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Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Panie Ministrze!
Po wy³uchaniu wypowiedzi premiera Donalda Tuska oraz przedstawicieli koalicyjnego rz¹du PO–PSL

o tanim pañstwie, chcia³bym zapytaæ Pana Ministra o zgodnoœæ z prawd¹ informacji na temat wydatko-
wania œrodków bud¿etowych w Ministerstwie Finansów w sposób przecz¹cy zdrowemu rozs¹dkowi i za-
sadzie oszczêdnego oraz racjonalnego gospodarowania œrodkami bud¿etowymi.

Jak wynika z przekazanych mi danych, na ogó³em 1806 posiadanych przez MF etatów 502 zajmuj¹
osoby pe³ni¹ce funkcje kierownicze, s¹ to naczelnicy wydzia³ów, dyrektorzy departamentów oraz radco-
wie ministra, co stanowi 28% zatrudnionych w Ministerstwie Finansów.

Minister finansów poza osobami z tak zwanego gabinetu politycznego zatrudnia stu trzydziestu sze-
œciu tak zwanych radców ministra, to jest 7,5% ogó³em zatrudnionych w Ministerstwie Finansów! Prze-
ciêtnie na jedn¹ osobê zatrudnion¹ na stanowisku kierowniczym, chodzi o naczelników wydzia³ów,
dyrektorów departamentów oraz radców ministra, przypada 2,6 pracownika szeregowego.

W jednym departamencie Ministerstwa Finansów na jedno stanowisko kierownicze przypada mniej
ni¿ jeden pracownik, w siedmiu departamentach Ministerstwa Finansów na jedno stanowisko kierow-
nicze przypada przeciêtnie mniej ni¿ dwóch pracowników. W dziewiêciu departamentach Ministerstwa
Finansów na jedno stanowisko kierownicze przypada od dwóch do trzech pracowników. Ogó³em w trzy-
dziestu trzech departamentach Ministerstwa Finansów, co stanowi 87% wszystkich departamentów,
na jedno stanowisko kierownicze przypada mniej ni¿ piêciu pracowników. W Ministerstwie Finansów
funkcjonuje aktualnie trzydzieœci osiem departamentów. Jest to najwiêksza liczba w ca³ej historii funk-
cjonowania resortu. W resorcie zatrudnionych jest dziewiêciu wiceministrów, nie wliczaj¹c dyrektora
generalnego. To tak¿e liczba rekordowa w historii resortu.

Jednoczeœnie pan minister zakaza³ przyjmowania do pracy w aparacie skarbowym kogokolwiek spo-
za resortu, mimo ewidentnego przeci¹¿enia prac¹ i zadaniami urzêdów skarbowych oraz trwaj¹cej akcji
rozliczania PIT, a w samym styczniu i lutym bie¿¹cego roku Ministerstwo Finansów zatrudni³o sto szeœæ
osób, nie licz¹c sekretarzy i podsekretarzy stanu oraz cz³onków gabinetu politycznego ministra finan-
sów, z czego szesnaœcie osób przyjêto spoza resortu finansów.

Wiem, ¿e struktura Ministerstwa Finansów nie przewiduje stanowiska kierownika i hierarchia sta-
nowisk kierowniczych rozpoczyna siê w Ministerstwie Finansów od stanowiska naczelnika. W podleg-
³ych urzêdach stanowisko naczelnika zarezerwowane jest dopiero dla wydzia³u zatrudniaj¹cego ponad
dwadzieœcia osób. Dlatego z³oœliwie zapytujê Pana Ministra: czy to nie w zwi¹zku z takim przerostem ka-
dry, nadmiarem pracowników w MF potrzebny by³ kredyt z MFW?

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




