
KOMISJA ROZPATRUJ,{CA WNIOSKI
O WYRAZENIE ZGODY

NA ZATRUDNIENIE OSOB.
KToRE PETNII-Y FUNKCJE pueTTcZNg

wyrazi(, zgodg na podjgcie
Morskich Port6w Szczecin i
Zarz7du ds, R.ozwoju.

DECYZJANR 1/2016

z dnia22 marca2016 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 rlstawy z dnia 2l sierpnia rggT r.
o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSc! gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje
publiczne (Dz. u. z 2006 Nr 2lF poz. 1584 z p61n. zm) w zwiEzku
z aft. I tej ustawy oraz aft.104 ustawy z lnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. pd,. 267 z p6hn. zm.) w zwiqzku z art. 7 ust. 4
cytowanej ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. - Komisj a rozpatruj4ca wnioski o wyrazenie
zgody na zatradnienie os6b, kt6re pelnily flrnkcje publiczne

po roTpatrzeniu

sprawy z wniosku Pana Jacka Cichdckiego bylego Zastgpcy Dyrektora ds.
w Szciecinie o wyraZenie zgody na zatrudnienie w

ecin i $winouj6cie S.A. w Szczecinie na stanowisku

posfanawia

zatrudnienia roruez Pana Jacka Cichockiego w Zarz1dzie
SwinoujScie p.A. w Szczecinie na stanowisku Wiceprezesa

UZASADNIENIE

Pismern z dnia 16 marca 2016 r. fan Jacek Cictrocki wyst4pit z wnioskiem do

Komisji rozpaffttjqcej wnioski o wyrazehie zgody na zatrtdnienie os6b, kt6re pelnily

funkcje publiczne, o vryrahenie zgody nd, zatrudnienie w Zanadzie Morskich port6w

Szczecin i SwinouiScie S.A. w Szczecinie.



Pan .Iacek Cichocki zajmowal stahowisko Zastql>cv Dyrektora ds. Technicznych

od 23 sierpnia 2007 r. do 16 marca 2016 r. Do obowiEzkow wnioskodawcy naleZalo

m.in. prowadzenie inwestycji zwi4zanllch z utrzymaniem, rnodernizacj4 i budow4

infrastruktury zapewniajEcei dostgp do port6w. Do najpowazniejs zych zad,an nale1at

nadz6r nad kontraktem budowy falochronu oslonowego w Swinoujsciu.

Zaruqcl Morskich Port6w Szczecin i SwinoujScie,S.A. zarzydza dwoma portami o

podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Jest sp6lk4 akcyjn4 z
wigkszoSciowym udzialem Skarbu Paristwa. Powstal na mocy ustawy z dnia 29 grudnia

1996 r. o portach i przystaniach morskich. Do zadan Sp6tki nalely zaruEdzanie

nieruchomo$oiami i infrastruktur4 portow4, prognozowanie i planowanie rozwoju
port6w, a takhe budowa, modernizacja i ilrzymanie infrastruktury portowej, jak r6wnie2

p ozyskanie ni eruchomoSci na potr zeby rozwoj u port6w.

Pan Cichocki poinformowal w swoim wniosku, Le przez ponad osiem lat SciSle

wsp6trpracowal z ZMPSiS S.A. i w zwipzku z tym bral udzial w postgpowaniach

administracyjnych dotycz4cych Sp6lki ZMPSiS, jatr<o przedstawiciel administracji

morskiej' Jednakze wszelkie decyzje iudzlat w postgpowaniach administracyjnych mialy

charakter merytoryczny i wynikaj4cy z obowi4zuj4cych przepis6w. ponadto pan

Cichocki poclkreslil w swoim wnioskti, 2e w zasa<lniczej mierze rozstrzygnigcia

administracyjne zapadaj4ce na plaszczytfinie relacji administracja morska - sp6lki

portowe nie przewiduj4 instytucji ,,uzna{ia administracyjnego", a sama procedura jest

wysoce sformalizowana, zar6wno w kontokScie wymog6w fonnalnych, samego procesu

rozpoznawczego,jak r6wniez - p62niej - lozstrzygnigcia co do istoty sprawy.

Ponadto Pan Cichocki zwrociN uwagg, Le funkcjonowanie paristwowej

adrninistracji morskiej oraz zarz4d6w port6w odbywa sig przy uwzglgdnieniu tych

samych interes6w ekonomicznych i zwi4zpnych z bezpieczefsfwem pafstwa. Specyfika

dzialalnofici przedsigbiorstw portowych, bgd4cych sp6lkami u1ytecznoSci publicznej,

ukierunkowana jest przede wszystkim na rcalizacjg zadah skupionych wok6l wartoSci

dobra publicznego (rozwoj ekonomicznjr, zapewnienie otwartego laricucha dostaw

towar6w, bezpieczefstwo transportowe). Je same cele si4 realizowane przezparistwow4

adrninistracjg rnorskq,ktorcj zadaniemjest zapewnienie l>ezpieczeristwa dostgpowego dla
port6w. Tyrn samym naleLy wskaza6, ile aktywnoSd administracji morskiej jest w
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rl}miarze ekonomicznym i operacyjnyq rcalizowana przez sp6lki portowe, a obydwie

sfery wzajemnie sig ze sob4 uzupelniaja,.

Przewodniczqcy Komisji zwr6cil sig do lJrzqdu Morskiego o przekazanie

wszelkiej dokumentacji dotycz4cej rozstrTy4niE( w sprawach indywidualnych, w kt6rych

braludzial Pan Jacek Cichocki w okresie zajrnowania sturnowiska Zastgpcy Dyrektora ds.

Technicznychwraz zprzedstawieniem za;adpodejmowanta d,ecyzji w tych sprawach.

W odpowiedzi z Urzgdu Morsliego zostaly przekazane kopie dokument6w

tozstrzygai4cych w sprawach indywiduallnych dotyczilaych Zarz}du Morskich port6w

Szczecjn i SwinoujScie S. A. w Szczecinib, w kt6rych bra* udzialpanJacek Cichocki, w
tynr kopie decyzji, postanowief oraz opinii. Ponadto zostala przekazana informacja,

zgodnie z ktorq Pan Jacek Cichocki w okresie zajmowania stanowiska Zastgpcy

Dyrektora ds. Technicznych bral udzial w wydawaniu rozstrzygnigc w sprawach

indyrvidualnych, kt6rych skutkiem bylo wydawanie akt6w adrninistracyjnych w postaci

decyzji lub postanowieri w trakcie uzgadliania przez inne organy wydawanych decyzji

lub dokument6w. Zgodnie z instrukcj4 kal,rcelaryjn4 wprowadzon1do Urzgdu Morskiego

dnia 1 kwietnia 2004 r. zarz1dzeniem weWngtrznym nr 10 Dyrektora Urzgdu Morskiego

w Szczecinie pracownik prowadz1cy pr4ygotowywal projekt decyzji oraz infonnowal

wnioskodawc? o zebraniu dokument6w. Po akceptacji projektu decyzji przezkierownika

kom6rki byt on przekazywany do dyrbktora urzgdu lub upowaznionego dyrektora,

kt6tzy wydawali decyzjE. W tym trybig byty wydawane decyzje Dyrektora Urzgdu

Molskiego w Szczecinie maj4ce na celu:

udzielenie pozwolenia na ukladanie i utrzymanie kabli i ruroci4g6w na

ob s zar ach m ors k i ch w6 d wewn Etr zny ch i rnor za terytori aln e g o,

- udzielenie pozwolenia na czasowe zajgcie akwenu,

ustalenie linii brzegu rnorskich w6d wewngtrznych oraz w6d morza

terytorialnego,

- udzielenie pozwolenia na wznosheniu lub wykorzystywanie sztucznych wysp,

konstrukcj i i urzqdzef na morskich wodac\ wewngtrznych i morzu terytorialnego.

W przypadku, gdy organ wlaSciwy do wydania rlecyzji zwracal sig pisemnie do

dyrektora urzgdu morskiego o uzgodnienie wydawanej decyzji przesytaj4c jej projekt



i/lub dokutnenty pozwalaj1ce na zajgcie stanowiska w sprawie procedura wydania

p o stan owi eni a wy gl 1data w spo s 6b analo fiiczny .

W tym trybie wydawane byly postanowienia Dyrektora Urzgdu Morskiego

w Szczecinie maj4ce na celu:

- tzgadnianie decyzji o warunkach zabutdowy i zagospo<larowania terenu wydawanych

przez wlaSciwe organy,

- vzgadnianie decyzji o pozwoleniu

organy,

ryodnoprawnyrm wydawanym przez wlaSciwe

-uzgadnianie decyzji o pozwoleniu na budowg wydawanymprzezwlaSciwe organy,

- vzgadnianie rniejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego sporz4dzanych

przezwlaSciwe organy,

- uzgadnianie decyzii wydawanych na podstawie ustawy Prawo geologiczn e i gornicze

dotyczqcych obszar6w morskich, wyd4wane przez stosowny organ (np. decyzja

zatwierdzaj4ca dokumentacje geologiozno-inzyniersk4 dla ustalenia warunk6w

geologiczno-inzynierskich w podlozu projektowanego tunelu pod Swin4 w Swinouj5ciu),

- w ptzypadku przeprowadzania oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko,

przed wydaniem decyzji o Srodowiskolvych uwarunkowaniach organ wlaSciwy do

wydania tej decyzii uzgadnia warunkl realizacji przedsigwzigcia z regionalnym

dyrektorem ochrony Srodowiska i, w przy$adku gdy prz,edsigwzigcie jest realizowane na

obszarze morskim, z dyrektorem urzgdu morskiego,

Przewodniczqcy Komisji zwr6cil sig rowniez do Zaruqdu Morskich port6w

Szczecin i SwinoujScie S.A. z proilb1 o przekazanie informacji dotyc z4cych zakresu

czynnoSci, jakie w przypadku

Cichockiemu.

ewentualnego zatrudnienia zostanq powierzone panu

W odpowiedzi, z ZaruTdu Morskich port6w Szcz,ecin i SwinoujScie S.A., zostata

przekazana inlbrmacja, Ze szczeg6lowy zzikres czynnoSci pana Jacka Cichockiego jako

Wiceprezesa ds. Rozwoju obejrnowalby:

- prowadzenie polityki rozwoju port6w w Szczecinie i SwinoujSciu, w tym
polityki w zakresie zarz4dzania gruntami, igh pozyskiwanianapotrzeby rozwoju port6w,



rozwoJu,

- prowadzenie polityki finansowtij, w tym pozyskiwanie zewngtrznych Lr6del

finansowania rozwoju Sp6.1ki,

nadzorowanie przebiegu proc{su finansowania dziatralnoSci Sp6lki i jego

- nadzotowanie

inwestycyjnych,

dziatralnosci sp6lki w zakresie prowadzenia proces6w

- nadzorowanie spraw w zakresie irirformatyzacji Sp6lki,

- wsp6lpraca w pozyskiwaniu Srodk6w finansowych na realizacjg portowych

projekt6w inwestycyjnych oruz na reallzacjg projekt,6w migkkich finansowanych ze

Srodk6w UE.

Na podstawie rnaterialu,przekazanogo w sprawie stwierdzono, co nastgpuje:

Zgodnie z art.7 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnofici gospodarczej przez osoby y'elni4ce funkoje publiczne (Dz. rJ. z 2006 r.

Nr 216 poz. 1584 z p62n. zm.), osoby ulymienione w art. I oraz art. 2 pkt 1-3 i 6-6b

nie mog4, przed uplywem roku od zapriestania zajmowania stanowiska lub pelnienia

funkcji, byc zatrudnione lub wykonywab innych zajqd u przedsigbiorcy, jezeli braly

udzial w wydaniu rczstrzygniEc w sprawach indywidualnych d,otycz4cych tego

przedsigbiorcy.

Przepis att. 7 ust. 2 ww. ustawy przewiduje mo2liwoS6 odstgpstwa od zasady

wyrazonej w art. 7 ust. I povrylszej ustawy. Odstgpsl;wo to, pole gajqce na wyra1eniu

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

pruez osoby wymienione w art. I orcz art. 2 pkt 1-3 i 6-6b, musi wystgpowai

w uzasadnionych przypadkach.

Po ptzeanalizowaniu posiadanych dokument6w w sprawie Komisja uznala,

2e Pan Jacek Cichocki w okresie zajrlowania stanowiska Zastgpcy Dyrektora ds.

Technicznych w Urzgdzie Morskim nie dziataL w spos6b stronniczy wobec Zarz1du

Morskich PorL6w Szczecin i SwinoujScie S.A. Decyzje, w podejmowaniu kt6rych bral

udzial wnioskodawca, w stosunku do Zar)4du Morskich Port6w Szczecin i SwinoujScie

S.A., byty realizowane w oparciu o obowi{zujqce przepisy prawa oraz zasady ustalone w



Utzgdzie Morskim, a tak2e na podstawig udzielonych prze z Prezesa Urzgdu Morskiego

pelnomocnictw.pe{nomocnlcl\ry.

ZatzEd Morskich Port6w Szczepin i SwinoujScie S.A. jest jedn4 z trzech
jednoosobowych sp6lek akcyjnych Skar$u Paristwa (poza: Zarzqd, portu Gdarisk SA w
Gdarisku oraz Morski Port Handlowy G{ynia SA w Gdyni), kt6re zostaLy utworzone na

podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 linca 1990 r. o prywatyzacji przedsigbiorstw

pafstwowych. Zgodnie z ustaw4 o porftach i przystaniach morskich Skarb paristwa

lce wnioskodawca bqdzie nadal realizowal

Maj4c na uwadze wskazane powyZej okolicznoSci Kornisja uznaje,

2e w niniejszej sprawie zachodzi uzas{dniotry, w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej ptzez

osoby pelni4ce funkcje publiczne, lrzypadek przemawiajqcy za udzieleniern

wnioskowanej zgody na podjgcie zatrudnipnia.



POUCZENIE

Decyzja niniejsza jest ostateczna w adririnistracyjnym toku instancji, jednakze strona
niezadowolona z decyzii mohe wyst4pi6 do organu, kt6ry wydal niniejsz4 decyzjE
o ponowne rozpatrzenie sprawy w ci4gu 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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