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                 Stanowisko Rządu  

wobec poselskiego projektu ustawy o kontroli niektórych inwestycji 

(druk sejmowy 3454) 

  

I - Projekt ustawy, wprowadzający mechanizm kontroli inwestycji w odniesieniu do transakcji 
nabycia akcji albo udziałów, praw majątkowych w spółkach prawa handlowego oraz 
przedsiębiorstw rozumianych jako zorganizowane zespoły składników niematerialnych i 
materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, jest odpowiedzią na 
potrzebę wzmocnienia ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez 
wprowadzenie obowiązków informacyjnych i instrumentów kontrolnych w odniesieniu do 
podmiotów działających w strategicznych sektorach gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. 

Projekt ustawy zawiera mechanizm precyzyjnego określania, w jakich sytuacjach podmioty 
gospodarcze będą podlegały obowiązkom wynikającym z ustawy. Wprowadzono mechanizm 
określania rozporządzeniem Rady Ministrów, listy podmiotów w stosunku do których nabycie 
akcji objęte będzie obowiązkiem zawiadomienia organu kontroli (art. 4 ust. 1 i 2 projektu 
ustawy).  W art. 3 ust. 2-8 projektu określono katalog sytuacji, w których wymagane jest 
zawiadomienie (m.in. nabycie bezpośrednie, pośrednie i następcze). W art. 5 projektu 
określono katalog podmiotów zobowiązanych do dokonania zawiadomienia. W art. 6 
określono precyzyjnie dokumenty jakie należy złożyć. Art. 9 projektu stanowi o zasadach 
prowadzenia postępowania, terminie na wydanie przez organ kontroli decyzji oraz o środkach 
i sposobie zaskarżenia decyzji. W art. 11 projektu wprowadzono przesłanki formalne i 
merytoryczne wydania sprzeciwu wobec planowanej transakcji. 

W założeniu ustanawiana kontrola ma na celu ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa 
publicznego w rozumieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, które stanowią wyjątek od traktatowych swobód przedsiębiorczości i swobody 
przepływu kapitału, których naruszenie jest co do zasady zakazane. 

 

II – Rząd dostrzega potrzebę włączenia do porządku prawa wewnętrznego przepisów 
umożliwiających kontrolę nabywania aktywów majątkowych i akcji lub udziałów spółek 
działających w kluczowych z uwagi na bezpieczeństwo i porządek publiczny sektorach 
gospodarki. Obecnie w polskim porządku prawnym brak jest bowiem przepisów ustawowych 
przewidujących kontrolę nabycia akcji lub udziałów spółek z uwagi na ich wpływ na 
bezpieczeństwo i porządek publiczny. Regulacje takie posiada szereg państw, w tym takie 
państwa jak: USA, Kanada, Francja, Niemcy i Austria.  

Projektowane rozwiązania wzorują się częściowo na rozwiązaniach niemieckich i 
austriackich, uwzględniają kontrolę transakcji pośredniego nabycia podmiotów podlegających 
ochronie, biorąc pod uwagę, że ich następstwa z punktu widzenia celów wprowadzanego 
środka kontroli mogą być równie istotne jak te dotyczące bezpośredniego nabycia podmiotów.  
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W ocenie Rady Ministrów wobec występujących we współczesnym świecie zagrożeń 
zdestabilizowania gospodarki nie tylko przez działania wojenne, ale również i ekonomiczne, 
państwo musi mieć instrumenty (w tym prawne), które będą przeciwstawić się temu zjawisku. 
Projektowana ustawa zabezpiecza interesy państwa polskiego w spółce wymagającej ochrony, 
uniemożliwia wrogie przejęcie pakietu większościowego (będącego w rękach polskiego, 
neutralnego bądź rozproszonego akcjonariatu), które może doprowadzić do destabilizacji 
branż i gałęzi gospodarki mających wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

Ustawa wprowadza fakultatywne upoważnienie do wskazywania rozporządzeniem Rady 
Ministrów podmiotu lub listy podmiotów, które wymagają ochrony z uwagi na 
bezpieczeństwo i porządek publiczny. Mechanizm kontroli przewidziany ustawą będzie więc 
uruchamiał się tylko w wypadku umieszczenia przez Radę Ministrów podmiotów na tej liście, 
na określony czas istnienia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Środek w 
założeniu ma mieć charakter tymczasowy i być odpowiedzią Rady Ministrów na zaistniałą 
konieczność. 

W projekcie wprowadzono instytucję tzw. „istotnego uczestnictwa” definiując ją poprzez 
wskazanie rzeczywistego oddziaływania na podmiot, w szczególności przy wykonywaniu 
prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Projekt w tym zakresie nawiązuje do mechanizmu 
identyfikowania instytucji „podmiotów powiązanych”, znanych z innych regulacji prawa 
gospodarczego i handlowego.  

Określono sektory gospodarki, w których działają podmioty podlegające ochronie, 
przeznaczone do ujęcia w rozporządzeniu wykonawczym do projektowanej ustawy. Kryteria 
istniejących relacji właścicielskich, w tym zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa, czy 
formy prawnej, nie stanowią przeszkód w objęciu podmiotu ochroną i przewidzianą w ustawie 
procedurą kontroli, przy priorytetowym celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

Należy zwrócić uwagę, że wprowadzony mechanizm jest precyzyjny, przejrzysty, odwołuje 
się do obiektywnych kryteriów i w jasny sposób dla adresatów normy określa sytuacje, w 
których wymagane jest dokonanie zawiadamiania. 

Mechanizm objęty ustawą jest uzasadniony i usprawiedliwiony okolicznościami 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wymogami nadrzędnych wymogów interesu 
publicznego, a pojęcie „bezpieczeństwo publiczne” obejmuje również aspekt zewnętrzny (art. 
11 ust. 2 lit. a-d projektu). Tym niemniej przewiduje się co do zasady stosowanie jednolitych 
obowiązków wynikających z projektu ustawy do wszystkich podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą na terytorium RP (tj. podmiotów pochodzących z Unii Europejskiej i 
z Państwach Trzecich).  

Kontrola przewidziana ustawą wydaje się nie być nadmierną. W ocenie Rządu jest działaniem 
proporcjonalnym i adekwatnym do celu. W założeniu kontrola ma dotyczyć tylko wybranych 
podmiotów, w miejsce badania wszystkich podmiotów danej branży, oraz badania zmian 
własnościowych o istotnym znaczeniu (art. 3 ust. 3 i 4 projektu). Dobór podmiotów 
podlegających ochronie będzie leżał w kompetencjach organu posiadającego pełną wiedzę w 
zakresie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego – tj. Rady Ministrów. Warto 
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podkreślić, że rozporządzenie będzie wydawane tylko na czas określony, w sytuacji takiego 
zagrożenia. 

Decyzja w sprawie sprzeciwu wobec transakcji wydawana będzie co prawda przez organ 
kontroli (Ministra Skarbu Państwa), ale na podstawie opinii i po przeprowadzeniu badania 
przez wyposażone w instrumentarium w zakresie oceny zagrożenia grono – Komitet 
Konsultacyjny, w skład którego wchodzić będą: minister właściwy do spraw zagranicznych, 
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy 
do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, minister właściwy do 
spraw środowiska, minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw 
administracji publicznej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji 
Wywiadu, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Szef Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. 
Projektodawca zapewnił więc w ramach podejmowania decyzji mechanizm uzyskiwania 
opinii profesjonalnego ciała, posiadającego szczegółową wiedzę dotyczącą aktualnych 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

Warto zauważyć, że wobec wprowadzenia mechanizmu kontroli w przedstawionej propozycji  
nie przewidziano całkowitego wyłączenia swobody umów oraz wolności działalności 
gospodarczej. Zainteresowane podmioty nadal cieszyć się będą swobodą kontraktową, muszą 
jednak wywiązać się z pewnych obowiązków informacyjnych wobec władzy publicznej. 
Dopiero dokonanie określonych czynności bez wymaganego zawiadomienia lub zgłoszenie 
przez organ sprzeciwu wobec transakcji prowadzi do wyłączenia swobody kontraktowania 
(art. 12 ust. 1 i ust. 2 projektu). Podmioty podlegające regulacji ustawowej będą mogły zatem 
korzystać z prawa do swobodnego układania swoich stosunków umownych, jeżeli wywiążą 
się z obowiązków informacyjnych wobec państwa (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 2 pkt 1 
projektu), a skutek ich czynności prawnych nie będzie zagrażał bezpieczeństwu i porządkowi 
publicznemu (art. 11 ust. 1 pkt 2 projektu).  

W projekcie ustawy przewidziano ściśle określone terminy na zajęcie przez organy publiczne 
stanowiska w stosunku do planowanej transakcji związanej z przejęciem kontroli nad 
podmiotem podlegającym ochronie. Brak reakcji organu kontroli w ustawowym terminie 90 
dni będzie oznaczał po stronie przedsiębiorcy zupełną swobodę co do kształtowania stosunku 
umownego (art. 9 ust. 5 projektu), gdyż wyłączenie wolności umów następuje do czasu 
upływu terminu, w jakim decyzja w sprawie sprzeciwu powinna zostać wydana (art. 9 ust. 7 
projektu ustawy).  

Należy podkreślić, że projekt ustawy w założeniu uwzględnia regulacje i dorobek orzeczniczy 
prawa Unii Europejskiej, OECD i WTO. Co do zasady, wszelkie ograniczenia w swobodzie 
przedsiębiorczości (art. 49 i nast. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE), czy 
w swobodzie przepływu kapitału (art. 63 i nast. TFUE) są zakazane. Jednak przepisy art. 52 
ust. 1 oraz art. 65 ust. 1 TFUE, jak również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej stanowią o możliwości wprowadzenia przez Państwo Członkowskie środków 
uzasadnionych powodami związanymi z porządkiem publicznym lub bezpieczeństwem 
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publicznym, pod warunkiem, iż środek jest proporcjonalny do celu, adekwatny, 
niedyskryminacyjny i nie można było wprowadzić środka mniej restrykcyjnego.  

Konieczność ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego uzasadnia podjęcie  
przez państwo działań ingerujących w mechanizm wolnorynkowy w postaci swobodnego 
obrotu akcjami lub udziałami pewnych podmiotów. Interesy państwa, jego bezpieczeństwo i 
porządek publiczny oraz dobro wspólne wymagają, aby w przypadku specyficznych typów 
działalności, w stosunku do indywidualnie określonych podmiotów o szczególnym znaczeniu 
w strategicznym sektorze gospodarki, podejmować pewne działania kontrolne. Przewidziana 
w projekcie procedura zawiadamiania organów władzy publicznej o nabyciu pośrednim lub 
bezpośrednim (art. 5 projektu) jest w konsekwencji spójna ze społecznym charakterem ustroju 
gospodarczego RP.  

Wobec powyżej przedstawionej argumentacji, Rada Ministrów pozytywnie opiniuje ogólne 
założenia poselskiego projektu ustawy o kontroli niektórych inwestycji. 

III – Dalsze prace nad projektem powinny uwzględniać także następujące zagadnienia: 

3.1 – W projektowanym art. 2 ustawy cel ustanowienia instrumentów kontroli inwestycji 
został określony w sposób bardzo ogólny (przez odesłanie do przesłanek porządku i 
bezpieczeństwa publicznego wskazanych w art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 TFUE). Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, interes ogólny dotyczący porządku, 
bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego może ewentualnie uzasadniać określone 
ograniczenia podstawowych swobód rynku wewnętrznego1. Jednakże cel związany 
z bezpieczeństwem dostaw energii można przywoływać wyłącznie w razie rzeczywistego 
i wystarczająco poważnego zagrożenia dla fundamentalnych interesów społeczeństwa2 W 
opinii Rady Ministrów warunek ten mógłby być ujęty w treści przepisu dotyczącego 
upoważnienia dla Rady Ministrów (art. 4 Projektu). 

3.2 – W uzasadnieniu projektu nie wykazano, że istnieją rzeczywiste i na tyle poważne 
zagrożenia, że uzasadniają wprowadzenie kontroli inwestycji w odniesieniu wszystkich 
sektorów gospodarki wymienionych w art. 4 ust. 2 projektu. Nie wskazano również, jakim 
konkretnie nadrzędnym celom interesu ogólnego służy wprowadzenie ograniczeń w danym 
sektorze (w szczególności w sektorze produkcji chemikaliów, nawozów oraz wyrobów 
chemicznych, którego związek z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym co do zasady 
wydaje się dość odległy).  

3.3 – Brak precyzji w określeniu pojęcia „bezpieczeństwa publicznego i porządku 
publicznego” był jedną z przyczyn zakwestionowania przez Komisję uregulowań zawartych w 
nieobowiązującej już ustawie z dnia 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu 
Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku 
publicznego lub bezpieczeństwa publicznego3 (naruszenie nr 2006/2432). W uzasadnionej 
opinii z dnia 27 czerwca 2007 r. skierowanej do Polski w ramach postępowania formalnego 

                                                           
1  Por. wyrok  TSUE z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie C-244/11 Komisja p. Grecji, pkt 66 i przytoczone tam orzecznictwo. 
2 Jw. pkt 67 i przytoczone tam orzecznictwo 
3 Dz. U. nr 132 poz. 1108 ze zm. 
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(wszczętego na podstawie obowiązującego wówczas art. 226 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską) Komisja uznała, że brak precyzji w określeniu ww. pojęć oraz 
swoboda uznania co do okoliczności użycia praw specjalnych określonych w ustawie sprawia, 
że „wykonywania tych praw nie wydaje się ograniczać do sytuacji rzeczywistego i poważnego 
zagrożenia, tj. sytuacji kryzysowych”4. W tym kontekście należy podkreślić, że zgodnie z 
orzecznictwem TSUE, samego nabycia znacznego pakietu udziałów danej spółki, co do 
zasady, nie można uważać za rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego (np. zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii5). 
W ocenie Trybunału, wymóg uzyskania zezwolenia na nabycie pakietu akcji spółki wywołuje 
bowiem skutki prawne jeszcze przed podjęciem przez spółkę jakiejkolwiek decyzji, to jest 
przed pojawieniem się choćby potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw6. Ponadto 
nie ma pewności, że w chwili wydania pozwolenia uda się zidentyfikować i wziąć pod uwagę 
wszelkie możliwe, rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenia bezpieczeństwa dostaw 
energii7.  

3.4 – Uzasadnienie powinno szerzej objaśniać kwestie proporcjonalności i adekwatności 
proponowanych ograniczeń. Obejmując ograniczeniami poszczególne przedsiębiorstwa, 
należy zatem rozważyć, czy środek ten faktycznie pozwoli zapobiec danemu zagrożeniu i czy 
będzie proporcjonalny do celu, któremu ma służyć. W szczególności wyjaśnienia w 
uzasadnieniu projektu wymaga, czy ww. cel nie mógłby zostać osiągnięty za pomocą środków 
mniej restrykcyjnych, np. tych przewidzianych w unijnych aktach prawa wtórnego w 
dziedzinie energetyki. 

3.5 – W projektowanym art. 11 ust. 1 pkt 2 określono przesłanki zgłoszenia przez właściwego 
ministra sprzeciwu wobec planowanej transakcji. Przesłanki te zostały sformułowane jako 
klauzule generalne i odwołują się do art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 TFUE. Takie ogólne 
sformułowania mogą być uznane za zbyt ogólne/nieprecyzyjne i tym samym niepozwalające 
określić w sposób konkretny i obiektywny okoliczności, w jakich może dojść do zgłoszenia 
sprzeciwu8. Wydaje się, że przesłanki te wymagają doprecyzowania. Rada Ministrów zwraca 
więc uwagę na konieczność doprecyzowania w projekcie ustawy przesłanek zgłoszenia 
sprzeciwu przez organ kontroli. 

3.6 – Rada Ministrów zasadniczo nie zgłasza uwag do interpretacji dotyczącej art. 207  
w zw. z art. 52 ust. 1 oraz art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zawartej 
w uzasadnieniu, jednakże wskazuje na wątpliwości związane z kompetencją państw 
członkowskich do samodzielnego ustanawiania ograniczeń dotyczących inwestycji 
zagranicznych dokonywanych przez podmioty z państw trzecich, po wejściu w życie Traktatu 
z Lizbony, z uwagi na brak orzecznictwa TSUE oraz utrwalonej praktyki Komisji w tym 
zakresie.  

 
                                                           
4 Por. str. 11 uzasadnionej opinii. 
5 Por. wyrok  TSUE z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie C-244/11 Komisja p. Grecji, pkt 69 i przytoczone tam orzecznictwo. 
6 Jw. pkt 70. 
7 Jw. pkt 71.  
8 Jw. pkt 77, 78. 
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IV – Rząd wnioskuje o dokonanie następujących zmian w treści projektu ustawy: 

4.1 - Rząd poddaje pod rozwagę poszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy w art. 4 ust. 2 
projektu o podmioty prowadzące działalność związaną z regazyfikacją lub skraplaniem gazu 
ziemnego, przeładunkiem ropy naftowej i jej produktów w portach morskich, transportem 
rurociągowym wszystkich produktów naftowych, dystrybucją gazu ziemnego i energii 
elektrycznej,  produkcją energii jądrowej, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia 
bezpieczeństwa energetycznego państwa. 

4.2 – Rząd wnioskuje o poszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy, określonego w art. 4 
ust. 2 projektu ustawy o kontroli niektórych inwestycji, o podmioty prowadzące działalność 
telekomunikacyjną. Należy bowiem wskazać, że sektor telekomunikacji jest również 
strategicznym sektorem gospodarki i ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa 
państwa.  W konsekwencji powyższego, Rada Ministrów proponuje również, aby w projekcie 
ustawy poszerzyć skład Komitetu Konsultacyjnego, określony w art. 13 ust. 3 ww. projektu 
ustawy, o przedstawiciela ministra właściwego do spraw łączności oraz Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej. 

4.3 Uzasadnione jest również objęcie ochroną przewidzianą w projektowanej ustawie 
podmiotów zajmujących się ,,produkcją towarów o znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczeństwa państwa”. Pozwoli to na objęcie reżimem kontrolnym działalności 
gospodarczej z zakresu wytwarzania wybranych kategorii tak zwanych produktów 
podwójnego zastosowania oraz produktów dedykowanych na potrzeby realizacji zadań z 
obszaru bezpieczeństwa. Zaliczyć do nich należy, między innymi, technologie 
kryptograficzne, których bezpieczeństwo produkcji oraz obrotu stanowi jeden z elementów 
budowy tzw. bezpiecznego łańcucha dostaw, zakładającego kontrolę podmiotów 
zaangażowanych w proces dostaw technologii do użytkowników końcowych.  

 

4.4 W ocenie Rządu nie jest konieczne objęcie zakresem projektowanej regulacji podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wykonywanie działalności 
operatora przesyłowego elektroenergetycznego albo gazowego, bowiem zgodnie z art. 9k 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. 
zm.) ,,operator systemu przesyłowego działa w formie spółki akcyjnej, której jedynym 
akcjonariuszem jest Skarb Państwa’’. Natomiast uzasadnione jest poszerzenie zakresu 
przedmiotowego projektu ustawy o działalność polegającą na przesyłaniu paliw gazowych. 

4.5 W opinii Rady Ministrów warto również rozważyć zmianę zakresu przedmiotowego 
projektu poselskiego poprzez zastąpienie w art. 4 ust. 1 pkt 7 projektu sformułowania 
,,produkcja uzbrojenia lub sprzętu wojskowego’’, występującym w art. 46 ust. 1 pkt 2  ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584) 
bardziej precyzyjnym sformułowaniem ,,wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, 
bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym”.  

4.6. Rada Ministrów poddaje pod rozwagę doprecyzowanie przepisu art. 5 projektowanej 
ustawy, ponieważ jego obecne brzmienie może budzić wątpliwości w zakresie ustalenia 
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podmiotu zobowiązanego do zawiadomienia organu kontroli o zamiarze nabycia 
bezpośredniego lub pośredniego. 

4.7 Rada Ministrów postuluje dokonanie zmian (uzupełnienie i doprecyzowanie) regulacji art. 
7 ust. 1 i 2 projektu dotyczących dokonywania tłumaczeń w szczególności poprzez wskazanie, 
że podmiot może przedłożyć tłumaczenie przysięgłe sporządzone przez podmiot uprawniony 
do takich tłumaczeń w państwach w Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, a także tłumaczenie poświadczone przez konsula. 

4.8 Rada Ministrów wnosi o dostosowanie przepisu art. 8 ust. 1 Projektu do treści tez wyroku 
TSUE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie C-325/11 Alder i Alder, poprzez wyłączenie 
obowiązku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń dla podmiotów z siedzibą w Unii 
Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

4.9 W ocenie Rady Ministrów warto rozważyć doprecyzowanie przepisów projektu 
dotyczących zarządcy akcji (art. 12 ust. 7 projektu ustawy) należy bowiem zauważyć, że:  

1) zaproponowana regulacja jedynie częściowo określa zasady powoływania takiej osoby; 
projekt nakłada na organ kontroli obowiązek ustanowienia zarządcy akcji, nie określając 
jednak takich kwestii jak: sposób wyboru takiej osoby, jej kwalifikacje, zasady zatrudnienia i 
wynagradzania;  

2) projekt jedynie ogólnikowo określa kompetencje zarządcy, którego zadaniem miałoby być 
,,podjęcie czynności mających na celu zbycie akcji lub ich umorzenie”; nie określono jednak, 
jakie uprawnienia przysługiwałyby zarządcy akcji względem organów spółki i jakie faktycznie 
mógłby podejmować działania.  

4.10. Rada Ministrów proponuje również rozważyć doprecyzowanie przepisów karnych 
projektowanej ustawy w taki sposób, aby zawierały one jednoznaczne określenie zakresu 
podmiotowego i przedmiotowego normy karnej – konieczne jest zatem jasne rozstrzygnięcie o 
odpowiedzialności ciążącej na osobach uprawnionych do reprezentacji spółki (członkach 
zarządu), w przypadku gdy spółka nie wykonała ciążących na niej obowiązków wynikających 
z nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa; ponadto przepisy karne powinny 
jednoznacznie i w sposób wyczerpujący określać znamiona penalizowanego postępowania.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Ministrów pozytywnie ocenia przedłożony projekt ustawy, 
proponując równocześnie wprowadzenie w nim przedstawionych w stanowisku zmian. 
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