Projekt z dnia 28.03.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia

2019 r.

w sprawie równorzędności stopni wojskowych, policyjnych, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej
Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej
ze stopniami Straży Marszałkowskiej
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej
(Dz. U. poz. 729. 1669 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125) zarządza się. co następuje:
§ 1. Stopnie wojskowe, policyjne. Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby
Ochrony Państwa. Służby Celno-Skarbowej, Państwowej

Straży Pożarnej, Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agencji Wywiadu. Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej równorzędne stopniom Straży
Marszałkowskiej są określone w' załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
PREZES RADY MINISTRÓW

Za zgodność pod względem
prawnym, legislacyjnym
i redakcyjnym
ZASTĘPCA DYREKTORA
Depart
Praymego MSWiA
Ani a Sio

inska -

Załącznik
do rozporządzenia Rady Ministrów
2019 r. (poz.... )
z dnia
Stopnie wojskowe, policyjne. Straż}- Granicznej, Biura Ochrony Rządu. Służb}- Ochrony Państwa. Służb}- Celno-Skarbowej. Państwowej Straży
Pożarnej. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agencji Wywiadu. Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Służby Wywiadu Wojskowego
i Służby Więziennej równorzędne stopniom Straży Marszałkowskiej
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UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów stanowi wykonanie upoważnienia
zawartego w arl. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U.
poz. 729, 1669 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125).
W rozporządzeniu określono równorzędność stopni wojskowych, policyjnych. Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu. Służby Ochrony Państwa. Służby Celno-Skarbowej,
Państwowej Straży Pożarnej. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agencji Wywiadu.
Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej
ze stopniami Straży Marszałkowskiej, uwzględniając adekwatność stopni w poszczególnych
służbach do stopni Straży Marszałkowskiej.
Projektowane rozwiązanie umożliwi przyjmowanie do Straży Marszałkowskiej osób.
które

pełniły służbę wojskową

lub

służbę

w

innych

formacjach

mundurowych,

z uwzględnieniem uzyskanych przez nie podczas tej służby stopni wojskowych lub
służbowych.
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków z budżetu
państwa. Koszty związane z funkcjonowaniem Straży Marszałkowskiej mają pokrycie
w limicie środków finansowych Kancelarii Sejmu przeznaczonych na ten cel.
W § 2 projektu rozporządzenia przewidziano, iż przedmiotowy akt prawny wejdzie w
życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Termin len podyktowany jest koniecznością
pilnego wykonania upoważnienia ustawowego zawartego w arl. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26
stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej i ma charakter decydujący dla przyjęcia krótszego
niż czternastodniowy terminu vacatio legis. zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000
r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1523 z późn. zm.). który wskazuje, iż w uzasadnionych przypadkach akty normatywne
mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni.
Projekt nie zawiera regulacji dotyczących majątkowych praw i obowiązków
przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji
publicznej, a zatem nie podlega obowiązkowi dokonania oceny przewidywanego wpływu
proponowanych rozwiązań na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz.
646, z późn. zm.)
Projekt nie zawiera przepisów technicznych, zatem nic podlega procedurze notyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039
oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia instytucjom i organom Unii
Europejskiej, w celu

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji

lub

uzgodnienia.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej ir procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248). projekt został udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronic podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie
Rządowy Proces Legislacyjny oraz w zakładce Projekty aktów prawnych na stronie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w portalu G()V.PL - zgodnie z § 4 i § 52
uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady
Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006. z późn. zm.).

Nazwa projektu
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie równorzędności stopni
wojskowych, policyjnych. Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu.
Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży
Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu.
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego
i Służby Więziennej ze stopniami Straży Marszałkowskiej

Data sporządzenia:
28.03.2019 r.

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Nr w wykazie prac:

Źródło:
art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r.
o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729.
1699 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125)

RD493

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu:
Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Pan Mariusz Cichomski, Dyrektor Departament Porządku Publicznego
MSWiA, teł. 22 601 40 70, e-mail: dpp.koordynacja@mswia.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej istnieje konieczność określenia
równorzędności stopni wojskowych, policyjnych, Straży Granicznej. Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa,
Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agencji Wywiadu.
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej ze stopniami Straży
Marszałkowskiej.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Określenie w rozporządzeniu Rady Ministrów równorzędności stopni wojskowych, policyjnych. Straży Granicznej. Biura
Ochrony Rządu. Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej. Państwowej Straży Pożarnej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Służby Wywiadu Wojskowego
i Służby Więziennej ze stopniami Straży Marszałkowskiej.
Nie ma możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych środków niż legislacyjne.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Problematyka objęta niniejszym projektem pozostaje poza zakresem prawa Unii Europejskiej.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
żo 1 n i erze, fu n kej ona rin sze
Policji, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu,
Służby Ochrony Państwa,
Służby Celno-Skarbowej,
Państwowej Straży
Pożarnej. Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Agencj i
Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu
W oj skowego. SI u żby
Wywiadu Wojskowego
i Służby Więziennej,
przyjęci do służby w Straży
Marszałkowskiej

Wielkość
funkcjonariusze Straży
Marszałkowskiej
w liczbie 268
(docelowa liczba
etatów), grupa
kandydatów na
fu n kej onari uszy Straży
Marszałkowskiej
(obecnie jest
prowadzony nabór na
100 wailnych etatów)

Oddziaływanie
Mianowanie na odpowiednie
stopnie Straży Marszałkowskiej
osób przyjętych do służby
w Straży Marszałkowskiej,
posiadających stopnie
wojskowa, policyjne, Straży
Granicznej, Biura Ochrony
Rządu. Służby Ochrony
Państwa. Służby CelnoSkarbowej. Państwowej Straży
Pożarnej. Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Agencji
Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego
i Służby Więziennej
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia został umieszczony w' portalu GOV.PL na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia
Źródło danych

Kancelaria Sejmu (dane
własne)

29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt został
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projektowana regulacja nie spowoduje skutków dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tym samym projekt nie
wymaga konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
6.

Wpływ na sektor finansów7 publicznych

(ceny stale z

r.)
0

2

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian min zl]
6
4
5
7
8
9
3
10
Łącznia (0-10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń
7.

Projekt rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków z budżetu państwa. Koszty związane
z funkcjonowaniem Straży Marszałkowskiej mają pokrycie w limicie środków' finansowych
Kancelarii Sejmu przeznaczonych na ten cel.

Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
2
3
10
5
Łącznie (0-10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w min zl.
przedsiębiorstw______
ceny stale z
rodzina, obywatele oraz
r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
źródeł danych i
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli, osoby
przyjętych do obliczeń
starsze, osoby niepełnosprawne i gospodarstwa domowe.
założeń
8.

Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

X nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

□ tak
EU nie
X nie dotyczy

I
I
I
I

I zmniejszenie liczby dokumentów
I zmniejszenie liczby procedur
I skrócenie czasu na załatwienie sprawy
I inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

0 zwiększenie liczby dokumentów
1 I zwiększenie liczby procedur
0 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
1 I inne:
□ tak
□ nie
X nie dotyczy

Komentarz:
Nie dotyczy
9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane rozwiązanie umożliwi przyjmowanie do Straży Marszałkowskiej osób, które pełniły służbę wojskową lub
służbę w innych formacjach mundurowych, z uwzględnieniem uzyskanych przez nie podczas tej służby stopni
wojskowych lub służbowych.___________________________________ ___________________
10. Wpływ na pozostałe obszary
0 środowisko naturalne
1 I sytuacja i rozwój regionalny
I I inne:
Omówienie wpływu

0 demografia
1 I mienie państwowe

I I informatyzacja
I I zdrow ie

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na ww. obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wykonanie projektowanego rozporządzenia nastąpi z dniem następującym po dniu jego ogłoszę n i a
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Z uwagi na zakres przedmiotowy projektu nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a jego specyfika uniemożliwia
zastosowanie mierników' ewaluacji
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

