i technologią o przeznaczeniu woj-
skowym lub policyjnym, regazyfikacja lub 
skraplanie gazu ziemnego, przeładunek 



Prostsze  
przetargi.

3

W Ustawie zaproponowano kilka punkto-
wych, ale istotnych regulacji dotyczących 
zamówień publicznych. 

Najistotniejsza propozycja to ograniczenie 
możliwości potrącania kar umownych. Na 
czym to polega, wytłumaczyło Ministerstwo 
Rozwoju na przykładzie. Należy sobie wyob-
razić, że wykonawca w okresie stanu epi-
demii nie wykonał w terminie zamówienia 
publicznego, przy czym niewykonanie nie 
było spowodowane epidemią koronawi-
rusa. W umowie przewidziano wysoką karę 
umowną za niedotrzymanie terminu. Co do 
zasady zatem zamawiający uprawniony jest 
do naliczenia kary umownej i potrącenia jej 
z wynagrodzenia wykonawcy. Zakaz potrą-
ceń przewidziany w tarczy 4.0 powoduje 
jednak, że wykonawca otrzyma pełne wyna-
grodzenie, zaś zamawiający będzie mógł 
dochodzić zapłaty kary umownej. Istotą jest 
to, by nie uderzać nadmiernie w płynność 

finansową wykonawców, którzy często 
zmagają się z finansowymi trudnościami.

Inna regulacja zawarta w projekcie ustawy 
dotyczy wadium. Zgodnie z ustawą zama-
wiający będzie mógł zrezygnować z żąda-
nia od wykonawców wadium w przypadku 
zamówień o wartościach równych lub prze-
kraczających progi unijne. Od 1 stycznia 
2020 r. obniżyła się wysokość tzw. progów 
unijnych oraz średni kurs złotego dla zamó-
wień publicznych. 

Wartości progowe od 2020 roku wynoszą 
dla: robót budowlanych – 5 350 000 euro 
dla wszystkich zamawiających; dostaw 
i usług: 139 000 euro dla zamówień w admi-
nistracji centralnej, 214 000 euro dla zamó-
wień w administracji samorządowej oraz 
428 -000 euro dla zamówień sektorowych. 
Proponowana regulacja ma na celu uprosz-
czenie postępowań i zwolnienie wykonaw-
ców z dodatkowych obowiązków. >

ropy naftowej i jej produktów w portach 
morskich, dystrybucja gazu ziemnego 
lub energii elektrycznej, przeładunek w 
portach o podstawowym znaczeniu dla 
gospodarki narodowej, działalność te-
lekomunikacyjna, przesyłanie paliw ga-
zowych, produkcja renu, wydobywanie 
i przerób rud metali wykorzystywanych 
do wytwarzania materiałów wybucho-
wych, broni i amunicji oraz wyrobów i 
technologii o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym, produkcja urządzeń, in-
strumentów oraz wyrobów medycznych, 
produkcja leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych, obrót paliwami gazo-
wymi i gazem z zagranicą, wytwarzanie 
lub przesyłanie lub dystrybucja ciepła, 
przeładunek w portach śródlądowych, 
przetwórstwo mięsa, mleka, zbóż oraz 
owoców i warzyw.

Ochroną będą objęte podmioty, jeżeli 
przychód ze sprzedaży towarów i usług 
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w którymkolwiek z 2 lat obroto-
wych, poprzedzających zgłoszenie, równo-
wartość 10 000 000 euro.
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Wakacje kredytowe  
i dopłaty do odsetek. 

4

Tarcza 4.0 wprowadziła prawo do zawie-
szenia na czas do trzech miesięcy spłaty 
kredytu. Nie będzie to się wiązało z nalicza-
niem jakichkolwiek opłat. Z wakacji będą 
mogli skorzystać wszyscy ci, którzy stracili 
pracę lub inne główne źródło dochodu po 
13 marca 2020 r., zaś zobowiązanie kre-
dytowe zaciągnęli przed tym terminem. W 
sytuacji, gdy kredytobiorca ma kilka kredy-
tów tego samego rodzaju u tego samego 
kredytodawcy, będzie mógł wskazać jeden 
z nich i tylko dla niego zawieszone będą 
spłaty.

Dopłaty do odsetek mają z kolei polegać 
na umożliwieniu zaciągania przez przed-
siębiorców kredytów o obniżonym opro-
centowaniu. Część odsetek opłaci Bank 
Gospodarstwa Krajowego ze środków 
budżetu państwa. O kredyty będą mogli 
ubiegać się przedsiębiorcy niezależnie 
od ich wielkości, natomiast od wielkości 
biznesu zależeć będzie wysokość uzy-
skanego wsparcia. Mali i średni przed-
siębiorcy będą mogli otrzymać dopłatę 
stanowiącą część odsetek należnych ban-
kowi odpowiadającą 2 pkt proc. Ci więksi 
– w wysokości 1 pkt proc.

Świadczenie postojowe zleceniobiorcy 
w przypadku odmowy zleceniodawcy.

5

W Ustawie znalazła się regulacja zgod-
nie, z którą w sytuacji, gdy zleceniodawca 
odmówi złożenia wniosku o postojowe w 
imieniu zleceniobiorcy, ten będzie mógł 
samodzielne wystąpić do ZUS o wypłatę 
tego świadczenia. Do tej pory w imieniu 
zleceniobiorców wniosek o postojowe 
musiał być złożony za pośrednictwem zle-
ceniodawcy. Problem w tym, że niektórzy 
z nich, z różnych powodów, odmawiali 
dopełnienia tej formalności. 

Zgodnie z regulacją, o postojowe będzie 
mógł wystąpić zleceniobiorca we własnym 
imieniu. Do wniosku o wypłatę świad-
czenia postojowego składanego do ZUS 
będzie musiał dołączyć m.in. oświadcze-
nie (składane pod rygorem odpowie-
dzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń) potwierdzające, że zlecenio-
dawca odmówił złożenia dokumentów  
w jego imieniu. >



Skierowanie pracownika  
na urlop bez jego zgody.

Niższe odprawy  
i odszkodowania pracownicze.

6

7

Jednym z kluczowych rozwiązań zawar-
tych w Tarczy 4.0 jest zmiana zasad udzie-
lania zaległego urlopu wypoczynkowego. 
W świetle aktualnie obowiązujących 
przepisów kodeksu pracy urlop, który nie 
został wykorzystany przez pracownika w 
danym roku kalendarzowym, powinien 
zostać wykorzystany do dnia 30 wrześ-
nia następnego roku kalendarzowego. 

Według Tarczy Antykryzysowej 4.0 ograni-
czona zostanie wysokość odpraw pracow-
niczych w związku z ustaniem zatrudnienia. 
Należy przypomnieć, że w świetle obo-
wiązujących przepisów kodeksu pracy 
wysokość wypłacanej odprawy nie może 
przekroczyć wysokości piętnastokrotno-
ści minimalnego wynagrodzenia za pracę 
w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Ustawa przewiduje czasowe zawiesze-
nie obowiązku wykorzystania zaległego 
urlopu do 30 września bieżącego roku. 
Ma to na celu umożliwienie pracodawcy 
zadecydowania za pracownika, w jakim 
momencie ma odebrać zaległy urlop 
wypoczynkowy. Wysyłanie na zaległy urlop 
w świetle Tarczy 4.0 będzie mogło odbyć 
się bez zgody zatrudnionego.

Nowe przepisy zdecydowanie zmniejszą 
wysokość wypłacanych odpraw w przy-
padku ustania stosunku pracy, rozwiąza-
nia umowy agencyjnej, umowy zlecenia, 
umowy o świadczenie usług. Po zmia-
nach przepisów pracownikowi wypłacona 
zostanie odprawa w wysokości wyłącznie 
dziesięciokrotności minimalnego wyna-
grodzenia za pracę w  dniu rozwiązania 
stosunku pracy. |
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Projekt ustawy likwidującej  
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

Do Sejmu trafił projekt ustawy przewidu-
jący likwidację Funduszu Niskoemisyjnego 
Transportu (dalej: FNT), który został utwo-
rzony na mocy ustawy dnia 6 czerwca 
2018 roku o zmianie ustawy o biokom-
ponentach i biopaliwach ciekłych oraz 
niektórych innych ustaw. Jego zadaniem 
było finansowanie projektów związanych 
z rozwojem elektromobilności oraz trans-
portem opartym na paliwach alternatyw-
nych. Funkcje FNT ma w pełni przejąć 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOSiGW), 
czyli publiczna instytucja finansowa, dzia-
łająca od 1989 r., najpierw jako fundusz 
celowy, a od 2010 r. jako państwowa 
osoba prawna. Głównym celem jej dzia-
łania jest udzielanie finansowego wspar-
cia największym lub ponadregionalnym 
przedsięwzięciom służącym ochronie śro-
dowiska i gospodarce wodnej. 
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Jak uzasadniają twórcy projektu ustawy 
obecny system dysponowania i zarzą-
dzania Funduszu Niskoemisyjnego 
Transportu przewiduje współdziałanie 
operacyjne aż trzech podmiotów. Główne 
decyzje podejmuje minister klimatu, 
zadania związane z bieżącym zarządza-
niem Funduszem są wykonywane przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, a obsługę bankową 
prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Zmiany – w tym likwidacja samego FNT – 
mają na celu uproszczenie, odbiurokraty-
zowanie i przyspieszenie finansowania ze 
środków publicznych rozwoju transportu 
niskoemisyjnego. Projektowana ustawa 
likwiduje zatem FNT, a w jego miejsce 
tworzy nową NFOSiGW, które – jak pod-
kreślają twórcy projektu ustawy - kore-
sponduje z działaniami podejmowanymi 
przez NFOSiGW w celu dofinansowania 
OZE i efektywności energetycznej. |

Funkcje Funduszu  
w pełni przejąć NFOSiGW,  
publiczna instytucja finansowa,  
najpierw jako fundusz celowy,  
a od 2010 r. jako państwowa  
osoba prawna.
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej dofinansuje zakup 
samochodów elektrycznych. 

Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (dalej: NFOSiGW) ruszają z trzema 
nowymi programami dotyczącymi elek-
tromobilności, skierowanymi do różnych 
beneficjentów, na łączną kwotę blisko 150 
mln zł. Nabór wniosków do programów 
„Zielony samochód”, „eVAN” i „Koliber” 
rozpocznie się już 26 czerwca 2020 r.

Celem programu „Zielony samochód” 
jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza przez wsparcie zakupu pojaz-
dów o napędzie wyłącznie elektrycznym 
wykorzystywanych do celów prywatnych. 
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Do rozdysponowania jest 37,5 mln zł ze 
środków NFOSiGW. Osoby fizyczne mają 
szansę na dotacje do 18 750 zł, przy czym 
nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowa-
nych, które zostaną poniesione po 1 maja 
2020 r. Jest jeszcze jeden ważny warunek: 
cena nabycia pojazdu elektrycznego nie 
może przekroczyć 125 tys. zł. Modele 
mieszczące się w limicie do 125 tys. zł to 
między innymi Skoda CitigoE iV (73 300 
zł), VW e-UP (96 000 zł), Opel Corsa-e (124 
490 zł) oraz Peugeot e-208 w podstawowej 
wersji wyposażenia (124 900 zł). Budżet 
nowego programu pozwoli na dofinanso-
wanie zakupu 2 tys. elektrycznych aut. >  
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Program „eVan” to w sumie 70 mln zł, 
które zostaną rozdysponowane do kie-
szeni przedsiębiorców zdecydowanych 
na zakup elektrycznych samochodów 
dostawczych (kategoria N1). W sumie 
będzie można dofinansować 1 tys. takich 
inwestycji. Przewidziano dotacje do 30% 
kosztów kwalifikowanych (do 70 tys. zł) 
na zakup/leasing pojazdów elektrycznych 
oraz do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz 
nie więcej niż 5 tys. zł na nabycie punktu 
ładowania o mocy do 22kW – kosztów kwa-
lifikowanych, które zostaną poniesione po 
1 stycznia 2020 r.

Na program „Koliber” zarezerwowano 40 
mln zł wsparcia na zakup/leasing 1 tys. 
elektrycznych taksówek (kategoria M1) oraz 
1 tys. ładowarek domowych typu wall box. 
Pilotaż skierowany jest do mikro, małych lub 
średnich przedsiębiorców, posiadających 
licencję na przewóz osób w transporcie dro-
gowym. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o 
dotację do 20% kosztów kwalifikowanych 
(maksymalnie 25 tys. zł, przy maksymalnym 
koszcie kwalifikowanym zakupu i montażu 
punktu ładowania 150 tys. zł) lub pożyczkę. 
Okres kwalifikowalności kosztów liczy się od 
1 stycznia 2020 r. |

Osoby fizyczne mają szansę na dotacje do 18 750 zł, przy 
czym nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych, które 
zostaną poniesione po 1 maja 2020 r. Cena nabycia 
pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 125 tys. zł.

Przedsiębiorcy zdecydowani na zakup elektrycznych 
samochodów dostawczych (kategoria N1). Przewidziano 
m.in. dotacje do 30% kosztów kwalifikowanych (do 70 tys. 
zł) na zakup leasing pojazdów elektrycznych.

Zakup ektrycznych taksówek (kategoria M1) oraz 1 tys. 
ładowarek domowych typu wall box. Pilotaż skierowany 
jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, 
posiadających licencję na przewóz osób.

Zielony samochód

eVan

Koliber

do 18 750 zł

do 70 000 zł

do 25 000 zł
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Leśnicy forsują  
zmianę ustawy o OZE.

3 czerwca 2020 r. został opublikowany pro-
jekt ustawy zmieniającej ustawę o odna-
wialnych źródłach energii (dalej: Ustawa 
OZE). W projekcie nowelizacji ustawy OZE 
pojawił się kontrowersyjny zapis o zmianie 
definicji drewna energetycznego. Zgodnie 
z uzasadnieniem projektu, brak zmiany 
definicji drewna energetycznego skutko-
wałby zmarnowaniem dużej ilości surowca 
drzewnego pozyskanego w lasach wskutek 
zmniejszonego odbierania drewna przez 
zakłady przemysłowe, na co wpływ miała 
epidemia COVID-19. Pozostawienie pozy-
skanego surowca w  lesie może również 
skutkować zwiększoną gradacją szkodni-
ków owadzich, co negatywnie wpłynie na 
prowadzoną w kraju gospodarkę leśną, jak 
również zwiększy zagrożenie pożarowe w 
lasach. 

Projekt w trybie pilnym skierowany został 
na Radę Ministrów. Pośpiech wynika 
z  tego, że ze sprzedaży drewna pocho-
dzi blisko 90 proc. przychodów Lasów 
Państwowych. W tym roku LP planują 
sprzedać w sumie 40,3 mln m3 drewna, ale 
ze względu na  pandemię COVID-19 może 
stać się to niemożliwe. Zapas niewywiezio-
nego drewna z lasu, szczególnie iglastego, 
wynosi około 2,8 mln m3, z  czego 77 % 
to drewno stosunkowo świeże. W wyniku 
ocieplenia klimatu rośnie też ilość niskiej 
jakości drewna posuszowego. 

Twórcy projektu nowelizacji ustawy OZE 
uznali, że drewno to może zostać sprze-
dane branży energetycznej. Zgodnie 
z aktualnym brzmieniem ustawy OZE, dre-
-wno energetyczne jest rozumiane jako > 

W projekcie nowelizacji  
ustawy OZE pojawił się  
kontrowersyjny zapis  
o zmianie definicji drewna  
energetycznego. 
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„surowiec drzewny, który ze względu na 
cechy jakościowo-wymiarowe posiada 
obniżoną wartość techniczną i użytkową 
uniemożliwiającą jego przemysłowe wyko-
rzystanie, a także surowiec drzewny stano-
wiący biomasę pochodzenia rolniczego”.
 
W proponowanej nowelizacji ustawy OZE 
dodano artykuł 184 e zmieniający defini-
cję drewna energetycznego. Stanowi on, 
że drewno energetyczne to „surowiec 
drzewny niebędący drewnem tartacznym 
i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody 

tartaczne i skrawane oraz niebędący mate-
riałem drzewnym powstałym w wyniku  
procesu celowego rozdrobnienia tego 
surowca drzewnego“. Ponadto do drewna 
energetycznego zaliczone produkty 
uboczne oraz odpady z przetworzenia 
surowca drzewnego, niezanieczyszczone 
substancjami niewystępującymi natural-
nie w drewnie. Przepis miałby obowiązy-
wać od 1 lipca tego roku do końca 2021 
r. Rząd chce przyjąć nowelizację ustawy 
o OZE zmieniającą definicję drewna ener-
getycznego jeszcze w tym kwartale.|

P R A W O  U N I J N E

Ministerstwo Rozwoju wraz z Ministerstwem 
Klimatu szykują nowelizację ustawy o odna-
wialnych źródłach energii mającą na celu 
rozszerzenie działalności prosumenckiej 
na mieszkańców miast, którzy nie mają 
możliwości instalacji własnego systemu 
fotowoltaicznego, ale którzy dzięki zapro-
ponowanym przez rząd rozwiązaniom mają 
zyskać możliwość inwestycji w systemy pro-
sumenckie i wirtualnego korzystania z pro-
dukowanej przez nie energii. Nowelizacja 
byłaby także elementem wdrażania do 

Prosument zbiorowy i wirtualnie 
eksploatowane elektrownie 
pojawią się w ustawie o OZE.

polskiego porządku prawnego zaleceń 
zawartych w dyrektywie o odnawialnych 
źródłach energii (RED II).  Uzasadnieniem 
dla planowanych zmian ma być fakt, że 
o  ile z obecnych rozwiązań prosumen-
ckich mogą korzystać właściciele domów 
jednorodzinnych, którzy mają możli-
wość montażu fotowoltaiki na własnym 
dachu czy na terenie swojej posesji, o tyle 
„poszkodowani” w obecnym modelu pro-
sumenckim są mieszkańcy miast. 

Rozwiązania dedykowane zbiorowemu 
modelowi inwestycji w OZE, dzięki któremu 
swoje rachunki za energię mogliby obniżać 
mieszkańcy bloków wielorodzinnych, któ-
rzy nie mają możliwości montażu własnej 
instalacji fotowoltaicznej, wprowadziło już 
kilka krajów – w tym Niemcy –w postaci 
osobnego systemu taryfy gwarantowanej 
dla instalacji na domach wielorodzinnych – 
ale także Litwini. |
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Skuteczność  
na najwyższym 
poziomie

AdRem Kancelaria Prawna została założona 
w  2011 r. przez r.pr. Katarzyna Mędraś. 
Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz 
wiodących firm krajowych związanych  
z branżą energetyczno-przemysłową.

Doświadczenie i ekspercka wiedza 
prawników tworzących zespół Kancelarii  
pozwoliły zbudować nowoczesny podmiot, 
zapewniający obsługę prawną na najwyższym 
poziomie. Wiedza i kreatywność zespołu 
pozwala dostarczać szybkie, kompleksowe 
i skuteczne rozwiązania, nawet dla najbardziej 
wymagających Klientów.

W W W . A D R E M L E G A L . P L

NEWSLETTER WYKONAŁA  
Zuzanna Pawlikowska  
apl. radcowski  
AdRem Kancelaria Prawna


