
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Jana Rulewskiego, Marka Rockiego, Jerzego Wcisłę, 

Leszka Czarnobaja, Piotra Florka, Marka Borowskiego, 

Władysława Komarnickiego, Mieczysława Augustyna, 

Ryszarda Bonisławskiego, Grażynę Sztark, Piotra Wacha, 

Sławomira Rybickiego, Grzegorza Napieralskiego, Wiesława Kiliana, 

Piotra Zientarskiego, Bogdana Klicha, Jana Filipa Libickiego, 

Przemysława Termińskiego, Andrzeja Kobiaka i Aleksandra Pocieja 

na 59. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 kwietnia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego 

Szanowny Panie Prezesie! 

Jak wiadomo, sprawa nagród przyznanych członkom rządu i ministrom w Kancelarii Prezydenta 

wywołuje ożywioną dyskusję publiczną. Padają różne zarzuty, na gorąco podejmowane są decyzje przez 

różne gremia kierownicze państwa, w debacie przeważają akcenty dotyczące wysokości nagród i ich 

częstotliwości. Zdaniem autorów niniejszego oświadczenia niezbędne jest zbadanie podstaw prawnych 

i mechanizmu decyzyjnego w wymienionych kancelariach. 

W ramach debaty nad ustawami okołobudżetowymi w zeszłym roku z ust ministra finansów padło 

jednoznaczne stwierdzenie o dalszym zamrożeniu wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz tzw. erce, 

obejmującej ministrów, posłów, senatorów, prezesów ważniejszych instytucji publicznych, ich rzeczników. 

Tymczasem z analizy informacji przekazanych przez przedstawicieli rządu wynika, że jednak dokonano 

faktycznej podwyżki – poprzez przyznawanie przez cały rok comiesięcznych nagród o podobnej wysokości. 

Wielkość tej faktycznej podwyżki sięga około 10%. Poszczególni ministrowie, w tym szef Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów, podają sprzeczne uzasadnienia i wskazują różnych autorów decyzji. Jest to obejście zasady 

prawa. To wszystko razem tworzy niejasność prawną wokół nagród. 

Tym samym uzasadnione jest przeprowadzenie doraźnej – podkreślamy: doraźnej – kontroli przez 

Najwyższą Izbę Kontroli i przekazanie opinii publicznej pełnej informacji. Nie jest nią na pewno kontrola 

wykonania budżetu, jak to w niektórych kręgach się wspomina. Zatem jeszcze raz podkreślamy, że chodzi 

o przeprowadzenie doraźnej kontroli na podstawie art. 9 ustawy o NIK z 1994 r. 

 

 

Jan Rulewski 

Marek Rocki 

Jerzy Wcisła 

Leszek Czarnobaj 

Piotr Florek 

Marek Borowski 

Władysław Komarnicki 

Mieczysław Augustyn 

Ryszard Bonisławski 

Grażyna Sztark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Wach 

Sławomir Rybicki 

Grzegorz Napieralski 

Wiesław Kilian 

Piotr Zientarski 

Bogdan Klich 

Jan Filip Libicki 

Przemysław Termiński 

Andrzej Kobiak 

Aleksander Pociej 


