
P R O J E K T 
 

 
 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E 

RADY MINISTRÓW 

 

z dnia                                              2008 r. 

 
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy 

Państwowej Straży Pożarnej 
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy 
Państwowej Straży Pożarnej, ustala się na 2,59. 

 
§ 2. 

 
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie 
wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy 
Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 204, poz. 1470). 

 
§ 3. 

 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 

 

PREZES  RADY  MINISTRÓW 
 

 
 
 
 

 
 

                                            
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,  
z 2007 r. Nr 181, poz. 1291 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 163, poz. 1015. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 85 ust. 4 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96,  
poz. 667, z późniejszymi zmianami). 

Niniejszy projekt zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  
31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne 
uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 204, poz. 1470)  
i opracowany został w związku z przewidzianym, w załączniku nr 4 do ustawy z dnia  
12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” (Dz. U. Nr 35,  
poz. 213), wzrostem od 1 stycznia 2009 r. wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej, 
stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy PSP o 0,22. 

Zmiana wielokrotności z 2,37 do 2,59 spowoduje, po uwzględnieniu podwyższenia 
kwoty bazowej dla funkcjonariuszy o 2,0%, wzrost w 2009 r. przeciętnego miesięcznego 
uposażenia o 406 zł, które po podwyżce wyniesie 3.945 zł (z nagrodą roczną). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie. 

Przepisy projektu rozporządzenia będą oddziaływać na następujące podmioty: 
- funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji. 

Projekt rozporządzenia został poddany opinii związków zawodowych działających  
w Państwowej Straży Pożarnej. Strona związkowa negatywnie zaopiniowała projekt 
rozporządzenia, wskazując na konieczność zwaloryzowania, określonej w projekcie 
ustawy budżetowej na rok 2009, kwoty bazowej dla funkcjonariuszy średniorocznym 
wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Mianowicie związki 
zawodowe podniosły, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 kwota bazowa dla 
funkcjonariuszy wzrasta o 2% w stosunku do 2008 r., wobec średniorocznego wskaźnika 
wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 103,9%. Jednakże z uwagi na to, 
iż przedmiotem projektu rozporządzenia jest określenie wysokości wielokrotności kwoty 
bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy PSP, a nie podnoszonego 
przez związki zawodowe ustalenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 wysokości 
kwoty bazowej, wniosek strony związkowej należy uznać za bezprzedmiotowy. 
Podkreślić przy tym należy, że proponowana w projekcie rozporządzenia wysokość 
wskaźnika wynika z wielkości środków na uposażenia ujętych w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2009, a jego wzrost od 1 stycznia 2009 r. o 0,22 z załącznika nr 4 do 
ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji. 

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z art. 5 
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa  
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414). 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  
i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Skutki finansowe wejścia w życie projektowanego rozporządzenia w wysokości 
148.552 tys. zł ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009,  
w części 42 – Sprawy wewnętrzne oraz w części 85 – Budżety wojewodów w odniesieniu 
do strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich i powiatowych (miejskich) 
PSP. Kwota ta obejmuje również środki na wzrost uposażeń wynikający  
z podwyższenia od 1 stycznia 2009 r., w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 r., 
kwoty bazowej dla funkcjonariuszy. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki  
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw a także rozwój 
regionalny. 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, a także rozwój regionalny. 

 5. Ocena pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej. 

Przedmiotowe rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej. 


