
KOMTSJA nOZPATRUJACA WNIOSKT
O WYRAZENIE ZGODY

NA ZATRUDNIENIE OSOB,
KTORE PEI,NItr,Y FLTNKCJE PUBLICZNE

DECYZJA NR 3/2015

z dnia 17 lutego 2015 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2l sierpniia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dziahalno6ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje
publiczne (Dz. U. z 2006 Nr 216 poz. 1584 z po1n. zm.) w zwiqzku
z art. I tej ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz;. 267 z p62n. zm.) w rwiqzku'2 art. 7 ust" 4
cytowanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 ,r. - Komisja rozpatujqca wnioski o wyrazenie
zgody nazatrudnienie os6b, kt6re pelnily funkcje publiczne

po rozpatrzeniu

sprawy z wniosku Pana Boguslawa Stasiaka - bylego Wiceprezydenta Miasta Cidyni
o vryrahenie zgody na zatrudnienie w Przedsigbiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
w Gdyni na stanowisku PrezesaZarzydu

postanawia

v,ryraziI zgctdg na podjgcie zatrudnienia przez Pana Boguslawa Stasiaka
w Przedsigbiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni na stano,wisku Prezesa
Zarzydu.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. Pan Boguslaw Stasiak wyst4pil z wnioskiem do
Kornisji rozptalruj4cej wnioski o wyrahenie zgody na zatrudnienie os6b, kt6re pelnily
funkcje publiczne, o wyrahenie zgody na zatrudnienie w Przedsigbiorstwio Komunikacji
Miejskiej sp. z o.o.



Pan Boguslaw Stasiak zajmowal stanowisko Wiceprezydenta Miasta Gdyni od
25 lipca 1991 r. do I grudnia 2014 r. Do obowi4zk6w wnioskodawcy naleaalo m.in.
zajmowanie sig sprawami nadzoru wtaScicielskiego nad wszystkimi porniotami prawa
handlowego, w kt6rych Gmina Miasta Gdyni posiadala udziaLy.

Przedsigbiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.jest sp6lk4 wykonuj qc1 zadania
przewozowe w ramach transportu publicznego w miescie i okolicznLych gminach.
Na rynku lokalnych przewoz6w pasazerskich w Gdynie funkcjonuj4 jeszczze dwa gminne
podmioty prawa handlowego, w kt6rych Gmina posiada I00% udzial6w w ich kapitale
zaMadowym - Przedsigbiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. i Przedsigbiorstwo
Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o.

Pan Stasiak podkreSlit w swoirn wniosku, ze podmioty te funkcjonuLj4 na r6wnych
zasadach, wedlug regul regulaminu przewoz6w i pozostalych regulacji ustalonych przez
otganizatora lcotnunikacji miejskiej w Gdyni jakim jest jej jednostka budzetowa - Zarz4d,
Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Nadz6r nad tE jednostk4 nie naleaal do kompetencji
wnioskodawcy.

Ponadto, zgodnie z powierzeniem wykonywania zadan publicznych (na
Swiadczenie uslug przewozowych w okrosie od 2009 r. do 2019 r.) w ramach urm6w
powierzenia, kt6re zostaly wprowadzone uchwatr4 Rady Miasta Gdyrni w sprawie
bezpoSredniego powierzenia wykonywania zadah wlasnych gminy w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego dla kazdego z ww. gminnych przewo1nik6w, spr5lki wykonuj4
swoje zadania jako podmioty wewngtrzne. Podmioty te nie s? nastawione na
maksymaliza<>jg zysku ale na zaspokojenie potrzeb rnieszkaric6w w z:akresie ustrug
przewozowych, nawet przy zwigkszonych wydatkach uzasadnionych spolecznie, jako
zadania wlasnego gminy" Dodatkowe uwarunkowania zawarte w umowach
o dwiadczenie publicznych uslug przewozowych w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego, ograniczajqmolliwoSi ingerencji wlaSciciela w stosunku do PKM sp. z o.o.
jak i do pozrcstatych sp6lek przewozorych do czynnoSci gwarantuj4cych ich r6wne
traktowanie.

Komisja rwrocila sig do Urzgdu Miasta Gdyni o przekazanie wszelkiej
dokumentacji dotyczqcej rczstrzygnigd w sprawach indywidualnych, w kt6rych bral
udzial Pan l3oguslaw Stasiak w okresie zajmowania stanowiska Wiceprezydenta
w stosunku do Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. wraz
zprzedstawieniem zasad podejmowania decyzji w tych sprawach.

W odpowiedzi z Urzgdu Miasta Gdyni zostal.a przekazana inforrnacja, 2e Pan
Boguslaw Stasiak w okresie zajmowania stanowiska Wiceprezydenta Mialsta Gdyni nie
bral udziata w wydawaniu rozstrzygnig1 w sprawach indywidualnych, kt6.rych skutkiem
byloby wydanie aktu administracyjnego w postaci decyzji lub .postanowienia

w postgpowaniu administracyjnym oraz podatkowym, postanowieri w postgpowaniu
egzekucyjnym i zabezpieczajqcym jak rownie? aktu lub czynnoSr:i z zakresu
administracji publicznej dotyczqcych przyznania lub stwierdzenia uprawnienia czy
obowi4zku wynikaj 4c ego z przepis6w prawa.

Zgodnie, z przek.azany informacj4 Pan Boguslaw Stasiak brat udzial
w podejmowaniu jednego indywidualnLego rozstrzygnigcia, dotyczqcego Przredsigbiorstwa
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. Wnioskodawca byl czNonkiem siedmioosobowego
Zarzq$t Miasta, kt6ry w 2001 r. podj4tr uchwalg w sprawie wydzierhuwienia gruntu



stanowi4cego wlasnoSd Gminy Gdynia. Czynsz dzierhawny zostal ustalon.y na podstawie
obowi4zuj4cej w6wczas tabeli stawek czynszu dzierlawnego,przyjgtej uchwal4Zarz4du
Miasta.

Zgodnie z podzialem kompetencji Pan Boguslaw Stasiak zajmowal stanowisko
wiceprezydenta ds. zaruEdzania mieniem i sprawowal bezpoSredni nadz6r merytoryczny
m.in. nad Wydzialem Nadzoru WaScicielskiego. Zgodrie z Zarz1dzeniern rc 4l02lIYlS
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie prz;ygotowywania
i rozpatrywania projekt6w rozstrzygniE(, przez Prezydenta Miasta Gdyni z udziaLem
Kolegium Prezydenta, w sklad kt6rego wchodzil Pan Stasiak, wszelki e rozstrzygnigcia,
po zapoznaniu sig ze stanem sprawy, podejmowane byhy przez Prezydenta Miasta.
Kole gium Prezydent a mialo charakter op inLio daw czo - dor adczy .

Nadz6r wlaScicielski nad sp6lkami zudzialem Gminy Miasta Gdynii byl natomiast
prowadzony zgodnie z zasadami okreflonymi w Zarzqdzeniu nr l2}TllltVIlM
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 20ll r.

Ponadto, Prezydent Miasta Gdyni udzielil wnioskodawcy pelnomocnictwo z dnia
14 wrzelnia 2011 r. do przewodniczenia ri prowadzenia zwyczajnych i nadzwyczujnych
zgromadzeri wsp6lnik6w lub walnych zgromadzen akcjonariuszy sp6lek, w kt6rych
Gmina Miasta Gdyni posiada 100% udzialow lub akcji. ZastEpcy Prezydenta Miasta
Gdyni, w tyrn r6wniez Pan Boguslaw Stasiak, otrzymali r6wnie2 pelnomor;nictwo z, dnia
15 marca 20A6 r. do skladania oSwiadczeir woli w imieniu Miasta Gdyni, w wykonaniu
uchwat Rady Miasta lub zarzqdze(rPrczydenta, w zakresie zarzqdu mieniem w sprawach
objgcia udziaLow w sp6trkach.

Wedlug doktryny prawa administracyjnego ,,udzial w wydaniu rozsn:.rzygnigcia" to
nie tylko wydanie - podpisanie rczstrzygnigcia przez dan4 osob E ale takhe podejmowanie
czynnoSci procesowych maj4cych lub mog4cych mie6 wplyw na wynik - rozstrzygnigcie
sprawy. Stosuj4c rozszerzen4 interpretacjg Sklad Rozpoznaj4cy Komisji, powolany do
rozpatrzenia wniosku Pana Boguslawa Stasiaka, postanowil o ponownym wyst4pieniu do
Urzgdu Miasta Gdyni w celu uzupelnienia posiadanej dokumentacji. Zwr6conrc sig
o przeikazanie informacji dot. mechanizmu podejmowania decyzji z zal<resu nadzoru
wlaScicielskiego wobec Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. oraz
dotycz4cych udziatru w ich wypracowywaniu wnioskodawcy (w tyrn dotycz4cych
pokrywania strat przedsigbiorstwa) oraz o przekazanie protokoL6w zposiedzeri Kolegium
Prezydentaz ostatniej kadencjitj. zlat20tr0-2014,nakt6rych byty rozstrz:.ygane sprawy
dotycz1ce Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. zudzialemwrrioskodawcy.

Z Urzg&t Miasta Gdyni zostaLa przekazana informacja, 2e proces podejmowania
decyzji z zahesu nadzoru wlaScicielskiego oparty jest na przepisach Kodeksu sp6lek
handlowych i Zaruqdzeniu Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zasad sprawowania
nadzoru wla$cicielskiego nad sp6lkami z udzialem Gminy Miasta Gdyni. Zasady te
zosl;aly opracowane przez WydziaN Nadzoru WaScicielskiego i przyjgte Zan4dzeniem
Prczydenta Miasta Gdyni. Proces podejmowania decyzji wlaScicielskich byt jednolity dla
wszystkich sp6lek komunikacyjnych, poniewaZ stosowano jednolit4 politykg sektorow4.

Przekazana zostala rovtnie? informacja, 2e w latach 2010-2014 Prz:edsigbiorstwo
dwukrotnie zanotowalo straty. W takich sytuacjach Znzqd Sp6lki przedstawiatr wnioski
dotycz1ce sposobu pokrycia strat poprzez obnihenie kapitalu zakladowego, kt6re byly
nastgpnie pozytywnie opiniowane przez Radg Nadzorcz4 i o takiej treSci pr;zyjmowane na



Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Wsp6lnik6w, przeprowadzamychL na podstawie
petrnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Panu Boguslawo'wi Stasiakowi.
W obu przypadkach uchwaty Zgromadzenia Wsp6lnik6w uwzglgdnialy wrnioski Zarzqdu
o obnizeniu kapitalu zaldadow ego w drod ze umorzenia udzialow .

Ponadto, z Urzgdu Miasta Gdyni zostaly przekazane wyciqgi z posiedzeri
Kolegiurn Prczydenta w latach 2}rc-2014, na kt6rych bytq rozstrz,ygane sprawy
dotyczqce Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z udzialem wnioskodawcy,
np. przedlahenie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: ,,ZwiEkszenie
konkurencyjno5ci transportu publicznego w Gdyni dzigki przebudowie infrastruktury
komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru" ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Ronvoju ltegi<lnalnego w ramach Regionalnr3go Progiramu
Operacyjnego dla Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2007-2013, udzielenie
Przedsigbiorstwu Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. pelnomocnictwa do przygotowania
i przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamSwienia p:ubliczrregre n4 dostawg
nowych autobus6w miejskich, 'vqtrahenie zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie
projektu pn; ,,Zmniejszenie emisji dwut,lenku wggla do atmosfery, dzlEki zakupowi
autobus6w hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby Swiadczenia transportu
publicznego w Gdyni".

Komis.ja zwr6cita sig r6wniel do Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej sp"
z o.o. z proSb4 o przekazanie informacji dotyczqcych zakresu czynno5ci, jakie
w przypadku ewentualne go zatrudnienia zostanq p owierzone P anu Stas i akowi.

W odpowiedzi, z Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. 21 o.o., zostala
przekazana informacja, 2e szczeg6lowy zakres czynnoSci Prezesa Zarzqdv Sp6tki zostaL
okreSlony w Regulaminie Pracy Zarzydu PKM sp. z o.o., zatwierdzonym 25 czerwca
2007 r. Zarzqd Przedsigbiorstwa jest powotywany przez Radg Nadzorcz4 Sp6tki.
W przypadku gdy Zarzqd sklada sig z wigkszej liczby os6b niz jedna, dziala kolegialnie.
Kahdy czlonek Zaru4du mohe prowadzil, bez uprzedniej uchwaly, wszeltriie sprawy nie
przel<raczajqce zakresu zwyklych czynnoSci Sp6lki. Poza tym, zgodnie z rcgulaminem,
Prezes zwofuje i przygotowuje posiedzeni.a Zarzydu a takhe kieruje i koordynuje prac4
tego organu.

Na podstawie materiatuprzekazanego w sprawie stwierdzono, co nastgpuje:
Zgodnie z art. 7 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno{;ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 216 poz. 1584 z p62n. zm.), osoby wymienione w art. I oraz art. 2 pkt l-3 i 6-6b
nie mog4, przed uplywem roku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub petrnLienia

funkcji, byc zatrudnione lub wykonywai innych zajgt, u przedsigbiorcy, jezeli btuty
udzial w wydaniu rozstrzygnigc w sprawach indywidualnych dotyczqcych tego
przedsigbiorcy.

Przepis art. 7 ust. 2 ww. ustawy przewiduje mo2liwoS6 odstgpst'wa od zasady
v,ryrahonej w art. 7 ust. I powyiszej ustawy. Odstgpstwo to, polegajqce na wyra:Zeniu
zgody na podjgcie zatrudnienia przed uptywem roku od zajmowania lub pe,tnienia funkcji
przezosoby wymienione w art. I oraz art. 2 pkt 1-3 i 6-6b, musi wystgpowai
w uzas adni onych pr zy p adkach.



Po przeanalizowaniu posiadanych dokument6w w sprawie Komisja uznala,
2e Pan Boguslaw Stasiak w okresie zajmowania stanowiska Wiceprez,ydenta Miasta
Gdyni nie dz,ialaN w spos6b stronniczy wobec Przedsigbiorstwa Komunil<acji Miejskiej
sp. z o.o.

Przedsigbiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.jest sp6tkE prawa handlowego,
w kt6rej wszystkie udzialy posiada Gmina Miasta Gdyni. Sp6lce zostalo powierzone
wykonywanie zadari wlasnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Ponadto, zgodnie z umowq powierzenia, Sp6lka wykonuje swoje zadaniajako podmiot
wewngtrzny. Jest jednym z trzech podmiot6w, dzialajEcych na rynku lokalnych
ptz'ewoz6w pasaherskich w Gdyni, kt6re funkcjonuj4 na r6wnych zasadach i wedlug
regul ustalonych przez Zarzyd Komunikacji Miejskiej.

Decyzje, w podejmowaniu kt6rych braL tdzial wnioskodawca, vy stosunku do
Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., byty realizowane w oparciu
o obowi4zuj4ce przepisy prawa oraz zasady ustalone w lJrzgdzie Miasta Gdyni
a takhe na podstawie udzielonych przez Prezydenta Miasta pelnomocnictw.
W przypadku podjgcia pracy w Sp6lce wnioskodawca bgdzie nadal realizo'wal zadatiana
rzecz samorz4du.

Maj4c na uwadze wskazane powyzej okolicznoSci Kornisja uznaje,
2e w niniejszej sprawie zachodzi uzasadniotry, w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez
osoby pelni4ce funkcje publiczne, przypadek przemawiajqcy za udzieleniem
wnioskowanej zgody na podjgcie zatrudnienia.



POUCZENIE

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, jodnakze strona
niezadowolona z decyzii mohe wyst4pi6 do organu, kt6ry wydi niniejsz1 decyzjg
o ponowne rozpatrzenie sprawy w ci4gu 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Szymon Jajko

Konrad Janowski

Anna Arcimowicz-Koleczek

Grzegorz Borowiec

Robert Czarnecki

Alicja Duda

Bo2ena Ogrodowczyk

Lukasz Paszka

Rafal Rogala

Jacek Swiderski

Leszek Woszczyk

Anna Z6lkowska

Otrzlzmuje:

Pan Boguslaw Stasiak
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