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DECYZJA NR 6/2016

z dnia 25 sieirpnia 2016 r.

Na podstawie afi. 105 $ I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 z p62n. zm.) w zwi4zku z art.7 ust. 2 i ust.
4 ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz, U. z 2006 Nr 2ld poz. 1584 z
p62n. zm.).- Komisja rozpatrujqca wnioski o wyrailenie zgody na zatrudnienie os6b,
kt6re pelnily funkcje publiczne

po rozpatrzeniu

sprawy z wniosku Pana Piotra Pilata - bytego czLonka Komisji Nadzoru Finansowego z
dnia 3 czerwca 2016 r. o wyrahenie zgody na zatrudnienie na stanowisku:
Dyrektor/Dyrektor ds. Rozwoju/Doradca Zarz4dulDoradca Prezesa Zarz4du w
Sp6ldzielczej Grupie Bankowej lub stwierdzlpnie,Zeww. zgodanie jest wymagana

postahawia

urnorzy1 postgpowanie w calodci.

UZASADNIENIE

Pismem 'z dnia3 czerwca2016 r. Pan Piotr Pilat wystqpil zwnioskiern do Komisji

tozputtui1cej wnioski o wyrahenie zgody na zatrudnienie os6b, kt6re pehrity funkcje

publiczne, rwanej dalej ,,Komisj4", o wyrazenie zgody na zatrudnienie na stanowisku:

Dyrektor/Dyrektor ds. Rozwoju/Doradca Zaru1dulDoradca Prezesa Zarzqdu w
Sp6ldzielczej Grupie Bankowej lub stwierdzqnie,Ze ww. zgodanie jest wymagana.

Z wniosku wyreikalo ponadto, 2e w momencie jego skladania Wnioskodawca byl
zatrudniony w Ministerstwie Finans6w na stanowisku Radcy Ministra.

W toku postgpowania ustalono, 2e Pam Piotr Pilat zostal powotrany przez Ministra
Finans6w na czlonka Kornisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej ,,KNF,,, ipelnitr tg



funkcjg od dnirl 4 sierpnia do dnia 22 grudnia2015 r. OkreSlony w art. 7 ust. I ustawy z

dnia 2I sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici gospodat,czej przez

osoby pelniqce funkcie publiczne, zwanej dalej ,,ustaw4", zakaz zatrudnienia lub

wykonywania innych zajq1 u przedsigbiorcy przed uplywern roku od, zaprzestania

zajmowania stanowiska lub pelnienia funkcji (po spelnieniu przeslanek okreslonych tyrn
przepisem) jest zakazem ustawowym. Zatem osoba pelni4ca funkcjg publiczn4

(wynrieniona ui aft. I oraz w art. 2 pkt I -3 i 6-6a ustawy) objgta jest roczn ym zakazem

zattudnienia i wykonywania innych zajEt u przedsigbiorcy, wobec kt6rego bralaudzialw
wydawaniu indywidualnych rozstrzygniEc z mocy art. 7 ust. I ustawy. Kornisja
analizujqc przedrniotow4 sprawg w pierwszej kolejnoSci zobowipzana byla ustali6, czy
stanowisko Wnioskodawcy mohna zaliczyC do katalogu stanowisk powolanych w art. 7

ust. 1 ustawy, a zatem czy ustawowy zakaz zatrudnienia u przedsigbiorcy ma

zastosowanie w tyrn konkretnym przypadku. W tyrn zakresie wskaza( nale1y, Le

wprawdzie w art.2 pkt 3b ustawy wymieniono wyra1nie Przewodnicz1cego oraz

ZastEpcow Przewodniczqcego KNF, jako osoby, do kt6rych ustawa rna zastosowanie,

jednakze osoby te nie zostahy wyrnienione w afi. 7 ust. I ustawy, poSr6d os6b objgtych

okre5lonym w tyrn przepisie zakazern zatrudnienia. Oznacza to, Le - jalrkolwiek do

Przewodnicz}cego i Zastgpcow Przewodnicz4cego KNF' zastosowanie lna czgsc

przepis6w ustawy (doSczqcych np. obowi4zku skladania oSwiadczeri rnaj4tkowych) - to
osoby te nie zctstaly objgte zakazem zatrudnienia wyraaonym w art. 7 ust. 1 ustawy.

PodkreSlenia wymaga r6wnie| to, 2e w przywolanym powyaej art. 2 pkt 3b ustawy

wymienia sig iedynie Przewodniczqcego i Zastgpc6w Przewo dniczEcego KNF, a nie
pozostalych jej oztonk6w.

ustalenia wymagalo jednak, czy wnioskodawca mozna uznac -
pelnienie funkcji cztonka KNF - za jednE z os6b wyrnienionych w art. 1 lub

i 6-6b ustawy, co do kt6rych rna zastosowanie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy.

z uwagi na

art.2 pkt I-3

W art. 2 pkt 1 i 2 ustawy, do kt6rego migdzy innymLi odwoluje sig art. 7 ust, I
ustawy, wskazano wSr6d os6b, co do kt6rych ustawa okresla ograniczenia w
prowadzen iu dzialalno S c i gosp o dar czej :

'l) pracownik6w urzgd6w panstwowych, w tym czlonle6w korpusu sluiby c4nuilnej,

zaj muj qcy c h s tanow is ka kier ownic z e ;



a) dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jednostki rfwnorzgdnej) i jego

zastgpcy oraz naczelnika wydzialu (ednostki r|wnorzgdnej) - w urzgdach naczelnych i
c e ntr a lny c h or gan6w p aris tw otvy c h,

b) dyrektora generalnego urzgdu wojew1dzkiego, dyrektora wydzialu (ednostki

r6wnorzgdnei) iiego zastgpcy oraz gl6wnego ksiggowego, kierownika urzgdu rejonowego

i jego zastgpcy oraz glfwnego ksiggowego - w urzgdach terenowych organ^w rzqdowej

adminis tr acj i o 96 lnej,

c) kiero'vvnika urzgdu i iego zastgpcy - w urzQdach terenowych organ1w rzqdowej

a dm ini s tr acj i qt e cj al nej,'

2) pracownik6w urzgdfw paristwowych, w tym czlonkfw korpusu stu2by cywilnej,

zaimuiqcych stanowiska rfwnorzgdne pod wzglgdem placowym ze stanowiskanti

wymienionymi w pkt L

Przewodniczqcy Kornisji zwr6cil sig do Przewoclnicz1cego KNF o przekazanie

infonnacji, czy Wnioskodawca zajmowal w KNF stanowisko r6wnorzgdne pod

wzglgdenr placowym z jednym ze stanowisk okreslonych w art. 2 pkt I usta wy. Zgodnie

z otrz'yman4 odpowieclzi4 Pan Piotr Pilat nie otrzyrnywal Ladnego wynagrod zenia z rucji
pelnienia funko.j i czLonka Komisj i.

Pan Piotr Pitat zostal poinfonnowany w piSmie z dnia 5 lipca 2016 r., ze Kornisja

nie rnohe rozpatrze1 wniosku w ustawowo przewidzianym tenninie w zwipzku z
koniecznoSci4 skompletowania pelnej dokurnentacji. W odpowiedzi z dnia

7 lipca br' Pan Piotr Pilat wezwaL Kornisjg do usunigcia naruszenia prawa w postaci

niewydania 6ssyzji zgodnie z art. 7 ust. 4-5 ustawy tj. w terrninie 30 dni. W piSrnie

z ll lipca br. Przewodniczqcy Kornisji poinfonnowalPanaPiotra Pilata, Ze jego wniosek

wptynql do Komisji u'dniu 6 czerwca br. i od tego czasu trwajqnad nim prace,w tym
obecnie Kornisja oczekuje na opinig Departamentu Prawnego KPRM. Pismern z dnia 13

lipca br. Pan Piotr Pilat ponownie wezwal Komisjg do rozpatrzenia wniosku w terrninie

30 dni. Zdaniem Pana Pilata przepis art. 7 ust. 5 ustawy nie przewiduje rnoZliwo6ci

wyd*u2enia i zmiany tego tenninu, co fila zwi4zek z ograniczonym czaserl

funkcjonowania zakazu wynikaj4cego zart. 7 ust. 1 ustawy.

Podzielaitpc stanowisko Departamentu Prawnego KPRM, 2e ,,czlonkowie KNF, o
l<torych mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o nadzorze nacl rynkiern finansowyrn, ,,nie



ottzymujq z racji zasiadania w tyrn kolegialnym organie administracji jakiegokolwiek

wynagrodzenia, gdy? iak zaldada ustawodawca, osoby te otrzymuj4 wynagrodzenie z

tacji zajmowania innych funkcji publicznych."" (pisrno Przewodniczqcego KNF z dnia

27 czerwca br.) i wobec faktu, 2e wnioskuj4cy otrzyrnywal wynagrodzenie za pelnienie

funkcji czlortka KNF w ramach swego zatrudnienia w Ministerstwie Finans6w nale?a\o

ustalid czy zajmowane przez wnioskodawcg stanowisko Radcy Ministra w Ministerstwie

Finans6w, nie' zalicza sig do stanowisk, o kt6rych mowa w art. 2 ust. 1 ustawy lub

stanowisk r6wnorzgdnych pod wzglgdem placowym z jednym ze stanowisk tam

wyrnienionych. W odniesieniu do ustalenia czy starnowisko Radcy Ministra jest

stanowiskiem r6wnorzgdnym pod wzglgdern placowynr z jednyrn ze stanowisk

wyrnienionych w art.2 pkt I ustawy nalely zwrocic uwagg, na - obowi4zuj4ce do dnia2
lutego 2016 r. - przepisy rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 9 grudnia 2009

r. w sprawie okreSlenia stanowisk urzgdniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych,

stopni sluzbowych urzgdnik6w sluzby cywilnej, mnoznik6w do ustalania wynagrodzenia

oraz szazeg6lowych zasad ustalania i wyplacania innych Swiadczeri przysluguj 1cych
czlonkom korpusu sluzby cywilnej (Dz.U. Nr 211, poz. 1630 z p61n. znt.). W
Zalyczniku nr I okreslajEcyrn tabelg grup stanowisk urzgdniczych, stanowiska radcy

generalnego i radcy: ministra (innego czlonka Rady Ministrow), kierownika urzgdu

centralnego oraz stanowisko gl6wnego specjalisty zostaly zaliczone do grupy stanowisk

sarnodzielnych w slu2bie cywilnej. Natomiast stanowisko naczelnika wydzialu zostalo

zaliczone do grupy stanowisk koordynuj4cych w sluzbie cywilnej. W odniesieniu do

kwestii wynagrodzenia czlonk6w korpusu struzby cywilnej wskazat, nale1y, Le w
Zal4czniku Nr 2 powolanego rozporzydzenia okreSlaj4cyrn tabelg mnoznik6w kwoty

bazowej sluz4cych do ustalenia wysokoSci wynagro dzenia zasadniczego czlonk6w

korpusu sluzby cywilnej, stanowiska samodzielne w sluzbie cywilnej oraz stanowiska

koordynuj?ce w sluZbie cywilnej zostaly zamieszczone w jednej grupie z mnoznikiern

1,0 - 6,0' Mohna u'iqc uzna6, 2e zamieszczenie stanowiska Radcy Ministra jako

stanowiska samodzielnego w sluZbie cywilnej w jednej grupie wraz ze stanowiskami

koordynuj4cyrni w sluzbie cywilnej (w tyrn stanowiskiem naczelnika wydziatu) ze

wskazaniem tego samego przedziatu rnnoZnik6w kwoty bazowej sluz4cych do ustalenia

wysokoSci wynagrodzenia zasadniczego, 2e stanowisko Radcy Ministra iest



stanowiskiem r6wnorzgdnym pod wzglgdem placowyrn ze stanowiskiem naczelnika

wydzialu.

W zwiq'zku z powylszStm Przewodniczqcy Komisji pisrnem z dnia 18 lipca br,

zwt6cil sig do KNF o przekazanie wszelkiej dokurnentacji dotycz4cej rozstrzygnig6 w
sprawach indywidualnych w stosunku do Sp6ldzielczej Grupie Bankowej, w kt6rych bral

udzial Pan Piotr Pitrat w okresie pelnienia funkcji czlonka Komisji Nadzoru Finansowego

wrazzprzedstawieniern zasad podejmowania decyzji w tych sprawach. W odpowiedzi

Przewodniczqcy KNF poinformowatr, LePanpiotr pilat bral udziat w wydawaniu:

- decyzji adrninistracy.jnej w sprawie wyrahenia zgody na dokonanie zrnian w

,,IJrnowie Zrze<:,zenia Sp6ldzielczej Grupy B ankowej "

- decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia projektu ,,ulrrowy Systernu

Ochronl' Sp6ldzielczej Grupy Bankowej"

- decyzit adrninistracyjnej w sprawie uznania Systemu Ochrony Sp6ldzielczei

Grupy Bankowej, celem zapewnieniabezpieczefstwa funkcionowania Systemu Ochroly

Sp6trdzielczej Grupy B ankowej .

Przewodnrczqcy KNF odm6wil przekazania ww. decyzji oraz dokurnentacji ich

dotyczqcej, wskazuj qa, 2e dokumentacja spraw z nadzoru bankowego poddana jest

szazegolnei ochronie prawnej oraz powofuj4c sig na przepis art. I0 ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w Swietle kt6rego tajernnicg zawodow4, do kt6rej

zachowania zobowiqzafiy jest Przewodnicz1cy KNF, jego Zastgpcy, czlonkowie KNF,

pracownicy Utz,Edu KNF i osoby zatrudnione w Urzgdzie KNF na postawie umowy o

dzieLo, umowy zlecema albo innych urn6w o podobnyrn charakterze, stanowi4 wszystkie

uzyskane lub w'gtwotzone w zvvi1zku ze sprawowaniem nadzoru bankowego inforrnacje,

kt6rych udzielenie, ujawnienie lub potwierdzenie rnogloby naruszyc chroniony prawern

interes podmiot6w, kt6rych te infonnacje bezporirednio lub poSrednio dotycz4 lub

utrudni6 sprawo'wanie nadzoru bankowego.

Ponadto Przewodniczqcy Kornisji zwrocil sig pisrnern z dnia 18 lipca br. do

Prezesa Zanqdu Sp6ldzielczej Grupy Bankowej o przekazanie inforrnacji dotyczqcych

zakresu czynno$ci, jakie w przypadku ewentualnego zatrudnienia zostan1 powierzone

lPanu Pilatowi. W odpowiedzi Dyrektor Departarnentu Rozwoju Kadr i Kornunikacii



SGB przekazu.l Komisji zakres czynnoSci, jaki zostaL zaproponowany Panu piotrowi

Pilatowi, w zwiqzku z planowanym zatrudnieniem w SGB-Banku SA na stanowisku

Dyrektora ds. Relacji.

Przewodniczqcy Komisji w piSmie z dnia 19 lipca br. przekazal informacjg panu

Piotrowi Filatowi na temat prowadzonych konsultacji araz zgodnie z ar:-. 36 Kpa

wyznaczyl termin wydania decyzji do 16 sierpnia br. W kolejnyrn piSmie z dnia 3

sierpnia br. do Pana PiotraPilata zwrocil siE zpytaniern, czy planowane w Sp6tdzielczej

Grupie Bankowej zatrudnienie byloby zatrudnieniem podstawowym czy dodatkowyrn. W

odpowiedzi z dnia 4 sierpnia br. Pan Piotr Pilat poinfonnowal, Le byloby to jego

zattudnienie podstawowe. W tyrn samyrn dniu Pan Piotr Pilat w Kancelarii prezesa Rady

Ministr6w zapoznaL sig i zrobit kopig akt w swojej sprawie.

Ponadto Przewodniczqcy Komisji pismern z dnia 5 sierpnia br. z:wr6cil sig do

Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finans6w z prosb4 o informacjg, czy

wnioskodawca jako pracownik Ministerstwa Finans6w bra* udziat w wydawaniu

rozstrzygniqc w sprawach indywidualnych w stosunku do Sp6ldzielczej Grupy

Bankowej, Banll<u Polskiej Sp6ldzielczoSci, PKO BP SA lub podrniotow dzialaj4cych w
iclr grupach kapitalolvych. W odpowiedzi Dyrektor Generalna przekazala. ze pan piotr

P ilat ni e br al udzialu w p.rzedrni otowych rczstr zygni gci ach.

W zwiqzkrt z op6i'-nianiem sig odpowiedzi z Komisji Nadzoru Finansowego otaz

Ministetstwa Finansow, kt6re Komisja uzyskaNa ostatecznie odpowiednio: w dniach 22

sierpnia i 18 sierpnia br., Przewodnicz1cy podj4l decyzjE o przesunigciu terrninu

tozpaffzenia wniosku z 16 na 3l sierpnia br. Inforrnacja ta zostala przekazana panu

Piotrowi Pilatowi.

Bior4c pod uwagg

. koniecznosc prowadzenia postgpowania dowodowego, r6wniez w celu

ustalenia kompetencji Komisji do rozpatrzenia wniosku, a to z uwagi na

generaln4 zasadg postepowania adrninistracyjnego zawar1t4 w art. l9 k.p.a.

tj. obowi4zek przestrzegania z urzgdu swojej wlaSciwoSci rzeczowei i

rriejscowej,

o ustalenie, w wyniku przeprowadzonego postgpowania, Ze:



kolegialnym organie administracji jakiegokolwiek wynagrodzenia oraz z
uwagi nafakt, Ze

Przewodniczqcego KNF ani jego Zastgpc6w, ktorzy rnaj4 duzo wigkszy
wplyw na ksztah decyzji podejmowanych przez KNF niz pozostali

czlonkowie KM-, co w opinii Komisji wskazuje, Ze intencjq ustawodawcy

nie bylo objgcie tymi ograniczeniarni pozostaLych czlonk6w KNF, uzna6

male?y, 2e w zaktesie objgtym wnioskiern ( to znaczy z uwagi na pelnienie

ftrnkcji azlonka KI.IF) do wnioskodawcy nie ma zastosowania zakaz

zatrudnienia wytahony w art. 7 ust. 1 ustawy. Zatem wydanie decyzii

rczsttzygai4cej sprawg co do istoty w zakresie objgtym wnioskiem bylo

bezprzedniotowe.

zalrudnienie na wnioskowanym stanowisku nie jest wylnagana.

Kornisja stwierdzila, 2e nie jest wlaSciwa do prowadzenia postgpowania i
oruekamia w sprawie \ rytahenia zgody na zatrudnienie byly ch czlonkow Komisji Nadzoru

Finansowego na podstawie art. 7 ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci

gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne. KrQg podrniot6w, wobec ktorych

Komisja mohe podejmowaf rozstrzvgnigcia zostal SciSle okreslony w ustgpie I afi. 7

ustawy, a postq:powanie dowodowe doprowadzilo do wniosku, Le nie zachodzq inne
przeslanki do objgcia wnioskodawcy postgpowaniem, zgodnie z wnioskiem. Skoro zatern

postgpowanie bytro bezprzedmiotowe w caloSci - naleaalo orzecjak w sentencji.

Niniejsza decyzja obejrnuje wylqcznie wniosek Pana Piotra pilata zloaony w
zwi4zku z zakonczeniem wykonywania funkcj i cztonka Konrrisji Nadzoru Fi.nansowego.

Nie jest ona r6wnoznaczna z generalnym zwolnieniem Wnioskodawcy z obowiqzku
uzyskania zgody Kornisji, gdyz zgodnie z ustaleniami Wnioskodawca zajmuje
stanowisko Radcy Ministra w Departarnencie Rozwoju Rynku Finansowego w
Ministerstwie Finans6'w, co nie zostalo objgte niniejszyrn postgpowaniem.



POUCZENIE

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