
KOMISJA R OZPATTR{JJACA WNTOSKT
O WYRAZENIE ZGODY

NA ZATRIIDNIENIE OSOB,
KTORE PEI-NII.Y FLTNKC JE PUBLICZNE

OPINIA

z dnia 19 lcwietnia 2017 r.

I.la podstawie art.8 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelnipce funkcje publiczne (Dz.U.22006 Nr 216
poz. 1584 z paZn. zm.) w zwiqzkl z art. l tej ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 26j z
poLn. zm.) w zwiqzku z art.7 ust. 4 cytowanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. -
Kornisja rozpatruj1ca wnioski o wyrahenie zgody na zatrvdnienie os6b, kt6re pelnily
funkcje publiczne

po rozpatrzeniu

wniosku Pani Marioli Chojnackiej - Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Gospodarki
Morskiej iZeglugi Sr6dl4dowej o stwierdzenie, czy dziatilnoS6 gosp odarczaprowadzona
przez malzonkg Pana J.erzego Materny - Sekretarza Stant w Ministerstwie Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Sr6dl4dowej Pani Bdrbary Materna Borowiec moze wywola6
podejrzenie o stronniczoic lub interesownoS6 osoby zajmljqcej kierownicze stanowisko
pafstwowe,wzwiqzkuzart.l i8ust.2ustay',yzdnia2l sierpnia1997r.oograniczeniu
prowadzenra dzialalno5ci gospo darczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. rJ . z
2006 Nr 216 poz. 1584 zp62n. zm.).

stwierdza

dzialalnoS6 gospodarcza prowadzona przez Fani4 Barbarg Materna Borowiec, rnalzonke
Pana,Jerzego Materny - Sekretarza Stanu w N4inisterstwie Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Sr6dl4dowej, nie wywofuje podejrzefr o stronniczoSi lub interesownoSi osoby zajmqqcii
kierownicze stanowisko paristwowe.



UZASADNIENIE

Przedrniotem postgpowania bylo zbadanie sprawy Jeruego Materny - Sekretarza

Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sr6dl4dowej, stosownie do

wniosku Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Sr6dl4dow ej z dnia 29 grudnia 2016 r., o stwierdzenie czy dzialalno5i gospodarcza

ptowadzona przez malzonkg Barbarg Materna Borowiec, mole wywola6 podejrzenie o

stronniczoSdlutr interesownoS6 osoby zajmujqcej kierownicze stanowisko paristwowe.

Zgodnie zprzekazan1w zalyczeniu do wniosku kopi4 oSwiadczenia o dzialalnoSci

gospodarczejprowadzonejprzezmalhonka-Pan Jerzy Maternaw dniu 2 grudnia2}l5 r.

zloLyl oSwiadczenie, w kt6rym poinformowal, 2e jego malaonka Barbara Materna

Borowiec prowadzi od dnia 24lutego 1998 poku dziaLalnaili gospodarczq - PHU MAT-

BIUR S.C., stosownie do art. 8 ust. I ustalvy o ograniczeniuprowadzenia dzialalnoSci

gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne.

Przewodnicz1cy Kornisji zwrocil sig do Dyrektora Generalnego Ministerstwa

Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sr6dl4doulej o przekazanie szczeg6lowego zakresu

dzialania Sekretarza Stanu lerzego Materny.

W odpowiedzi z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sr6dl4dowej zostala

przekazana kopia Zarzqdzenia Nr 2I Ministra Gospodarki Morskiej i Zegfugi

Sr6dl4dowej z dnia 26 wrzeSnia 2016 ri w sprawie ustalenia podziatu pracy w

kierownictwie Ministersfwa Gospodarki Molskiej i Zeglugi Sr6dl4dowej oraz regulamin

wewngtrzny Depaftamentu Z,eglugi Sr6dl4dowej. Zgodnie z par.6 ust. I ww. zarzqdzenia

Sekretarz Stanu lerzy Materna z upowalnignia Ministra podejmuje decyzje i zajrnuje

stanowisko w sprawach Zeglugi Sr6dl4dowej, w tym m.in. sprawuje nadz6r nad

f)yrektorarni Urzgd6w Zeglugi Sr6dl4dow ej oraz nadzoruje merytorycznie Departament

Zeglugi Sr6dl4dowej.

Przewodnicz}cy Kornisji zwr6cil gig r6wnie2 do Sekretarza Stanu Jerzes.o

Materny o przekazanie infonnacji, w tym:

' szczegolowego zakresu dzialalnoici gospodarczej, kt6r4 prowadzi malaonka,



- czy ftrma, kt6r4 prowadzi mallonka byla beneficjentem, ubiega sig lub

zamierza ubiegai sig o zlecenia z sektora finans6w publicznych,

' czy firma, prowadzona przez r4alzonkg byla beneficjentem, ubiega sig lub

zamierza ubiega6 sig o dotacje lub subwencje z sektora finans6w publicznych,

- czy wystgpuj4 zalegloSci z tytriln zobowi4zah podatkowych (IJrzqd Skarbowy)

i skladek na ubezpieczenie spoleczne (Zaklad lJbezpieczeh Spolecznych) firrny

rnalzonki.

W odpowredzi z dnia 4 kwietnia 20117 r. Sekretarz Stanu Jerzy Materna przekazal

oSwiadczenie, '2e prowadzona przez malzonkg Barbarg Materna Borowiec dzia\alno1(,

gospodarcza pctd nazwy PHU MAT-BIUR w zaden spos6b nie wptywa na zakres jego

dzialah w zwi4zku z zajmowaniem kierowniczego stanowiska paristwowego. Ponadto

zgodnte z przekazan1 informacj4 Firrna PHU MAT-BIUR to mala firrna, obecnie

zatrudniaj1ca jedn4 osobg, kt6ra w okresie dw6ch lat zostanie zamknigta z uwagi na stan

zdrowia Zony. Firma gl6wnie prowadzi $przeda? detaliczn4 naczynia jednorazowe,

reklamowki, drobne materialy biurowe, Srodki czystoSci itp. Nigdy nie korzystala i nie

ma celu ubiegania sig o zlecenie z sektora finans6w publicznych. Podobnie, zgodnie z

przekazan4 infcrnnacjq, hona Sekretarza Stapu Pani Barbara Materna Borowiec nie bytra

beneficjentetn, ani nie zamierza ubiegai sig o zlecenia z sektora finans6w publicznych.

Firma nie zalega i reguluje na biehqcg zobowi4zania, podatkowe i skladki na

ub ezpie czeni e s pole czne.

W trakcie prowadzonego postgpowania Komisja analizowala posiadane

dokurnenty w sprawie, w tym reguluj4ce zakres zadart Ministra oraz dotycz1ce

prowadzonej dzialalno6ci gospodarczej przpz Pani4 Barbarg Materna Borowiec. Jako

stronniczoS6 lub interesowno$d rozumie sip dzialania dajqce okreslonym podrniotom

uprzywilejowan? pozycjg w stosunku do innych podrniot6w dziaLajEcych na rynku oruz

czynnoSci zmierzaj1ce do zwigkszenia przychodow po stronie uprzywilejowanych

podmiot6w.

Po zbadaniu sprawy Pana Jerzego Matemy - Sekretarza Stanu w lVIlinisterstwie

Gospodarki Morskiej i Zegfugi Sr6dl4dowdj o zbadanie, czy dzialalnoSd prowadzana

ptzez malzonkg mohe wywola6 podejrzenie o stronniczoS6 lub interesownoS6 osoby



zajmujqcej kierownicze stanowisko, Komisja uznala, 2e nie ma podstaw do wysuwania

tego typu wniosk6w.

W zwi1zku z powyzszym otzeczono jak w sentencji.

4



POUCZENIE

Decyzja niniejsza jest ostateazna w administracyjnym toku instancji, jednakze strona
niezadowolona z decyzji moze wystpi6 do oiganu, kt6ry wydai niniejsz4 decyzjg
o ponowne rozpaftzenie sprawy w ci4gu l4 lni od dnia jej dorgczinia.
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Otrzymuj?:

Pani Mariola Chojnacka - Dyrektor Generalny w MGMiZS
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