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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSOW

PG3.021.14.2018
Pan

Marek Zagorski
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Cyfiyzacji

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 lutego 2018 r. nr. DP-IV.0211.6.2017 zawieraj^ce prosb?
0 zgloszenie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz
niektorych innych ustaw, przekazuj? ponizsze uwagi.
1. Prqjekt zaklada rozszerzenie katalogu wydatkow Funduszu Celowego CEPIK o srodki
przeznaczone na wynagrodzenia osob zatrudnionych w urz^dzie obshjguj^cym ministra
wtasciwego do spraw informatyzacji, realizuj^cych zadania zwi^ane z utworzeniem,
rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdow i centralnej ewidencji
kierowcow.
Powy^sza zmiana polega na dodaniu art. 5a w art. 80d ustawy - Prawo o ruchu
drogowym (art. 1 pkt 5 projektu).
Z informacji podanych w OSR do ww. projektu ustawy, w pkt 6 - Dodatkowe
informacje, w tym wskazanie zrodel danych i przyj^tych do obliczen zalozen,
projektodawca zaklada finansowanie wynagrodzen dla ok. 59 pracownikow
zatrudnionych w urz^dzie obshiguj^cym ministra wlasciwego do spraw informatyzacji.
Wydatki z tego tytuhi wynios^ ok. 2.227.000 zt w roku 2018 a w latach nast^pnych ok.
4.094.000 zt, CO stanowitoby miesi^cznie na etat ok. 5.782 zl.
W swietie powyzszego zasadne wydaje si? twierdzenie, ze proponowana regulacja
spowoduje wzrost wydatkow, ktore dotychczas nie byly uj^te w planie fmansowym,
olcreslaj^cym jedynie wydatki bezosobowe.
W sprzecznosci z powyzszym pozostaje stwierdzenie (zawarte rowniez w OSR),
ie wydatki podmiotow wykonuj^cych zadania i czynnosci przewidziane w projekcie
ustawy, pokrywane z budzetu pahstwa b^d^ fmansowane w ramach limitow wydatkow
planowanych corocznie dla odpowiednich cz^sci budzetowych.
Reasumujqc, nalezy wyjasnic ww. rozbieznosci.
Zaproponowane rozwi^anie budzi w^tpliwosci takze w swietie przepisow ustawy
0 finansach publicznych. Zgodnie bowiem z art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
0 finansach publicznych, fundusz celowy stanowi wyodr^bniony rachunek bankowy (nie
moze zatrudniac pracownikow), natomiast zgodnie z art. 11 tej ustawy jednostki
budzetowe (Ministerstwo Cyfiyzacji) pokrywaj^ swoje wydatki bezposrednio z budzetu,
a pobrane dochody odprowadzaj^ na rachunek odpowiednio dochodow budzetu pahstwa
albo budzetu jednostki samorz^du terytorialnego.
Dodatkowo, nalezy zauwazyc, ze zasady i tryb ksztahowania wynagrodzen
w panstwowej sferze budzetowej reguluje ustawa o ksztahowaniu wynagrodzen
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w panstwowej sferze budzetowej, zas srodki na ich pokrycie
corocznie ujmowane
w zal^czniku nr 6 Wynagrodzenia w panstwowych jednostkach budzetowych do ustawy
budzetowej.
W odniesieniu do pracownikow Ministerstwa Cyfryzacji srodki na ich wynagrodzenia
planowane
w cz. 27 - Cyfiyzacja.
Niezaleznie od powyzszego zauwazam, ze omawiany przepis art. 80d ust. 5a ustawy Prawo o ruchu drogowym ma charakter ogolny; jest w nim mowa tylko o mozliwosci
przekazywania wydatkow CEPIK na wynagrodzenia osob zatrudnionych w urzfdzie
obshiguj^cym ministra wiasciwego do spraw informatyzacji.
Przepis nie okresla przestanek, zasad ani formy takiego przekazania. Z tresci tego
przepisu ani z uzasadnienia projektu ustawy nie wynika wprost czy dla osob
realizuj^cych zadania zwi^ane z rozwojem, funkcjonowaniem i obshigq centralnej
ewidencji pojazdow i centralnej ewidencji kierowcow mialyby bye przeznaczane srodki
na
pokrycie catosci
wynagrodzeh
czy
tez
na
dodatki o
charakterze
specjainym/zadaniowym w zwi^zku z realizacj^ dodatkowych zadan.
Jednakze zasadnicza w^tpliwosc dotyczy tego, ze powolany przepis doprowadzi do
sytuacji, w ktorej te same wydatki b^d^ finansowane przez dwie iednostki sektora
finansow publicznych. t j . panstwowy fundusz celowy i panstwow^ jednostkf budzetow^
(ministerstwo).
Podkreslenia wymaga, ze ministerstwo jako pahstwowa jednostka budzetowa przekazane
przez panstwowy fUndusz celowy srodki fmansowe odprowadza do budzetu panstwa,
stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U . z 2017 r. poz. 2077, z pozn. zm.), zgodnie z ktorym jednostkami budzetowymi sq
jednostki organizacyjne sektora finansow publicznych nieposiadaj^ce osobowosci
prawnej, ktore pokrywaj^ swoje wydatki bezposrednio z budzetu, a pobrane dochody
odprowadzaj^ na rachunek odpowiednio dochodow budzetu panstwa albo budzetu
jednostki samorz^du terytorialnego.
Proponowanie rozwi^zanie dotycz^ce wynagrodzen stanowi takze wylom w stosunku do
przepisow ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o ksztaftowaniu wynagrodzeh w panstwowej
sferze budzetowej (Dz. U . z 2018 r. poz. 373).
Z drugiej strony nalezy miec na uwadze przepis art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, w szczegolnosci zgodnie z ust. 2 tego artykuhi, przychody
panstwowego funduszu celowego pochodz^ ze srodkow publicznych, a koszty
ponoszone na realizacj? wyodr^bnionych zadan panstwowych. W z w i ^ k u z tym
omawiana regulacja b^dzie rowniez sprzeczna z dyrektywami gospodarowania srodkami
publicznymi zawartymi w art. 44 ustawy o finansach publicznych;
Bior^c powyzsze argumenty pod uwag? przepis art. 1 pkt 5 nalezy z projektu wykreslic.
2. w art. 2 pkt 86 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (art. 1 pkt 1 projektu) w^tpliwosci
budzi definiowanie potocznego poj^cia „niezgodnosci" na potrzeby ustawy;
proponujemy rozwazenie ew. zdefiniowania poj?cia „niezgodnosci danych" lub
podobnego - odzwierciedlaj^cego doktadniej merytoryczny zakres definiowanego
poj?cia,
3. art. 124 ust. 10 ustawy o kieruj^cych pojazdami (art. 2 pkt 11 lit. a projektu)
przewidujqcy upowaznienie do wydania aktu wykonawczego nie zawiera wytycznych do
jego wydania,

4. w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu
drogowym oraz niektorych innych ustaw (art. 3 pkt 1 lit. d projektu), dotycz^cym art.
lOOh ust. 4 zmienianej ustawy, wymaga wyjasnienia brak wytycznych do pkt 1 (czy
wytyczne zawarte w pkt 2 upowaznienia odnosz^ si? takze do pkt 1),
5.

w art. 10a ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
oraz niektorych innych ustaw (art. 3 pkt 4 projektu) wyrazy „Minister wlasciwy ds.
informatyzacji" nalezy zast^pic wyrazami „Minister wlasciwy do spraw informatyzacji"
oraz dodac przecinek przed wyrazami „o ktorych".
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