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PET Y CJ A
w sprawie publikacji wynagrodzeń osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się z petycją o publikację w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu (aktualizowanego comiesięcznie), który
obejmował będzie co najmniej:
1)

imię i nazwisko ministra, sekretarza lub podsekretarza stanu;

2)

kwoty (za każdy kolejny miesiąc):
a)

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,

b)

dodatku za wieloletnią pracę w urzędach państwowych,

c)

nagród jubileuszowych,

d)

nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,

e)

wszelkich innych świadczeń wypłacanych razem z wynagrodzeniem.

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych (imienia i nazwiska) na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą petycję.

U Z AS A DN I EN I E
Jawność wydatkowania środków publicznych jest wartością konstytucyjną. Prawo do
informacji publicznej, zagwarantowane w art. 61 ustawy zasadniczej, umożliwia każdemu
uzyskanie informacji o wynagrodzeniach osób pełniących funkcje publiczne. Stanowi to środek kontroli działania władzy i umożliwia zestawienie kwot wynagrodzeń z rzeczywistymi
dokonaniami funkcjonariuszy publicznych.

Zakres informacji, o których mowa w niniejszej petycji, w zdecydowanej większości
obejmują przepisy ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1998) i wydanych na ich
podstawie aktach wykonawczych.
Z uwagi na to, że informacje zawarte w zasadniczej części petycji są udostępniane indywidualnie na wniosek – w trybie dostępu do informacji publicznej – znacznie bardziej wiarygodnym i niewymagającym nadmiernego czasu sposobem ich ujawniania jest publikacja
w Biuletynie Informacji Publicznej. Odciąży to osoby odpowiadające za bieżącą realizację prawa obywateli do informacji publicznej i pozwoli im przeznaczyć więcej czasu na bardziej rzeczowe odpowiedzi na pozostałe wnioski.
Z tych wszystkich powodów niniejsza petycja jest zasadna i powinna zostać rozpatrzona pozytywnie.
/–/ Patryk Wachowiec
(petycja złożona za pomocą
środków komunikacji elektronicznej;
nie wymaga własnoręcznego podpisu)

