
KOMISJA ROZPATRUJ,TCA WNIOSKI
O WYRAZENIE ZGODY

NA ZATRUDNIENIE OSOB.
KTOR.E PEI,NII.Y F'UNKCJE PUBLICZNE

DECYZJA NR 7I2OI5

z dnia 2 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z drria 2l sierpnia 1997 r.
o ograniczen.iu prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje
publiczne (Dz. U. z 2006 Nr 215 poz. 1584 z p62n. zm.) w zwi4zku
z art. I tej ustawy oraz art. 104 ustawy z lnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. I07l z p62n. zm.)
w zwi1zku z art. 7 ust. 4 cytowanej uptawy z dnia'2I sierpnia 1997 r. - Komisja
rozpatrujqca wnioski o wyrahenie zgod!, na zatrudnierrie os6b, kt6re pelnily funkcje
publiczne

po rotpatrzeniu

sprawy z wniosku Pana Przemyslawa Hofmana - bylego Dyrektora Departarnentu

Transportu Kolejowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju o wyrahenie zgody na

zatrudnienie w spolce PKP SA na stanqwisku Zastgpcy Dyrektora w Departamencie
Eksploatacj i NieruchomoSci

postanawia

Wrazic zgodE na podjgcie zatrudnienia przez 'Pana Przemysla,wa llofinana
w sp6lce PKP SA na stanowisku Zastgpcy Dyrektora w Departamencie Eksploatacji
NieruchomoSci.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 5 marca 2015 r. Pan Przemyslaw Hofman wyst4pil z wnioskiem
o wyraZenie zgody na zatrudnienie na stahowisku Zastgpcy Dyrektora w Departamencie

Eksploatacji NieruchomoSci w przedsigbigrstwie PKP SA..



Pan Przemystraw Hofman poinformowal, 2e zajmowal stanowisiko Dyrektora
Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwir: Infrastruktury i Rozwoju od
16 czerwca 2014 r. do 12 stycznia 2015 r. W tym okresie bral udziaN w wydawaniu
rozstrzygnig(, w sprawach indywidualnych dotyczEcyoh przedsigbiorstwa PKP SA.
Zgodnie z rel4ulaminem wewngtrznym do zadah Departilmentu Transportu Kolejowego
nale?y m.in. nadz6r, w zakresie nadzoru wla5cicielskiego nad sp6lkami Grupy PKP oraz
w zakresie nadzoru korporacyjnego i administracyjnego nad sp6tkami PKP SA i PKP
PLK SA. Decyzje indywidualne byty wydawane w trybie przewidzianym w Kodeksie
postgpowania administracyjnego oraz w innym trybie niL Kodeks postgpowania
administracyjnego.

Do pierwszej grupy decyzji Fan Hofman zaliczyl decyzje wynikaj4ce
z bezpolredniego nadzoru nad prowadzeniem spraw wynikaj4cych z przepis6w ustawy
z dnia 8 wrzesnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i pr:ywatyzacji
przedsigbiorstwa paristwowego ,,Polskie Koleje Paristwowe" (Dz. U. z 2014 r. poz. 1 160

z p62n. zm.) w odniesieniu do gospodarowania mieniem przez sp6tki utworzone na mocy
ww. ustawy. Dzialania w tym zakresie polegaj4 m.in. na wlaSoiwej organtzaaji
i nadzorowaniu prowadzenia postgpowari administracyjnych (w trybie kpa), koticz4cych
sig wydaniem rozstrzygniEl przez ministra wlaSciwego do spraw transportu lub innej
upowaznionej przez niego osoby. W okresie pelnienia filnkcji Dyrektora Departamentu
Transportu Kolejowego przez Pana Hofmana upowaznienie takie posiadal 6wc:zesny

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wlaSciwy ds. kolei.
Rozstrzygnigcia te doty czyly :

- wyraaenia lub odmowy wyraLenia zgady na rozporizqdzanie skladnikami aktyw6w
trwalych,

- wyraaenia lub odmowy wyralenia zgody na przekazywanie mienia przez sp6lki
wskazane w ww. ustawie na wtrasnoS6 jednostkom samorz4dlu terytorialmego,

Skarb owi Faristwa lub paristwowym j edno stko m or ganrzacyj nym,
- vrryru2enia lub odmowy wyrahenia zgody na pr:zekazywanie linii kolejowych

niebgd4cyc.h liniami kolejowymi o znaczeniu paristwowym na wlasno66 jednostkom

samorz4du terytorialnego w celu wykonywania przewaz6w kolejowych,
- wyrcaenia lub odmowy wyraaeniazgody na likwidacjg lub sprzedal linii kolejowych

niebgd4cych liniami o charakterze paristwowym.
Restrukturyzacja aktyw6w maj4tkowych sp6lek-wnioskodawc6w bylo jednym

z zadan statutowych sp6lki PKP SA. Osi4gnigcie w tym <>bszarze pozytywnych wynLik6w

bylo jednym z gl6wnych cel6w do osi4gnigcia stawianych zarzqdowi sp6tki PKP SA
przez rcdq nadzorcz1 oraz Walne Zgromadzenie Sp6tki. Dzialania te byhy wigc zgodne

z interesem Skarbu Paristwa orazpolityk4 ministra wlaSciwego ds. transportu.
Do obowi4zk6w Pana Hofmana nalezal nadz6r nad terminowq realizacj4 calego

procesu rczpatrywania wniosk6w oraz kohcowa weryfikacja projekt6w decyzii wraz

z uzasadnieniem przed przekazaniem do podpisu tr)rzez upowaznionego czlonka

kierownictwa Ministerstwa.
Do drugiej grupy decyzji podejmowanych w trybie innym ilZ Kodeks

postgpowania administracyjnego nalela\y decyzje wydawane na podstawie art. 4 rtst.2a

usta.wy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartografrczne (Dz. U. z 2015 t. poz.

520 z p62n. zm). Zgodnie z ww. przepisami ustawy minister wlaSciwy ds. transportu

wydaje decyzje w sprawie ustalenia teren6w, przez kt6re przebiegaj4 linie kolejowe, jako



teren6w zanrknigtych oraz wyraZa zgodg na wykonywanie prac geodezy.jnych
na kolejowych terenach zamknigtych. W sytuacji gdy konieczne jest dokonanie zmian
w wykazie tych teren6w, konieczne jest dokonanie nowelizacji decyzji. Przyjgciem,
rozpatrzeniem oraz przygotowaniem projektu decyzji wraz z uzasadnieniem w spnawie
tych wniosk6w zajmowal sig Wydzial Spraw Maj4tkorvych Departamentu Transportu
Kolejowego, podlegly bezpoSrednio Panu Przemyslawo.wi Hofmanowi. I'rojekt decyzji
byt przekazywany do uzgodnienia przez Departament Pr:awny Ministerstwa a nastgpnie
przekazywany do zaaprobowaniaprzezPodsekretarza Stanu ds. kolei orazprzekazywarly
do finalnej akceptacji i podpisu ministra wlaSciwego ds. transportu.

Do drugiej grupy decyzji Pan Blofman zalicz,yL rownie| decyzje dotyczqce
finansowania lub wsp6lfinansowania wydatk6w na budowg lub przebudowg dworc6w
kolejowych w zakresie bezpoSrednio zwiqzanym z obslug4 podr6znych (art. 38 ust. 6a
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowyrn - Dz. U. z 2013 r. poz. 1594
z p62n. nn.). Warunki i zasady udzielania ww. finansowania s4 uregulowane
w przepisach rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 2 grudnia 2010 r, w spr:awie
szczeg6lowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu paiistwa
(Dz.U. Nr 238, poz.1579).Decyzjg o udzieleniu finanso,wania dla konkretnej inwestyoji
podejmuje Podsekretarz Stanu wlaSciwy ds. kolei, upowazniony do tego przez mirristra
wlaSciwego ds. transportu. Przyjgciem i rcgpatrzeniem tego typu wniosk6w zajmowal sig

Wydzial Inwestycji Departamentu Transportu Kolejowego, nadzorowany bezpoSrednio
ptzez Zastgpc7 Dyrektora Departamentu. Do obowiqzk6w wnioskodawcy nalezaLa
koticowa weryfikacja zbadanego w departamencie l?rogramu Inwesttycji wniosku
i uzasadnienia dla rekomendowanej deayzji przed przekazaniem jej do ostatecznej
decyzji i podpisu PodsekretarzaStanu wla6ciwego ds. kolei. W czasie pelnienia funkcji
Dyrektora Departamentu Transportu Kolejowego lPan Hofman bral udzial
w procedowaniu siedmiu wniosk6w o finansowanie tego typu inwestycji.
Pan Przemyslaw Hofman podkreslil fakt, 2e obecnie dworce kolejowe sq zarz4rJzane

przez dwa porlmioty - jednostki samorz4du terytorialnego oraz PKP SA (rip6lka posiada

w zarzqdzie wigkszoS6 dworc6w). Spotrka ta realizuje wigc istotne zadanra paiistwa
zwi4zane z zapewnieniem uslugi transportu kolejowego dla mieszkaric6w kra.iu,

realizujqc w ten spos6b uslugg publiczn4.
Oprocz ww. zadafi Departamentu Transportu Kolejowego, wynikaj4cych

z regulaminu Ministerstwa, rcalizowane byty r6wniez i,,adania dotyczqce prowadzenia
spraw zwiqzanych z obslug4 Podsekretarza Stanu wlaSciwego ds. kolei, upowaZnionego
do reprezentowania Skarbu Paristwa podczas posiedzeri Walnego Zgromadzenia PKP SA
i PKP PLK SA. Walne Zgromadzenia realizowaty wszystkie zadania ustawowe
wskazane w przepisach Kodeksu sp6lek handlowych o,raz wskazane w statutach ww.
sp6tek" Sprawami dotyczqcymi obslugi Walnych Zgrotnadzeh zajmowal sig Wydziat
Nadzoru Departamentu Transportu Kolejowego, nad kt6rym nadz6r sprawowal Zastgpca
Dyrektora Departamentu. Do zadan wnioskodawcy naleilala koricowa weryfikacja
projekt6w uchwal i innych material6w przygotowywanych na Walne Zgromadzenie
przed przekazaniem do akceptacji Podsekretarza Stant wlaSciwego ds. kolei. PonLadto,

wszystkie projekty uchwal by|y uzgadniane z Departamentem Prawnym Ministerstwa.
W okresie sprawowania przez Pana Hofmana funkcji Dyrektora Departamentu,
przedmiotem rozstrzygniql Walnego Zgromadzenia sp,6lki PKP SA, w kt6rych bral
tdzral (zgodnie z informacj qzawart4 we wniosku) byfy sprawy zwi4zane z:



- powolanietn i odwolaniem czlonkow ZarzEdu PKP SA i Rad Nadzorczych PKP PLK
SA i PKP SA,

- wydawanierm zgody na dysponowanie ldzialami w sp(rlkachzalehnychprzez PKP SA,
w tym zbyoie udzialow,

- okreSlaniern sposobu glosowania przedstawicieli PKP SA na Walnym Zgromadzeniu
lub Zgromadzenil Wsp6lnik6w oraz na dokonanie znnian w statutach oraz umowach
sp6lek, utworzony ch przez PKP SA.

Ostateczne ru>zstrzygnigcie w danej sprawie bylo podejmowane przez Podsekretarza
Stanu wlaSciwego ds. kolei, kt6ry reprezentowal Skarb Paristwa podczas Walnego
Zgtomadzenia.

Komisja zwr6cila sig do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwcrju o przekazanie
wszelkiej dokumentacji dotycz4cej rozstrzygniEt w sprawach indywidualnych, w ktr5rych
bral udziaL Pan Przemyslaw Hofman jako Dyrektor Departamentu Transportu
Kolejowego w stosunku do sp6lki PKP SA wral. z informacj4 o przyjEtych
w Ministerstwie zasadachpodejmowania decyzji w ww. sprawach.

W odpowiedzi Dyrektor Generalny Ministerstwa poinformowal, 2e dzialania
podejmowane przez Pana Hofmana polegaly nauzgadnianiu:
- projekt6w pelnomocnictwa dla PKP SA do zbycia do 100% akcji w sp6lce PKP

Energetyka. SA oraz do zbyciaudzial6w w sp6lce ,,TK Telekom" sp. z o.o.,
- decyzji natozporzqdzanie przez Sp6tkg skladnikami akJyw6w trwatych,
- projekt6w uchwal Walnego Zgromadzenia PKP SA,
- program6w inwestycji dotycz4cych przebudowy istniej4cych i budowy nowych

dworc6w kolejowych realizowanych obecnie przez PKP SA z vdzialem Srodk6w
budzetu paristwa.

Wrcz z pismem zostaly przekazane:
- kopie pelnomocnictw dla sp6tki PKP SA,
- decyzje Ministra Infrastruktury i Rozwoju, podejmowane na podstawie ustawy z, dma

8 wrzesnia 2000 r. o komercj alizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsigbiorstwa
paristwowego,,Polskie Kolej e Pafstwowe",

- notatka sluzbowa wnioskodawcy skierowana do Podsekretarza Stant kt6ra dotyczyla
u zgodnienia programu inwestycj i,,Budowa dworca kollej owego N asielsk",

- !\yci4g z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia
17 lipca2014 r. (w czgsci dotycz4cej zadah kadry kierowniczej),

- regulamin wewngtrzny Departamentu Transportu Kolejowego, z k1:.6rego wynika, Ze

Dyrektorowi Departamentu podlegali bezpoSrednio dwaj Zastqpcy Dyrektora oraz

Wydzial Sprraw Maj4tkowych i Wydzial Wsp6tpracy Migdzynarodowej.

W celu uzupelnienia przekazanej dokumentacji Kr.omisja zwrooila sig ponownie
do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o przekazanie r6wnieZ kopii rozstrzygnigc
w sprawach indywidualnych w stosunku do sp6lki PKP' SA, kt6re wynikaty z zal<resu

kompetencj i podleglych Panu Hofmanowi zastgpc6w dyrektora.
W odpowiedzi, zostaty przekazane:
- decyzje podejmowane na podstawie ustawy z dnia 8 wrzefnia 2000 r.

o komercj alizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsigbiorstwa paristwowego

,,Polskie Koleje Pafistwow€", w rozstrzygnigciu kt6rych uczestniczyli Zastgpcy Pana

Przemyslawa Hofmana,
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- umowa pomigdzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a PKP SA
o dofinansowanie z budletu paristwa koszt6w budowy i przebudowy dworc6w
kolejowyr:h realizowanych przez Polskie Koleje Pafstwowe SA wraz z aneksami do
umowy,

- notatka sluzbowa ZastEpcy Dyrektora Departarnentu Transportr-l Kolejowego
skierowarra do Podsekretarza Stanu dotyczqca uzgodnienia prograrmu inwestycji
,,Przebudowa schod6w i pochylni ruchomych na dworcu kolejowym Warszawa
Centralna Etap II".

Komisja zwrociLa sig takZe do Prezesa Zarzqdu PKP SA z prolbq o przekazanie
informacji dotyczqcych zakresu czynnoSci, jakie w przypadku ewentualnego zatrudnienia
zostanq powierzone Panu Hofmanowi.

W odpowiedzi zostal przekazany zakres czynnoSci dla stanowiska ZastEpcy
Dyrektora Departamentu Eksploatacji NiertrchomoSci ds, Techniczno-Eksploatacyjnych.
Do obowi4zk6w osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie nalezalo m.in.:
- reprezentowanie Departamentu w sprawach techniczno-eksploatacyjnych, w tym

podpisywarrie dokument6w z zakresu dzialania Departamentu, nie zastrzehonych do
kompetencj i Dyrektora Departamentu,

- zapewnienie wtaSciwej organizacji praoy i sprawnego funkcjonowania Departamentu
i podlegtych WydziaN6w, dokonywanie podzialu zadan i koordynacja ich rcalizacji,
ocena i sprawowanie nadzoru w zakresie prawidlowego i terminowego prowadzenia
i realizowania powierzonych zadan i spraw, bezpoSrednia kontrola rcalizacji zadaft
przez pracownik6w,

- koordynacja, nadzor i kontrola przygotowywanych projekt6w dokument6w oraz
informacj i i sprawozd an w zal<r es ie spraw techniczno- eksp I o atacyj nych,

- wykonywanie poleceri i decyzji Czlonk6w ZarzEdu, wlaSciwych Dyrektor6w
Z,arzydzajqr;ych i Dyrektora Departamentu, stosownie clo zakresu kompetencji,

- podejmowanie decyzji w sprawach okreslonych odrgbnym petrnomocnictwem,
- opiniowanie lub kierowanie opracowywaniem projekt6w uchwal, wniosk6w i innych

dokument6w przedkladanych na posiedzenia Zarzqdu Sp6lki w zakresie spraw
techniczno-eksploatacyj nych,

- opracowywanie projektu i realizowanie corocznego Frlanu rzeczowo-finansowego na

dzialalnofld Departamentu Eksploatacji Nieruchomo6ci w zakresie techniczno-
eksploatacyjnym.

Na posiedzeniu w dniu 28 maja20l5 r. sklad rczpoznajqcy Komisji, powolany do

rczpatrzenia wniosku Pana Przemyslawa Hofmana stwierdzil braki w posiadanej

dokumentacji. Braki te dotyczyly dokument6w ltrzekazanych z Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, o kt6rych byla mowa we wniosku Pana I-Iofmana oraz

w piSmie Dyrektora Generalnego. W zwiqzku z tyn sklad rczpaznaj4cy Komisji
postanowil o ponownym wyst4pieniu do Ministerstwa w celu uzupelnienia posiadanej

dokumentacji. Zwr6cono sig o przekazanie decyzji wydawanych przez ministra
wtraSciwego ds. transportu , w trybie art. 4 lst.2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartografrczne w stosunku do sp6lki PKP SA, w podejmowaniu kt6rych bral
lerdzial Pan Przemyslaw Hofman, projekt6w uchwal Walnego Zgromadzenia PKP SA,

kt6re byLy uzgadniane przez wnioskodawcg a takhe przeslanie dokumentacii mvi4zanej

z inwestycj amrprzebudowy istniej4cych i budowy nowych dworc6w kolejowych.



Z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, przy pirimie z dnia 26 czerwca 2015 r.,
przeslane zostaNy:
- projekty dctcyzji wydane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartografrczne,
- projekty uchwal Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP SA, w uzgadnianiu

kt6rych uczestniczyl wnioskodawca,
- pozostaLa dokumentacja dotyczqca przebudowy istniej4cych i budowy nowych

dworc6w <>raz brakuj4ce zal4czniki do umowy o dofinansowanie z budzetu paflstwa
koszt6w budowy i przebudowy dworc6w kolejowych realizowanychprzezPKP SA.

Na podstawie materialu zebranego w sprawie stwirrdzono, co nastgpuje:
Zgodnie z art..7 ust. I ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnofici gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz.U. 22006 Nr 216
poz. 1584 z p62n. zm.), osoby wymienione w art. I oraz, art. 2 pkt 1-3 i 6-6b nie mog4,
przed uptywem roku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pelnienia funkcji, byd
zatrudnione lub wykonywa6 innych zajE(, u przedsigbiorcy, jelelibra$ udzial w wydaniu
r ozstrzy gni g 6 w sprawach indywi dualnych doty czycych to go przeds i gb i orcy.
Przepis art. 7 ust. 2 ww. ustawy przewiduje mozliwoS6 odstgpstwa od zasady wyrazonej
w art. 7 ust. I povtylszej ustawy. Odstgpstwo to, polegaj4ce na wyraZeniu zgody na
podjgcie zatrudnienia przed uplywem roku od zajmowaunia lub pelnienia funkcji przez
osoby wyrnienione w art. I oraz art.2 pkt 1-3 i 6-6b, murii wystgpowad w uzasadnionych
przypadkach.

Po przeanalizowaniu posiadanych dokument6w w sprawie Komisja tznaLa,
ze wnioskodawca w okresie zajmowania stanowiska Dyrektora Departamentu Transportu
Kolejowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju nie dzialal w spos6b stronniczy
wobec sp6tki PKP SA.

Przedsigbiorstwo IPKP SA jest jednoosobow4 sp6lk4 Skarbu Pafstwa, wobec
ktorej minister wlaSciwy ds. transportu sprawuje nadz6r. Sp6lka PKP SA nie jest
typowym przedsigbiorstwem komercyjnym. Rozstrzygnigcia indywidualne w stosunku
do Sp6lki byly elementem realizacji polityki transportowej paristwa i polityki wobec
sektora kolejowego"

Ostateczne decyzje dotyczEce PKP SA nie byly podejmowane przez
wnioskodawcE osobiScie lecz naleZaty do ministra wtraSciwego ds. transportu lub
upowaznionego do tego podsekretarza stanu. JednoczeSnie Pan Przemyslaw Hofman
jako Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego, w kompetencji ktorego lezalo
prowadzenie spraw z zakresu nadzoru m.in. nad sp6tk4 PKP SA, bral udzial
w czynnoSciach, kt6re mogtry mied wptyw na koricowe rozstrzygnigcie sprawy.
Wszystkie decyzje, jak wspomniano, byty podejmowa,ne w oparciu o obowi4zujqce
przepisy prawa oraz ustalone procedury funkcjonuj4ce w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju, po szczeg6lowej weryfikacji pod wzglgdem formalnym i merytorycznym oraz
pod k4tem zasadnoSci, poprawnoSci formalnej i celowoSci.

Maj4c na uwadze wskazane powyzej okoliczno6ci Komisja uznaje,
2e w niniejszej sprawie zachodzi uzasadniooy, w ro:tumieniu art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez

osoby pelni4ce funkcje publiczne, przypadek przemawiai1cy za udzieleniem
wnioskowanej zgody na podjgcie zatrudnienia.



POUCZENIE

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, jednakze strona
niezadowolona z decyzji moZe wyst4pi6 do organu, kt6ry wydatr niniejsz4 decyzjE
o ponowne rozpatzenie sprawy w ci4gu 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Szymon Jajko

Konrad Janowski
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Grzegorz Borowiec

Robert Czarnecki
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Otrzymuje:

Pan Przemvslaw Hofman
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