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SZANOWNI   ZWIĄZKOWCY !

W  dniu  08  lipca  br.  nasza  organizacja  związkowa  wystosowała  do  Ministerstwa 
Finansów wniosek o udzielenie informacji publicznej na poniższe pytania:

1. Ile  zaoszczędzono  na  skutek  zamrożenia  podwyżek  waloryzacyjnych  w latach  2010 - 
2012?

2. Czy  sporządzono  analizę  dotyczącą  konieczności  utrzymania  zamrożenia 
waloryzacyjnego  na  lata  2013  -  2015.  jeśli  tak,  proszę  o  przesłanie  kserokopii  tego 
dokumentu. Jaki był koszt wydania tej opinii?

3. Ile nieruchomości znajduje się w dyspozycji Ministra Finansów - proszę o wykaz tych 
nieruchomości.

4. Ile  wynosi  minimalne,  a  ile  maksymalne  wynagrodzenie  personelu  zatrudnionego  w 
Ministerstwie Finansów - w kwocie brutto.

5. Ile  w  2012  roku  wyniosły  koszty  utrzymania  samochodów  służbowych  Ministerstwa 
Finansów (proszę o uwzględnienie tych, których właścicielem jest ministerstwo jak i tych, 
które są przedmiotem leasingu).

6. Ile  środków  w  2012  roku  przeznaczono  na  nagrody  dla  pracowników  Ministerstwa 
Finansów i ile wyniosła średnia wartość nagrody?

7. Ile kosztowały Szkolenia pracowników ministerstwa Finansów w 2012 roku i ile osób w 
ramach tych środków przeszkolono?

8. Czy ministerstwo w 2012 roku opłaciło abonament RTV - radiowo - telewizyjny, a jeśli 
tak to od ilu odbiorników i w jakiej kwocie?

9. Jakie wynagrodzenie otrzymuje Szef Biura Politycznego Ministra?

10. Czy w latach 2009 - 2012 w Ministerstwie Finansów przyznano podwyżki pracownikom?

11. Czy osoby zatrudnione w Ministerstwie Finansów otrzymują dodatki do wynagrodzenia, 
jeśli tak to jakiego rodzaju są to dodatki, jaka jest ich średnia wysokość, ile osób z nich 
korzysta, i jaki to jest % zatrudnionych pracowników.
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W dniu 2 sierpnia  2013 roku otrzymaliśmy odpowiedź podpisaną przez Dyrektora 
Biura Dyrektora Generalnego. Treść pisma stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

Oto nasz komentarz do otrzymanej „odpowiedzi”: 

Pytanie 1 i 2: Okazuje się, że informacja cyt. „aby miała walor informacji publicznej musi  
ona zostać utrwalona w jakiejkolwiek formie i być to informacja istniejąca (…) Dopóki zatem  
określona informacja istnieje tylko w pamięci przedstawiciela władzy publicznej i nie została  
utrwalona (…) dopóty informacja taka nie ma waloru informacji publicznej.” 
Wynika z tego, że zamrożono płace w sferze budżetowej na kolejne 3 lata tylko dlatego, że 
ktoś miał taki kaprys, nie poparto tej decyzji żadnymi konkretnymi wyliczeniami. Ponadto  
w  epoce  komputeryzacji  tak  ważne  informacje  znajdują  się  „w  pamięci  przedstawiciela 
władzy publicznej”?

Pytanie 3: W skrócie ministerstwo nie wie jakimi nieruchomościami dysponuje, wie tylko, że 
wszystkie nieruchomości znajdują się w Warszawie.

Pytanie 4: Aby określić  ile wynosi maksymalne i minimalne wynagrodzenie pracowników 
Ministerstwa Finansów należy.  cyt.  „wykonać szereg  czynności  m.in.  dokonanie  głębokiej  
analizy dokumentów, sporządzenie zestawień danych, odpowiedniego zestawienia informacji,  
samodzielnego  ich  zredagowania  oraz  zaangażowanie  (w  tym  intelektualne)  określonych  
środków osobowych”. Naszym zdaniem wiedza dotycząca tej informacji należy do jednej z 
podstawowych informacji,  jaką dysponują  komórki kadrowe, czy finansowe. Nie umiemy 
doszukać  się  „zaangażowania  intelektualnego”,  które  należałoby  włożyć  w  „wyszukanie” 
tego typu danych.

Pytanie  5:  W  temacie  kosztów  utrzymania  samochodów  dowiadujemy  się,  że  cyt. 
„Ministerstwo Finansów ewidencjuje wydatki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych i aktów wykonawczych. Nie przewidują one prowadzenia  
rejestru łącznych wydatków utrzymania samochodów służbowych”. Bardzo trudno nam się z 
tym zgodzić, gdyż wszystkich nas obowiązuje sprawozdawczość. 2012 rok mamy już za sobą 
i wszelkie podsumowania, sprawozdania również. Jeszcze trudniej uwierzyć, że tylko Policja 
zobligowana jest do prowadzenia tak szczegółowych analiz wszelkich ponoszonych kosztów 
w zasadzie z każdej dziedziny, jaką się zajmuje. 

Pytanie  6:  O  wysokości  nagród  pracowników  Ministerstwa  Finansów  możemy  się 
dowiedzieć na stronie internetowej Sejmu RP tj.; www.sejm.gov.pl. Zastanawia nas „kultura” 
odpowiedzi Ministerstwa Finansów.  

Pytanie 7:  W zakresie  szkoleń również nie  otrzymaliśmy żadnej  informacji,  która wprost 
odpowiadała na zadane pytanie. Dowiedzieliśmy się jedynie, że pracownicy są szkoleni i to 
nierzadko przez wysoko wykwalifikowanych pracowników Ministerstwa Finansów, których 
wiedza i doświadczenie daje gwarancję wysokiej jakości wiedzy. Gdzie dane na temat ilości 
szkoleń lub wydatkach poniesionych na ten cel? 

Pytanie  8:  Jedyna  kwestia,  która  nie  nastręczyła  problemów  ministerstwu  to  informacja 
dotyczącą opłaty abonamentowej za używania odbiorników radiowo-telewizyjnych w 2012 r. 
Zastanawia,  dlaczego  podanie  tak  dużej  kwoty:  54.901,-  zł  nie  wymagało  angażowania 
określonych środków osobowych i intelektualnych.

http://www.sejm.gov.pl/


Pytanie  9:  Uzyskana  odpowiedź  poucza  naszą  organizację  związkową,  iż  Szef  Biura 
Politycznego  Ministra  otrzymuje  wynagrodzenie  zgodne  z  przepisami  prawa  (które 
zacytowano).  Gdzie  jest  „kultura”  Ministerstwa Finansów,  które  może  sobie  pozwolić  na 
udzielenie odpowiedzi na takim „poziomie”. Gdzie poszanowanie zadającego pytanie?

Pytanie 10. Nie dowiemy się czy w latach 2009 - 2012 w Ministerstwie Finansów przyznano 
podwyżki pracownikom (pomimo, iż nie oczekiwaliśmy konkretnych kwot). Okazało się, że 
cyt. „udostępnienie tej informacji (jak w przypadku poprzednich zagadnień) wymaga bowiem 
szeregu czynności, m.in. dokonania analizy dokumentów, sporządzenia zestawień danych oraz  
zaangażowania określonych środków osobowych i czasu..”.  Ponownie zostaliśmy pouczeni  
o przepisach prawa, które regulują przyznawanie takich nagród. To bardzo zastanawiające 
ponieważ, w Policji wszyscy dobrze wiedzą, że podwyżek nie było i uzyskanie tej informacji 
nie wymaga szeregu skomplikowanych czynności. 

Pytanie 11. W temacie dodatków do wynagrodzenia pracowników Ministerstwa Finansów 
ponownie dowiedzieliśmy się, że są to dodatki, które określają poszczególne przepisy prawa
(które zacytowano) natomiast ich średnia wysokość, ilość osób która z nich korzysta i jaki to 
% ogółu osób zatrudnionych  jest informacją przetworzoną czyli nigdzie nie zapisaną.

Reasumując  w  Ministerstwie  Finansów  nie  gromadzi  się  informacji  utrwalonej  
w  jakiejkolwiek  formie.  Znajduje  się  ona  jedynie  w  pamięci  przedstawiciela  władzy 
publicznej. Zastanawiamy się kim jest ta osoba, byśmy mogli zwrócić się do niej z naszymi 
pytaniami,  które  mogą  dać  obraz  wydatków  ponoszonych  w  dobie  kryzysu  przez 
Ministerstwo np. na płace i utrzymanie nieruchomości, oraz stanowią informacje konieczne 
do  wykonywania  przez  nas  działalności  związkowej,  która  polega  m.in.  na  dążeniu  do 
poprawy warunków pracy i płacy naszych pracowników. W tej sytuacji rodzi się nam kolejne 
pytanie:  w  jaki  sposób  i  na  podstawie  jakich  danych  dokonuje  się  planu  finansów 
publicznych, skoro nie jest to poprzedzone skomplikowanymi analizami i sprawozdaniami, 
jedynie wzmiankowaną powyżej pamięcią przedstawiciela władzy publicznej. Najwidoczniej 
Ministra  Finansów  nie  obejmują  żadne  limity  na  funkcjonowanie  ministerstwa,  przecież 
zawsze można zrobić korektę do budżetu państwa. Zatrważające.

Nie pozostawiając tego tematu na takim etapie ponownie wystosowaliśmy pismo do 
Ministerstwa Finansów - załącznik nr 2.
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