
Uszczegółowienie notatki 
 
Rozpoczynając swoje wystąpienie Pan Dyrektor Marek Głuch podkreślił, Ŝe zagadnienia 
związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są ściśle 
związane z zadaniami realizowanymi przez audytorów wewnętrznych jednostek sektora 
finansów publicznych. 

Prelegent zwrócił uwagę na fakt, Ŝe nie istnieje ustawowa definicja pojęcia dyscypliny 
finansów publicznych. Z perspektywy poszczególnych jednostek sektora finansów 
publicznych naleŜy ją rozumieć jako poŜądany stan związany z przestrzeganiem zespołu norm 
prawnych. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych1 (dalej uondfp) zawiera katalog czynów stanowiących naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (art. od 5 do 18c). Są to jednak przepisy niejako o 
charakterze wtórnym. Prelegent wskazał na podstawową róŜnicę w odniesieniu do prawa 
karnego. W Kodeksie karnym (dalej k.k.) nie mamy ustanowionych oddzielnie norm prawa 
materialnego kreującego prawa i obowiązki. Normy wynikają z przepisów k.k. i za 
wypełnienie znamion ich naruszenia grozi sankcja. W uondfp mamy natomiast cały szereg 
norm, które kreują pewne obowiązki i o ile te obowiązki nie zostaną wypełnione, a 
jednocześnie wypełnione będą znamiona naruszeń określonych w uondfp, dopiero wówczas 
moŜna stwierdzić, Ŝe jakieś zachowanie moŜe wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności. 

Pan Dyrektor zwrócił uwagę, Ŝe przepisy dotyczące obecnie funkcjonującego pojęcia 
dyscypliny finansów publicznych przeszły długą ewolucję. Pojęcie dyscypliny budŜetowej, 
które w 1998 roku zostało zastąpione pojęciem dyscypliny finansów publicznych, pojawiło 
się po raz pierwszy w 1960 roku w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w 
sprawie kar porządkowych za naruszenie dyscypliny budŜetowej2. Od początku jednak 
zasadniczym punktem zainteresowania było przestrzeganie norm karno-finansowych. 

Następnie Prelegent wymienił podstawowe akty prawne regulujące odpowiedzialność za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W 2011 roku miała miejsce duŜa nowelizacja 
uondfp. Z uwagi na sposób procedowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych skutki nowelizacji są obecnie w trakcie rozpoznawania i formułowania 
wniosków dotyczących wprowadzonych zmian (slajd 4). NajwaŜniejsze cele przedmiotowej 
regulacji, które powtarzają się w kolejnych uzasadnieniach, prezentuje slajd nr 5. 

Charakteryzując postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych Pan Dyrektor 
wskazał na pojawiające się problemy interpretacyjne. Dotyczą one kręgu osób, które mogą 
być pociągnięte do odpowiedzialności. W poprzednim systemie politycznym wyodrębnienie 
grupy osób podlegających przepisom o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych było znacznie mniej skomplikowane. Obecnie zakres odpowiedzialności został 
rozciągnięty na osoby spoza sektora finansów publicznych. 

Prelegent omówił takŜe zasady stosowane w trakcie postępowania. Jako pierwsza została 
omówiona zasada odpowiedzialności za czyn określony w uondfp. Zgodnie z art. 19 ust. 1 
odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba fizyczna (nie jednostka, w której osoba jest 
zatrudniona), która popełniła naruszający dyscyplinę finansów publicznych czyn i 
ewentualnie osoba, która wydała polecenie słuŜbowe (warunkiem koniecznym w takim 
przypadku jest istnienie podległości słuŜbowej), w wyniku którego doszło do naruszenia. 
O poniesieniu odpowiedzialności przesądza więc jedynie sprawstwo (działania i zaniechania 
konkretnej osoby fizycznej) i wyjątkowo tzw. współwsprawstwo kierownicze (wydanie 
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polecenia słuŜbowego) – ustawa traktuje takie przypadki jako popełnienie dwóch czynów 
przez dwie osoby. Pociągnięcie do odpowiedzialności jest moŜliwe tylko za czyny określone 
w katalogu uondfp oraz innych ustawach i wydanych na ich podstawie rozporządzeniach. 
Katalog ma charakter zamknięty. Nie moŜna wywodzić odpowiedzialności z aktów prawnych 
rangi niŜszej niŜ rozporządzenie wydane na podstawie ustawy. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe w 
postępowaniu moŜna brać (i bierze się) pod uwagę takŜe akty o charakterze podrzędnym, czy 
teŜ inne dokumenty nie mające charakteru aktu powszechnie obowiązującego. Nie moŜna z 
nich wywodzić obowiązków ani odpowiedzialności, lecz mogą one mieć wpływ na fakt 
przypisania odpowiedzialności (np. w trakcie badania, czy nastąpiło przekroczenie 
upowaŜnienia do dokonywania wydatków poddawany jest analizie plan finansowy, który nie 
jest aktem prawnym). W przypadku zbiegu naruszenia dyscypliny finansów publicznych ze 
znamionami określonymi w k. k. czy Kodeksie karnym skarbowym, lub ustawie o 
rachunkowości, postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych powinno ulec 
zawieszeniu, gdyŜ w takim przypadku postępowanie karne, czy karne skarbowe ma charakter 
priorytetowy. WiąŜe się to równieŜ z przestrzeganiem zasady niekarania dwa razy za ten sam 
czyn. Najczęściej do zbiegu dochodzi w przypadku tzw. przestępstwa urzędniczego 
polegającego na przekroczeniu uprawnień, bądź niedopełnieniu obowiązku. Opis wykładni 
przepisów oraz zasady niedziałania prawa wstecz zawierają slajdy 10 i 11.  

Kolejna zasada - prymatu stosowania nowej ustawy wiąŜe się z obowiązkiem ustalenia, który 
ze stanów prawnych jest dla sprawcy względniejszy. Przez względniejszość naleŜy rozumieć 
taki stan prawny, zgodnie z którym osoba nie będzie ponosiła odpowiedzialności lub otrzyma 
łagodniejszy wymiar kary. Zakres i ocena względniejszości ma zastosowanie przede 
wszystkim w odniesieniu do przepisów o charakterze materialnym, natomiast w znacznie 
mniejszym stopniu proceduralnym. Bardzo często na poprawę sytuacji obwinionego wpływa 
przepis, z którego wynika wysokość progu wyraŜonego w euro warunkującego konieczność 
stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a takŜe ogłaszana wartość euro 
wyraŜona w złotych, która ma zastosowanie do tych przepisów. W wyniku zmian kursu euro 
z dnia na dzień moŜe się okazać, Ŝe wartość przedmiotu nie przekracza juŜ progu. Natomiast 
w sytuacji, gdy nie moŜna określić Ŝadnego ze stanów jako względniejszy, stosowana jest 
ustawa aktualnie obowiązująca w dniu orzekania. 

Następną zasadą, jedną z najistotniejszych, jest zasada odpowiedzialności za czyn zawiniony. 
W poprzednim stanie prawnym brano pod uwagę sposób popełnienia winy, tj. sprawdzano, 
czy do naruszenia doszło w sposób umyślny czy nieumyślny. Nowelizując uondfp 
zrezygnowano z tego zapisu, gdyŜ uznano za nieistotny sposób popełnienia naruszenia. Za 
najwaŜniejsze uznano sam fakt, Ŝe do naruszenia doszło. Z tego powodu obecnie naruszenie 
badane jest z perspektywy dołoŜenia naleŜytej staranności (art. 19 ust. 2. uondfp). 

Następnie Pan Dyrektor omówił przepisy dotyczące okoliczności pozwalających na 
przypisanie winy. Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy w danym stanie faktycznym istniała 
moŜliwość, by nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych. Jeśli taka moŜliwość była, 
wówczas naleŜy ustalić, czy tego typu zachowania zgodnego z prawem moŜna wymagać w 
tych okolicznościach od osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązku. Sytuacja nie 
podlega ocenie w odniesieniu do konkretnej osoby. Organy orzekające ustalają wzorzec 
osoby, na której ciąŜy określony obowiązek. Będzie to wzorzec osoby posiadającej 
odpowiednią wiedzę, doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje (np. kierownika jednostki, 
księgowego, skarbnika, pracownika odpowiedzialnego za ustalanie i dochodzenie naleŜności). 
W kaŜdym przypadku wzorzec będzie inny, uzaleŜniony od wielkości jednostki, inne teŜ będą 
wymagania odnoszące się do obowiązków. JeŜeli zachowanie obwinionej osoby odbiega od 
tego wzorca, wszczynane jest postępowanie. W tym przypadku organ orzekający nie bada 
wiedzy, doświadczenia, umiejętności, czy kwalifikacji konkretnego obwinionego, nawet jeśli 



były one przyczyną naruszenia. Ich brak nie jest okolicznością łagodzącą. Obwiniony, godząc 
się na pełnienie określonej funkcji, ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe 
wykonywanie obowiązków. Naruszenia spowodowane brakiem wiedzy, doświadczenia, 
umiejętności, czy kwalifikacji, a tym samym brakiem świadomości określonych obowiązków, 
mają najczęściej miejsce w sferze samorządowej na stanowiskach wybieralnych przez 
społeczność lokalną. 

Następną kwestią wymagającą ustalenia jest czas popełnienia naruszenia. Nie budzą 
wątpliwości przypadki, gdy termin danego obowiązku jest ustawowo określony – za czas, w 
którym sprawca zaniechał działania, uwaŜa się dzień następujący po upływie terminu, w 
którym określone działanie powinno nastąpić (art. 21 uondfp). Jednak problem z ustaleniem 
czasu pojawia się w przypadku naruszeń obowiązków, dla których nie istnieje określony 
ustawowo termin, np. w przypadku naruszenia w zakresie niedochodzenia naleŜności, 
o których mowa w art. 5 uondfp. 

Prelegent zwrócił uwagę, Ŝe naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie zawsze 
podlegają karze. Ustawodawca przewidział wiele okoliczności wyłączających poniesienie 
odpowiedzialności (slajdy 19 -  29). 

W dalszej części prezentacji Pan Dyrektor przedstawił zakres podmiotowy 
odpowiedzialności. Bez znaczenia jest tu zmiana warunków osobistych sprawcy – moŜe on 
zostać ukarany nawet wówczas, gdy nie jest juŜ pracownikiem jednostki. Prelegent zwrócił 
uwagę, Ŝe najczęstszym „klientem” postępowania jest kierownik jednostki, który moŜe zostać 
ukarany nie tylko za naruszenie w wyniku własnego działania bądź zaniechania, ale takŜe za 
wydanie polecenia wykonania czynu stanowiącego naruszenie.  

Prelegent odniósł się takŜe do kwestii dyskusyjnej w świetle zapisów art. 53 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3, tj. moŜliwości przyjmowania obowiązków w 
zakresie gospodarki finansowej poprzez podpisanie (przyjęcie) przez pracownika zakresu 
obowiązków, który to dokument ma mieć formę odrębnego, imiennego upowaŜnienia. O ile 
cecha imienności upowaŜnienia nie budzi kontrowersji, to pojawia się pytanie, czy zakres 
obowiązków pracownika spełnia kryterium odrębności. Pan Dyrektor zwrócił uwagę, Ŝe 
określenie „odrębny” jest niewłaściwe, nie jest bowiem jasne, od czego przedmiotowy 
dokument miałby być odrębny (ta cecha powinna zostać wyeliminowana poprzez zmianę 
przepisów). NaleŜy teŜ mieć na uwadze, Ŝe przekazanie obowiązków nie zawsze zwalnia 
kierownika jednostki z odpowiedzialności. Zasadą jest, Ŝe za naruszenie odpowiada sprawca 
(karane jest działanie). Jednak to kierownik poniesie odpowiedzialność, gdy np. powierzy 
obowiązki nieobecnemu pracownikowi (nieobecny pracownik ich nie wykona). 
Odpowiedzialność determinuje takŜe regulamin organizacyjny, poniewaŜ określa on zakres 
odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.  

Prelegent wskazał opis przykładów naruszeń m. in. w zakresie nieustalenia, niepobrania, 
niedochodzenia lub umorzenia naleŜności Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub 
innej jednostki sektora finansów publicznych (slajdy 47 – 92). Pan Dyrektor zaznaczył, Ŝe 
jednym z najczęstszych naruszeń jest naruszenie z art. 11 uondfp, tzn. dokonanie wydatku ze 
środków publicznych bez upowaŜnienia albo z przekroczeniem zakresu upowaŜnienia. Innym, 
częstym naruszeniem jest dopuszczenie przez kierownika jednostki do dokonania wydatku 
powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym 
jednostki, będące skutkiem zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli 
zarządczej. Prelegent podkreślił, Ŝe wydatek musi być zgodny takŜe z innymi przepisami 
mającymi zastosowanie w danym przypadku. Jako przykład Pan Dyrektor podał wypłatę 
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ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Mimo, Ŝe taki wydatek został ujęty w 
planie finansowym stanowi on naruszenie, gdyŜ zgodnie z przepisami materialnymi 
pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy.  

Pan Dyrektor zwrócił uwagę na naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie 
kontroli zarządczej (art. 18c uondfp). Naruszenia w obszarach naleŜących do kontroli 
zarządczej mogą odnosić się np. do zapewnienia zgodności z prawem, czy zapewnienia 
przepływu informacji, których niezapewnienie moŜe skutkować określonymi negatywnymi 
zdarzeniami w jednostce. Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej nie sprowadzają się tylko 
do wydania wewnętrznych regulacji, lecz mają one charakter ciągły, co w przypadku 
postępowania o naruszenie, wiąŜe się z problemem ustalenia czasu jego wystąpienia. 

Prezentacja obejmuje takŜe informacje o karach za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, kosztach postępowania, przedawnieniu przewinienia oraz informacje dotyczące 
przeprowadzania postępowania, w tym: składanie zawiadomienia, zaŜalenie na 
postanowienie, opis stron i dowodów, wszczęcie/umorzenie postępowania, wniosek o 
ukaranie, skarga do sądu, prawa i obowiązki obwinionego (slajdy 94 – 136). 

Na zakończenie wykładu Pan Dyrektor poinformował, Ŝe na stronie Ministerstwa Finansów 
www.mf.gov.pl umieszczona została Baza orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej4  
obejmująca orzeczenia wydane począwszy od lipca 2005 r. (orzeczenia zostały 
uporządkowane według naruszeń, których dotyczą). Na stronie internetowej MF dostępny jest 
takŜe Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych5 
zawierający rozstrzygnięcia Głównej Komisji Orzekającej i komisji orzekających w sprawach 
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych I instancji oraz wyroki sądów 
administracyjnych. 

W części spotkania poświęconej dyskusji, Prelegent odpowiedział na pytanie dotyczące 
przypadku ukarania osoby zakazem pełnienia funkcji. Naruszenie dotyczyło wydatkowania 
środków z przekroczeniem upowaŜnienia. Wydatkowana kwota była stosunkowo nieduŜa 
(rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych), jednak jednostka takŜe naleŜała do niewielkich 
(proporcja środków do całego planu wydatków była dość wysoka). Powodem zastosowania 
tego rodzaju kary była uporczywość dokonywania czynu i świadomość popełniania 
naruszenia. Dodatkowo naruszenie miało miejsce prawdopodobnie w recydywie, tj. w czasie, 
gdy nie zatarło się jeszcze ukaranie z poprzedniego postępowania. 

Następne pytanie dotyczyło przyczyn, dla których duŜa liczba zawiadomień o naruszeniu 
dyscypliny finansów publicznych kończy się postanowieniem o odmowie wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego, z czego większość z uwagi na brak znamion naruszenia lub 
znikomą szkodliwość naruszeń (szczegóły w Sprawozdaniu z działalności Głównego 
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w 2012 roku). 

Pan Dyrektor odpowiedział, Ŝe nie są prowadzone statystki w tym zakresie. Powodem moŜe 
być jednak to, Ŝe zawiadamiający ma inny pogląd i odmiennie interpretuje przepisy niŜ 
rzecznicy. Inną przyczyną mogą być szybko zmieniające się przepisy, które powodują, Ŝe w 
momencie wydawania postanowienia o odmowie opisany w zawiadomieniu czyn nie stanowi 
juŜ naruszenia. Pan Dyrektor podkreślił jednak, Ŝe kaŜde postanowienie podlega zaskarŜeniu. 
Dodał równieŜ, Ŝe 2013 roku wpłynęło dwa razy więcej zaŜaleń na postanowienia rzeczników 
dyscypliny niŜ w roku 2012. Powodem była zmiana przepisów umoŜliwiająca zaskarŜenie 
umorzenia postępowania. Około 50% zaskarŜanych postanowień kierowanych do Głównego 
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Rzecznika jest uchylana i nakazuje się, w zaleŜności od etapu postępowania, wszczęcie 
postępowania albo złoŜenie wniosku o ukaranie. 

Zainteresowanie wzbudziły teŜ przypadki ukarania za niewykonanie lub nienaleŜyte 
wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. 

W odpowiedzi Prelegent poinformował, Ŝe brak jest orzeczeń w tych sprawach. Natomiast są 
postępowania obecnie w toku. Jednak ich ogólna liczba jest znikoma. 

Kolejne pytanie dotyczyło wątpliwości, czy moŜna przypisać odpowiedzialność kierownikowi 
jednostki z powodu nienaleŜytego wykonania lub niewykonania obowiązków w zakresie 
kontroli zarządczej w przypadku, gdy powierzył on w naleŜyty sposób wykonanie 
obowiązków pracownikowi jednostki, lecz nie zapewnił właściwego nadzoru, co skutkowało 
niewykonaniem przez pracownika powierzonych obowiązków. 

W odpowiedzi Pan Dyrektor stwierdził, Ŝe sprawcą naruszenia określonego w art. 18c jest 
kierownik jednostki, który niewłaściwie wykonuje obowiązki w zakresie kontroli zarządczej, 
lecz o wypełnieniu znamion decyduje nastąpienie określonego skutku w wyniku tego 
zaniechania, który trzeba wykazać. Dopiero wtedy mówimy o sprawstwie w odniesieniu do 
kierownika jednostki polegającym na określonym zaniechaniu, w tym przypadku w zakresie 
kontroli zarządczej. 


