
KOMI S JA ROZUATRUJ,4CA WNIO SKI
O WYRAZENIE ZGODY

NA ZATRILIDNIENIE 0S68,
KT'ORE PEI,NII. Y FI-]NKCJE PUBLICZNE
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DECYZJA NR 2/2018

z dnia 9 maja 2018 r.

Na podstawie art. 7 *st. 2 ustawy z dnia 2l sierpnia lggT r.o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
publiczne (Dz. IJ. z 2006 Nr 216

Komisja rczpatruj1ca wnioski o wyrazenie
cje publiczne

po rozpatrzeniu

sprawy z wniosku
\reneralnego otaz Dyrektora

o wyrazen ie zgody J;ffgT
sp' z o'o' z siedzib4 w Warszawie oraz-likwidatora sp6lki Narodowe Centrum Sportu -Rozliczereia sp. z o.a. w likwida cji z siedzib4 w warszlwie.

postanawia

v,ryrazi(, zgodg na podjgcie zatrudnienia w zaru4dzie sp6lki pL.20r2+ sp. z o.o.z siedzib4 w Warszawie oraz na stanowisku likwidatora sp6lki Narodowe Centrum
Sportu - Itozliczenia sp. z o.o. w likwida cji z siedziba w warszawie.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r. Pani Alicja omigcka wyst4pila z wnioskiem do
Komisii rozpatruiqcei wnioski o wyra2enie zgody na zatrudntenie os6b, lct1re petnity
funkcie publiczne, o wytahenie zgody na powolanie do pelnie.nia funkcji czlo'ka zaruadu



sp6lki PL'2012+ sp'z o.o. z siedzib4 w warszawie oraz likwidatora sp6lki Narodowe
centrurn Sporfu - Rozliczenia sp. z o.o. w likwida cji z siedzrb4 w warszawie.

Pani Alicja ornigcka od dnia 18 grudnia 2015 r. pelnila funkcjg zastgpuj4cej
Dyrektora Generalnego, natomiast od dnia 26 stycznia 2016 r. do dnia 17 kwietnia
2018 r' zajmowata stanowisko Dyrellora Generalnego w Ministerrstwie Sportu
i Turystyki.

Do obowi4zk6w Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyk i nalezaNa
m'in reprezenta.cja Skarbu Pafistwa, zgodnie z ustaw4 z dnia 2l sierpnia 1997 r.,
o gospodarce nieruchornosciami (Dz. IJ. z 2018 r. poz. llg ze zm.), gdzie Dyrektor
Generalny urzgclu, kt6remu powierzono w trwaly zarzqd,nieruchomosi Skarbu pafstwa,
podej rnuj e decy zi e doty czqce nieruchomosci pozos taj qcej w gestii trwalego zarz4dcy .

Przewodnicz4cy Komisji rwrlcil sig do Ministerstwa Sportu i Turystyki
o ptzekazanie wszelkiej dokumentacji dotyczqcej rozstrzygnigc w sprawach
indywidualnych, w kt6rych brala udzial Pani Alicja ornigcka w okresie zajmowania
stanowiska zastgpuj4cej Dyrektora Generalnego otaz Dyreklora Generalnego
dotyczQcych sp6lki PL.2072+ sp. z o.o. z siedzib4 w warszawie oraz sp6lki Narodowe
Centrum Sportu - Rozliczenia sp. z o.o.w likwidacji z siedzib4 w Warszawie.

w odpowiedzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki zostaly przekazane kopie
dokunrent6w rozstrzygaj4cych w sprawach indywidualnych dotycz4cych pL.20l2+
Sp. z o.o., w kt6rych braNaudzialpani Alicja Omigcka, w f5'n:

l) Aneks m 3 z dnia 20 grudnia 2016 r. do.urnowy dzierzawy i powierzenia
zatz4dzania Stadionem Narodowym w Warszawie wraz z notatkq z 15 dnia
grudnia 2016. przygotowanlprzez Departament Prawny Ministerstwa Sportu i
Turystyki, na mocy kl6rego ulegl rozszerzeniu zakres uslugi w og6lnym
interesie gospodarczym, Swiadczonej ptzez pL.20 l2+. o kwestie wykonywania
porozumienia z ptsG.



2) Aneks ttr 4 z 30 dnia marca 2017 r. do umowy dzierizawy ri powierzenia
zarzEdzania Stadionem Narodowym w Warszawie wraz z notatkq z dnia 23
marca 2017 r' przygotowanq przez Departament Prawny Ministerstwa Sportu
i Turystyki, w ktrirym zmienione zostaly terminy przedstawienia biznesplanu
przez sp6tkg;

Podpi.sanie aneks6w do umowy operatorskiej przez pani4 Alicig omigck4
wynikalo z fakfu, ze ww. osoba jako Dyreklor Generalny MSiT - reprezentowala
w tej urnowie Skarb Faristwa.

3) Pismo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyk i z iL5 dnia marca
2016 r' wraz z zalqcznikami, notatka Departamenfu Prawnego Ministerstwa
Sporhr i Turysfyki z dnia 12 lutego 2076r., pismo Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Sportu i Turystyki z 12 paildziemika 201 6 r. wraz z zaNqcznkiem,
notatk-a Departamentu Prawnego Ministerstwa Sporfu i Turystyk i z dnia 4
pa1dziemlka 2016 r., w mviqzku z naliczaniem kar umownych sp6lce
PL.20l2+ w oparciu o art. l l ust. 4 umowy operatorskiej w mviqzku z
przekazaniem przez PL20l2+ z op6Znieniem informacji niezbg6nych do
wyliczenia prawidlowej wartoSci podatku od nieruchomo6ci, na kt6rej
posadrcwiony jest Stadion Narodowy w Warszawie.

4) Akceptacje warunk6w ubezpieczenia Stadionu Narodowego w Warszawie na
lata2016-2020, w oparciu o art. r3 ust. 3 umowy operatorskiej.

5) Decyzjg kierownika jednostki w sprawie rSznic inwentary zacyjnych z dnia 27
kwietnia 2016 r. - wyjaSnienie stwierdzonych niedobor6w w skladnikach

maj4tku powierzonych PL.20I2+. WyjaSnienie dotyczylo maj4tku Skarbu
Pafstrva i wynikalo z przeprowadzenia inwentaryzacji maj4tku Ministerstwa
Sportu i Turysfyki na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 wrzehnia 1994.. a
rachurkowoSci (Dz. nJ. z2018 r. poz. 395 zp6iA. zm.)

6) Zarz:4<lzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turysty.ki z

dnia 29 wrzefnia 2AIh. oraz protok6l nr 2 z posiedzenia Komisji do oceny
ptzydatnoSci skladnik6w maj4tku ruchomego z dnia 22 listopada 2016 r_ oraz

zatzqdzenie nr 19 Dyreklora Generalnego MSiT z dnia 79 paadzie:rnika 2017 r.
oraz protok6l nr I z posiedzenia Komisji do oceny przydatnoSci skladnik6w



maj4tku ruchomego z dnia 28 listopada2}lTr Ministerstwa Sportu i Turystyki
powierzonego FL.20 1 2+.

W okresie zajmowania stanowiska Dyrektora Generalnego Ministerstwa
Sporfu i Turystyki pani Alicja omigcka zgodnie z przesNanymi dokumentami

brala ]udziaN w wydawaniu nastgpuj4cych rozstrzygnigd dotyc zEcych NCS,
kt6re vvynikaty w latach 20ll-2012 z obowipzuj4cych przepis6w prawa oraz

um6w w tym umowy ulyczeniazawartej ze sp6lkq:

l) Podpisanie protokolu przekazania Srodka trwalego - protok6l dotyczyl
maj4tku - ogrodzenia, lct6re zostalo w spos6b trwaty z;vvipzane z gruntem

znajduj4cyrn sig w trwalym zarz4dzieMinisterstwa Sportu i Turystyki;
2) Uczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyez1cej dochodzenia od NCS

kvt'ot rwi4zanych z zaplatq ptzez Ministerstwo zalegloSci podertk owej za

lata207l-2012 (notatka Departamentu Prawnego z dnia 12.02.2016 r.. wraz
z korespondencj 4 wewngtrzn4.);

Przewodniczqcy Komisji rwr6cil sig r6wniez d<t Sp6lki pL.2}lz+ sp. z o.o.

z pro$b4 o przekazanie inforrnacji dotyczqcych zakresu czynnosci, jakie w przypadku
ewenfrualnego zatrudnienia zostanqpowierzone Pani Alicji Omigckiej. prezes Sp6lki pL

2012+ Sp. z o.o. przekazal pismo do Ministra Sportu i Turysfyki jako organu wlaSciwego

do powolania czlonka ZaruEduPL 2012+ Sp6lka z o.o., przekazano:

- al(" zaNoirycielski PL"20l2+ z dnia28 czerwca2016 r., tekst jednolity;

. akt zataZvcielski spolki Narodowe Centrum Sportu - Rozliczenia sp. z o.o. tekst
jednolity;

- uchwata o rcz-tvi}zaniu NCS;

Na podstawie materialu przekazanego w sprawie stwierdzono> co nastgpuje:

Zgodnie z afi. i'ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

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

Nr 216 poz. l5B4 z pofin. zm.), osoby wymienione w art. 1 oraz art. 2 p;.6t l-3 i 6-6b

nie mog4, przed uptywem :r'oku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pelnienia

funkcji, byt, zal"rudnione lub wykonywa6 innych zajEl u przedsigbiorcy, jezeli braly



udzial w wydaniu razstrzygniEt w sprawach indywidualnych dotyctz'cych tego
przedsigbiorcy.

Przepis art' 7 ust. 2 ww' ustawy przewiduje mozliwos6 odstgpstwa od zasady
wyrazonej w art' 7 ust. I powylszej ustawy. odstgpstwo to, polegaj4ce na wyrazeniu
zgody na podjgcie zatrudnienia przed uptywem roku od zajrnowania lub pelnienia funkcji
przez osoby wymienione w art. I oruz art. 2 pkt l-3 i 6-6b, musi wystgpowai
w uzasadnionyctr przyp adkach"

Po przeanalizowaniu posiadanych dokument6w w sprawie Komisja uznaNa,
2e Pani Alicja omigcka w okresie zajmowania stanowiska zastgpuj4cej Dyrektora
Generalnego i Dyrektora Generalnego w Ministerstwie sportu i Turystyki nie dziatrala
w spos6b stronniczy wobec PL"20l2+ 5p61L a z o.o. z siedzib'w Warszaw ie orazSp6lki
-- Nar<rdowe Centrum Sporhr - R.ozliczenia sp. z o.o. z siedzlb1w Warszawie. Decyzje,
w podejmowaniu kt6rych brala udziaN wnioskod awczyni wynikahy z powierzonych
kompetencji, a t:ak2e ustaw'raz um6w zawafichze sp6lkami.

obie sp6xki zostaly utworzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 wtze{nia
2007 r' o przygotowaniu finalowego turnieju Mistrzostw Europy w pilce Noznej UIIFA
IltrRo 2012 (Dz. rJ. z 2017 r. poz. 1372). W ocenie Komisji, pani Alicja omigcka
w spos6b netelny reprezentowala Skarb Paristwa, podejmowane decyzje poprzedzone
byV zaopiniowaniem ptzez Departament Prawny oraz inne wlasciwe kom6rki
cttganizacyjne lvlinisterstwa Sportu i Turystyki, zgodnie z procedur4 obowi4 zuj*cq w
Ministerstwie Sportu i Turystyki. Podejmuj4c sig pelnienia funkcji ozlonka zarz4du
sp6tki PL2012-+- sp. z o-o. z siedzibq w warszawie oraz likwidatora sp6llii Narodowe
Centrum Sportu - Rozliczenia sp. z o.o. w likwidacji z siedzib4 w Warszawie, pani

Alicja omigcka, datej bgdzie realizowatra zadania bgd4ce w Scislym nvi4zku z misj1 c>raz

zadaniami Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Maj4c rla uwadze wskazane powyzej okolicznoSci Komisja uznaje,
2e w niniejszej sprawie zachodzi uzasadniotry, w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia' 2I sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowa dzenia dzialalnoSci gospodarczej
przezosoby pelni4ce funkc.je publiczne, prrypadek przemawiaj4cy za udzieleniem
wnioskowanej zgody na podjgcie zatrudnienia



POUCZENIE

Szymon Jajko

Konrad Janowski

Anna Arcimowicz-Koleczek
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Lukasz Paszka

Rafal Rogala

Jacek Swiderski

Leszek Woszczyk

Anna Z6lkowska

Otrzyrnuje:

Pani Alicja Omigcka

loos .\6

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, jednakze strona
niezadowolona z decyzji lnoze wyst4pi6 do organu, kt6ry wydai niniejsz4 d,ecyzjE
o ponowne rozpatrzenie sprawy w ci4gu 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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