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RozPoRzĄDzENIE RADY MIN|sTRoW

z dnia 2007 r.
, ,. {ła..' ' 9.

W sprawie Wie|okrotności kwoty bazowej, stanowiącej p.rzeciętne

uposażenie funkcjonariuszy Slużby WięzienneJ

Na podstawie ań. 96 ust' 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r.

o stuiuiJ wlężi"nnej (Dz. |.). z 2oO2 r. t.tizoz' poz. 1761, z póżn. zm..))
zarządza się, co następuje:

s1.

Wie|okrotnośó kwoty bazowej' stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy s,łuiby Więziennej, ustala się na 2,48.

s2.

rozoo|ządzenie Rady MinistróW z dnia 14 marca 2007 r.
wle|okiotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne

funkcjonariuszy słuiby Więziennej (Dz. U' Nr46' poz.301)'

s3.
Rozporządzenie wchodzi w iycie z dniem 1 stycznia 2008 r'
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie jest Wykonaniem upoważnienia zawariego W art'

96 ust. 4 ustawy Z dnia 26 kwietnia 1996 r' o słuŹbie Więziennej 1 zaklada

podwyiszenie Wielokrotności kwoty bazowej' stanowiącej przeciętne uposazenie

funkcjonariUszy służby Więziennej do wysokości 2,48'

Aktualnie obowiązujący dla służby Więziennej WskaŹnik Wie|okrotności kwoty

bazowej' usta|ony od 1 kwietnia 2oo7 r., wynosi 2,15 i znacząco odbiega od

ana|ogicznych WskaŹników W pozostałych słuibach mundurowych' PowyżSze

powoduje' że coraz trudniej można pozyskać osoby dające gwarancję Właściwego

wykonywania nowych i coraz trudniejszych zadań' stawianych przed SłUżbą

Węzienną Nie bez znaczenia jest także fakt' że służba Więzienna od co na]mniej

ki|ku |at wykonuje swoje ustawowe zadania przy znaczącym prze|udnieniu jednostek

penitencjarnych, co także powoduje uzasadnione aspiracje funkcjonariuszy tej

formacji do chociażby zróWnania ich płac z innymi funkcjonariuszami słuŹb

państwowych'

W związku z powyŻszym uzasadnione jest podwyższenie wieIokrotnośc] kwoty

bazowej' stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy służby Więziennej do

poziomu 2'48 od dnia 1 stycznia 2oo8 r., co na|eży traktować jako istotny e|ement d|a

Właściwej polityki kadrowej w Służbie Więziennej. W ten sposób jednocześnie

zostanie Wzmocniona motywacyjna funkcja uposażeń funkcjonariuszy SłuŹby

Więziennej.

Proponowany Wzrost kwoty bazowej jest także Wynikiem rea|izaąi zobowiązan

pŻyjęIych przezMinistra SprawiedIiwości Wobec kadry słuŹby Więziennej w zakresie

stopniowego wyrównywania tego Wskaźnika z obowiązujĄcym W stosunku do lnnych

służb mundurowych'

Rozwiązania zawarte W omawianym projekcie nie będą miały Wpływu na rynek

pracy, konkurencyjnośó WeWnętrzną i zewnętrz ną gospodarki oraz rozwój regionaIny.

Środki finansowe na podwyższenie kwoty bazowej' stanowiącej przeciętne

uposażenie funkcjonariuszy służby Więziennej zostały zap|anowane W projekcie

ustawy budżetowej na rok 2008 r'

Przedmioiowe rozporzadzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskie]


