
Warszawa, dnia  18 grudnia 2015 r.

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI 
WICEPREZES

ROBERT BROCHOCKI

 RCL.DPA.553.43/2015 
Dot.: DP-I-0231-74/2015/MJ

Pan

Sebastian Chwałek

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

i Administracji

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 grudnia 2015 r. dotyczące projektu rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, 

stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, Rządowe Centrum 

Legislacji nie zgłasza uwag do przesłanego projektu.

Zwraca się jednak uwagę, że w uzasadnieniu do projektu wskazano jako podstawę 

wprowadzanych zmian projekt ustawy budżetowej przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 

września i skierowany do Sejmu. Zauważyć należy, że wobec obowiązującej zasady 

dyskontynuacji prac parlamentarnych projekt ustawy budżetowej na rok 2016 powinien 

zostać ponownie przyjęty przez Radę Ministrów oraz skierowany do Sejmu. Projekt ustawy 

budżetowej na rok 2016 jest obecnie przedmiotem prac Rady Ministrów, a jego przyjęcie jest 

planowane na dzień 21 grudnia 2015 r. Zatem uzasadnienie, w tym OSR, należy w tym 

zakresie zaktualizować.

Ponadto zwraca się uwagę na wątpliwości dotyczące tego, czy projektowane 

rozporządzenie nie powinno zostać wydane przez Radę Ministrów po dniu 1 stycznia 2016 r., 

tj. po dniu wejścia w życie ustawy budżetowej lub ewentualnym rozpoczęciu prowadzenia 

gospodarki finansowej przez Radę Ministrów na podstawie projektu tej ustawy, w przypadku, 

gdyby ustawa budżetowa nie weszła w życie w tym terminie. Wówczas należałoby dodać 
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przepis stanowiący, że przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń 

funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2016 r., natomiast w przepisie 

końcowym jako termin wejścia w życie rozporządzenia należałoby wskazać dzień 

następujący po dniu ogłoszenia. W tym zakresie zasadnicze znaczenie powinna mieć opinia 

Ministra Finansów.

Nadto wymaga weryfikacji, czy w nowym projekcie ustawy budżetowej dodatkowe 

środki na uposażenia funkcjonariuszy są zagwarantowane na takim samym poziomie, jak 

w projekcie, który stanowił podstawę ustalenia wielokrotności kwoty bazowej 

w projektowanym rozporządzeniu.

Analogiczne uwagi dotyczą projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie 

wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów 

(DP-I-0231-78/2015/MM, RCL.DPA.553.41/2015), funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu 

(DP-I-0231-75/2015/KB, RCL.DPA. 553.42/2015) oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży 

Pożarnej (DP-III-0231-47/2015/AB, RCL.DPA.553.40/2015).
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