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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 29 stycznia 2016 r. 

 o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji 

 

(druk nr 85) 

 

 

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. O KONTROLI NIEKTÓRYCH INWESTYCJI (Dz. U. 

poz. 1272 i 2281) 

 

Art. 4. 

1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, której przedmiotem jest: 

1)   wytwarzanie energii elektrycznej lub 

2)   produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub 

3)   transport rurociągowy ropy naftowej, benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub 

4)   magazynowanie i przechowywanie benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu 

ziemnego, lub 

5)   podziemne magazynowanie ropy naftowej lub gazu ziemnego, lub 

6)   produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych, lub 

7)   wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i 

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub 

8)   regazyfikacja lub skraplanie gazu ziemnego, lub 

9)   przeładunek ropy naftowej i jej produktów w portach morskich, lub 

10)  dystrybucja gazu ziemnego lub energii elektrycznej, lub 

11)  działalność telekomunikacyjna, lub 

[12)  przesyłanie paliw gazowych] 

<12) przesyłanie paliw gazowych, lub> 

<13) produkcja renu, lub 

14) wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania 

materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym> 

-   może być uznany za podmiot objęty ochroną. 

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów podlegających 

ochronie uwzględniając istotny udział danego podmiotu w rynku, skalę prowadzonej 

działalności, rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenia dla fundamentalnych 

interesów społeczeństwa związane z prowadzeniem działalności przez podmiot, który ma 

zostać objęty ochroną, jak również brak możliwości wprowadzenia środka mniej 

restrykcyjnego i niezbędność, w odniesieniu do podmiotu działającego w danym sektorze, 

zastosowania kontroli inwestycji na zasadach określonych w ustawie dla zapewnienia 

ochrony porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa art. 52 
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ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także czas 

uzasadniający zastosowanie tych środków. 

 

Art. 10. 

[1. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 5, organ kontroli występuje do: 

1)   Komitetu Konsultacyjnego, o którym mowa w art. 13, o rekomendację w zakresie 

zasadności zgłoszenia sprzeciwu; 

2)   podmiotu składającego zawiadomienie o dodatkowe pisemne wyjaśnienia w przypadku 

gdy rekomendacja, o której mowa w pkt 1, wskazuje na zasadność zgłoszenia 

sprzeciwu.] 

<1. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 5, organ kontroli: 

1) występuje do Komitetu Konsultacyjnego, o którym mowa w art. 13, o 

przedstawienie w wyznaczonym terminie rekomendacji, obejmującej uzasadnienie 

faktyczne i prawne w zakresie zasadności wydania decyzji, o których mowa w art. 

11 lub art. 12 ust. 6; 

2) może wystąpić do podmiotu składającego zawiadomienie o przedstawienie 

dodatkowych pisemnych wyjaśnień w zakresie informacji lub dokumentów, o 

których mowa w art. 6, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.> 

2. Bieg terminu, o którym mowa w art. 9 ust. 5, ulega zawieszeniu do dnia otrzymania przez 

organ kontroli wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

 

Art. 11. 

1. Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw do nabycia udziałów albo akcji lub 

praw z udziałów albo akcji albo objęcia udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem 

podlegającym ochronie, skutkującego nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa 

albo nabyciem dominacji nad spółką, będącej podmiotem podlegającym ochronie, albo do 

nabycia od spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części w tym także w przypadku nabycia następczego, jeżeli: 

[1)   podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków 

formalnych w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub 

informacji albo wezwany podmiot, nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie 

organu kontroli;] 

<1) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie 

braków formalnych w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia 

dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie złożył informacji lub 

dokumentów na wezwanie organów kontroli lub> 

<1a) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych 

wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ kontroli, lub > 

2)   jest to uzasadnione celem: 

a)  zapewnienia realizacji spoczywających na Rzeczypospolitej Polskiej obowiązków 

strzeżenia niepodległości i nienaruszalności terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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zapewnienia wolności i praw człowieka i obywatela, bezpieczeństwa obywateli 

oraz ochrony środowiska, 

b)  zapobieżenia działaniom albo zjawiskom społecznym lub politycznym 

uniemożliwiającym bądź utrudniającym Rzeczypospolitej Polskiej wykonywanie 

obowiązków wynikających z Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w 

Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., jak też uczestnictwa Rzeczypospolitej 

Polskiej w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, 

c)  zapobieżenia działaniom albo zjawiskom społecznym lub politycznym, które mogą 

zakłócić stosunki zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  zapewnienia, bez uszczerbku dla przepisów lit. a, porządku publicznego albo 

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, jak również pokrycia niezbędnych dla 

ludności potrzeb w celu ochrony zdrowia i życia ludności 

-   przy uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. 

2. Organ kontroli, w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w art. 5 ust. 3, w drodze 

decyzji, stwierdza niedopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji spółki, 

będącej podmiotem podlegającym ochronie, nabytych w przypadkach określonych w art. 3 

ust. 6 zdanie drugie, w razie spełnienia się przesłanki lub przesłanek określonych w ust. 1. 

3. Organ kontroli, w razie wszczęcia postępowania z urzędu, w drodze decyzji, stwierdza 

dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem 

podlegającym ochronie, w sposób niewykraczający poza istotne uczestnictwo, w 

przypadku osiągnięcia istotnego uczestnictwa w spółce, będącej podmiotem podlegającym 

ochronie, w przypadkach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4, jeżeli w toku 

postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot osiągnął 

istotne uczestnictwo. 

4. Wydając decyzje, o których mowa w ust. 1-3, organ kontroli uwzględnia założenia polityki 

państwa w dziedzinach życia społecznego lub gospodarczego posiadających istotne 

znaczenie dla realizacji celów określonych w ust. 1. Podstawą decyzji organu kontroli nie 

może być interes ekonomiczny państwa. 

5. Do postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy, w zakresie 

nieuregulowanym w niniejszej ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.). 

 

Art. 13. 

1. Tworzy się Komitet Konsultacyjny jako organ doradczy organu kontroli. 

[2. Do zadań Komitetu Konsultacyjnego należy przedstawianie rekomendacji w zakresie 

zasadności zgłoszenia sprzeciwu.] 

<2. Do zadań Komitetu Konsultacyjnego należy zapewnienie doradztwa organowi 

kontroli w zakresie objętym ustawą, w szczególności: 

1) przedstawienie, w terminie określonym przez organ kontroli rekomendacji, 

obejmującej uzasadnienie faktyczne i prawne w zakresie zasadności wydania 

decyzji, o których mowa w art. 11 lub art. 12 ust. 6; 
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2) przedstawienie opinii w sprawach określonych przez organ kontroli.> 

3. W skład Komitetu Konsultacyjnego wchodzą przedstawiciele: 

1)   ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

2)   Ministra Obrony Narodowej; 

3)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

4)   ministra właściwego do spraw gospodarki; 

5)   ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa; 

6)   ministra właściwego do spraw środowiska; 

7)   ministra właściwego do spraw rolnictwa; 

8)   ministra właściwego do spraw administracji publicznej; 

9)   ministra właściwego do spraw transportu; 

10)  ministra właściwego do spraw informatyzacji; 

<10a) ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin; 

10b) ministra właściwego do spraw energii; 

10c) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;> 

11)  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

12)  Szefa Agencji Wywiadu; 

13)  Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; 

14)  Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

15)  Szefa Służby Wywiadu Wojskowego; 

16)  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

17)  Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

4. Członkiem Komitetu Konsultacyjnego może być osoba, która posiada poświadczenie 

bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne". 

5. Członków Komitetu Konsultacyjnego powołuje i odwołuje organ kontroli, wskazując 

jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjnego. 

 

Art. 14. 

1. Pracami Komitetu Konsultacyjnego kieruje Przewodniczący Komitetu Konsultacyjnego. 

[2. Komitet Konsultacyjny podejmuje uchwały w sprawach, w których przedstawia 

rekomendację organowi kontroli. W przypadku równej liczby głosów oddanych za uchwałą 

i przeciw uchwale rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjnego.] 

<2. Komitet Konsultacyjny podejmuje uchwały w celu realizacji zadań określonych 

ustawą. W przypadku równej liczby głosów oddanych za uchwałą i przeciw uchwale 

rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjnego.> 

3. Koszty działania Komitetu Konsultacyjnego, są pokrywane z budżetu państwa, z części 

której dysponentem jest organ kontroli. 

4. Komitet Konsultacyjny przyjmuje w formie uchwały regulamin organizacyjny, określający 

sposób jego pracy. 

5. Obsługę organizacyjną Komitetu Konsultacyjnego zapewnia urząd obsługujący organ 

kontroli. 

 


