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URZĘDNIKU ZAPŁAĆ SAM
83 proc. Polaków jest zdania, że urzędnicy powinni ponosić finansowe konsekwencje
za biurokratyczne decyzje, które przynoszą szkodę państwu i obywatelom - wynika z
sondażu IQS and Quant Group, sporządzonego na zlecenie Pulsu Biznesu.
Środowiska pracodawców od dawna postulują wprowadzenie odpowiedzialności
materialnej urzędników za błędne decyzje. - W wydanej blisko trzy lata temu przez
Konfederację

Pracodawców

pracodawcom”

Polskich

opisywaliśmy

Zielonej

przypadki

Księdze

urzędniczej

„Państwo

przyjazne

„odpowiedzialności”

doprowadzającej dobre firmy do ruiny – mówi ekspert KPP, Piotr Rogowiecki.
Konfederacja niejednokrotnie wskazywała, że materialna odpowiedzialność urzędników za
błędy staje się koniecznością gdy :
•

z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że organy administracji nie stosują wobec
przedsiębiorców zasady równości i są wobec swoich klientów po prostu nieprzyjazne.

•

istnieje nepotyzm w procesie obsadzania stanowisk

•

wydawane decyzje są błędne merytorycznie.

Mimo, że już niemal rok minął od momentu, gdy do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o
szczególnych

zasadach

odpowiedzialności

funkcjonariuszy

publicznych

za

rażące

naruszenie prawa, to dotychczas rozparzono zaledwie cztery pierwsze artykuły.
Wyniki przytoczonego sondażu pokazują, że za zdyscyplinowaniem urzędników jest
praktycznie całe społeczeństwo, a także jak oceniana jest praca administracji. Według
Konfederacji, przytoczone badania powinny skłonić rząd do przyspieszenia prac nad
projektem. Tym bardziej, że rząd wielokrotnie podkreślał, jak bardzo docenia rolę biznesu w
rozwoju kraju.
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Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce.
Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7000 firm, zatrudniających przeszło 2,5 mln
pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, a 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Konfederacja
jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem KPP jest Andrzej
Malinowski. Z inicjatywy KPP, powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce
forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny na każdym etapie oraz umożliwiające przedsiębiorcom
wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.kpp.org.pl). KPP powołało również
Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w ramach którego prowadzony jest wielowymiarowy,
rzetelny i systematyczny monitoring regionalnych rynków pracy w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb i
oczekiwań pracodawców (www.obserwatorium.kpp.org.pl).
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