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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

Pan
Józef Oleksy
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

 - o zmianie ustawy - Przepisy
wprowadzające Kodeks postępowania w
sprawach o wykroczenia.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Stanisława Steca.

 (-)   Jan Antochowski;  (-)   Bronisław Dankowski;  (-)   Bogdan Derwich;
 (-)   Wojciech Długoborski;  (-)   Barbara Hyla-Makowska;  (-)   Stanisław
Kurpiewski;  (-)   Aleksandra Łuszczyńska;  (-)   Czesław Marzec;  (-)   Tadeusz
Myler;  (-)   Józef Nowicki;  (-)   Stanisław Piosik;  (-)   Kazimierz Sas;
 (-)   Stanisław Stec;  (-)   Halina Talaga;  (-)   Tadeusz Tomaszewski;  (-)   Marcin
Wnuk;  (-)   Grzegorz Woźny.



Projekt

USTAWA

z dnia......................  2004 r.

o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia

Art. 1.
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w
sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1149 oraz z 2003 r. Nr 222, poz. 2200) w art. 3
§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepisy ustawy, o której mowa w art. 2 § 2 pkt 1, wymienione w art. 170 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874. Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz.
1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890), stosuje się nadal w spra-
wach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, nie dłużej jednak niż do dnia
30 czerwca 2005 r.".

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.



UZASADNIENIE

W aktualnym stanie prawnym, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych jest uregulowana w przepisach Działu V ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o

finansach publicznych, odsyłających w zakresie zasad postępowania w tych sprawach do

odpowiedniego stosowania wybranych artykułów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks

postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks postępo-

wania w sprawach o wykroczenia została uchylona w 2001 r. przepisami wprowadzającymi

„nowy" Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Na mocy art. 3 § 2 ustawy z dnia

24 sierpnia 2001 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykrocze-

nia, zmienionej ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowa-

dzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, możliwe jest stosowanie w spra-

wach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wymienionych w art. 170 ustawy z dnia

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przepisów (uchylonego) Kodeksu postępo-

wania w sprawach o wykroczenia - nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2004 r. Zatem

po tym dniu, bez nowej regulacji ustawowej, nie będzie możliwe orzekanie w sprawach o

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Do dnia 30 czerwca 2004 r. wybrane przepi-

sy „starego" Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia określają podstawowe

zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym w

szczególności zapewniając obwinionym gwarancje ustanowione w rozdziale II Konstytucji

takie jak zasada domniemania niewinności czy prawo do obrony.

Uwzględniając, że prace nad projektem ustawy o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych jeszcze się nie zakończyły, w celu umożliwienia organom

właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych prowadzenia

postępowania w tych sprawach, w przedłożonej propozycji zmiany ustawy zmieniającej usta-

wę -Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia proponuje

się przedłużenie terminu stosowania przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks

postępowania w sprawach o wykroczenia do dnia 30 czerwca 2005 r.

Przedłożona nowelizacja nie pociąga za sobą skutków budżetowych.

Projekt nowelizacji ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.






