
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 …………………………. 2006 r. 

 
 

w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie 
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu 

 
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy 
Biura Ochrony Rządu, ustala się na 2,28. 
 

§ 2. 
 

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie 
wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy 
Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 25, poz. 185). 

 
§ 3. 

 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. 

 

PREZES  RADY  MINISTRÓW 

 
 
 

 
 

                                            
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz  

z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711. 



 
U Z A S A D N I E N I E 

 
 
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 90  

ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 163, poz. 1712 z późniejszymi zmianami). 

Niniejszy projekt zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów  
z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne 
uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 25, poz. 185) i opracowany 
został w związku z przyjętym, w dniu 9 października br., przez Radę Ministrów projektem 
ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”, będącym aktualnie 
przedmiotem prac w Sejmie RP. Ustawa ta zakłada m.in. wzmocnienie motywacyjnego 
systemu uposażeń funkcjonariuszy, tj. dostosowanie poziomu uposażeń do charakteru i 
specyfiki realizowanych zadań, odpowiedzialności, uciążliwości oraz stopnia narażania życia 
i zdrowia. Przedsięwzięcie to realizowane będzie poprzez podwyższenie wielokrotności 
kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy. 

W „Programie modernizacji...” dla Biura Ochrony Rządu przewidziano na ten cel w 
2007 r. środki finansowe w wysokości 6.445 tys. zł, które umożliwiają podwyższenie od 1 
stycznia 2007 r. wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie 
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu o 0,15. 

Zmiana wielokrotności kwoty bazowej z 2,13 do 2,28 powoduje wzrost w 2007 r. 
przeciętnego miesięcznego uposażenia o 219 zł, tj. o 7 %. Przeciętne miesięczne uposażenie 
po podwyżce wyniesie 3.328 zł. 

Przedmiotowe rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej. 
Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronach podmiotowych 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). 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
  

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie:  
 

Przepisy projektu rozporządzenia będą oddziaływać na następujące podmioty: 
- funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu  

 
2. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji: 

Projekt rozporządzenia nie był poddany konsultacjom społecznym z uwagi na zakres 
stosowania wyłącznie do funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. W formacji tej nie działa 
organizacja związkowa funkcjonariuszy.  

 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych: 

Skutki finansowe wejścia w życie projektowanego rozporządzenia ujęte zostały w 
projekcie ustawy budżetowej na rok 2007. 

  
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. 

 


