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Ustawa ponawia także, za poprzednimi latami, szereg przepisów dotyczących sposobu 

finasowania staży lekarskich i pielęgniarskich. Ponadto przedłużono o rok obowiązywanie 

dotychczasowych przepisów w zakresie odliczania podatku VAT od samochodów. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa powstała na podstawie projektu wniesionego przez Radę Ministrów w dniu 18 

października 2012 r. W wyniku procesu legislacyjnego w Sejmie dokonano poprawek o 

charakterze porządkowym oraz uchylono vacatio legis niektórych przepisów dotyczących 

zmiany ustawy o podatku akcyzowym. 

 

III. Uwagi 

1) Tytuł ustawy jest niezgodny z Zasadami techniki prawodawczej, ponieważ po 

pierwsze nie wszystkie zmiany są związane z realizacją ustawy budżetowej (np. zmiana 

ustawy o finansach publicznych) a po drugie jest to już trzecia ustawa o analogicznej treści 

i tym samym tytule, co podobne ustawy w latach 2010 i 2011. Tytuł ustawy powinien 

w sposób unikalny informować o jej treści i jeżeli ustawa jest związana z realizacją ustawy 

budżetowej na rok 2013 to powinno to znaleźć odzwierciedlenie w jej tytule. 

2) Ustawa powtarza, błędną technikę legislacyjną polegającą na dodawaniu do treści 

ustaw przepisów o charakterze epizodycznym, które po upływie roku, staną się normami 

o charakterze historycznym, zbędnymi w tych ustawach, czyniąc je jeszcze bardziej 

nieczytelnymi. Przykłady takich modyfikacji to art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 i art. 6. 

Przepisy o charakterze incydentalnym powinny znaleźć się w końcowej części opiniowanej 

ustawy w pobliżu przepisów przejściowych nowelizacji. 

3) Ustawa jest niezgodna z art. 50 ust. 1a ustawy o finansach publicznych, który 

stanowi, iż "w przyjmowanych przez Radę Ministrów projektach ustaw, których skutkiem 

finansowym może być zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów publicznych 

w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, określa się w treści 

projektu maksymalny limit tych wydatków wyrażony kwotowo, na okres 10 lat budżetowych 

wykonywania ustawy, oddzielnie dla każdego roku, poczynając od pierwszego roku 

planowanego wejścia w życie ustawy". Powyższy nakaz jest realizowany wyłącznie w art. 12 

stanowiącym nowelizację ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej - w postaci 

zmiany przepisu określającego maksymalny limit wydatków. Zawarte w uzasadnieniu do 
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ustawy (str. 36) wyjaśnienie, iż limity wydatków znajdują odzwierciedlenie w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2013 należy uznać za niewystarczające, ponieważ ustawa o 

finansach publicznych wymaga aby limity te znalazły się w treści projektu ustawy.  

4) Art. 4 dotyczący ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej - przepisy ustawy od 6 lat, corocznie postanawiają, iż kwota bazowa osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana. Ponieważ, zgodnie z 

tą ustawą kwota bazowa i tak jest określana w ustawie budżetowej to, aby osiągnąć cel 

zamierzony przez ustawodawcę należy uchylić przepisy przewidujące waloryzację kwoty 

bazowej dla tych osób na stałe. 

5) Art. 8 dotyczący nowelizacji ustawy o finansach publicznych - w zakresie art. 230b. 

Zgodnie z tym przepisem Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

wieloletniej prognozy finansowej (WPF) oraz sposób przekazywania dokumentów przez 

jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalne izby obrachunkowe, kierując się między 

innymi potrzebą sporządzenia "realistycznych prognoz finansowych jednostek samorządu 

terytorialnego". Wytyczna ta nie odpowiada zakresowi rozporządzenia. Wymóg realizmu 

WPF wynika z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i Minister Finansów nie ma 

możliwości, w rozporządzeniu określającym wzór dokumentu zapewnienia potrzeby realizmu 

tej prognozy.  

Propozycja poprawki: w art. 8 w pkt 9, w art. 230b skreśla się wyrazy "sporządzenia 

realistycznych prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,". 

Ponadto niezbędna jest poprawka porządkowa: 

W art. 8 w pkt 9, w art. 230a w pkt 1 oraz w art. 230b w pkt 3 w lit. a przed wyrazami 

"wieloletnich prognoz" dodaje się wyrazy "uchwał w sprawie". 
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