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'Jv' zwiw...ku z pisrnem z dnia l l lutego 2013 r. znak: Ri\1- 10-132-12_ przy któryrn został
przesłany projekt za.loi~ń prujeidu t.JSfQ14•y o subsu.mc:jach zubotqjqcych wm-stwę ozonową

oraz niekl.órych .flum·ov..,\ onych gmach cieplarnianych, uprl:ejmi~ intormuję~ te podtrzymuję
uwagę zgloszon4 w piśmie z dnia 19 listopAda 20 J2 r. ~ :tl"'ak RR4-062/24/l2/ZDR113 &/434 l
~kierowanym do Pan1 Małgorzaty Hirszd, Sckretan.:a Komitetu Rady Ministrów, dotycr,ą.cą

50 nowych etatów funkcjonariuSZ)' dla Państwowej Straży Pożarnej z uposażeniem
rnlesięcznyu1

w wysokości 4. 900 zł.
Zclłlliem Ministra Finansów zwi. ~kszenie zatrudnienia w KG PSP o 2 etaty i w KW PSP o 48
etatów jest nieuzasadrrione. Zgodnie ze sprawoz.daniem RB-70 o zatrudniertiu
i -wynagrodzeniach w państwowej sfer'e budżetowej ~.a II kw. 20 t 2 r .. faktyczne zctrudnienie
funkcjonariuszy na koniec okresu sprawozdawczego w ww. jednostkach było niższe
od zaplanowanego w 2012 r. o 77 etaty (o 14 etatów w KG PSP o.raz 63 etatów

w KW PSP). Wydaje się zatem.~ że bard:d.~i wskazane byłoby usprawnienie procedur
:~.wiązanych z organjT.acją pracy w tych jednostkach niż zatrudnianie dodatko"'-ych osób.
Nowe zadania nakładrole na PSP projektowanymi regulacjami prawnynti powinny być
realizowane w ramach zatrudnienia planowanego w budżetach właściwych dysp{)neotów.

W zwią:tku z informacją zawartą w OSR w pkt 3.3 .l~ że .,po '.1-'e_i.\·ciu H: tycie ustcnvy plam~je
się H:ystqpienie () .\:rodki z "Rr:zerwy Rudy Minisfró~v 11a ::mhmy orgoruzaC)jne i nowe
:udania " z przeznaczeniem na zwi((kszenie zatrudnienia m.In . o 50 emiów dla Państwowcj
Straży Pożarnej związane ze liilianami organizacyjnymi i nowymi z.adanian1i wynikajacymi
z wprowa.dzanych przepisów prawa nalczy zauważyć. że żgodnie z art. 154 ust. 4 usti:lWY
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o .fłnansach publit:c.ny,:h (Dz. l J. Nr 157 poz.. 1240 z pózn. zm.).
podziału ww. rezerwy dokonuje Rad~ Ministrów. A ,..aten1 w chwili t;becnej nic mo?.na
stwierdzić, że na c.większen.ie uposazeń fonkcjanariuszy PSP mo zli we będ~de pozyskanie
środków

z tej reZI!rv,;y.
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2wią.zku

powyższym~

z

w przypadku braku takiej

w projekcie założeń h~dą 1nusiały być reałi~owane w

możliwośc1,

7.;adania

okreśJonę

ratna.ch istniejących struktur PSP.

Dodatkowo zauważam, że w projekcie zało7..eó nie określono metodologii wyliczenia obcią2eń
V1)nikających

z

opłat

wysmrczające,

tj . czy

za certyfikaty. Z proponowanych stawek nie wynika czy będ.ą one
zabezpieczą

poniesione przez jednostki

certyfikqjące

koszty czy

b11dą

s1arwwHy tti.euzasadniony dochód tychjednostek (brak kalkulacji).

Pol'\a.dto.

w

ocenie Ministra Finansów w projekcie

załotet1

powinny

być określone

jedyn1e górne

stawki tych opłat. natomia"lt rz:eczywiste stawki obowiąz~]tfce należy określić w rozporządzenill
iV1inistra Środowiska wydanym w porozurnielliu z Ministren1 Finansów .

Ponownie zauwa.:.tam~ że zgodnie z§ 9 ust 4 uchwały Nr 49 Rady Ministrów- Regulamin pracy
Rady l\1inistrów. odrębną część projektu założeń 1.lSt.a\.V)' suwowi między innymi test regulacyjny
i tahda zbieżności. które nie zostały dołączone do niniejszego projektu .
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