
 

Uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program modernizacji Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2012-2016”, zgłoszone podczas uzgodnień międzyresortowych. 

 

L.p. Uwagi Odpowiedz MSWiA 

 

I. Ministerstwo Finansów 

(pismo FS7/0310/8US-2/IZJ/11/9549/BM19 z dnia 05.07.2011) 

 

1. Dot. przedstawienia szczegółowego rozliczenia środków przeznaczonych na jego realizację w latach 

2007-2011 (w odniesieniu do roku 2011 w zakresie planu) z uwzględnieniem skutków przechodzących z 

tytułu wzrostu wynagrodzeń wraz z opisem osiągniętych celów. 

Nie ma potrzeby 

uwzględniania, sprawozdania 

są przedstawiane 

systematycznie 

2. Dot. uzupełnienia OSR projektu o źródła sfinansowania skutków finansowych wynikających z 

Programu. 

Uwzględniono 

3. Dot. uzupełnienia o nast. zapisy regulujące kwestie: 

a) objęcia Programem komend wojewódzkich  

i powiatowych (miejskich ) Państwowej Straży Pożarnej; 

b) wskazania organu nadzorującego realizację Programu; 

c) przedstawienia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacji o realizacji 

Programu za dany rok w formie sprawozdania z realizacji tego Programu oraz o określenie 

terminu przedłożenia tego sprawozdania.  

Projekt uchwały został 

uzupełniony (rozszerzono § 3 

oraz  § 5) 

4. W zakresie przedsięwzięć 1-4: 

a) dot. konieczności znacznej weryfikacji przez MSWiA kwot planowanych w Programie na 

poszczególne lata, gdyż taki wzrost wydatków budżetu państwa może nie być adekwatny do 

możliwości budżetu państwa w zakresie sfinansowania przedmiotowych wydatków w tych 

latach. 

b) dot. wątpliwości planowania w projekcie uchwały przeznaczenia środków na 

przedsięwzięcie „Zakup sprzętu transportowego oraz obsługowo-naprawczego” dla Straży 

Granicznej  w kwocie 109.224 tys. zł oraz Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 198.480 

tys. zł. 

Nie uwzględniono 

 

5. W zakresie przedsięwzięć 5-6: Uwagi uwzględniono 



a) w projekcie uchwały oraz Programu nie uwzględniono skutków przechodzących  

w kolejnych latach z tytułu wzrostu wskaźników wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej 

przeciętne uposażenie funkcjonariuszy oraz wzrostu wynagrodzenia pracowników 

cywilnych. Nie uwzględnienia ew. wzrostu kwot bazowych ustalanych w ustawie 

budżetowej na dany rok. 

b) dot. zwrócenia uwagi na szerszy aspekt podwyżki wynagrodzeń. 

c) dot. wystąpienia dodatkowych skutków dla budżetu państwa w zakresie wzrostu wydatków 

na świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego dla nowo odchodzących ze służby 

funkcjonariuszy. 

6. Dot. konieczności uzupełnienia uzasadnienia do projektu uchwały o informacje dotyczące kalkulacji 

prezentowanych kwot na poszczególne przedsięwzięcia, w tym w szczególności nakładów finansowych 

na realizację przedsięwzięć płacowych w odniesieniu do poszczególnych służb.  

Konieczności uzasadnienia przyjęcia wzrostu wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne 

uposażenie funkcjonariuszy w poszczególnych służbach oraz przyjęcie wzrostu wynagrodzeń 

pracowników cywilnych zatrudnionych w poszczególnych jednostkach.  

Nie uwzględniono  

Uwaga bezpodstawna 

takie wyliczenia już były 

7. Dot. uszczegółowienia sposobów prezentacji danych finansowych. Uwzględniono 

 

II. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

(pismo DKS-V-4021-19-ES/11 z dnia 8 lipca 2011 r.  

 

1. Dot. dostosowania Programu do wymogów określonych w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Uwagi nie uwzględniono 

 


