
KOMTSJA ROZPATRT.TJACA WNIOSKT
O WYRAZENIE ZGODY

NA ZATRUDNIENIE 056B,
KTORE PEtr.NItr.Y FTINKC JE PUBI-ICZNE

DECYZJA NR 2I2OI5

z dnia 9 lutego 2015 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 urstawy z dnia 2l sierpriia It)97 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje
publiczne (Dz. u. z 2006 Nr 216 poz. 1584 z p6An. zm.) w zwiqzku
z art. I tej ustawy oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodekr; postgpowania
administracyjnego (Dz. I.I. z 2013 r. poz. 267 z p6An. zm.) w zwi4zku z aft. '7 ust. 4
cytowanej ustawy z dnia 21 sierpni a 1997 r. - Komisj a rozpatruj4ca wnioski o w1,1a2snis
zgody na zatrudnienie os6b, kt6re pelnily iunkcje publiczne

po rozpatrzeniu

sprawy z wniosku Pana Zbigniewa K'lepackiego bylego Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie InfrastrrLrktury i Rozwcrju o v,ryrazenie zgody na petnienie funkcji
czlonka rcdy nadzorczej w sp6lce PKP CARGO SA

postanawia

wyrazic zgodE na pelnienie funkcji czlottka rady nadzorczej w sp6lce PKP CARGTO SA.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 31 grudnia 2014 r. Pan Zbigniew Klepacki wyst4pil z wnioskiem
do Komisji rozpatruj4cej wnioski o wyrahenie zgody na zatrudnienie os6b, kt6re pelnity
funkcje publiczne, o vtyrahenie zgody na pelnienie funkcji czlonka rady nitdzorcz;ej PKP
CARGO SA jako rcprezentanta Skarbu Paiistwa.

Pan Zbigniew Klepacki zajmowal stanowisko Podsekretarza Stanu
wMinisterstwie Infrastruktury i Rozwoju od 13 stycznia2014 r. do 19 g.rudnia Z0l4r.



Wnioskodawcapodejmo'wal decyzje oraz zajmowatr stanowiska, zupowaz;nienia.Ministra
Infrastruktury i Rozwoju, w sprawach dotyczqcych kolejniciwa. pan trilepacki
poinformowal w swoim wniosku, 2e w ramach realizowanych obowi4zk<iw - stosownie
do art. 303 $ 1 Kodeksu sp6lek handlowych, wykonuj4c wszystkie uprawnienia \Valnego
Zgromadzenia PKP SA -' 9 czerwca 2014 r. podj4l uchwalg 

-* 
,pru*i. wyralenia rgody

na zbycie akcji sp6lki PKP CARGO SA oraz na zaciqgnigcie priez pKp IjA zob,twrlqzan
dotycz}cych gwarantowania posiadarria przezPKP SA tyfuh d; zbywalnych akcji.

Komisja zwt6cila sig do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o prze:kazanie
wszelkiej dokumentacji dotycz4cej rozstrzygnigl, w sprawach indywiduuloy"h, w kt6rych
bral udzial Pan Zbigniew Klepacki w okresie zajmowania stanowiska pods e.lcretarza
Stanu w stosunku do r;p6lki PKF' CARGO SA wraz z przedstawieniemL zasad,
podejmowania decyzji w tych sprawach.

W odpowiedzi z Ministershva Infrastruktury i Rozwoju zostata przekazana
dokumentacja dotyc z4ca podziafu pracy w kierownictwie Ministeritwa. Wynik a z ntej, Le
Pan Zbigniew Klepacki m.in. podejmowal decyzje i zajmowatl stanowi"ska,
z upowalnienia Ministra, w sprawach kolejnictwa i lotnictwa, sprawov,ral nad,z6r nad,
Prezesetn Urzgdu Transportu Kolejowego, Instytutem Kolejnictwa, prezesem Urzgdu
Lotnictwa Cywilnego, Przedsigbiors'fwem Paristwowym ,,Porty Lotniczef'oraz polsk4
Agencj4 Zeglugi Powietrilnej a takle reprezentowal Skarb Paristwa w sp6lkach F,Kp SA
i PLK SA.

Ponadto, zostala przekazana dokumentacja dotycz4ca dw6ch rozstrz.ygniE1,
podpisanych" z upowaznienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, przez pana Zbigliewa
Klepackiego. Decyzje te dotyczyly jednoruzowego wydfuzenia okresu
miEdzynaprawczego eksploatacji wagon6w pomiEdzy naprawami nra poziomach
czwartym i pi4tym okreslonych w cyklach utrzyrnania (dla 7707 wagon6vr towarowych)
oraz wydLu2enia okresu naprawczego czwartego i pi4tego poziomu utrzymania- dla
lokomotyw (170 sztuk)"

Wnioskodawca bral r6wnie| udziaL w rozstrzvgnigciu dotycz4c,ym sptzed,aby
pnez PKP SA pakietu akcji PKP C.ARGO SA. Uczestniczyl w opiniovraniu ramiosku
PKP SA o udzielenie pelnomocnictwa dla tej sp6lki do zbycia pakiertu akcii pKp
CARGO SA oraz w podejmowaniu - jako reprezentant ministra wlaSciwe,g<l ds.
transpottu na Walnym Zgromadzeniu PKP SA - uchwal w sprawie zmiany'statutuL sp6tki
PKP CARGO SA atakhe w sprawie v,ryra'Zenia zgody na zbycie akcji PKI? CAR(id SA
oraz na zaciqgnigcie przez PKP SA (w nviqzku ze zbyciem akcji PKP CARGO SA)
ptzewidzianych w umowie plasowania akcji, zobowiEzan dotyczqcych g,warantowania
posiadania przez PKP SA tytulu do zbywania akcji.

.Komisja zwr6cila sig r6wniez do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z pro1b4
o przekazanie informacji dLotycz4cych zakresu czynnosci, jakie zostan4porvierzone panu
Zbigniewowi Klepackiemu w przypadku powolania w sklad rady 

-na,Jzorcze.j pKp
CARGO SA.

W odpowiedzi Minister Infrastruktury i Rozwoju poinformowala, Zet w przypadku
powolania w sklad rudy tradzorczej r;p6trki PKP CARGO SA Pan Zbignriew Kl.epacki
bgdzie wykonywat zadania vrrynikajqce z obowi4zk6w cztronk6w rud nadzorizych
okreslonych w Kodeksie sp6lek handlowych orazw statucie sp61ki.
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okument6w w sprawie Kornisja uztala, Le
owania stanowiska podsekretarza Stanu

e dzialal w spos6b stronniczy w stosunku do

Zgodnie z obowi4z:uj4cyrn w .Ministersfwie Infrastruktury i Rozwoju podzialem
pracy (Zarzydzenie Nr 12 Mini i Rozwoju z dnia 2g ltutego 2014 r.w sprawie ustalenia podziatu nictwie Ministerstwa Infrastnrkturyi R.ozwoju) Sekretarze Stanu, rze Stanu i Dyrektor General ny realizuj4politykq ustalon4 przez lRadg Ministr6w i Ministra, podijmuj4 w irnieniu Ministra
decyzje zgodne ze.wskazanym przez Ministra kierunkiern rozstizygnigcia, bqd7 bEd4ce
r ealizacj q ustalonej p ol ityki.

Wnioskodawca podejmowal decyzje w sprawach dotyczqcych kolejnietwa,
dziataj4c z upowahnienia Ministra lnfrastruktury i Rozwoju. Dzielinia te wynikaty
z ustalonego w Ministerstwie podzialu pracy. Rozstrzygnigcia, w kt6rych u"rrini"ryi,
w stosunku do sp6lki PKt' CARGO SA wynikaly z obowiqzuj4cych przepis6w pra*i -
ustawy z dnia 28 marca 2A03 r. o transporcie kolejo*y-,'foO&su postgpowaniaad ek handlowy ch atakheustawy z dnia 8 wrzesnia 2000 r.o 'i i prywatyzacji przedsigbiorstwa paristwowego
,'P 

acJ

- Pan Zbigniew Klepacki zar6wno podejmuj4c decyzje, z upowahnienia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju, wobec sp6lki pfp CenGO SA.lat i wcfr odzqc w sklad rady
nadzorczej Sp6lki jako reprezentant Skarbu Paristwa bgdzie dzialal z vpowaznienia
i w interesie Skarbu Pafstura.

Maj4c na uwadz.e wskazane powyzej okolicznoSci Kornisja vnraje,
2e w niniejszej sprawie zachodzi uzasadnjony, w rozumieniu art. 7 u.st. 2 ustarr,.y
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej prri,
osoby pelni4ce funkcje publiczne, przypadek przemawiajqcy- za udzieleniem
wnioskowanej zgody na podjgcie zatrudnienia.



POUCZENTE

Decyzja niniejsza jest ostateczna w ad inistracyjnym toku instancji, jednakZe strona
niezadowolona z decyzji mohe do organu, kt6ry wydal niniejsz4 decyzjg
o ponowne rozpatzenie sprawy w ci4gu 4 dni od dniajej dorgczenia.
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Anna Z6lkowska

Otrzymuje:

PanZbigniew Klepacki
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