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Pan Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie pana senatora Roberta Dowhana złożone podczas 38. 
posiedzenia Senatu RP 17 marca 2022 r., proszę o przejęcie następujących odpowiedzi.

Ad. 1. Czy oprócz dymisji wspomniani ministrowie ponieśli jakąś karę?

Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów nie posiada informacji na temat 
ewentualnych kar wymierzonych panu Tadeuszowi Kościńskiemu i panu Janowi 
Sarnowskiemu w związku z odwołaniem z zajmowanych stanowisk.

Ad. 2 i 3.Dlaczego w ślad za tym, że dymisja jest przyznaniem się do porażki ustawy, do tej 
pory jej nie wycofano? Dlaczego zamiast jednocześnie z dymisją wyrzucić ten bubel prawny 
do kosza, ministerstwo brnie dalej tworząc teraz w trakcie roku podatkowego taki gąszcz 
przepisów i ciągle zmieniając przepisy?

Wsłuchując się w opinie i uwagi napływające do resortu finansów rząd zdecydował o 
konieczności przygotowania zmian w systemie podatkowym. Zmiany te zawiera 
przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (UD347).

Projekt ten, z chwilą przekazania do uzgodnień, konsultacji oraz opiniowania został 
udostępniony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, link do strony 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358002. 

Rada Ministrów przyjęła go 22 kwietnia br. i następnie przekazała do Sejmu RP, który zawarł 
nowelizację w druku nr 2186. Ustawa ta będzie zatem wkrótce przedmiotem prac 
parlamentarnych.

Ad. 4. Jakie premie, odprawy, nagrody i wynagrodzenia dostali w okresie 2021 i 2022 r. 
zdymisjonowani ministrowie?
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Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe reguluje ustawa z 31 
lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1637, z późn. zm.), rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
22 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2164), a w roku 2021 także 
poprzednio obowiązujące rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 
stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1824 i 2429 oraz z 2021 r. poz. 
1394), oraz ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 537, z późn. zm.). 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego ustalona jest na podstawie 
kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej oraz następujących mnożników kwoty 
bazowej określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu dla poszczególnych stanowisk:

Mnożnik kwoty bazowejL.p. Stanowisko

wynagrodzenia 
zasadniczego

dodatku 
funkcyjnego

1 minister 7,84 2,10

2 sekretarz stanu, podsekretarz stanu (wiceminister) 7,04 1,92

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2022 kwota bazowa wynosi: 1789,42 zł. 

Ponadto osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe przysługuje dodatek za 
wieloletnią pracę w urzędach państwowych, którego wysokość ustalana jest zgodnie z art. 3b 
ustawy z 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe na podstawie przepisów art. 22 ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
o pracownikach urzędów państwowych.

Zgodnie z powyższymi przepisami, w 2021 r. łączne wynagrodzenie zdymisjonowanych 
ministrów wynosiło 361 358,32 zł brutto, a w 2022 r., tj. w okresie od 1 stycznia do dnia 
odwołania ze stanowiska, wynosiło 50 421,16 zł brutto. 

W 2021 i 2022 roku w Ministerstwie Finansów osobom zajmującym kierownicze stanowiska 
państwowe, tj. ministrowi, sekretarzom stanu i podsekretarzom stanu, nie wypłacono 
nagród. 

Jednocześnie informuję, że obowiązujące przepisy prawa w zakresie wynagrodzeń osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie przewidują premii, a także wypłaty 
odpraw dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych.
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Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Artur Soboń

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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