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Opinia do ustawy

o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

(druk nr 22)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem ustawy jest zapewnienie realizacji ustawy budżetowej w roku 2012 przede

wszystkim poprzez takie zmiany ustaw lub dodanie przepisów szczególnych, które

ograniczają niektóre wydatki budżetowe.

Znaczna grupa przepisów ma na celu "zamrożenie" na poziomie dotychczasowym

środków przeznaczonych na wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych.

Część przepisów dotyczy kontynuacji finansowania staży podyplomowych, szkoleń

specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych z Funduszu Pracy.

Obniżeniu do 30% uległ maksymalny poziom dotacji z budżetu państwa dla

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

dofinasowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Zmianie uległ także sposób zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz kwoty

podatków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek od pożyczek,

odsetek i dyskonta od papierów wartościowych oraz od odsetek lub innych przychodów od

środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach

oszczędzania, przechowywania lub inwestowania. W takich przypadkach podstawy

opodatkowania oraz kwoty podatków od nich pobieranych będzie się zaokrąglało do pełnych

groszy w górę. Zmiana ta ma na celu wyeliminowanie zjawiska unikania opodatkowania lokat

bankowych poprzez zastosowanie instrumentu bankowego w postaci tzw. lokat

jednodniowych.

Zmiany dotyczące podatku akcyzowego mają na celu podniesienie tego podatku

przede wszystkim na oleje napędowe oraz wyroby tytoniowe.

Zmiany do ustawy o Służbie Więziennej przewidują wprowadzenie świadczenia w

postaci ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby zamiast zwrotu kosztów dojazdu.
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Wysokość ryczałtu będzie określana przez Ministra Sprawiedliwości i będzie uzależniona

m.in od wysokości środków budżetowych przewidzianych na dany rok.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy został wniesiony przez Radę Ministrów. W toku prac legislacyjnych

wniesiono szereg poprawek o charakterze porządkującym i doprecyzowującym, w tym

zlikwidowano szereg przepisów stosujących błędną technikę legislacyjną polegającą na

wpisaniu do ustaw przepisów o charakterze incydentalnym, mających zastosowanie

wyłącznie w roku 2012. Doprecyzowano także przepisy dotyczące m.in zamrożenia środków

na wynagrodzenia w Kancelariach Sejmu i Senatu. Ponadto w trakcie prac legislacyjnych

rozbudowano przepisy, na podstawie których Minister Finansów będzie mógł podjąć decyzję

o niestosowaniu zamrożenia wydatków w stosunku do niektórych podmiotów.

III. Uwagi

1. Ustawa, jak co roku, powtarza błędną technikę legislacyjną polegająca na

wpisywaniu przepisów incydentalnych, mających ograniczone, roczne zastosowanie.

Incydentalne przepisy powtarzane co roku stają się normą dłużej obowiązującą niż pozornie

stałe reguły zawarte w poszczególnych ustawach. Ponieważ nie sprzyja to stałości i

przewidywalności prawa należałoby dążyć do ustanowienia wprowadzanych incydentalnych

norm jako stałych obowiązujących w dłuższej perspektywie niż jeden rok kalendarzowy.

2. Do art. 14 dotyczącego zmiany ustawy o Służbie Więziennej - w dodawanym art. 195a

w ust. 6 zawarto upoważnienie dla Ministra Sprawiedliwości do określenia w drodze

rozporządzenia wysokości ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby. Minister określając

wysokość ryczałtu ma, m.in. kierować się rocznym i maksymalnym limitem wydatków

określonym w art. 272a ust. 1. Wytyczną dla ministra należy uznać za niewystarczającą

ponieważ zgodnie z art. 272a ust. 3 w przypadku zagrożenia przekroczenia maksymalnego

limitu wydatków będzie miał zastosowanie mechanizm korygujący polegający na zmianie

wysokości ryczałtu. W takiej sytuacji minister będzie zmuszony do zmiany rozporządzenia na

podstawie przepisu nie stanowiącego bezpośredniej wytycznej do jego wydania. Ponadto

przepis zawierający mechanizm korygujący jest niezgodny z art. 50 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych, zgodnie z którym istnieją ograniczone formy mechanizmów korygujących.

Mechanizmy te mogą polegać na:
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1) limitowaniu liczby udzielanych świadczeń w zależności od środków przeznaczonych na

ten cel w ustawie budżetowej lub

2) uzależnieniu wypłat od kryterium dochodowego lub majątkowego albo zmianie kryterium

dochodowego lub majątkowego uprawniającego do nabycia świadczeń finansowanych ze

środków publicznych, lub

3) zmianie kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli.

Mechanizm korygujący przyjęty w ustawie uchwalonej przez Sejm zakłada

zmniejszenie wysokości ryczałtu. Ze względu na swoistą niestandardowość art. 50 ust. 2

ustawy o finansach publicznych ta niezgodność może być nieuwzględniania ponieważ przepis

dotyczy projektu ustawy a nie ustawy uchwalonej przez Sejm. Gdyby jednak próbować

odzwierciedlać ratio legis art. 50 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w art. 272a ust. 3

ustawy o Służbie Więziennej powinien zostać zmieniony.

3. Ostatnia uwaga odnosi się do art. 28 ust. 2, art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 2 , art. 31,

które zawierają upoważnienia do wydania rozporządzeń pozwalających na odstąpienie od

zasad wyrażonych w ustawie dotyczących zamrożenia wynagrodzeń na rok 2012. Pomimo, iż

w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie udało się wymienione przepisy znacząco poprawić

poprzez dookreślenie, iż decyzje Ministra Finansów będą miały formę rozporządzeń oraz

dodano ogólne wytyczne, to w dalszym ciągu przepisy te nie stanowią aktów wykonawczych

do ustawy a jedynie umożliwiają ministrowi niczym nie skrępowane, dyskrecjonalne

odstąpienie od ustawy. W tym miejscu należy przypomnieć adekwatną i aktualną, w tym

zakresie, wypowiedź sędzi Teresy Liszcz do wykroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14

czerwca 2011 (sygnatura kp 1/11) do ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych

jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w

latach 2011-2013: "bardzo ogólne określenie przesłanek, którymi powinien się kierować

Prezes Rady Ministrów, prowadzi do przyznania mu dyskrecjonalnego uprawnienia do

wyłączania spod działania ustawy o racjonalizacji zatrudnienia dowolnie wybranych

jednostek. Zakres materii mającej być treścią tych rozporządzeń nie ma więc na celu

wykonania ustawy, lecz stworzenie możliwości zmiany jej zakresu podmiotowego aktem

podustawowym, co jest ewidentnie niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji."
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