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W czasie festiwalu spekulacji na temat
składu rządu Ewy Kopacz nikogo w me-
diach głównego nurtu nie interesowało
to, że na rok przed wyborami przetaso-
wania w resortach będą mieć istotne me-
rytoryczne konsekwencje. Niewejście Mar-
ka Biernackiego do nowego gabinetu
nawet przez sympatyzujących z nim pra-
wicowych publicystów skwitowane zostało
jako kolejny znak dryfowania Platformy
Obywatelskiej w lewo. Tymczasem znacz-
nie istotniejsze jest co innego: dalsze losy
przygotowanej przez poprzedniego mi-
nistra sprawiedliwości ustawy rewolucjo-
nizującej kwestię oświadczeń majątko-
wych. Projekt znalazł się na celowniku
zagrożonych nim grup interesów. Czy
brak Biernackiego w rządzie skaże jego
polityczny testament na pożarcie przez
te lobby?

To pewnie najpoważniejsze rozcza-
rowanie dawnych zwolenników PO, że
zamiast likwidować przywileje w sektorze
publicznym, obniżać podatki i zmniejszać
zatrudnienie w urzędach, siedem lat rzą-
dów Tuska przyniosło jeszcze więcej re-

gulacji, więcej danin, więcej urzędników.
Jak na ironię z chwilą wyjazdu wielolet-
niego premiera do Brukseli pod znakiem
zapytania stają losy jednej z nielicznych
reform, która akurat przywileje urzędni-
ków miała ograniczać, zwiększając kontrolę
obywateli nad funkcjonariuszami pub-
licznymi. Mowa o Ustawie o oświadcze-
niach o stanie majątkowym osób pełnią-
cych funkcje publiczne.

Milion jawnych oświadczeń 

Projekt Biernackiego jest radykalny. Po
pierwsze, to kompleksowe i systemowe
uregulowanie obowiązków składania
oświadczeń przez osoby pełniące funkcje
publiczne, dziś wynikających z 30 roz-
proszonych aktów prawnych. Po drugie,
projekt zakłada znaczące rozszerzenie ka-
talogu funkcjonariuszy zobowiązanych do
składania oświadczeń majątkowych.
Zwiększa ich liczbę z ok. 500 tys. do ok.
900 tys. osób. Po trzecie, oświadczenia
majątkowe miałyby też być w pełni jawne.
Każdy obywatel miałby możliwość zapo-
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Ujawnić majątki urzędników!



znania się z nimi (poza oświadczeniami
funkcjonariuszy służb specjalnych i nie-
których służb mundurowych) w Biuletynie
Informacji Publicznej. Dotychczas było
tu tak wiele wyjątków i wyłączeń, że nawet
znawcom tematu trudno się było w tym
połapać. Po czwarte, wypełniane dziś ręcz-
nie oświadczenia zastąpione zostaną
oświadczeniami elektronicznymi, dzięki
czemu docelowo nieporównywalnie pro-
stsze będzie analizowanie i porównywanie
ich treści.

Dotychczas obowiązkiem składania
oświadczeń majątkowych objęci byli m.in.
politycy, najwyżsi rangą urzędnicy, sę-
dziowie, prokuratorzy. Nowa ustawa roz-
szerza ten katalog m.in. o członków za-
rządów i głównych księgowych spółek
skarbu państwa i ich spółek córek, asys-
tentów sędziów, notariuszy, pracowników
urzędów zarabiających minimum średnią
krajową, inspektorów sanitarnych, in-
spektorów pracy, celników, policjantów,
egzaminatorów prawa jazdy, rektorów
uczelni publicznych, członków komisji le-
karskich ZUS i KRUS. Co wywołuje szcze-
gólny opór większości zainteresowanych
środowisk, powszechna jawność oświad-
czeń obejmie również tych, którzy do-
tychczas mieli obowiązek składania

oświadczeń, ale bez ich publikacji: sędziów,
prokuratorów, najwyższych rangą urzęd-
ników, takich jak prezes NBP czy prezes
NIK. Także… prezydenta Polski.

Powyższa lista sama w sobie dobrze
wyjaśnia istotę reformy: tam, gdzie mamy
do czynienia z uprawnieniami tworzącymi
przestrzeń do korupcji, tam potrzebna
jest jawność.

Opór grup interesu

Choć projekt znany jest od niedawna (do
wykazu prac legislacyjnych Rady Mini-
strów trafił w maju br.), to już zdołał na-
potkać falę krytyki: głównie ze strony sa-
mych zainteresowanych. Tylko w ramach
uzgodnień międzyresortowych pojawiły
się wyrażane przez przedstawicieli kolej-
nych ministerstw oskarżenia m.in. o „tani
populizm”, zapędy do inwigilacji, łamanie
praw człowieka i konstytucji (z uwagami
zgłoszonymi w ramach konsultacji, uzgod-
nień i opiniowania zapoznać się można
na stronach Rządowego Centrum Legi-
slacji). Negatywne opinie na temat pro-
jektu opublikowały Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów, Rządowe Centrum Le-
gislacji i Rada Legislacyjna przy Premierze.
Najbardziej bodaj kuriozalne uwagi sfor-
mułował wiceminister skarbu państwa
Zdzisław Gawlik, który w postulacie jaw-
ności oświadczeń majątkowych dostrzegł,
że minister sprawiedliwości „stara się
schlebiać najniższym, z gruntu populis-
tycznym oczekiwaniom. W praktyce otwie-
ra pole do lustracji, oznaczającej zalew
donosów i insynuacji, w której prym za-
pewne wieść będą zawistni sąsiedzi, po-
krzywdzeni obywatele, brukowce i jedyni
sprawiedliwi”. Czytając te słowa, trudno
uniknąć skojarzeń z popisami retorycz-
nymi przeciwników ujawnienia współpracy
z komunistyczną bezpieką.
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Przeciwko jawności oświadczeń opo-
wiedziały się niemal jednogłośnie orga-
nizacje zrzeszające przedstawicieli kolej-
nych grup interesów, m.in.: Stowarzy-
szenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Kon-
ferencja Rektorów Akademickich Szkół
Polskich, Konferencja Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych, Stowarzyszenie In-
spektorów Pracy, Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Referendarzy Sądowych, NSZZ
„Solidarność”. W opiniach kolejnych or-
ganizacji pojawia się dość typowa linia
argumentacji, analogiczna choćby do uwag
zgłaszanych w czasie prac nad otwarciem
dostępu do zawodów regulowanych: za-
łożenia projektu uznać należy za słuszne,
jednak… specyfika konkretnego zawodu
czy instytucji każe wyłączyć z katalogu
podmiotów objętych ustawą np. rektorów
czy pracowników ZUS.

Sztuka dezinformacji, 
czyli atak zegarkiem Nowaka

Nie może dziwić, że tak powszechnemu
„oficjalnemu” oporowi grup interesów
wobec projektowanych zmian towarzyszyć
muszą bardziej wyrachowane próby za-
blokowania ustawy. Najbardziej kuriozalny
atak rozpoczął „Dziennik Gazeta Prawna”
publikacją z 27 sierpnia „Nie będzie kary
za zegarek ministra”. Na okładce presti-
żowego branżowego dziennika mogliśmy
przeczytać: „Czy były minister transportu
Sławomir Nowak uniknie kary za złożenie
nieprawdziwych informacji o stanie swo-
jego majątku? Wszystko wskazuje na to,
że tak. Pomóc mu może projektowana
ustawa o oświadczeniach majątkowych,
jeśli wejdzie w życie w kształcie propo-
nowanym przez resort Marka Biernac-
kiego. Zgodnie z nią nie będzie stanowiło
przestępstwa niewpisanie do deklaracji

przedmiotów o wartości do 20 tys. zł.
Dziś ten próg ustalony jest na 10 tys. zł.
A biegli wycenili zegarek ministra Nowaka
na między 11 a 15 tys. zł”. Gazeta powoły-
wała się na licznych, w większości anoni-
mowych, rozmówców, którzy przekony-
wali, że wejście w życie nowej ustawy
oznaczać będzie uwolnienie byłego mi-
nistra transportu od odpowiedzialności. 

Zarzuty mogłyby brzmieć poważnie,
gdyby nie to, że w projekcie od początku
obecny był artykuł 53, który wprost sta-
nowił, iż „do oświadczeń majątkowych,
których obowiązek złożenia powstał przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
stosuje się przepisy dotychczasowe”.

Dla autorów medialnego ataku oka-
zało się to nieistotne. Nieważne było też
to, że już wcześniej kazus Nowaka pojawiał
się w ramach debaty nad ustawą jako ar-
gument na rzecz poszerzenia jawności,
a podnoszony był… po stronie samego
projektodawcy! Na łamach wydawanego
przez Ministerstwo Sprawiedliwości pisma
„Na wokandzie” już w maju mogliśmy
przeczytać: „Niezgodność tego, co były
minister Sławomir Nowak miał na prze-
gubie, z tym, co wpisał do swego jawnego
oświadczenia, zaowocowała aktem oska-
rżenia i zakończyła, jak się wydaje, jego
błyskotliwą karierę w tzw. służbie pub-
licznej. Gdyby – tak jak w przypadku sę-
dziów – wgląd w oświadczenie Sławomira
Nowaka miał tylko jego zwierzchnik lub
Urząd Skarbowy, oczywiście włos by mu
z głowy nie spadł. Straszak, jakim jest
możliwość skonfrontowania oświadczeń
z różnych lat i publicznego postawienia
pytania o przyczyny ewentualnego nagłego
wzbogacenia się, może więc być czynni-
kiem ograniczającym pokusy władzy”. 

Niestety dziennikarze większości re-
dakcji ochoczo przeklejali skandalizujące
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fragmenty tekstu z „DGP” i nie zadawali
sobie trudu, by zapoznać się nie tylko
z kluczowym w tym kontekście artykułem
53, lecz także z meritum projektu. Szkoda,
bo projekt Biernackiego poszerzałby akurat
pole popisu dla mediów jako kontrolerów
władzy.

Komu (nie) zależy na reformie

W kontekście sprawy Nowaka i afery taś-
mowej przeprowadzenie projektu pozwo-
liłoby PO na wykazanie pewnej zdolności
do autorefleksji. Dalszy los ustawy zależy
dziś coraz mniej od determinacji odsu-
niętego Biernackiego, bardziej od woli
i planów jego następcy Cezarego Grabar-
czyka i nowej premier. Jednak również
od aktywności opozycji, mediów, strony
społecznej. Ataki zorganizowanych grup
interesu wymagają przeciwwagi. Niestety
tej jak na razie nie widać.

Na poziomie publicystycznej diagnozy
wszyscy zgadzają się, że rozrost biurokracji
jest problemem. Reforma oświadczeń ma-
jątkowych mogłaby być choćby częścio-
wym remedium. Brakuje jednak prore-
formatorskich grup interesów gotowych
je wspierać. Dotyczy to także Prawa i Spra-
wiedliwości. I można przypuszczać, że to
ostatnie się nie zmieni. Wszak działacze
największej partii opozycyjnej są dziś
przekonani, że za rok przejmą pełnię wła-
dzy: wraz z setkami tysięcy urzędniczych
etatów. Po co poddawać te „konfitury”
rygorom nowej ustawy?

Chociaż reforma potencjalnie posze-
rza możliwości działania organizacji po-
zarządowych, to na horyzoncie brakuje
takich, które w interesie wspólnym zaan-
gażowałyby się w pilnowanie projektu.
W konsultacjach społecznych, obok or-
ganizacji zrzeszających objętych projektem

ustawy, głos zabrało tylko kilka NGO-
sów zajmujących się interesem publicz-
nym, a i one – poza Fundacją Batorego
i Stowarzyszeniem 61 – podały w wątpli-
wość powszechną jawność oświadczeń
(Fundacja Panoptykon, Instytut Spraw
Publicznych). 

Subkultura budżetówki 
czy etos służby publicznej?

Poza wymiarem kontrolnym i antykorup-
cyjnym omawiana reforma ma niebaga-
telne znaczenie kulturowe. Przypomnijmy,
że polski sektor publiczny jest bezprece-
densowo przerośnięty: zatrudniony jest
w nim niemal co czwarty pracujący
(3,5 mln etatów w sektorze publicznym
to 24 proc. wszystkich zatrudnionych).
Nie przekłada się to jednak na jakość
usług publicznych, jak np. w Skandynawii.
Generuje natomiast koszmarne marno-
trawstwo i korupcję.

By to zmienić, konieczna jest nie
tylko polityczna gotowość do politycznych
reform, lecz również zmiana mentalności
Polaków. Według przeprowadzonych na
zlecenie Akademii Koźmińskiego badań
„Postawy ekonomiczne w czasach nie-
pewności” jedynie co piąty z badanych
chciałby szukać zatrudnienia w sektorze
prywatnym, aż 61 proc. zaś wskazuje właś-
nie na sektor publiczny jako miejsce wy-
marzonej pracy. Trudno z optymizmem
patrzeć w przyszłość, gdy najwygodniej-
szym miejscem zatrudnienia większości
społeczeństwa jawią się skorumpowane
i niewydajne biurokratyczne molochy.
Choć jest to w pewien sposób zrozumiałe:
praca w sektorze publicznym kojarzy się
zapewne przeciętnemu Polakowi z dobrymi
zarobkami i wygodą, bez większych obo-
wiązków.
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Tymczasem reforma oświadczeń ma-
jątkowych może wnieść wkład w budowę
etosu służby publicznej. Przypominając
urzędnikom i innym pracownikom sektora
o potrzebie pokory i samoograniczenia.

W ramach konsultacji do rzeczonego
projektu prezes ZUS podnosił, że wejście
w życie reformy „może spowodować odej-

ście z pracy wykwalifikowanych i cennych
merytorycznie pracowników zatrudnio-
nych obecnie w podmiotach publicznych”.
A wydawać by się mogło, że obowiązek
ujawniania majątku nie powinien przecież
budzić oporów uczciwych funkcjonariuszy
publicznych…
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