Posadka

Jarosław Jurzak dostał ciepłą posadę z „gorącą” pensją
Jedna z mieszkanek Kęt wysłała do naszej redakcji list, w którym prosi byśmy przyjrzeli się
sprawie zatrudnienia Jarosława Jurzaka.

Radny powiatowy, po ostatnich wyborach samorządowych zapowiadał, że wraca na etat
nauczyciela wychowania fizycznego, no chyba, że jakaś „posadka go znajdzie”. Szybko okazało
się, że nie było to pobożne życzenie, a raczej zapowiedź, bo chwilę później intratna posadka już
go znalazła…

Jarosław Jurzak pełni funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych
„Kraków” w Krakowie. Spółka nie ma obowiązku informowania o postępowaniu kwalifikacyjnym,
a więc „podanie o pracę” złożyły te osoby, którym – powiedzmy - w jakiś sposób udało się o tym
dowiedzieć.

Procedurę powołania oraz odwołania członków zarządu przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki,
w której zasiadali: Józef Kaczmarczyk, Ilona Jarmuła, Paweł Kusak, Dorota Kornaś i Janusz
Erazmus. Na stanowisko prezesa zostały zgłoszone dwie kandydatury – Jarosława Jurzaka i
Włodzimierza Pietrusa. W skład poprzedniego zarządu wchodzili Andrzej Wałkowicz (złożył
rezygnację 5 listopada 2018 r.) i Jerzy Popiel (został odwołany 2 stycznia 2019 r.). Co ciekawe
te dwie kandydatury chyba nie były przypadkowe, a wybór polegał na tym, kto z tej dwójki
będzie prezesem, a kto członkiem zarządu. Wszak po konkursie na stronie internetowej PUHiT
ukazała się informacja, że Prezesem Zarządu jest Jarosław Jurzak, a Członkiem Zarządu
właśnie wspomniany drugi kandydat - Włodzimierz Pietrus.

Najciekawsza jest jednak kwestia wynagrodzenia…

Stawka prezesa Jarosława Jurzaka określona jest w oparciu o ustawę o zasadach
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz ustalona została
uchwałą spółki PUHiT „Kraków”.

- W przypadku obecnych członków zarządu spółki wynagrodzenie dla prezesa ukształtowane
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zostało na poziomie 4 – krotności podstawy wymiaru czyli przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w czwartym kwartale
2016 r. – wyjaśnia Jarosław Jurzak. – Obecnie podstawa wynosi 4.403,78 zł brutto – dodaje
nowy prezes.

Mając takie dane z łatwością można policzyć, że miesięcznie na konto Jarosława Jurzaka
wpadnie 17.615,12 zł brutto, a do tego nieco ponad 1400 zł diety radnego powiatowego.
Pozostawiamy to bez komentarza…
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