
KOMISJA ROZPATRUJACA WNIOSKI
O WYRAZENIE ZGODY

NA ZATRUDNIENIE OSOB,
KTORE PELNILY FLINKCJE PUBLICZNE

DECYZJA NR 312016

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2r sierpnia l9g7 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje
publiczne (Dz. u. z 2006 Nr 216 poz. 1584 z poAn. zm.) w zwiqzi,
z att. I tej ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
adrninistracyjnego (Dz.u.z2013r.poz.267 zp62n. zrn.)w zwii1zkuzaft.7 ust.4
cytowanej usl.awy z dnia 21 sierpni a 1997 r. - Kornisj a rozpatruj4ca vrnioski o wyra.zenie
zgody na zatrsdnienie os6b, kt6re petnily funkcje publiczne

po rozpatrzeniu

sprawy z wniosku Pani Gabrieli Popowicz bytrego Zttstgpcy Dyrektora
w Departamencie Program6w Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju 6 wyrazenie
zgody na zattudnienie w PKP Polskie Linie Kolejowe SA na stanowisku Dyrektora Biura
Funduszy Unijnych.

postanawia

wyrazic zgodq na podjgcie zatwdnienia przez Pani4 Gabrielg Popowicz w pKp polskie
Linie Kolejowe sA na stanowisku Dyrektora Biura Fundluszy Unijnych.

UZASADNIENIE

Fisrnem z dnia 1 czerwca2016 r. Pani Gabriela Popowiczwyst4pila z wnioskiern

do Komisji tazpatruj4cej wnioski o wyraZenie zgody na zatrudnienie os6b, kt6re petnily

funkcje publiczne, o WraLenie zgody na zatrudnienie w PKP polskie Linie
Kolejowe SA.

Pani Gabriela Popowicz zajrnowala do 8 lute go 2016 r. stanowisko Zastgpcy

Dyrektora w Departamencie Prograrn6w Infrastrukturalnych. Departament te. pelni rolg



instytucji Zarzqdzajqcej Prograrnem Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko (dale-i

PoIiS). Do obowi qzk6w Wnioskod awczyni nalezalo m.in. nadzorowanie efektywnoSci

i prawidlowoSci wykorzystania Srodk6w pochodz4cych z funduszy unijnych

w transporcie, w tyrn w sektorze kolejowym. Zgodnie z systemern wdra?ania pOIiS

zatzTdzanie funduszami bylo rowniez delegowane na instytucje poSrednicz4cer

i wdrazajqce" Na poziomie Instytucji Zarz1dzajqcej podejmowane byly decyzle dotycz4ce

zarzqdzania catym sektorem. Wypracowywane byly rowniez, sp6jne dla wszystkich

benefi cj en t6w, w zory dokument6w i procedury w dr a?ania.

PKP PLK SA jest sp6lk4 akcyjn4 Skarbu Paristwa i jednoczesnie jednym

znajwigkszyah beneficjent6w Srodk6w unijnych pochodz4cych z POIiS. WielkoS6

Srodk6w dedykowanych PKP PLK SA wynika z uzgodnieri z Komisj4 Europejsk4

iwiqhe sig z koniecznoSci4 dostosowania krajowej infrastruktury kolejowej, kt6r4

zarzqdza PKP PLK S,4 do wymagari unijnych.

Pani Popowicz poinformowala w swoim wnioslku, Le przez caty okres petrnienia

funkcji Zastqpcy Dyrektora SciSle wsp6lpracowala z F'KP PLK SA. Jedrrakze wszelkie

decyzje mialy charakter merytoryczny i wynikaj4cy z obowiqzujqcych przepis6w.

Projekty, kt6re proponowane sq do dofinansowania .iak i ich wartoSci stanowily

przedrniot konsultacji migdzyresortowych, jak i spolecznych, Zatwierdzenie projekt6w

do dofinansowania nastgpowalo w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzane pr,.zezKomitet

Monitoruj4cy programem przez instytucjg wdraLaj4aq, ktorE, w przypadku polis,
jest Centrum Unijnych Projekt6w Transportolvych (C[JPT). CUPT jest r6wniez stron4

um6w o dofinansowanie z PKP PLK SA. W przypadku duzych projektow (powyzej

50 tnln EURO) po zatwierdzeniu wniosk6w w CUPT byly one jeszcze weryfikowane

w Instytucji Zaruqdzajqcej pod k4tern zgodno6ci z wyrnaganiarni programu

i ptzekazywane do Kornisji Europejskiej, kt6ra v,,ydawala decyzjg o przyznaniu

dofinansowania.

Ponadto Pani Popowicz poinformowala, ze PKIP PLK SA, pomimo znacznych

postgp6w w tealizacji projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w unijlych,
nie wykorzystuje wszystkich alokowanych jej funduszy. Z uwagi na status pKp pLK SA
jako narodowego zarzqdcy infrastruktury kolejowej, jak i spos6b wsp6lfinansowania

ze Srodk6w budZetu paristwa lw ramach wieloletnich program6w finansowych

wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych (wpIK), Krajowego programu



Kolejowego (KPK)/ na poziomie wszystkich instytucji zaangazowanych we wdrazanie:

podejmowane byty dzialania zwigkszajqce mozliwoSci absorpcyjne Srodk6w unijnychr

przy zachowaniu dbaloSci o budzet paristwa.

Przewodniczqcy Kornisji rwrocil sig do Ministerstwa Rozwoju o przekazanie

wszelkiej dokumentacji dotycz1cej rozstrzygnigl w sprawach indywidualnych, w ktorych

btala udzial Pani Gabriela Popowicz w okresie zajmowania stanowisl< a Zastgpcy

Dyrektora w Departamencie Program6w Infrastrukturalnych wraz zprzedstawieniern

zasad podejmowania decyzji w tych sprawach.

W odPowiedzi z Vilinisterstwa Rozwoju zostaty przekazane kopie clokurnent6w

rozsttzygaj4cych w sprawach indywidualnych d,otycz1cych PKp pLK SA., w kt6rych
bralaudzial Pani Gabriela Popowicz,w tyrn kopie:

- aktualizacji Listy Projekt6w Indyvridualnych/Wykazu projekt6w

Zidentyfrkowanych,

- oceny przezlZPOI S wniosku o potwierdzenie wniesienia wkladu finansowego

(o dofinansowanie) dla duhego projektu kolejowego, kt6ry podlegal przedlo1eniu

do akceptacji Kornisji Europejskiej.

Ponadto zostala przekazana informacja, zgodnie z ktor4 spos6b realtzacji zadan

przez pracownik6w i osoby zarz1dzaj1ce Departarnentem Program6w

Infrastrukturalnych, w rym zadah, kt6re byly realizowane przezPani4 Gabrielg popowicz

okreSlaj4 Instrukcie Wykonawcze dla Instytucji Zarzqdzajqcej Progrqmem Operacyjnym

Infrastruktura i Sroclowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. W Departamencie projekt6w

Infrastrukturalnych Pani Gabriela Popowicz w zakresie finansowania projekt6w pKp

PLK SA odpowiadalaza:

- nadz6r nad dziahaniami zapewniaj4cymi prawidlow e przygotowanie, wyb6r
irealizacjg projekt6w wsp6lfinansowanych w ramach POIiS w sektorze transportu

kolejowego, w tym weryfikacj Q oraz przygotowanie do przedloaenia Kornisji
Europejskiej wniosk6w o potwierdzenie pomocy dla duz:ychprojekt6w,

- wsp6luczestniotwo w aktualizacji list projekt6w indywidualnychlwykazu
proj ekt6w zidentyfi kowanych,



- monitorowanie przygotowania i postgp6w we wdraaaniu projektouz

transportowych oraz koordynacjg zarz4dzania finansowego i wykorzystania alokacii
Srodk6w UE w sektorze transportu.

Wyb6r projekt6w PKP PLK SA do dofinansowania ze Srodk6w UE miat charakter:

pozakonkursowy i nastgpowal w oparciu o przepisy UE ustalaj4ce sie6 kole.jow4 TEN-T'

otaz stan techniczny okreslonych linii kolejowych. W oparciu o to zapotrzebowanie;

Sp6lka przygotowala Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych, obecnie Krajowy
Program Kolejowy do 2023 roku, kt6ry jest planern wieloletnim w Swietle ustawy

o finansach lrublicznych i jest rownie? wskazany w ustawie o transporcie kolejowyrn
jako podstawa frnansowania inwestycji PKP PLK SA. Projekt Prograrnu byl opiniowany

przez Departament Transportu Kolejowego obslugujq.cego rninistra ds. transportu,

a nastgpnie poddawany konsultacjom migdzyresortowym. W proces uzgadniania,

zgodnie z ptzepisami ustawy o transporcie kolejowyln, zaangaaowany jest Departarnent

Prograrn6w Infrastrukturalnych. Ostateczna lista projekt6w inwestycji kolejowych

w Pro grami e byla zatw ier dzana uchw aly Rady Mini str6w.

R6wnolegle do procesu zatwierdzania tworzona byta Lista projekt6w

Indywidualnych dla POIS 2007-2013, obecnie Wykaz Projekt6w Zid,entyfrkowanych

dla POIS 2014-2020. Przyjmowanie i zatwierdzanre lych list przebiegalo i przebiega

wg okreSlonych procedur i wytycznych. Projekty PKP PLK SA przyjrnpw ane byLy

na listg po uprzednim zaopiniowaniu ich przez pracownin<6w IZ POIS, w tym zastgpcy

dyrektora nadzorujqcego transport. W przypadku POiIS 2007-2013 projekty

te dodatkowo byty poddawane konsultacjom spotecznyrn. Ostateczn4 listg zatwierdza

minister ds. rozwoju regionalnego, zas w przypadku wykazu pro.jekt6w

Zidentyfrkowanych - ozlonek kierownictwa MR nadzorujqcy wdra1anie pOIiS 2014-
2020.

W oparciu o Program orazListg projekt6w sp6lka PKP PLK SA przygotowywala

wnioski o dofinansowanie dla projekt6w, kt6re nastgpnie byty oceniane przez Centrum

Unijnych Prcrjekt6w Transportowych pelni4cej funkc.jg Instytucji poSrednicz4cej

otazprzez Instytucjg Zarzqdzajycq w Ministerstwie Rozwoju w przypadku projekt6w

du?ych. IZ odpowiedzialna byta rownie| za przeslanie pozytywnie ocenionych

dokurnent6w projektowych dla du|ych projekt6w do Komisji Europejskiej. Ostate cznie
decyzje o prz,yznaniu Srodk6w europejskich na projekty pKp pLK SA podejrnuje



Kornisja Europejska odrgbn4 decyzj4. Na poziomie krajowym umowg z pKp pLK SA

na dofinansowanie projektu podpisuje Centrum Unijnych Projekt6w Transportowych,

kt6re odpowiada teiL z,a wyplacanie Srodkow oraz bie?Ecy monitoring realizacii
projekt6w.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 pKp

PLK SA tealizowala l4cznie 62 projekty, ujgte na LiScie Projektirw Indywidualnych,
dla kt6rych zostaly zawarte z Centrum Unijnych Projekt6w Transportowych umowy
o dofinansowanie. L4czna kwota Srodk6w UE w ramach zawartych um6w
to ok' 13,4 mld PLN. Z v,rymienionych projekt6w 29 to projekty duie, kt6re byty
ptzekazane clo Komisji Europejskiej. W przypadku POIiS 2014-2020 pani Gabriela
Popowicz brala udzial w procesie ujmowania na Wykazie Projekt ow Zid.entvfikowanych

25 pro.jekt6w PKP Pt,K sA, z ktorych g inwestycji to projekty rozpoczEte

wperspektywie 2007-2013 i kontynuowanie w okresie programowania 2014-2020

w ramach procedury tzvv. fazowania. Zdaniem Dyrektor Generalnej w Ministerstwie
Rozwoju Pani Magdaleny Tarczewskiej-Szyrnariskiej ,Pani G. Popowicz jako zastgpca

dyrektora w Departamencie Projekt6w Infrastrukturalnych dbala przede wszystkirn

opoprawno6o i skutecznoSd wykorzystania Srodk6w europejskich, za|wybor projektow

zaleZal w duZej mierue od cel6w strategicznych poprawy infrastruktury transportowej

w Polsce okreslonych w dokumentach krajowych oraz errropejskich.

PrzewodniczEcy Kornisji zwr6cil sig r6wniez d,o Zarz4du pKp polskie Linie
Kolejowe SA z pro(b4 o przekazanie infonnacji dotycz4cych zakresu czynnoSci, jakie

w przy p adku ewentualnLe go zatrudnienia zo stanq p owierzone P ani p op owicz.

W odprlwiedzi, z Zarzqdu PKP Polskie Linie Kolejowe SA, zostal a przeka.zana

informacja, 2e szczeg6lowy zakres czynnoSci Pani Gabrieli Popowicz jako Dyrektora

Biura Funduszy Unijnych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe SA obejmowalby m.in.:
- kierowanie podlegtym zespolem pracownik6w, zapewnienie wlasciwej

organizacji ptacy i sprawnego wykonywania zadah przez kierowan4 kom6rkg

organizacyjnq,

- realizacja wyznaczonych cel6w oraz koordynacja pracy podleglych

pracownik6w,



- teptezentowanie Sp6lki w sprawach objgtych zakresem dzialania kierowanej

kom6rki organizacyjnej oraz podejrnowanie decyz.ii i podpisywanie rlokurnent6w

w sprawach rlkreSlonych w pelnomocnictwie udzielanym w odrgbnym trybie,

- podojmowanie decyzji we wszystkich sprawach z zakresu dzialania kom6rki

or ganizacy jn ej, ni ezas tr zeLony ch do komp etencj i zar zqdu Sp 6lki.

Zgodnie z R.egularninem organizacyjnym PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Centrala - zakres zadan realizowanych w Biurze Funduszy Unijnych obejrnuje m.in.:

- monitorowanie stanu prawnego wsp6lnotowego {JE, krajowego i wewngtrznego

Sp6lki, opra()owanie i opiniowanie projekt6w oraz inicjowanie zrnian w przepisach,

zgodnie z odrgbnie ustalonymi procedurami,

- nadzorowanie rcalizacji zadah inwestycyjnych wsp6lfinansowanych ze Srodk6w

UE w rumach Programu operacyjnego Infrastruktura i srodowisko,

- udzial w opracowaniu i weryfikacji podrgoznik6w procedur projekt6w

inwe stycyj nych wsp 61fi nans owanych z funduszy unij nych,

- umozliwienie kontroli realizacji projektu przez uprarwnione instytucje

or az w dr azanie zale c eh i wni osk6w p okontrolnych,

- spotz,4dzanie, przy wsp6lpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Sp6tki,

wniosk6w o dofinansowanie inwestycyjnych projekt6w unijnych wsp6lfinansowanych

w ramach POIiS, PO tr'1czqc Europg i PO Polska Wschodnia, apo u;zyskaniu akceptacji

przez zarzqd sp6tki, skladanie wniosk6w do wlasciwych instytucji,

- wsp<ilpracg z korn6rkami organizacyjnyrn Centrum Realizacji Inwestycji

tealizuj}cymi projekty przy sporzqdzaniu wniosk6w o dofinansowarrie projekt6w

unijnych wspirlfinansowanych w ramach RPO,

- spotzqdzanre, przy wsp6lpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Sp6lki,

wniosk6w o rnodyfikacj g decyzji finansowych Komisji Europejskiej, um6w

o dofinansowanie i aneks6w do um6w o dofinansowanie inwestycyjnych projekt6w

unijnych wsp6lfinansowanych w ramach POIiS, PO LEczqc Europg i pO polska

Wschodnia oftiz skladanie ich do wlaSciwych instytucji.

Na podstawie materialuprzekazanego w sprawie stwierdzono, co nastgpuje:

Zgodnie z art.7 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnolci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. IJ. z 2006 r.



Nr 216 poz. 1584 zp62n. zm.), osoby wymienione w art. I oraz art.2pkt 1-3 i 6-6b

nie mog4, przed uplywem roku od zaprzestania zajmowania stano,ariska lub petnienia

funkcji, byc zatrudnione lub wykonywad innych zajq(, u przedsigbiorcy, jezeli braly

udziat w wydaniu rozstrzygnigc w sprawach indywidualnych dotycz4cych tego

przedsigbiorcy.

Przepis art. 7 ust" 2 ww. ustawy przewiduje rnoZliwoSi odstgpstwa od, zasady

wyralonej w art. 7 ust. I povrylszej ustawy. Odstgpstwo to, polegaj4ce na wyrazeniu

zgody na podjgcie zatrudnienia przed uplywern roku od zajmowania lub pelnienia funkcji

przez osoby wymienione w aft. I oraz art. 2 pkt l-3 i 6-6b, rnusi wystgpowa6

w uzasadnionych przypadkach.

Po przeanahzowaniu posiadanych dokument6w w sprawie Komisja uznala,

2e Pani Gabriela Popowicz w okresie zajmowania stanowiska ZiastEpcv Dyrektora

w Departamencie Program6w Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju nie dzialala

w spos6b stronniczy wobec PKP PLK SA. Decyzje, w podejrnowaniu ktorych brala

udzial Wnioskodawczyni, w stosunku do PKP PLK SA, byly reallizowane w oparciu

o dokumenty europejskie takie jak rozporz4dzenia, decyzje o prograrmach operacyjnych

i projektach oraz dokumenty krajowe rnaj4ce rangg krajowych strategii, rozporzqdzeh

i uchwal Rady Ministr6w.

PKP FX.K SA jest jednoosobow4 sp6lk4 akcyjn4 Skarbu Paf stwa, kt6ra zostala

utworzona na podstawie ustawy z dnia 8 wrzesnia 2000 roku o kornercjali,zacli,

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsigbiorstwa pafrstwowego ,,Polskie Kole.f e

Pafstwowe" (Dz. U. Nr 84 poz. 948 z poLn. zm.). W przypadku podjgcia pracy w Sp6lce

wnioskodawca bEdzie nadal realizowat zadanianarzecz interes6w Skarbu Paristwa.

Maj4c na uwadze wskazane powyzej okoliczno3ci Kornis.ja uznaje,

2e w niniejszej sprawie zachodzi uzasadniofly, w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej

przez osoby trrelni4ce funkcje publiczne, przypadek przemawiajqcy za udzieleniem

wnioskowanej zgody na podjgcie zatrudnienia.



POUCZENIE

Szymon Jajko

Konrad Janowski

Anna Arcimowicz-Koleczek

Grzegorz Borowiec

Robert Czarnecki

Alicja Duda

Boilena Ogrodowczyk

tr-ukasz Paszka

Rafal Rogala

Jacek Swiderski

Leszek Woszczyk

Anna Z6lkowska

Otr4zmu.ie:

Pani Gabriela Popowicz

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, jednakze strona.
niezadowolona z decyzji moze wyst4pii do organu, kt6ry wydi niniejsz4 decyzjg
o ponowne rozpaftzenie sprawy w ci4gu 14 lni od dnia jej dorgczenia.
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