
KOMISJA ROZPATRUJ,{CA WNIOSK]I
O WYRAZENIE ZGODY

NA ZATRUDNIENIE OSOB,
KTORE PEI-,NII,Y FUNKCJE PUBLICZNE

DECYZUA NR 812015

z dnia 21 wrzeSnia 2015 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSoi gospodarczetr przez osoby pelni4ce funkcje
publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216 poz. 1584 z p62n. z:ni,.) w zwiqzku
z art. I tej ustawy oraz art. art. 138 $ 1 pkt 1 w zw. z art. I2l $ 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267
z p62n. zm.) w zwiqzku z art. 7 ust. 4 ofowanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. -
Komisja rozpatrujqca wnioski o wyrahenie zgody na :zatrudnienie os6b, kt6re pelnily
funkcje publiczne

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Andrzeja Barcifskiego - bylego W6jta Gminy Mala WieS o ponowne
rozpatrzenie sprawy dotyczqcej wyrahenia zgody rra zatrudnienie w sp6lce HCH
sp. z o.o. na stanowisku kierownika ds. sprzedaLy imarketingu

postanawia

utrzymal w mocy decyzjg Komisji rgzpatrujqcej wnioski o wyrazenie zgody na
zatrudnienie os6b, kt6re pelnily funkcje publiczne Nr 5/2015 z dnia l8 czerwca 2015 r.
i nie wyrazil zgody na podjgcie zatriudnienia przez Pana Andrzeja Barciriskiego
w sp6lce HCH sp. z o.o. na stanowisku kierownika ds. sprzedaLy imarketingu.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 3 sierpnia 2015 r. Pan Andrzej l)arciftski, reprezentowany przez
pelnomocnika Pana Jakuba Barciriskiego, wyst4pil z wnioskiem do Komisji rozpatrujqcej
wnioski o wyrahenie zgody na zatrudnienie os6b, kt6re petnily funkcje publiczne,
o ponowne rczpatrzenie sprawy dotyczqcej wyrahenia zgody na zatrudnienie w sp6lce
HCH sp. z o.o. na stanowisku kierownika ds. sprzeda?y i n'rarketingu.



Wnioskodawca stwierdzil w swoim wniosku, 2:,e w decyzji Nr 6/2015 z dnia
18 czerwca 2.015 r. nastqpilo ,,naruszenie prawa proceduralnego, poptzez 1. naruszenie
art. I07 k.p.a. poprzez niezamieszczenie w decyzji uzasiadnienia faktycznego i prawnego,
2. naruszenie art. 10 k.p.a. poptzez niepowiadomienie strony o moZliwoSci zapoznania
sig z aktami sprawy przed wydaniem deo,yzji,3. naruszonie art. 66ak.p.a. polegajzlce na
braku metryki w aktach sprawy" ora7. ,,naruszenie prawa materialnego, poptzez:
4. naruszenie art. 7 ust. 4 ustawy o ograniczeniu dzialaln,o5ci poprzezniewydanie decyzji
(zaLatwienie sprawy) w terminie 30 dni od daty z\ohenia wniosku przez Strong oraz
niezawiadornienie Wnioskodawcy o przyczynie zwloki lub op6Znienia a takae
niewskazanie nowego tenninu na zalatwienie sprawy". W zwi1zku z tym wnioskodawca
wnosi o zmiang decyzji Komisji poprzez wyra2enie zgctdy na zatrudnienie w sp6lce HCH
sp. z o.o.

W toku postepowania o ponowne rozpatrzenie wniosku stwierdzono, Ze
w postgpowaniu poprzedzajqcym wydanie decyzji Nr 6,/2015 z dnia 6 czerwca2Al5 r.
doszlo do natuszenia procedury w spos6b wskazany we wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Jednak wady postgpowania, kt6re rnialy rniejsce w toku rozpatrywania
pierwszego wniosku Pana Barciriskie go zostaLy zniwelowane podczas rozpatrywania
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy poprzez poinforrnowanie wnioskodawcy
pisrnem z dnia 3 wrzeSnia 2015 r. o mozliwoSci zapoznramia sig z zebranymi dowodarni
oraz o mozliwoSci wypowiedzenia sig co do zebranyoh dowod6w i tnateialow oraz
zgl.osz.onych 1qdafi i zajgcia stanowiska przed wydaniem decyzji. Wnioskodawca nie
skorzystatr z, tej mozliwoSci. Ponadto, w ww. piSmie wnioskodawca zostal
poinformowany o nowym terminie zalatvrienia sprawy oraz zostala podana przyczyna
nierozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia zloheniawniosku.

Na podstawie zebranych w sprawie material6w stwierdzono, co nastgpuje:
Zdaniem Komisji, wskazane we wniosku Pana Andrzeja Barciriskiego uchybienia
w postgpowzmiu poprzedzaj4cym wydanie decyzji Nr 6/2015 nie miaLy wpllum na
prawidlowoS<l rozstrzygniEcia i zostalyl w niniejszyn postgpowaniu zniwelowane.
W odniesieniu do zarzutu niezamieszcz,fnia w decyzji objgtej wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy uzasadnienia faktycznego i prawnego wskaza6 nale|y, ze - wbrew
twierdzeniom wnioskodawcy - decyzja zawierala uzasadnienie. W jej uzasadnieniu
faktycznyn w spos6b wyczerpujQcy przedstawiono przebieg postgpowania oraz dowody
zebrane w jego toku i twierdzenia wnioskodawcy. Z kolei w uzasadnieniu prawnym
decyzji przytoczono odpowiednie przepisy praw1 wyjaS,niaj4c ich treSd. Odnosz4c sig do
zarzutu naruszenia art. 10 k.p.u., pop\zez niepowiarlomienie strony o mozliwoSci
zapoznania sig przez strong z aktami sprawy wskazad nale|y, 2e w Swietle
orzecznictwa Naczelnego S4du Administracyjnego - warunkiem sine qua non uchylenia
decyzji z powodu naruszenia przepisdw pbstgpowania je,st wykazanie, i2 takie naruszenie
moglo miet istotny wptw na wynik sprawy. Do strony stawiajqcej zarzut nalezy
wykazanie zwiqzku przyczynowego migdzy naruszeniem przepisdw postgpowania
a wynikiem sprawy (wyrok NSA z dnia 15 maja 200:l r. sygn. akt I SA/Gd 199/00,
"Przeglqd Pctdatkowy" 2004, nr 1,,s. 43). Innymi slowy, strona powinna wykazat,
2e niezawiadomienie jej przed wydanlem decyzji o zebraniu materialu dowodowego
i mozliwoici skladania wnioskdw dowod,owych uniema,zliwilo jej dokonanie w danym
postgpowaniu konlcretnej czynnoici procqsowej (np. zlozenia dokumentu) l.We wniosku

' Wyrok Naczelnego Sqdu Administracyjnego z dnia l8 maja2006 r., sygn. akt II OSK 831/05.



Pana Andrze.ia Barciriskiego nie wskazano, jakich czynnorici strona nie mogla dokonai
poprzez niezawiadomienie jej o moZliwoSci zapoznania sig z aktami sprawy i skladania
wniosk6w dowodowych. Strona nie skladala r6wniez Zadnych dodatkowych wniosk6w
dowodowych w toku postgpowaniatoczqcego sig w wyn:iku zlo2onego przez ni4 wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zatem brak jest podstaw do uchylenia decyzji objgtej
wnioskiem c) ponowne rczpatrzenie sprawy z powodu przedmiotowego naruszenia
przepis6w postgpowania.

Natomiast odnosz4c sig do zarzut6w dotycz4cych braku metryki sprawy oraz
niepowiadomienia strony o niezalatwieniu sprawy w terminie, jego przyczynach oraz
o nowym tertninie jej zalatwienia, wskaza6 nalely,2e -- zgodnie zpogl1dami doktryny -
uchybienia te nie stanowi4 naruszenia przepis6w postgpcrwania, kt6re mogly mie6 wplyw
na wynik sprawy, a zatem nie rnog4 one stanowi6 podstawy uchylenia decyzji objgtej
wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy'

Po przeprowadzonym postgpowaniu, stwierdzaj i4c, 2e uchybienia proceduralne
w postgpowaniu uprzednirn nie mialy wplywu ner prawidlowoS6 rozstrzygnigcia,
Komisja, uznaNa, 2e w przedmiotowej sprawie moze zachodzil podejrzenie o konflikt
interes6w.

W szczeg6lnoSci wskazad nale2y, 2e - wbrew twierdzeniom wnioskodawcy -
decyzja o odroczeniu terminu platnoSci podatku od nieruchomoSci, pomimo tego, 2e
obowi4zuj qae przepisy przewiduj4 przesLanki ograniczzaj4ce swobodg organu w tym
zakresie, nie jest decyzjq zwiqzanq, ale jest w istol.nym stopniu oparta na uznaniu
administracyjnym. Natomiast niew4tpliwe jest, 2e w praktyce odroczenie takie moze
wiyzac sig zkorzySci4 rnaj4tkow4 dla podatnika.

Wniosek Pana Andrzeja Barciriskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie
zawiera nowych okolicznoSci mog4cych by6 podstaw4 do jej uchylenia, a zgoda na
podjgcie zatrudnienia przed uplywem roku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub
pelnienia funkcji stanowi wyj4tek od reguly zawartej w aft. 7 ust. 1 ustawy
o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje
publiczne. Do stwierdzenia, 2e taki uzasadniony wyj4tek zachodzi, nie wystarczy
stwierdzenie, iz przedsigbiorstwo, w kt6rym wnioskodarvca miatrby by6 zatrudnion!, rrrd
bqdL moZe mie6 duhe znaczenie dla lokalnej spolecznoSci. Kwestia ta nie jest bowiern
relewantna dla oceny, czy cel, jakiemu stu?y zakaz wyrahony w art. 7 ust. 1 ustawy
o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje
publiczne, zostanie osi4gnigty pomimo udzielenia zgody na zatrudnienie. W opinii
organu wydaj4cego niniejsz4 decyzjg konieczne jest aby unikn46 sytuacji, kiedy wobec
osoby skladaj4cej wniosek o udzielenie zgody na zatrudnienie moglaby pojawi6 sig
ocena, i2 osoba taka rnogla uzyskac zatrudnienie w z'wi4zku z wydanyrni przez siebie
r ozstr zy gni g c iami korzy stnymi dl a podm iotu, kt6ry zamier za jq zatrudni(, .

Decyzje podejmowanePrzez Pana AndrzejaBarciriskiego wobec sp6lki HCH sp.
z o.o. w okresie zajmowania stanowiska W6jta Gminy Mala WieS, w kontekScie jego
pofiniejszej aplikacji do pracy w przedmiotowej sp6lce, wskazuj4, ze ooena taka mogtraby
sig pojawi6.

Maj4c nauwadze wskazane powyzej okolicznoSci Komisja orzekajak w sentencji.

' JaSkowska M., Wr6bel A., Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia l4 czenyca I960 r. Kodeks postgpowania
administr acyj nego (Dz. U. 00. 9 8. I 07 I )., System informacj i prawnej LEX



POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszej decyzjimoZe wniesi skargg do Wojew6dzkiego S4du
Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej dorgczenia. Zgodnie
z art. 54 $ I ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postgpowaniu przed s4dami
administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z p6in.zm.) skargg wnosi siE za
poSrednictwem Prezesa Rady Ministr6w.
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