
KOMISJA ROZPATRUJA}CA
WNIOSKI O WYR.AZENIE ZGODY

NA ZATRUDNIENIE OSOB. KTORE
PEtr,NII.Y FI-INKCJE PUBLICZNE

DECYZJA 6/2018
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 20A6 Nr 216
poz. 1584 z poLn. zm.) w zwiqzku z art. I tej ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 ozerwca
1960 r, - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p61n. zm.)
w zwr4zku z art" 7 ust. 4 cytowanej ustawy z dnia 21 sierpnia l99l r. - Komisja roztrratruj4ca
wnioski o wyrazenie zgody nazatrudnienie os6b, kt6re pelnily funkcje publiczne

po rozpatrzeniu

sprawy z wniosku Pani Aldony KaZmierskiej - bylej zastgpcy dyrektora Deparlamentu
Promowania Konkurencji, nastgpnie Departamentu Rozwoju Rynk6w i Spraw
Konsumenckich w UrzEdzie Regulacji Energetyki w Warszawre o wyraZenie zgody na
podjgcie zatrudnienia w Polskiej Sp6lce Gazownictwa sp. o.o. z siedzib4 w Warszawie na
stanowisku dyrektora Departamentu Taryf.

postanawia

wyrazi(, zgodg na podjgcie przez Pani4 Aldong KaZmierskq zatrudnienia w Polskie.j Sp6lce
Gazownictwa sp. o.o. z siedzib4 w Warszawie na stanowisku dyrektora Departamentu Taryf.



UZASADNIENIE

Pani Aldona KaZmierska zwt6cila sig do Komisji rczpatruj4cej wnioski o Wraaenie zgody
na zatrudnienie os6b, kt6re pelnity funkcje publiczne (dalej: Komisja) o wyrazeni e zgody na
podjgcie zatrudnienia w Polskiej Sp6lce Gazownictwa sp. o.o. z siedzib4 w Warszawie (dalej:
PSG)
Od 2009 r. Pani Aldona KaZmierska byNa zatrudniona w lJrzgdzie Regulacji Energetyki
w Warszawie. W trakcie swojej pracy zawodowej w administracji brala udziaN w wydawaniu
rozstrzygnigi administracyjnych, kt6rych stron4 byla PSG. Od wrzesnia 2012 r. do 15 marca
2018 r. uczestniczyla w tych sprawach zajmuj4c stanowisko zastgpcy dyrektora
Departamentu Plomowania Konkurencji, nastgpnie Departamentu Rozwoju Rynk6w i Spraw
Konsumenckich. Podlegala zatem ograniczeniom wynikaj4cym z art.7 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie ze z1;ohonym wnioskiem, rozstrzygniEcia administracyjne dotycz4ce PSG,
w kt6rych podejmowaniu Pani Aldona Kazmierska uczestniczyla, dotyczyNy zatwierdzenia
instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej tej sp6lki, zatwierdzania programu
niedyskryminacyjnego traktowania uczestnik6w rynku oraz Wznaczenia PSG na podmiot
odpowiedzialny za prognozowanie iloSci gazu w procesie bilansowania. IJdzial
wpodejmowaniu tych rozstrzygnigd byl po6redni, zajm$qc stanowisko zastgpcy dyrektora
wsp6lpracowala w prowadzonych po stgpowaniach zar6wno z merytory czny m pracownikiem
prowadz4cym sprawg, jak i jego naczelnikiem. Ponadto, proponowane rozstrzygniEcia.
administracyjne byly weryfikowane i nadzorowane, w tym ostatecznie przez dyrektora
depaftamentu oraz Prezesa URE, kt6ry finalnie decyzje podejmowal. Rozstrzygnir;cia te nie
byly przedmiotem postqpowania s4dowego. Ostatnie postqpowanie administracyjne
dotyczqce PSG, w kt6rym braLaudzial, zostalo zakonczone wdniu 16 sierpnia 2016 r. Od
tego czasu do chwili obecnej nie brala udzialu w wydawaniu rozstrzygnigi dotycz4cych tej
sp6lki. Ponadto, zgodnie z oSwiadczeniem, w swojej pracy zawodowej Pani Aldona
KaZmierska nie uczestniczyla w podejmowaniu rozstrzygnigl dotycz1cych spor6w, czy
wymierzania kal administracyjnych tej sp6lce. Nie miala teZ dostgpu do informacji, kt6rych
pozyskanie dla PSG mogloby mie6 istotne znaczenie gospodarcze.

JednoczeSnie, Pani Aldona Kazmierska o6wiadczyNa, 2e nie dostrzega konfliktu interes6w
zwrqzanego z podjEciem pracy w PSG po rozwi4zaniu stosunku pracy w Urzgdzie Regulacji
Energetyk - jest to obszar, w kt6ry nie byla nigdy zaangahowana pracuj 4c zitrdwno
w UrzEdzie Regurlacji Energetyki jak i wczeSniej w Ministerstwie Gospodarki.

Na wezwanie Komisji, Pani Aldona KaZmierska dostarczyla odrgbne oSwiadr:zerie, 2e
Swiadoma odpowiedzialnoSci karnej wynikaj4cej z art.233 $ 1 kodeksu karnego, potwierdza
zawarte we wniosku zapewnienie, ze ostatnie postgpowanie administracyjne dotycz4ce
Polskiej Sp6lki Gazownictwa, w kt6rym bralaudzial, zostaNo zakoirczone w dniu 16 sierpnia
2016 r i od tego czasu do chwili obecnej nie brala udzialu w wydawaniu rozstrzygnigi
doty cz4cy ch tej sp61ki.

W ocenie Komisji Pani Aldona KaZmierska, zajmujqc stanowisko zastgpcy dyrektora, brala
jedynie udzia\ w procesie podejmowania decyzji, kt6re byly p62niej weryfikowane, nie byla
finalnym decydentem. Ponadto ww. decyzje nie mialy charakteru uznaniowego i lbyly to
gl6wnie instrukcje o charakterze regulacyjnym. Nie bez znaczenia jest r6wnie2 to, ze od
dw6 ch lat zo staNa v,,yl,qczona z udzialu w pro c e s i e p o dej mo wani a de c yzj i .



Maj4c na uwadze wskazane powyZej okolicznoSci Komisja rznaje,2e w niniejszej sprawie
zachodzi uzasadniony, w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy z dnra 2l sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej pnez osoby pelni4ce funkcje
publiczne, przypadek przemawiaj 1cy za udzieleniem wnioskowanej zgody na podjgcie
zatrudnienia.



POUCZENIE

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, jednak2e strona
niezadowolona z decyzji mohe wyst4pi6 do organu, kt6ry wydal niniejsz4 decyzjg o
ponowne rozpatrzenie sprawy w ci4gu 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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