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wersc:awa, dnia 'l~ty1:2nia 2015 r . 

. Minister Skarbu Panstwa 

JV[SJJ 

~SP/DSK/3442/14 

\-----~ 

Pan 
Mac:leJ Berek 
Sekretan: Roldy Ministr6w 
Kancelaria Pre~esa Rady Ministrow 

Nawi~;~:uj~c do uwag 2glOSlonych pr;;:ez Ministr.:~ Spr.aw Zagrciniczn•tch w przekazanym do wiadom~ci 

Min~tra Skarbu Paristwa pismic l d11ia 11 . grudrlia 2014 r., l:nnk: OPUE.920.U170.2013/18, 

odnosz<tcv<l'l d~ do autopoprawki Minis.tra Finansow do projE!ktu ustawy o zrni~nie ustawv o ofercie 

publicznej i w"nmk.ach wprowadzan:a i"strument6w fin~mSowych do l.urganilow.anego systemu 

obrotu oraz o ~pc)fkach publicznych. pnedstawiam ponliej ~tilnoYii~ko·w jej ~akresie. 

rr.tv planowaniu zmlan w Ll:ltawie nalety miet na uwad~e akrualnv.stan zailwansow;mia transform2cj1 

pol.~lcil!j eospodarkl, m.il'l. wynikajqcy ~ trwajacego pro~u prywatyzacji. w wl~ks:zo~ci 

z pr.t.ywotywOilnyc:h w ww. pi~mie ~3 pil~stw czfonkowskich, takie proa~sy jl.li nast~pi!y. Pon<1dto 

podrlie£t naletv, iz Skilrb P;~n~tw-1 nie b~dqc podmiotP.m gospodarr.<vm, a wyjq_tkow<i csOb<! pravm~ 

petni<J.C~ wa~nll. funkcj~ publi~4, twi~%anq przede WS2Vitkim z oc:hronQ interesu public~rtego, 

bE!:cpieczer'lstwem gospodarcr1m pal'tstwa oraz ochron<t podmlot6w o istotnym znaczenil.l dla Skarbu 

· Psnstwa m.in. przed wroslm przej~oem, nie mote byt w ~wiet~ obowiqzujqcvch przepl:s6w prawa 

zr6wrwwany z podmlotem gao;podarc:vm. Publiczny inter~ Skarb1,1 P<~~stwa jest lnteresem 

n<~drz~dnym i pierwszoplanawym, z tych Wl.gledow tralctowanie Skorbu Panstwa j;,k inn ego poamiatu 

dzialajqa:go na rynku} majQt:ego status por:tmiotow. dominujqcych jest nieu%asadnione. Puepisy 

prawa statuujl:(cQ Ministra Skarbu P;uistwa nle pnewidujfl prowadzeuia przez niego dzi~Jialnosci 

gospodarczej. Wykon'f'Aianle przilz Ministra Sl<arbll Paostwa pr~w 2 &kcji wynika z rg.;~lizar:ji przet 

niego OkMslonej ustawami miSJI puollcznej, ktoro~~ r~aliwje w lmteniu Skarbu Pari$twa. Dziafanl(l 

Skarbu f'amtwa niP. polegaj<I na l!onkurowanlu dunkcjon~o~j~cymi na rvnku inw~torami. Chociazby 

z tych wzgl~d6w oalrf.~danie na Sk~1rl;i .Panstwa obowi~i!:kow · intormacyjrlVc:h, C1.Y tc::.i: sankcjl 

zwh!J<Hiych z niewykonilni~:m tych obowi;}~k6w nie jest nlczyrn uz;Jsadnlone i kl6ci si~ z idc:q misji 

publle~nl!!j, :a taki:e uniernozliwia rtaalizacN polit'tki palistwa, '\'lk;ie w przypc:~dkach zagroi:enia 

gospodamego i konleczno5ct podejrnowania dlillliln obroonych przed tym zagrozeniem. 

' ' 

Zwracaj<~c uw;g~ na tre8c1 areun1entow pr1\ltoclonvcti w ww. pismie, nale2<Hobv poddac pod 

w~tpliwo:Cc stwierdzenie, ie Mini!>ter Skorbu PanstwQ powinien miet r;klstep do ws~ystkich, gdyi 
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prlygotowu)e coroczne sprawozdanirJ o stonie mienio 'Skarbu PDtlstwa. Na!eiv potlkrdlit. ze jest to 

sprawozdanie odnoszqce s\~ do mienla Skarbu Panstwa (oraz pari$hvowych os6b prawnyct\) i nie 

obejmuje swolm ldkri'sem majqtku w~;:y~tkich podmiot6w, 111 tym w szaegolnos<:i sp61ek, 

k,ontrolowanych prze~ sl:arb Panstwa (wob« kt6rych Skarb Pailstwa je~t podmiotem dominuj~cym). 

Sprawozdanie a stanle rnler'li3 Skarbu Panstw;, niE' zawiera informaCjl Q PQsiad:mych, pr1ez ob~te nitn 

podmioty, ilktjat:h w spotiqlch poblicxnych. Wobec czego Mlnl~ter Skarbu Paristwa nie rna wtedzy 11a 

temat szczeg61owet~o stanu pe~siadlk!ia akcji sp6tek publlcmyeh przez podrftioty, w tvrn spOtlci 

kontrolowane prtez Skarb Palistwa {lo'mbec kt6rych Skarb P<u1stwa jest podmlotcrn dominUNtym) na 

podstawle spon<adzanego raz n;J rak sprawozdanlll a stanie mienia Skarbu Par'istwa. 

Jednocze5nie odnosnie niejasnych powod6w, dl01 lct6rych Skarb Pcristwa, b~c podmiotem 

dominujqc;ym, ni11 mdfllby skronll pQr/miotu · 10/etnego od $iebie, po5i~dajq,ego ukcjr: spollci 

p~bfictnej, do ogtw~nia mzwonia, naleiy wskazat, i:e n!El istniejct zadne IMtrumenty prawne 

dost~pne podmlotom dominuJt~cvrn (w tym Skarbow.l f'Gnstwa), ktore pozwalaiil. na pr2.y1nu~zenie 

podmictu .lale~nego tlo ogfomliliB w~zwani~ lub ~l)r:zQC!aiy posiadanych akcji takiej ~polki. 

:z. obowictzku spor~lfl~ania przez sp6tki z udziatem Skarbu P01nstw<1 doroc!nego wykazu podmiot6w, 

w ktorvch sp6tlut po.siilda .pccirednio to nqjmniej 10% gto56w na walnym lgromadzeniu. nie moina 

wysnuc WlliOSXU 0 mozliwofci prlymUSZIII"Ii~ . sp6tek ;~;;,!leinj'CI'I clll zbyd:J ~ktji lvb ogfgs,lenia 

wezwanla. oodatkQYIIQ naleiy zalnc)ctyC. i:e Zasattv nadwru wtasdtieiSk.iego nad sp6tkami :t udziafem 

Skarbu Panstwa n1e m<~)<l chclr:akteru .Cr&Ha prawa powszechnie obCM~I<tZU]~eeeo. 

Ponadto naleiv ~aznaczyc,. ie w prrypadku spolek pt.Jblicznych, wobee ktOrych ~karl:! Panstwa 

jest pcdmiotem dominuj~tcym, lrt6re samft tworzij rozbudowane arupy kapitafowe, obowiC}zUJ:tce 

je regul<~c;je prawa rynku kapit<~lowego unicmoiliwiajll Skarbowi l'an~twa zdobycie informacjl od tvc:h 

sp6tek I spalek od nich zaleznvch o stanle posllld~nia akcjl w inny~;h sp6tkach publir;znych, 

w ~zGZegolno5ci gdy :;tJn ten nle prz:ck~aa:a 5% llczby slosgw na walnym OQ!romadzeniu. w takld~ 
pr~vpadkac-h wla~lwa reak~;ja Skarbu Pur'istwa jest jeszcze bo;!rdziei utrudnlona. 

Mej<tc na uwadze powy.bz:lj<lrellm~ntacj~ podtrzymuj~ stanowisko co do konler;zno~ wprowiidzenia 

wnioskowanyc:h zmian w projel-..owanej ustawie, kt6r., t,I.Znaje za lsto,lle z. punktu wid~en:a 

be~piecznego zar~dul'lia majcttkiem Skarbu Paiistwa. 

z w 
oo wladomosci otrzymu]<t: Wtodzimier~ Karpinski 
Pan Gl:!rzegorz Schetyna, Mlnlstl'."r -.praw Zasranit~nych 

?an Piotr Grysks, WicE!pre:!es Rz~dcwego Centrum Leg~slacji 
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