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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 21 października 2020 r. nr DTD-7.0210.1.2020 przekazujące do 

uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw, przekazuję poniższe uwagi.

Uwaga ogólna

Projekt przewiduje zmiany w zakresie nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów 

oraz szkolenia i egzaminowania diagnostów zatrudnionych w stacjach kontroli pojazdów. 

W nowym systemie ma wzrosnąć rola Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Wraz 

z nowymi zadaniami TDT miałby otrzymać wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa 

w formie dotacji oraz przychody z nowych opłat. 

Art. 34 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz.667 z późn. zm.) jako zasadę 

wprowadza pobieranie opłat za czynności jednostek dozoru technicznego. Zaproponowany 

w projekcie ustawy model finansowy wprowadza odmienny od obecnego sposób 

funkcjonowania TDT, jako niezależnej od budżetu państwa osoby prawnej. Realizacja nowych 

zadań miałaby się odbywać w oderwaniu od pobierania opłat, ponieważ koszty ich realizacji 

byłyby pokrywane z dotacji oraz przychodów z opłat. 

Jednocześnie na wysokość dotacji miałby mieć wpływ poziom kosztów ponoszonych przez TDT 

na nowe zadanie (przy czym projekt nie wskazuje limitu kosztów TDT) oraz wysokość 

uzyskanych wpływów z nowych opłat.

Z punktu widzenia przejrzystości finansów publicznych taka propozycja jest nie do 

zaakceptowania. OSR do projektu zakłada, że wpływy z nowych opłat będą niewystarczające do 

pokrycia wydatków TDT na realizację nowego zadania, a jednocześnie nie jest określony limit 

kosztów TDT. W przypadku finasowania zadań TDT z udziałem dotacji, w celu zapewnienia 

precyzyjnej kalkulacji wydatków TDT, a w ślad za tym wysokości dotacji dla TDT, powinna być 

ustalona maksymalna wysokość rocznej dotacji z budżetu państwa.
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Uwagi szczegółowe do projektu. 

1. W art. 1 pkt 9 lit. b projektu ustawy dodawane są ust. 1aa-1ah do art. 83 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wprowadza się nową opłatę – 

za przeprowadzenie badania technicznego po wyznaczonej dacie. Ma ona stanowić przychód 

TDT z przeznaczeniem na realizację nowych zadań, związanych z nadzorem nad 

prawidłowością przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Gdy kwota pobranych opłat 

przekroczy kwotę kosztów na dany rok na realizację tych zadań - kwota nadwyżki ma 

stanowić dochód budżetu państwa. W uzasadnieniu nie zostały przedstawione szczegółowe 

przesłanki przemawiające za tym, że niektóre opłaty (prowadzenie seminariów dla 

diagnostów, wydawanie świadectwa kompetencji diagnosty) mają być przychodem TDT, 

a inne (za egzaminy kwalifikacyjne) – przychodem ITS. 

Opłaty z art. 83 niepowiązane z bezpośrednim działaniem Transportowego Dozoru 

Technicznego, w przypadku dotacyjnego modelu finansowania zadań TDT - powinny 

stanowić w całości wpływ budżetu państwa (wraz z odsetkami), co wymaga odpowiednich 

zmian w brzmieniu tego artykułu. 

2. W art. 4 projektu przewidziano możliwość otrzymania przez TDT dotacji z budżetu państwa. 

Dotacje stanowią instrument finansowy podlegający szczególnym zasadom zarówno 

w zakresie ewidencji księgowej, jak i zasad ich rozliczania. Szczegółowy sposób ich 

udzielania i rozliczania reguluje ustawa o finansach publicznych. Dlatego zaproponowane 

przepisy powinny być z nią spójne. 

Zaproponowany przepis art. 4 nie spełnia wymagań dla przepisów statuujących udzielanie 

dotacji z budżetu państwa, dlatego też powinien zostać uzupełniony o poniższe kwestie:

 należy jednoznacznie wskazać, że dotacji udziela minister właściwy do spraw transportu;

 ustawa nie określa czy mamy do czynienia z dotacją celową, podmiotową czy 

przedmiotową – należy to doprecyzować. W mojej ocenie powinna to być dotacja 

celowa;

 w kontekście projektowanego przepisu ust. 1c należy pamiętać, że zgodnie z art. 168 

ustawy o finansach publicznych, zwrot niewykorzystanej dotacji następuje do 31 stycznia 

następnego roku;

 należy wskazać w przepisach końcowych, w jaki sposób będzie kalkulowana dotacja na 

rok 2021.
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Uwagi do OSR

1. Sposób prezentacji danych w OSR nie pozwala na weryfikację zgłoszonego 

zapotrzebowania na dotację z budżetu państwa w kolejnych latach wykonywania ustawy. 

Zdaniem MF należy uporządkować i zebrać dane w formie tabelarycznej, przedstawiając 

wyliczenia do poszczególnych grup wydatków w kolejnych latach (w tym np. liczby 

kontroli TDT planowanych na stacjach kontroli pojazdów). 

2. W części tabelarycznej pkt 6 OSR do ww. projektu przedstawiono skutki finansowe, 

z których wynika zwiększenie dochodów budżetu państwa (w łącznej kwocie 7,21 mln zł 

w okresie 10 lat od wejścia w życie projektowanych zmian). 

Część tabelaryczna w pkt 6 OSR powinna zostać ponownie przeanalizowana i odpowiednio 

skorygowana w taki sposób, aby prawidłowo odzwierciedlała skutki finansowe 

projektowanej ustawy dla wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych. 

W tabeli należy ująć planowane wpływy i wydatki TDT, co jest kluczowe dla aspektu 

finansowego projektu. Ponadto przychody z opłat za badania techniczne pojazdów 

przeprowadzane po wyznaczonej dacie, opłat za wydanie świadectwa kompetencji diagnosty 

i opłat za uczestnictwo w seminariach są nieprzypisane do żadnej jednostki sektora finansów 

publicznych w tabeli (w części dochody ogółem).

3. W pozycji „Źródła finansowania” zamieszczone informacje należałoby poprzedzić 

stwierdzeniem, że regulacja spowoduje skutki finansowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych, w tym budżetu państwa, polegające na zwiększeniu wydatków w stosunku do 

wielkości wynikających z obowiązujących przepisów oraz nie spowoduje skutków 

finansowych dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa, 

polegających na zmniejszeniu dochodów tych jednostek w stosunku do wielkości 

wynikających z obowiązujących przepisów. Natomiast wszystkie informacje umieszczone 

w pozycji „Źródła finansowania” dotyczące wskazania źródeł danych i przyjętych założeń 

do obliczeń przedstawionych kwot powinny się znaleźć w części „Dodatkowe informacje”.

4. Niezależnie od prognozowanego wzrostu dochodów, w art. 13 ust. 1 projektu ustawy oraz 

w pkt 6 OSR projektodawca oszacował skutki finansowe regulacji polegające 

na zwiększeniu wydatków na kwotę 219,6 mln zł w projekcji 10-letniej, począwszy od roku 

2021, w tym przewidujące wzrost zatrudnienia w TDT w ramach sprawowanego nadzoru 

nad jakością. Powyższe wydatki powinny zostać sfinansowane w ramach oszczędności 

w innych pozycjach limitu wydatków ustalonego w części „39 Transport” projektu ustawy 

budżetowej na rok 2021 oraz wstępnych limitów na lata kolejne. Ostateczne decyzje 



4

o wyborze priorytetów, realizowanych zadań i poziomie ich finansowania w ramach 

wyznaczonego limitu wydatków leżą w gestii dysponenta danej części budżetowej.

5. Wątpliwości budzi planowane zatrudnienie nowych pracowników po średniej wyższej niż 

obecna w jednostce. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację społeczno–gospodarczą 

wynikającą z walką z pandemią SARS-COV-2, oraz planowane redukcje wydatków na 

wynagrodzenia (fundusz nagród) w jednostkach budżetowych, brak jest uzasadnienia do 

ustalania wynagrodzeń na wyższym poziomie niż obecnie obowiązujące w jednostce. 

Znaczne wątpliwości budzi liczba planowanych nowych 148 etatów, którą należy 

zweryfikować.

6. W pkt 12 OSR dotyczącym sposobu i terminu ewaluacji efektów projektu oraz 

zastosowanych mierników należy wyjaśnić, w jakiej formie nastąpi ewaluacja efektów 

projektu, czy jako ewaluacja punktowa na wewnętrzne potrzeby Ministra Infrastruktury czy 

w formie dokumentu Ocena funkcjonowania ustawy OSR ex-post.

Z poważaniem

Z upoważnienia Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej

Piotr Patkowski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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