
KOMISJA ROZPATRUJ,4CA WNIOSKI
O WYRAZENIE ZGODY

NA ZATRITDNIENIE OSOB,
KTO]RE PELN]I.Y FUNKCJE PUBLICZNE

DECYZJA NR 2I2OI7

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2l sierpnia \997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez osoby peln.i4ce funkcje
publiczne (Dz. U. z 2006 Nr 216 poz. 1584 z p62n. zm.) w zwiqzku
z art. I tej ustar,vy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
adrninistracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pofin. zm.) w rwi4zku z art. 7 ust. 4
cytowanej ustawy z dnta 21 sierpnia 1997 r. - Komisj a rozpatn\4ca wnioski o wyraZenie
zgody nazaftudnienie os6b, kt6re pelnily funkcje publiczne

po rozpatrzeniu

sprawy z wniosku Pani Aleksandry Skowronek - bylego WicemarszaLka Wojew6dztwa
Sl4skiego o wyrazenie zgody na zatrudnienie w Funduszu G6rnoSl4skim S.A. zls w
Katowicach na stanowisku Prezesa Funduszu.

postanawia

wyrazic zgodE na podjgcie zatrudnienia przez Paniq Aleksandrg Skowronek - bylego
Wicemarszalka Wojew6dztwa Sl4skiego w Funduszu G6rnoSl4skim S.A. zls
w Katowicach na stanowisku Prezesa Funduszu.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia20 marca2017 r. Pani Aleksandra Skowronek wyst4pila z wnioskiern do

Komisji rozpatruj1cej wnioski o wyralenie zgody na zatrudnienie os6b, kt6re petrnily

funkcje publiczne, o wyrazenie zgody na zatrudnienie w Funduszu G6rnoSl4skim S.A. z/s

w Katowicach.



Pani Aleksandra Skowronek pelnila funkcjg Wicemarszalka Wojew6dztwa

Sl4skiego od 10 marca 2OI4 r" do 17 marca 2017 r. Pani Skowronek z\o|ylarezygnacjg

z w zwiqzku ze wskazan1 przez Marszalka Wojew6dztwa Sl4skiego potrzebq

zdynamizowania dzialaft podejmowanych przez Fundusz G6rno514ski, kt6ry powinien

dqty(, do pobudzenia imowacyjnoSci oraz wspierai sektor matych i Srednich

przedsigbiorstw. Powyzsze zadanie Marszalek, zgodnie z informacj4 przekazafiq przez

Pani4 Skowronek, chciatbv jej powierzy6, rekomenduj4c j4 na Prezesa Iiunduszu

G6rnoSl4skiego SA.

Fundusz G6rno5l4ski S.A. jest sp6lkqprawa handlowego, w kt6rej Wojew6dztwo

Sl4skie posiada 92%o akcji. Misj4 Funduszu G6rnoSl4skiego S.A. jest przede wszystkim

szeroko rozumiane wsparcie podmiot6w gospodarczych wojewodztwa Sl4skiego oruz ich

promocja, Swiadczenie uslug finansowych, jak i inne dziaLania nakierowane na wsparcie

przedsigbiorczo6ci w Regionie.

Pani Skowronek poinformowala w swoim wniosku, 2e w trakcie pelnienia funkcji

czlonka ZarzEdu Wojew6dztwa Sl4skiego uczestniczyla w wydawaniu przez Zarzqd

Wojew6dztwa Sl4skiego rozstrzygnigt w sprawach indywidualnych dotyczqcych

Funduszu G6rnoSl4skiego S.A. Jednakhe Pani Skowronek zwr6cila uwagg, 2e zaru4d

wojew6dztwa jest organem kolegialnyrn, a zatem decyzje zapadaj4 in pleno przy

zachowaniu wymogu quorum. Zatem podejmowanie uchwal nie wi4zalo sig wyl4cznie

z jej aktywnoSciq indywidualn4. Ponadto Pani Skowronek zwrocila uwagE, 2e:

- jej glos nie zawaLaN na podejmowanych uchwalach (nie byl glosern

przew aZaj?cym), bytry one bowiern podej mowane j ednogloSnie.

- znakomita wigkszo$6 wymienionych powyzej rozstrzygnigd, w kt6rych brala

udzial, wi4zala sig ze Srodkami finansowymi, kt6re nie stanowily i nie stanowi4

bezpoSredniego przysporzenia (zysku, dochodu) Funduszu G6rnoSl4skiego S.A. Byly i s4

to Srodki finansowe przeznaczone na rcalizacjg przez tg osobg prawn4 prograrn6w

pomocowych, skierowanych do os6b prawnych.

Przewodnicz4cy Kornisji zwr6cil sig do Marszalka Wojew6dztwa Sl4skiego

o przekazanie wszelkiej dokumentacji dotycz4cej rozstrzygnigl w sprawach

indvwidualnych. w kt6rych brala udzial Pani Aleksandra Skowronek w okresie



zajmowania stanowiska Wicemarszalka Wojew6dztwa wtaz z przedstawieniem zasad

podejmowania decyzji w fych sprawach.

W odpowiedzi z Urzgdu przekazane zostaty kopie przedmiotowych decyzji,

w tym:

l) uchwala Nr 60913231IV12074 Zarzqdu Wojew6dztwa Sl4skiego z draia 01-04-

20'i,4 r. w sprawte zawarcia umowy sprzedazy 6.237 akcji GARR s.A. zls

w Katowicach wraz z uchwal4 sejmiku Wojew6dztwa Sl4skiego

z Nr IV/47l4l2Al4 z dnia 10-02-2014 r. w sprawie wyraZenia zgody na zbycie

przez Wojew6dztwo Slqskie wszystkich akcji GARR S.A. na rzecz lrunduszu

G6rnoSlqskiego S.A. oraz okreSlenia trybu zbycia akcji,

karta sprawy Nr KA/97 /160012015 - dot. rozpatrzenia oferty kupna ptzezFundusz

G6rnoSl4ski S.A. 722.496 akcji Centrum Projekt6w Regionalnych Inwestor S"A.,

b gd4cych wlasno Sci4 Woj ew6 dz/.;vt a S4skiego,

karta sprawy Nr K-A/97 N1600N2015 - dot. zbycia 722.496 akcji Centrum

Projekl6w Regionalnych Inwestor S.A. na rzeczFunduszu G6rnoSl4skiego S.A.,

4) uchwala Zarzqdu Wojew6dztwa SQskiego z dnia l5-l}-
2015 r. I{r 2361/81/V/2015 w sprawie wyreuZenia zgody na zbycie 722.496

akcji Centrum Projekt6w Regionalnych Inwestor S.A. z siedzib4 w Katowicach,

kt6re to akcje zbyte z<>staty narzeczFunduszu G6rnoSl4skiego S.A.,

karta sprawy Nr NW1912016 - dot. rozpatzenia oferty nabycia akcji Funduszu

G6rnoSlqskiego S.A. naleZ4cych do Gminy Trzebinia,

umowa z dnia 15-04-2017 r. sprzedairy akcji GARR SA w Katowicach na rzecz

Funduszu G6rnoSl4skiego S.A.,

aneks m 6 z dnia 14-03 -2017 r. do umowy o dofinansowanie projektu -Utatwienia

dostgpu do finansowania przedsigbiorc6w na terenie wojew6dztwa Sl4skiego

poprzez dofinansowanie Sl4skiego Regionalnego Funduszu Dorgczeniowego Nr

UDA-RPSL.0 1.0 r,0 l-00-01 l 1/09-00,

aneks m 8 z dnia 21-08-2015 r. do umowy o dofinansowanie projektu - Rozw6j

dzialalnofci pofyczkowej Funduszu G6rnoSl4skiego S.A. poprzez

dokapitalizowanie SQskiego Funduszu PoZyczkowego dziaNaj4cego na terenie

woj ew6d:ztwa Sl4skiego Nr UDA-RP SL. 0 1 . 0 1 . 0 1 -00-00 5 /09-00,

2)

3)

s)

6)

7)

8)



9) notatka sluZbowa z dnia 02-12-2015 r. dot. odstgpstwa od Podrgcznika Procedur

Wdrazania RPO WSL 2007 -2013,

l0)uchwala zarzqdu wojew6dztwa Sl4skiego z dnia 09-12-

20tr5 r. Nr 2328l80N12015 w sprawie zmiany uchwaly Nr 3530/336llIU2A09

z dnta 29-12-2009 r" w sprawie wyboru dofinansowania projek:t6w zLoaonych

w ramach konkursu Nr 01.01.01-080/09,

11) aneks Nr 9 (Nr UDA-RPSL.01.01.01-00-005/09-09) z dnia 17-12-2015 r. do

umowy o dofinansowanie projektu - Rozw6j dzialalnoSci poiryczkowej Funduszu

G6rno$lqskiego SA poprzez dokapitalizowanie Sl4skiego Funduszu

PoZyczkowego dziaNajqcego na terenie wojew6dztwa Sl4skiego Nr UDA-

RPSL.01.0I.0l-00-005/09-00, w ramach RPO Wojew6dztwa Sl4skiego na lata

2407-20t3,

12) notatka sfuzbowa z dnia 22-04-2016 r. dot. polityki wyjScia dla instrument6w

inzynierii finansowej wdrazanych w ramach RPoWSL na lata2007-2013,

13) notatka sluzbowa z dnia 07-06-2016 r. dot. zmiany wzoru Bizaes Planu

poddzialania I . I . 1 Infrastruktura rozwoju gospodaro zego,

14) aneks Nr l0 z dnia 06-07-2016 r. (Nr UDA-RPSL.01.01.01.00-005/09-10)

do umowy o dofinansowanie projektu - Ronv6j dzialalnoSci poZryczkowej

Funduszu. G6rnoSl4skiego S.A. poprzez dokapitalizowanie Sl4skiego liunduszu

PoZyczkowego ilziaNaj1cego na terenie wojew6dztwa Sl4skiego [...] w ramach

Regionatrnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa SQskiego na lata 2007-

20r3[...1.,

15) uchwala Zarzqdu Wojew6dztwa Sl4skiego z dnia 25-10-

2016 r. Nr 2l37ll49tvl20l6 w sprawie Strategii WyjScia z Instrument6w

Inzynierii Finansowej RPO Wojew6dztwa Slqskiego na lata 2007-2013,

16) uchwala Zaruydu Wojew6dztwa z dnia 25-10-2016 r. Nr 2l38ll49NDArc

w sprawie przyjgcia wzoru jednolitego tekstu aneksu do urnowy o dofinansowanie

projektu w ramach RFO Wojew6dffita Sl4skiego na lata 2007-2013,

17) aneks Nr l1 z dnia 15-03-2017 r.- do umowy o dofinansowanie projektu - Rozw6j

dziatalnofci pozyczkowej Funduszu G6rno5l4skiego SA poprzez

dokapitalizowanie Sl4skiego Funduszu PoZyczkowego dziaNaj4cego na terenie

4



wo.jew6dz,twa Sl4skiego Nr UDA-PJSL.OI.01.01.00-005/09-00. w ramach Rpo

Wojew6dztrva Sqskiego na lata 2007-2013,

18) uchwala Zaruqdv Wojew6dztwa Sl4skiego z dnia 05-03-

2015 r. l\r 284/20N/2015 w sprawie zatwierdzenia wynik6w konkursu na

prowadzeni e Lokalnych Punkt6w Informacyj nych Funduszy Europej ski ch,

19) uchwala zarz:4dv wojew6dztwa Sqskiego z dnia 23-02-

2016 r. l\lr 334/94N12016 w sprawie zafrrierdzenia sprawozdania Funduszu

G6rnoSl4skiego S.A. z rozliczenia Srodk6w wlasnych inst5rtucji Wdrazajqcej,

przyvnarrych na rozliczenieDzialania2.S i 3.4 ZPORR, za2}l1 rok,

20) uchwala zarzqdv wojew6dztwa Sqskiego z dnia 3l-10-

2016 r. Nr 2189/150N12016 w sprawie przyjgcia wzoru aneksu Nr 2

do umowy dotacji na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy

Europejskich w: Bielsku Bialej, Czgstochowie, Rybniku i Sosnowcu wraz

z zatqczrrikiem (wz6r aneksu),

21) uchwala Zarzqdu Wojew6dztwa s l4skiego z dnia 13-12-2(116 r. Nr

25391758N/2016 w sprawie przyjgcia wzoru aneksu nr 3 do Umowy dotacji na

prowadzenie lokalnego punktu informacyjnego Funduszy Europejskich

w: Bielsku-Bialej, Czgstochowie, Rybniku i Sosnowcu wraz z zaNqcznikiem (wz6r

aneksu),

22) porontrnienie z dnia 24-10-2014r. z Funduszem G6rnoSl4ski S.A. w sprawie

realizacji zadah instSrtucji Wdrahaj1cej z-xiqzanych z zamykaniem w 2014 r.

dziatah2.5 i3.4,

23)uchwala Zarzqdt Wojew6dztwa SQskiego Nr 2547/158N/2016 z dnia

13-12-2016 r. w sprawie zawarcia umowy z Funduszem G6rnoSl4skim S.A.

w Katowicach w zakresie refundacji/finansowania koszt6w wynikaj4cych

z wdrahwtia dziatafi 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego 2004- 2006,

24) uchwala Zarzqdu Wojew6dztwa St4skiego z dnia 17-01-

2017 r. Nr 721167N12017 w sprawie zmiarry uchwaly Zaruqdu

Wojew6dztwa SQskiego Nr 1357/124N12016 z dnia 07-07-2015r. poprzez

zmiang listy rankingowej projekl6w ocenionychprzez Komisjg Oceny Projekt6w



oraz Listy Projekt6w ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach

konkursu Nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004115 dra dziaNania 7 .3 . ...

Przewodrticz4cy Komisji zvtr6ciN sig r6wnieZ do Funduszu G6rno5lqskiego S.A.

z proSb4 o ptzekazanie infonnacji dotycz4cych zakresu c4mnoSci, jakie w przypadku

ewentualnego zatrudnienia zostan4 powierzone pani Skowronek.

W odpowiedzi, z .Funduszu G6rno5l4skiego S.A., zostala przekazana informacja,

2e szczeg6lowy zakres czynnoSci Pani Aleksandry Skowronek jako prezesa Zarz1dg

obejrnowalby, Iroza obowi4zkami wynikaj4cymi z Kodeksu spolek handlowych oraz

ustawy o rachunkowoSci w zakresie kierowania przedsigbiorstwem Sp6lki

i jej reprezentowania na zewnqfiz, zadarria nviqzanie z zarzildzaniem nieruc.homoSciami,

stanowi4cymi wlasnoS6 Spolki"

Na podstawie materiafu przekazarrego w sprawie stwierdzono, co nastgpuje:

Zgodnie z art.7 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 7997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pehri4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r.

Nr 216 poz. l5E4 z p6in. zm.), osoby wymienione w art. I oraz aft. 2 pltrt l-3 i 6-6b

nie mog4, przed uplywem rok.u od zaprzeslania zajmowania stanowiska ltrb petnienia

funkc.ii, byd zatrudnione lub wykonywa6 innych zajg1 u przedsigbiorcy, jeZeli braty

udziaN w wydaniu rozstrzygnig6 w sprawach indywidualnych dotycz4cych tego

przedsigbiorcy,

Przepis aft. 7 ust. 2 ww. ustawy przewiduje moZliwoSd odstgpstwa od zasady

wyrazonej w art. 7 ust. I powyzszej ustawy. Odstgpstwo to, pole gaj1ce na wyrazeniu

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

przezosoby wymienione w art. I oraz art. 2 pkt l-3 i 6-6b, musi wystgpowa6

w uzasadnionych przypadkach.

Po przeanalizowaniu posiadanych dokument6w w sprawie Komisja uznaNa,

2e Pani Aleksandra Skowronek w okresie zajmowania stanowiska Wicemars zaNka

Wojew6dztwa St4skiego nie dziaNaNa w spos6b stronniczy wobec Funduszu

G6moSl4skiego S.A. Decyzje, w podejmowaniu kt6rych brala udziaN, w stosunku do



Funduszu G6rnoSlqskiego S.A., byly realizowane w oparciu o obowiqnjqce przepisy

prawa oraz zas&(ly ustalone w vrzgdzie marszalkowskim.

Przy podejmowaniu decyzji Komisja wziENapod uwagg, Le:

- zaNoficlelem Funduszur G6rnoSl4skiego S. A. zgodnie ze statutem byl Skarb paristwa,

- ponad 92%o jego akcji nalezy do wojew6dztwaSl4skiego,

- celem Sp6lki jost wspieranie rozrvoju gospodarczego obszaru wojew 6dz1wa Slqskiego.

Ponadto Komisja rwr6ciNa uwagg na fbkt, 2e decyzje podejmowane przez Zaruyd

Wojew6dztwa wobec Funduszu G6rnoSl4skiego S.A. mialy na celu rea\izacjg polityki

rozwoj u przeds i gbiorczo S ci na terenie woj ew6dztw a poptzez m. in.

- restrukturyzacXg ekonomiczr4, finansow4 i organizacyjn4 podmiot6w gospodarczych

oraz ich promocjg,

- przyciqganie kapitalu zewngtrznego dla finansowania inwestycji.

W przypadku podjgcia pracy w Sp6lce wnioskodawca bgdzie nadal realizowaN

zadania na rzecz interes6w woj ew6dztwa Sl4skiego.

Maj4c lla uwadze wskazane powyzej okoliaznoSci Komisja uznaje,

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

z dnia 2X sierpnia l99V r. o ograniczeniu prowadzenia dziaNalnoSci gospodarczej przez

osoby pelni4ce funkcje publiczne, przypadek przemawiajqcy za udzieleniem

wniosn<owanej zgo dy na podj gcie zatrudnienia.



POUCZENIE

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, jednakze strona
niezadowolona z decyzji moze wyst4pi6 do organu, kt6ry wydal ninieisz4 decyzjE
o ponowne rczpatrzenie sprawy w ci4gu 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Szymon Jajko

Konrad Janowski
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