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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw 
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Warszawa, 2019-02-20

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-5-6/2019(8)

Odpowiedź na interpelację nr 29015

Odp. MSWiA na Interpelację nr 29015 Posła na Sejm RP Pani Kamili Gasiuk-Pihowicz w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów, które uległy przepadkowi 

na rzecz powiatów w trybie art. 130a Prawa o ruchu drogowym

W załączeniu przekazuję odpowiedź MSWiA na Interpelację nr 29015 Posła na Sejm RP Pani Kamili Gasiuk- 
Pihowicz w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów, które uległy 
przepadkowi na rzecz powiatów w trybie art. 130a Prawa o ruchu drogowym.
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Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

BM P-0713-5-6/2019/OM

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odnosząc się do kwestii poruszonych w interpelacji nr 29015 Posła na Sejm RP 
Pani Kamili Gasiuk-Pihowicz w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

pojazdów, które uległy przepadkowi na rzecz powiatów w trybie art. 130a Prawa o ruchu drogowym, 

uprzejmie informuję, że ich ocena pozostaje poza właściwością Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 

rządowej1 (zwanej dalej: ustawą) dział sprawy wewnętrzne obejmuje m.in. sprawy dotyczące ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Należy zauważyć, że sprawy ruchu drogowego, zasadniczo uregulowane w ustawie 

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym2, są objęte działem transport3, którym kieruje 

Minister Infrastruktury. Jednocześnie zagadnienia przedstawione w wystąpieniu odnoszą się 
do kwestii obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, a wręcz przepisów dotyczących nadawania 

klauzuli prawomocności orzeczeniu sądu o przepadku, tj. materii uregulowanej w ustawie 

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego4. Zapewnienie przygotowania projektów 

kodyfikacji prawa cywilnego należy do kompetencji Ministra Sprawiedliwości. Warto dodać, że 
działem budżet5, który obejmuje zagadnienia systemu finansowania samorządu terytorialnego 

oraz działem instytucje finansowe6, w którym mieszczą się sprawy funkcjonowania rynku 

finansowego, w tym zakładów ubezpieczeń, kieruje Minister Finansów. Sprawuje on również nadzór 
nad działalnością Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego7.

Z poważaniem 

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Biuro Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

1 Dz.U. z 2018 r. poz. 762, z późn. zm.
2 Dz.U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.
3 art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy.
4 Dz.U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm. 
s art. 7 pkt 2 lit. a ustawy.
6 art. 12 ust. 1 ustawy.
7 art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. z 2018 r. poz. 473, z późn. zm.
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