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W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, z dnia 6 marca 2012 r., 
dotyczącym prac legislacyjnych w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), dalej 
„ustawa o ofercie publicznej", oraz mając na uwadze pismo z tego samego dnia, również 
skierowane w przedmiotowej sprawie do Ministerstwa Finansów, uprzejmie dziękuję za 
przekazane uwagi i opinie oraz proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. 

W chwili obecnej procedura legislacyjna w sprawie Projektu założeń do projektu zmiany ustawy 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (stan na dzień 20 marca br.) została wstrzymana. 

Jest to spowodowane koniecznością podjęcia rozstrzygnięcia przez Zespół ds. Programowania 
Prac Rządu (będący organem pomocniczym Rady Ministrów, którego zadaniem jest m. in. 
koordynacja przygotowania wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów), co do sposobu 
dalszego procedowania w zakresie zmian ustawy o ofercie publicznej. 

Należy bowiem wyjaśnić, iż niezbędna jest zmiana wymienionej ustawy również z uwagi na 
konieczność implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE 
z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu 
emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu 
papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów 
dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane 
są do obrotu na rynku regulowanym. 

W związku z powyższym Zespół ds. Programowania Prac Rządu zdecyduje,czy prace w zakresie 
zmiany ustawy o ofercie będą prowadzone w ramach odrębnych projektów czy też w ramach 
jednego projektu uwzględniającego rozwiązania zawarte w wymienionych Założeniach, 
dotyczące funkcjonowania instytucji wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 
akcji spółek publicznych oraz propozycje regulacji mających na celu implementację dyrektywy 
2010/73/UE. 
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W związku z powyższym w chwili obecnej nie są prowadzone prace nad przygotowaniem 
projektu ustawy zmieniającej wymienioną ustawę. Należy bowiem podkreślić, że co do zasady, 
zgodnie z § 6 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady 
Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), podstawą do opracowania projektu ustawy są 
uzgodnione w trybie uzgodnień międzyresortowych i społecznych oraz przyjęte przez Radę 
Ministrów założenia projektu ustawy. Jednocześnie należy zauważyć, iż opracowywanie 
projektów ustaw na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów założeń znajduje się, co do 
zasady, w kompetencji Rządowego Centrum Legislacji. 

Reasumując, Ministerstwo Finansów pragnie raz jeszcze zapewnić, iż jest świadome ważności 
zaproponowanych w projekcie wymienionych założeń zmian i z tego też względu, po podjęciu 
decyzji przez Zespół ds. Programowania Prac Rządu, będzie kontynuować prace zmierzające do 
poprawy funkcjonowania instytucji wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji 
spółek publicznych oraz zapewnienia pełniejszej ochrony akcjonariuszy spółek publicznych, 
które są przedmiotem przejęcia. 

Jednocześnie, informuję, iż Ministerstwo Skarbu Państwa opiniowało Projekt założeń do 
projektu zmiany ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w ramach 
uzgodnień międzyresortowych (w załączeniu pismo Ministra Skarbu Państwa z dnia 
20.09.2010 r., znak DP-MT-0241 -37/10 (DP/5053/10), zawierające uwagi tego resortu). 

Mario E. Orłowska 

Zał. j/w 


