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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

Pan
Józef Oleksy
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

 - o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy panią poseł Krystynę Skowrońską.

 (-)   Łukasz Abgarowicz;  (-)   Jerzy Feliks Budnik;  (-)   Zbigniew Chlebowski;
 (-)   Grzegorz Dolniak;  (-)   Mirosław Drzewiecki;  (-)   Jarosław Duda;
 (-)   Waldy Dzikowski;  (-)   Zyta Gilowska;  (-)   Stanisław Gorczyca;
 (-)   Cezary Grabarczyk;  (-)   Paweł Graś;  (-)   Tadeusz Jarmuziewicz;  (-)   Ewa
Kopacz;  (-)   Józef Krzyworzeka;  (-)   Elżbieta Łukacijewska;  (-)   Edward
Maniura;  (-)   Andrzej Markowiak;  (-)   Sławomir Nowak;  (-)   Teresa
Piotrowska;  (-)   Kazimierz Plocke;  (-)   Edward Płonka;  (-)   Leszek Samborski;
(-) Krystyna Skowrońska;  (-)   Michał Stuligrosz;  (-)   Krystyna Szumilas;
 (-)   Jan Tomaka;  (-)   Eugeniusz Wycisło;  (-)   Krzysztof Zaremba;  (-)   Bogdan
Zdrojewski;  (-)   Stanisław Żmijan;  (-)   Marek Żyliński.



USTAWA

z dnia ..........................................2004 r.

o zmianie ustawy o wynagrodzeniu
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Art. 1

W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późń. zm.) art. 5 pkt. 1 otrzymuje
brzmienie:

„1. Osoby odwołane z kierowniczych stanowisk państwowych oraz osoby, które zaprzestały
wykonywania funkcji na tych stanowiskach wskutek upływu kadencji, zachowują, z
zastrzeżeniem ust. 2 prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres:

- jednego miesiąca – jeśli funkcję tę pełniły nie dłużej niż trzy miesiące,
- dwóch miesięcy – jeśli funkcję tę pełniły od trzech do dwunastu miesięcy,
- trzech miesięcy – jeśli funkcję tę pełniły dłużej niż dwanaście miesięcy.

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Opinię publiczną bulwersują kolejne sygnały o bizantyjskich przywilejach rządzących.

Tylko od początku kadencji koalicji SLD-UP na odprawy dla odchodzących ministrów i

wiceministrów oraz na ekwiwalenty urlopowe i nagrody jubileuszowe przeznaczono z

pieniędzy podatnika około 11,2 miliona złotych z rezerwy specjalnej. Według informacji

Ministra Finansów tylko w ubiegłym roku budżet wydał na ten cel 2,9 miliona zł.

Ustawa o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przewiduje,

że już od chwili powołania ministrom, wiceministrom oraz szefom urzędów centralnych,

członkom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i wojewodom przysługuje prawo do

trzymiesięcznej odprawy w wypadku odejścia z zajmowanego stanowiska. Przywilej ten

przysługuje każdemu urzędnikowi, bez względu czy swój urząd pełni kilka godzin,

tydzień, czy rok.



Odprawa stanowi trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia, czyli według obecnych

stawek około 40 tysięcy złotych.

Takie właśnie odprawy otrzymali między innymi dwaj ministrowie zdrowia i wiceminister

zdrowia, którzy swoje funkcje sprawowali od 1 do 40 dni.

Wprowadzenie w życie przedmiotowego projektu ustawy spowoduje znaczące

oszczędności dla budżetu państwa.

Przyjęcie niniejszego projektu będzie stanowiło poważny krok w celu ograniczenia

przywilejów władzy i jest odpowiedzią na powszechnie zgłaszane postulaty społeczne.

Materia regulowana projektem ustawy nie jest objęta prawem Wspólnot Europejskich.








