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W Z\'ili<)zku z pismcm z 5 Jipca 2013 r. znak: RM-10-132-12, przy ktorym zostal przeshmy
prt~jekt

zalotd1 projektu ustawy o substanc.]'ach zuhoiqjqcych warstw? ozonowq one niekt6rych

fluormranych gazach cieplarnianych, upr.t:ejmie informujt(, ze podtrzymujy

uwag~ zgloszon~

w
pismie z dnia 19 listopada 2012 r. , znak RR4-062/24/l2/ZDR/138/4341 skierowanym do Pani
Malgorzaty Hirszel. Sekretarza Komitetu Rady Ministr6w, ~dotycz~q 50 nowych ctat6w
funkcjonariuszy dla Pail.stwowej Straty Po:larnej z uposaZeniem miesiyc~nym w wysoko~ci
4.900 zl.
Zdaniem Ministra Finans6v.· zwittkszenie zatrudnienia w KG PSP o 2 etaty i w KW PSP o 48
etat6w jest r1ieu:zasadnione_
Zgodnie zc sprawozdaniem RB-70 o zatrudnieniu
i wynagrodzeniach w panstwowej sferze budzetowej za II kw. 2012 r., faktyczne zatrudnienie
funkcjonariuszy na konicc okresu sprawozdawczego w ww. jednostkach bylo nizszc

,,

od zaplanowanego w 2012 r. o 77 etaty (o 14 etatow w KG PSP oraz 63 etat6w w KW PSP).
Wydaje si~ zatem, ze bardziej wskazane byloby usprawnienie procedur zwi'}zanych
z organizacj44 pracy w tych jednostkach niz zatrudnianie dodatkowych os6b. Nowe zad<inia
nakladane na PSP projektowanymi regulacjami prawnymi powinny bye rcalizowane w ramach
zatmdnienia planowanego w budzetach wlasciwych dysponent6w.

W zwiqzku z informacjf} zawartq w OSR w pkt 3.3. 1, ze .. po wejsciu w tycie ustawy plwnu·e sir;
wystqpienie o srodki z , Rezerrvy Rady Ministr6w na zmiany organizacyjne i nowe zadcmia"

L:

przcznaczeniem na zwit;:kszenie zatrudnienia m.in. o 50 etarow dla Pal1stwowej Strazy PoL:arnej
zwiq.zane
ze
zmianami
organizacyjnymi
nowymi
zadaniami
wynikaj(jcymi
z wprowadzanych przepis6w prawa nalezy zauwazyc, ze zgodnie z art. 154 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o jincmsuch publicznyc.:~ (Dz. U. Nr 157 poz_ 1240 z p6i n. zm.),
podzialu ww. rezcrwy dokonuje Rada Ministr6w. A zatem w chwili obecnej nie mo~na
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stwicrdzic, ze na zwi~kszenie Llposazcn tunkcj onariuszy PSP mozliwe bydz1e pozyskanie
srodk6w z tej rezerwy.
\V zwi<}zku z pO\vyzszym, w przypadku braku takicj moi:liwosci, zadania okre.Sionc
\\ projekcie zalo:>-en b~dq musia!y bye realizowane w ramach istnicjzrcych struktur PSP .
Dodatkov./o zauwa2am, zc w projckcie zalozen nie okreslono metodologii wyliczenia

obci~zen

wynikaj'}cych z op!at za certyfikaty. Z proponowanych stawek nie 'W)'nika czy bydq one wystarczaj'}cc,
tj . czy zabezpiecz'} poniesione przez jednostki certy:fikuj'lce kos;a.y czy

b~d~

stanowi!y nieuzasadniony

ctoch6d tych jednostek (brak kalkulacj i).
Ponownie 7.auwazam, ze zgodnie z § 9 ust. 4 uchwaiy Nr 49 Rady Minlstr6w- Regulamin pracy Rady

rv1inistr6w, odn;bnq cz~sc projektu zaloien ustawy stanowi mi~dzy innymi test regulacyjny
i tabela zbiemosci, ktore nie zostaly dol~zone do niniejszego projektu .

