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 Projekt ustawy rozszerzającej kontrolę inwestycji 
zagranicznych na wybrane sektory (zapobieganie 
"wrogim przejęciom" związanym z COVID19) 

Polski rząd pracuje nad „Tarczą Antykryzysową 4.0”. Projektowana regulacja zawiera m.in. przepisy 

znacznie rozszerzające kontrolę państwa nad transakcjami fuzji i przejęć w niektórych strategicznych 

sektorach gospodarki. 

WPŁYW USTAWY NA TRANSAKCJE FUZJI I PRZEJĘĆ 

Projektowane przepisy zostały przygotowane w celu ochrony polskiego przemysłu przed "wrogimi 

przejęciami", realizowanymi przez inwestorów spoza Unii Europejskiej. Wpisują się one w szerszą tendencję 

ochrony krajowych gospodarek w czasach kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią. 

Nowa ustawa będzie miała poważny wpływ na transakcje fuzji i przejęć bowiem: 

> dotyczy przedsiębiorców działających w licznych sektorach gospodarki, 

> ustala niski próg istotności transakcji (zgłoszenia wymagają transakcje dotyczące przedsiębiorców  

o obrotach w wysokości powyżej 10.000.000 EUR rocznie), 

> daje organowi właściwemu – którym jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – 

bardzo daleko idące kompetencje (przesłanką braku zgody może być przynajmniej potencjalne 

zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub 

zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej), 

> przewiduje surowe kary finansowe, jak również kary więzienia dla osób fizycznych, w sytuacji 

naruszenia obowiązków wynikających z projektowanego aktu prawnego. 

SEKTORY GOSPODARKI OBJĘTE OCHRONĄ 

Lista sektorów objętych powyższymi regulacjami (tzw. podmiotów objętych ochroną) jest stosunkowo szeroka 

i obejmuje m.in.: 

> spółki publiczne, 

> podmioty, które posiadają aktywa wymienione jako "infrastruktura krytyczna", a także 

> podmioty prowadzące działalność w wybranych sektorach: IT (producenci oprogramowania 

dedykowanego dla określonych sektorów), podmioty zajmujące się wytwarzaniem lub dystrybucją 

energii elektrycznej (zarówno konwencjonalnej, jak i odnawialnej), podmioty zajmujące się przesyłem 

i magazynowaniem paliw, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne oraz podmioty z branży medycznej  

i farmaceutycznej (produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, a także produkcja 

leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych itp.), jak również wytwarzane, przesyłanie  

i dystrybucja ciepła, a także przetwórstwo  mięsa, mleka, zbóż oraz owoców i warzyw. 

RODZAJE TRANSAKCJI OBJĘTYCH KONTROLĄ 

Kontroli podlegają wyłącznie transakcje realizowane przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Przepisy budzą 

jednocześnie wątpliwości w zakresie, w jakim regulują dokonywanie transakcji przez podmioty mające 

siedzibę w państwie członkowskim UE, ale pozostające pod kontrolą podmiotów spoza Unii.  

W szczególności, zgłoszenie planowanej transakcji będzie wymagane jeżeli transakcja dokonywana przez 

podmiot mający siedzibę w UE ma na celu obejście prawa, np. taki podmiot mający siedzibę w UE nie  
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prowadzi własnej działalności w zakresie innym niż czynności związane z daną transakcją lub nie posiada 

trwałego przedsiębiorstwa, biura lub personelu na terytorium Państwa Członkowskiego UE. Nie ma jednak 

pewności, czy w przypadku transakcji dokonywanej przez podmiot z UE, który spełnia powyższe przesłanki 

(prowadzi działalność, nie tylko dot. tej jednej inwestycji w podmiot objęty ochroną), posiada trwałe 

przedsiębiorstwo, a także biuro i personel, to czy taka inwestycja będzie wyłączona spod zastosowania 

ustawy, czy też będzie i tak istniał wymóg zgłoszenia, jeżeli bezpośredni nabywca z UE będzie kontrolowany 

przez podmiot z państwa trzeciego. 

Ustawa dotyczy działań, które mogą prowadzić do nabycia lub osiągnięcia dominacji lub "znaczącego 

uczestnictwa" (czyli posiadania lub osiągnięcia lub przekroczenia progu 20% lub 40% udziałów). Przepisy 

obejmują nie tylko bezpośrednie nabycie udziałów, ale również transakcje pośredniego nabycia poprzez 

podmiot zależny, transakcje na aktywach oraz wszelkiego rodzaju pośrednie sposoby przejęcia kontroli lub 

wpływu na inny podmiot (np. połączenia, podziały, zmiany umowy spółki, umorzenie udziałów, jak również 

wszelkie inne transakcje lub czynności skutkujące pośrednim nabyciem lub objęcie znaczącego uczestnictwa 

lub pozycji dominującej, także na podstawie transakcji zagranicznych podlegających prawu obcemu). 

Ustawodawca przewiduje również kryterium wielkości obrotu. Kontrola dotyczyć będzie wyłącznie sytuacji,  

w których przejmowany przedsiębiorca co najmniej w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych osiągnął 

przychód w Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 10 milionów EUR. 

KOMPETENCJE PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

Kontrolę nad inwestycjami zagranicznymi sprawować ma Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów. Warto wskazać, iż organ ten sprawuje także kontrolę koncentracji na gruncie przepisów już 

obowiązującej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Będziemy tym samym mieli do czynienia  

z sytuacją, w której określone transakcje wymagać będą w praktyce dwóch zgód tego samego organu 

państwa, wydawanych według różnych przesłanek. 

KRYTERIA OCENY ZGŁASZANYCH TRANSAKCJI 

Prezes UOKiK może zgłosić sprzeciw wobec transakcji, jeżeli istnieje „przynajmniej potencjalne zagrożenie 

dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia 

publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Dodatkowo, odmowa zgody może nastąpić jeżeli wnioskodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych 

informacji, a także jeśli nie da się ustalić, czy podmiot przejmujący kontrolę lub uzyskujący znaczące 

uczestnictwo, mający siedzibę w UE, spełniał ten warunek co najmniej przez okres ostatnich 2 lat. 

Ocena dokonywana będzie w związku z tym w oparciu o bardzo ogólne przesłanki. Daje to Prezesowi UOKIK 

bardzo szerokie kompetencje. 

MOMENT DOKONANIA ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenie transakcji jest wymagane, co do zasady, przed jej skonsumowaniem.  

Niestety, także i w tym zakresie projektowana ustawa nie jest precyzyjna, bo w innym miejscu nakazuje 

zgłoszenie przez zawarciem „jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie nabycia”, a w odniesieniu do 

spółek publicznych wymaga zgłoszenia przed ogłoszeniem wezwania (co może wskazywać, że nie jest 

dopuszczalne ogłoszenie wezwania pod warunkiem uzyskania zgody – to zaś w praktyce może sprawić, że 

tego typu transakcje będą bardzo trudne albo wręcz niemożliwe do przeprowadzenia). 

 

mailto:aleksander%20stawicki@wkb.pl
mailto:jakub.jedrzejak@wkb.pl


 

 

 Eksperci WKB są do Państwa dyspozycji 

Kontakt: Aleksander Stawicki (aleksander stawicki@wkb.pl), Jakub Jędrzejak (jakub.jedrzejak@wkb.pl) 

ALERT | COVID-19 | TARCZA 

 

 
CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA 

Zatwierdzenie transakcji, która nie budzi wątpliwości, lub potwierdzenie, że transakcja nie podlega kontroli, 

nastąpi w ciągu 30 dni roboczych.  

Sprawy wymagające wszczęcia postępowania kontrolnego z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego 

lub porządku publicznego zostaną zakończone w ciągu 120 dni kalendarzowych (przy czym do terminu nie 

wlicza się czasu oczekiwania na odpowiedź na dodatkowe pytania Prezesa UOKIK). 

SANKCJE W PRZYPADKU NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA 

Każda transakcja dokonana bez wymaganego zawiadomienia jest nieważna. Ponadto projekt zakłada bardzo 

surową odpowiedzialność zarówno finansową (kary pieniężne w maksymalnej wysokości 50.000.000 PLN), 

jak i karną (do 5 lat pozbawienia wolności) za niestosowanie się do nowych przepisów (kary mogą być 

nałożone zarówno na podmiot nabywający udziały bez zawiadomienia, jak i na osoby fizyczne działające w 

jego imieniu). 
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