
Projekt z dnia 14 czerwca 2010 r. 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia                   2010 r. 

w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie 

funkcjonariuszy Służby Więziennej 

 

 

Na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 

Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523)  zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie 

funkcjonariuszy Służby Więziennej, ustala się na 2,65. 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) 

 

 

 

 

Prezes Rady Ministrów 

 

 
 
 
 
 
 

                                      
1)
 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wielokrotności 

kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 49, poz. 396), które traci moc  
dniem wejścia w życie  niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia  2010 r.  
o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 523). 
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UZASADNIENIE 

 

Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia  ustawowego  

zawartego w przepisie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.  o Służbie Więziennej 

(Dz. U. Nr 79, poz. 523). 

Potrzeba i cel wydania aktu wynika z konieczności zastąpienia dotychczas 

obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie 

wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby 

Więziennej (Dz. U. Nr 49, poz. 396), wydanego z upoważnienia art. 96 ust. 4 uchylonej ustawy  

z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 z późn. zm.), 

która traci moc z dniem 13 sierpnia 2010 r. Na podstawie art. 272 ustawy z dnia 26 kwietnia 

1996 r. o Służbie Więziennej dotychczasowe rozporządzenie zostało zachowane w mocy  

nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 

2010 r. o Służbie Więziennej.  W celu zagwarantowania praw funkcjonariusza, wynikających  

z art. 56 ustawy o Służbie Więziennej, oraz w celu uniknięcia luki w prawie, konieczne  

jest wejście w życie niniejszego rozporządzenia niezwłocznie po wejściu w życie ustawy. 

W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia, a stanem prawnym 

wynikającym z ustawy i niniejszego rozporządzenia nastąpiła zmiana podstawy prawnej  

do wydania niniejszego rozporządzenia.  

W projekcie rozporządzenia nie dokonano zmian w stosunku do obowiązującego 

rozporządzenia, które ustala w takiej samej wysokości 2,65 wskaźnik wielokrotności kwoty 

bazowej od dnia 1 stycznia 2009 r. 

Projektowane rozporządzenia nie jest objęte prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239,  

poz. 2039, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt został umieszczony  

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie. 

Projekt rozporządzenia dotyczy funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji.  

Projekt został przesłany do konsultacji: Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiemu 

Porozumieniu Związków Zawodowych, Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu 

„Solidarność” oraz Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Funkcjonariuszy 

i Pracowników Więziennictwa. Wyniki przeprowadzonych konsultacji, zostaną omówione 

po ich zakończeniu. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Środki finansowe określające wysokość wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej  

dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w 2010 r. zostały uwzględnione w budżecie państwa 

na rok 2010 r. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy. 

Przedstawione w projekcie rozporządzenia rozwiązania prawne nie będą miały wpływu 

na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym także na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny. 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

7. Wskazanie źródeł finansowania.  

Koszty związane z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia pokrywane 

będą  z wydatków bieżących więziennictwa. 

 


