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„Z³ota akcja” po zmianach 

Ustawa:

okreœla cel regulacji, jakim jest zapewnienie 

    prawid³owego gospodarowania mieniem 

    wchodz¹cym w sk³ad tzw. infrastruktury 

    krytycznej w sektorach energii, ropy naftowej 

    i paliw gazowych,
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dopuszcza mo¿liwoœæ zg³oszenia sprzeciwu 

    ministra Skarbu Pañstwa wobec decyzji w³adz 

    spó³ki stanowi¹cych rzeczywiste zagro¿enie dla 

    infrastruktury krytycznej takiej jak np. instalacje 

    s³u¿¹ce do wytwarzania lub przesy³ania energii 

    elektrycznej,

precyzuje zakres mienia, bêd¹cego przedmiotem 

    decyzji w³adz spó³ki, wobec których minister

    Skarbu Pañstwa mo¿e wnieœæ sprzeciw, 

wprowadza w miejsce dawnego obserwatora 

    instytucjê pe³nomocnika do spraw ochrony 

    infrastruktury krytycznej, powo³ywanego 

    w du¿ej mierze przez spó³kê; pe³nomocnik ten 

    ma pe³niæ funkcjê eksperta i doradcy spó³ki, 

znosi obowi¹zek okreœlania przez Radê Ministrów

    listy spó³ek, w stosunku do których Skarb Pañstwa 

    posiada szczególne uprawnienia. Obecnie 

    minister Skarbu Pañstwa powiadamia spó³kê 

    o zakwalifikowaniu sk³adników jej mienia jako 

    czêœci infrastruktury o zasadniczym znaczeniu 

    dla przesy³u lub produkcji paliw, energii lub 

    noœników energii.

Podsumowanie

Zasadniczym skutkiem opisanych zmian bêdzie 

uproszczenie istniej¹cych regulacji prawnych. 

Nowa Ustawa z pewnoœci¹ przyczyni siê do 

wyeliminowania obaw inwestorów zwi¹zanych 

z brakiem przewidywalnoœci zastosowania prawa 

sprzeciwu wobec decyzji organów spó³ki przez 

ministra Skarbu Pañstwa. Wydaje siê ponadto, 

i¿ nowa regulacja zapewni prawid³owoœæ 

funkcjonowania infrastruktury krytycznej 

w szczególnoœci w kontekœcie ju¿ dokonanej 

i trwaj¹cej prywatyzacji spó³ek sektora 

energetycznego i infrastruktury.

W dniu 1 kwietnia 2010 roku wesz³a w ¿ycie 

ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra 

Skarbu Pañstwa oraz ich wykonywaniu 

w niektórych spó³kach lub grupach kapita³owych, 

prowadz¹cych dzia³alnoœæ w sektorach energii 

elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

(Dz.U. z 2010 r. Nr 65, poz. 404, Dalej „Ustawa”).

 Zmienia ona dotychczasowy zakres uprawnieñ 

Skarbu Pañstwa zwi¹zanych z tzw. ,,z³ot¹ akcj¹”. 

Zmiany te stanowi¹ odpowiedŸ na zastrze¿enia 

Komisji Europejskiej (,,KE”), dotycz¹ce naruszenia 

przez Polskê zasady swobody przep³ywu kapita³u 

oraz swobody przedsiêbiorczoœci.

W grudniu 2006 roku KE wszczê³a przeciwko Polsce 

postêpowanie w zwi¹zku z ustaw¹ z 3 czerwca 2005 r. 

o szczególnych uprawnieniach Skarbu Pañstwa oraz 

ich wykonywaniu w spó³kach kapita³owych o istotnym 

znaczeniu dla porz¹dku lub bezpieczeñstwa publicznego. 

Wed³ug KE Polska naruszy³a podstawowe zasady 

prawa wspólnotowego, w tym swobodê przep³ywu 

kapita³u i swobodê przedsiêbiorczoœci. Nadmierne 

uprawnienia przyznane podmiotom reprezentuj¹cym 

Skarb Pañstwa w spó³kach o istotnym znaczeniu 

dla porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego mog³y, 

zdaniem KE, przyczyniæ siê do ograniczenia 

dzia³alnoœci gospodarczej. 

,,Z³ota akcja” przed zmian¹ – zastrze¿enia KE

KE uzna³a, i¿ regulacja z czerwca 2005 r.:

nie precyzowa³a celu, jakiemu mia³a s³u¿yæ,

odnosi³a siê do zbyt wielu sektorów gospodarki,

niewystarczaj¹co precyzyjnie okreœla³a warunki, 

    jakie musz¹ spe³niaæ spó³ki o istotnym znaczeniu 

    dla porz¹dku lub bezpieczeñstwa publicznego,

wprowadza³a zbyt szerokie i niedoprecyzowane 

    uprawnienia ministra Skarbu Pañstwa m.in. 

    w zakresie prawa sprzeciwu co do czynnoœci 

    spó³ek o istotnym znaczeniu dla porz¹dku 

    i bezpieczeñstwa pañstwa, sankcji niewa¿noœci 

    za niepoinformowanie ministra w terminie 

    o czynnoœciach spó³ki, mo¿liwoœci ustanowienia 

    przez Skarb Pañstwa obserwatorów w swoich 

    spó³kach, dysponowania mieniem tych spó³ek.
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