
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 54. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 stycznia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Zgodnie z art. 24h ust. 3 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2017 r. 

poz. 1875) obowiązek składania oświadczeń majątkowych spoczywa na kierowniku jednostki organizacyjnej 

danej gminy. W związku z powyższym zobowiązani są do tego m.in. dyrektorzy szkół czy przedszkoli. Oka-

zuje się, że w myśl projektu ustawy o jawności publicznej (z dnia 13 listopada 2017 r.) takowy obowiązek 

spoczywać ma także na ich zastępcach, jak również wszystkich zatrudnionych na jakimkolwiek innym, ale 

kierowniczym stanowisku. 

Zgodnie z projektem ustawy o jawności życia publicznego tego rodzaju majątkową kontrolą zostaną obję-

ci wszyscy ci, którzy piastują stanowisko kierownicze, niezależnie od sekcji, np. kierownik bursy czy interna-

tu, nawet jeśli stanowisko to nie jest narażone na korupcję. Oświadczenia majątkowe mają być jawne oraz 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Główną rolę w procesie przetargu i zamawianiu sprzętów dla szkół pełni gmina i jej urzędnicy, nie zaś np. 

dyrektorzy szkół lub zastępcy dyrektorów. Ustawa ma zacząć obowiązywać od 2018 r., a jak dotąd pozosta-

wia wiele niejasności. Nie ulega wątpliwości, że należy podejmować wszelkie działania w celu zwalczania 

korupcji. Należy jednak mieć na uwadze to, że wprowadzenie projektu oznacza kolejny obowiązek formalny, 

dodatkowe koszty administracyjne i liczne kontrowersje. Przytoczony przykład dotyczy zatrudnienia 

w oświacie, ale w świetle zapisów projektu oświadczenia majątkowe będą zobowiązani składać nawet straża-

cy czy egzaminatorzy na prawo jazdy. Łącznie ok. 800 tysięcy osób. 

Nie ulega wątpliwości, że nie tylko powyższe regulacje, ale też inne zapisy projektu ustawy mogą znaczą-

co obciążyć system finansów publicznych. Dodatkowo wprowadzą kolejne zawiłości formalne. Pojawia się 

przekonanie, że projekt narusza prawo do prywatności zagwarantowane w Konstytucji RP. 

Czy ministerstwo oszacowało stopień wzrostu wydatków publicznych w następstwie wprowadzenia pro-

jektu o jawności życia publicznego? 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 

 
 


