Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o
poselskich projektach ustaw o:
- zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne,
- zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim,
- zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst niewygłoszony)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec
sprawozdania Komisji Finansów Publicznych dotyczącego trzech poselskich projektów
nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim.
Wszystkie trzy projekty są odpowiedzią na niedawne medialne doniesienia o
nadzwyczajnie wysokich zarobkach niektórych pracowników Narodowego Banku Polskiego.
Cieszy mnie, że zarówno rząd, jak i opozycja są zgodne odnośnie do zasadności
rozstrzygnięcia powstałych w opinii publicznej wątpliwości i zastrzeżeń. Narodowy Bank
Polski jest niezwykle ważną instytucją publiczną, która musi budzić zaufanie.
Omawiane projekty dotyczą wprowadzenia jawności zarobków kadry kierowniczej w NBP.
Mimo że podczas prac komisji wiceprezes NBP zapewniła, że w banku trwają obecnie prace
nad siatką płac, którą zarząd chce upublicznić, to w naszym przekonaniu wprowadzenie
nowych regulacji gwarantujących transparentność wynagrodzeń jest wskazane. Potrzebne są
rozwiązania, które nie tylko odbudują opinię Narodowego Banku Polskiego, ale także
zapobiegną podobnym kontrowersjom w przyszłości.
W naszym przekonaniu z przedstawionych rozwiązań najbliższy spełnieniu oczekiwań
społecznych jest projekt złożony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i
Sprawiedliwość, dlatego za słuszne uważam wybranie go jako projektu wiodącego w
procedowaniu. Nie jest on jednak idealny i wymaga poprawek, które go doprecyzują.
Wątpliwości budzi zapis ograniczający wysokość wynagrodzeń kadry zarządzającej do 60%
wynagrodzenia całkowitego prezesa banku. Wyłączenie spod tych regulacji wiceprezesów
oraz członków zarządu NBP jest krokiem w dobrym kierunku, jednak całość wciąż budzi mój

niepokój. Nie uważam, żeby takie rozwiązanie ograniczało niezależność banku centralnego,
jednak przychylam się do tego, że może być pewną przeszkodą przy pozyskiwaniu do
szeregów tej instytucji najwyżej wykwalifikowanej kadry. Ten argument przemawia również
w naszym przekonaniu za utrzymaniem zapisów obowiązującej ustawy o NBP, która zakłada,
że wynagrodzenia w banku uwzględniają poziom płac w sektorze bankowym.
Nie mam jednak wątpliwości, że Narodowy Bank Polski stanowi bardzo ważny element
funkcjonowania państwa i jako instytucja publiczna korzystająca z publicznych pieniędzy
powinna być przejrzysta i budzić powszechne zaufanie. Dlatego też Koło Poselskie Wolni i
Solidarni popiera omawiany projekt ustawy.

