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Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych w praktyce – część I

Wstęp

Odpowiedzialność	 za	 naruszenie	 dyscypliny	 finansów	 publicznych,	 ponoszona	
na	zasadach	określonych	w	ustawie	z	17	grudnia	2004	r.	o	odpowiedzialności	za	
naruszenie	 dyscypliny	 finansów	 publicznych,	 może	 dotyczyć	 szerokiego	 kręgu	
osób.	 Krąg	 ten	 obejmuje	 kierowników	 jednostek	 sektora	 finansów	 publicznych	
i	ich	pracowników,	a	także	osoby	działające	w	imieniu	jednostek	organizacyjnych	
niezaliczanych	do	 sektora	 finansów	publicznych.	Przez	ostatnich	pięć	 lat,	 jakie	
upłynęły	 od	 istotnych	 zmian,	 wprowadzonych	 do	 tej	 ustawy	 w	 2012	 r.,	 zostało	
wypracowane	jednolite	podejście	do	wielu	przepisów	bud	zących	wątpliwości	in-
terpretacyjne.	Celem.dwuczęściowego.cyklu.jest.przedstawienie.praktycznego.
komentarza.do.przepisów.art..1–41.ustawy.o.dyscyplinie.finansów.publicz-
nych,	określających:

●● zakres	stosowania	ustawy,
●● zakres	podmiotowy	i	przedmiotowy	odpowiedzialności	za	naruszenia	dyscy-

pliny	finansów	publicznych,
●● zasady	ponoszenia	tej	odpowiedzialności,
●● rodzaje	kar	i	dyrektywy	dotyczące	ich	wymierzania,
●● przedawnienie	i	zatarcie	ukarania.

W.części.I	komentarza	zostały	omówione.przepisy.od.art..1.do.art..16	usta-
wy	o	dyscyplinie	finansów	publicznych,	z	przywołaniem	aktualnego	orzecznictwa	
Głównej	 Komisji	 Orzekającej	 w	 Sprawach	 o	 Naruszenie	 Dyscypliny	 Finansów	
Publicznych	(z	lat	2012–2016,	z	uwzględnieniem	orzeczeń	wydanych	w	I	kwartale	
2017	r.),	opublikowanych	w	centralnej	bazie	orzecznictwa	GKO.

Z.Poradnika.można.dowiedzieć.się.m.in.:
●● na	jakich	zasadach	za	naruszenia	dyscypliny	finansów	publicznych	odpowia-

dają	kierownicy	jednostek	sektora	finansów	publicznych	oraz	ich	pracownicy,
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●● jakich	obowiązków,	których	niewykonanie	lub	nienależyte	wykonanie	stanowi	
naruszenie	 dyscypliny	 finansów	 publicznych,	 kierownik	 jednostki	 nie	 może	
skutecznie	przekazać	podległym	pracownikom,

●● w	jaki	sposób	skonstruować	dokumenty	potwierdzające	przekazanie	obowiąz-
ków	przez	kierownika	jednostki	pracownikom	tej	jednostki,	aby	odpowiedzial-
ność	za	naruszenie	dyscypliny	finansów	publicznych	ponosili	ci	pracownicy,

●● jakie	 są	 znamiona	 czynów	 naruszających	 dyscyplinę	 finansów	 publicznych	
opisane	w	art.	5–16	ustawy	o	dyscyplinie	finansów	publicznych.

W.części.II	komentarza	zostaną	omówione.przepisy.od.art..17.do.art..41	ustawy	
o	dyscyplinie	finansów	publicznych,	a	m.in.:

●● znamiona	 czynów	 naruszających	 dyscyplinę	 finansów	 publicznych	 opisane	
w	art.	17–18c	tej	ustawy,

●● sposób	ustalania	winy	i	okoliczności	ją	wyłączające,
●● sposób	określania	czasu	popełnienia	naruszeń	(ze	szczególnym	uwzględnie-

niem	naruszeń	polegających	na	zaniechaniu	działania	nakazanego	prawem),
●● zasady	stosowania	reguł	międzyczasowych,
●● kwestie	związane	z	wyłączeniem	i	niedochodzeniem	odpowiedzialności	za	na-

ruszenie	dyscypliny	finansów	publicznych,
●● rodzaje	stosowanych	kar	i	zasady	ich	wymierzania,
●● ustalanie	 okresów	 przedawnienia	 dochodzenia	 odpowiedzialności	 i	 zatarcia	

ukarania.
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I. Ogólne zasady stosowania ustawy o dyscyplinie finansów publicznych

W	art.	1–3	ustawy	z	17	grudnia	2004	r.	o	odpowiedzialności	za	naruszenie	dyscypliny	finan-
sów	publicznych	 (dalej:	 ustawa	o	dyscyplinie	 finansów	publicznych)	 zostały	 zawarte	ogólne	
wskazówki	co	do	zasad	stosowania	tej	ustawy,	w	tym	objaśnione	zostało	znaczenie	terminów	
używanych	w	tej	ustawie	oraz	zakres	wyłączeń	spod	jej	stosowania.

1. Art. 1 – Zakres regulacji zawartych w ustawie

Art. 1..Ustawa określa zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych, organy właściwe oraz postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych.

W	ustawie	o	dyscyplinie	finansów	publicznych	ustalono	specjalny	reżim	odpowiedzialności	za	
naruszenie	dyscypliny	finansów	publicznych,	lecz	nie	zdefiniowano	samego	pojęcia	„dyscypli-
na.finansów.publicznych”,	normując	 jedynie	zakres	podmiotowy	 i	przedmiotowy	odpowie-
dzialności	z	tytułu	jej	naruszenia,	odpowiednio	w	przepisach:

●● art.	4	i	4a	–	zakres.podmiotowy	–	wskazanie	osób	ponoszących	odpowiedzialność	za	naru-
szenie,

●● art.	5	do	18c	–	zakres.przedmiotowy	–	określenie	katalogu	czynów	stanowiących	narusze-
nie	dyscypliny	finansów	publicznych.
Ponadto	 ustawa	 oraz	 wydane	 na	 jej	 podstawie	 rozporządzenia	 Rady	 Ministrów	 z	 5	 lipca	

2005	r.	(w	sprawie	działania	organów	orzekających	w	sprawach	o	naruszenie	dyscypliny	finan-
sów	publicznych	oraz	organów	właściwych	do	pełnienia	funkcji	oskarżyciela	i	w	sprawie	reje-
stru	prowadzonego	przez	Główną	Komisję	Orzekającą	w	Sprawach	o	Naruszenie	Dyscypliny	
Finansów	Publicznych)	określają:
1)	 	zasady	ponoszenia	odpowiedzialności;
2)	 	rodzaje	stosowanych	kar	i	zasady	ich	wymierzania;
3)	 		organy	właściwe	do	prowadzenia	postępowania	w	sprawach	o	naruszenie	dyscypliny	finan-

sów	publicznych,	takie	jak:
●● organy	orzekające:	I	instancji	–	komisje	orzekające,	II	instancji	–	Główna	Komisja	Orzekają-
ca	w	Sprawach	o	Naruszenie	Dyscypliny	Finansów	Publicznych	(dalej:	GKO),

●● organy	właściwe	do	wypełniania	funkcji	oskarżyciela:	w	I	instancji	–	rzecznicy	dyscypliny	
finansów	publicznych	i	ich	zastępcy,	II	instancji	–	Główny	Rzecznik	Dyscypliny	Finansów	
Publicznych	i	jego	zastępcy;

4)	 		zasady	prowadzenia	postępowania	w	sprawach	o	naruszenie	dyscypliny	finansów	publicz-
nych.

W	doktrynie	przyjmuje	się,	że	przez	dyscyplinę	finansów	publicznych	rozumie	się	przestrzega-
nie.prawnie wyznaczonych reguł ustalania, poboru i egzekucji należności stanowiących środki 
publiczne oraz gospodarowanie nimi w skali mikroekonomicznej, czyli w jednostkach sektora 
finansów publicznych oraz poza nimi, jeśli podmioty te korzystają ze środków publicznych.
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Reguły	te	są	przede	wszystkim	zawarte	w	ustawie	z	27	sierpnia	2009	r.	o	finansach	publicz-
nych	(dalej:	uofp),	a	także	w	wielu	innych	ustawach	i	aktach	wykonawczych	prawa	materialne-
go,	z	których	do	najważniejszych	zalicza	się:
1). .ustawy:

●● z	29	stycznia	2004	r.	–	Prawo	zamówień	publicznych	(dalej:	upzp),
●● z	19	grudnia	2008	r.	o	partnerstwie	publiczno-prywatnym,
●● z	16	grudnia	2016	r.	o	zasadach	zarządzania	mieniem	państwowym,
●● z	21	października	2016	r.	o	umowie	koncesji	na	roboty	bud	owlane,
●● z	29	września	1994	r.	o	rachunkowości	(dalej:	uor),
●● z	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(dalej:	ustawa	o	samorządzie	gminnym),
●● z	5	czerwca	1998	r.	o	samorządzie	powiatowym	(dalej:	ustawa	o	samorządzie	powiatowym),
●● z	5	czerwca	1998	r.	 	o	samorządzie	województwa	(dalej:	ustawa	o	samorządzie	woje-
wództwa),

●● z	29	sierpnia	1997	r.	–	Ordynacja	podatkowa	(dalej:	Ordynacja	podatkowa),
●● regulujące	 zasady	 ustalania	 i	 pobierania	 dochodów	 bud	żetowych,	 m.in.:	 ustawa	 z	 21	
sierpnia	 1997	 r.	 o	 gospodarce	 nieruchomościami,	 ustawa	 z	 26	 lipca	 1991	 r.	 o	 podatku	
dochodowym	od	osób	 fizycznych	 (dalej:	updof),	ustawa	z	15	 lutego	1992	 r.	o	podatku	
dochodowym	od	osób	prawnych	(dalej:	updop),	ustawa	z	11	marca	2004	r.	o	podatku	od	
towarów	i	usług,	ustawa	z	13	listopada	2003	r.	o	dochodach	jednostek	samorządu	tery-
torialnego,	ustawa	z	12	stycznia	1991	r.	o	podatkach	 i	opłatach	 lokalnych,	ustawa	z	15	
listopada	1984	r.	o	podatku	rolnym,	ustawa	z	30	października	2002	r.	o	podatku	leśnym;

2). .rozporządzenia:
a)	 Rady.Ministrów:

●● z	2	grudnia	2010	r.	w	sprawie	szczegółowego	sposobu	i	trybu	finansowania	inwestycji	
z	bud	żetu	państwa,

b)	 Ministra.Finansów:
●● z	15	stycznia	2014	r.	w	sprawie	szczegółowego	sposobu	wykonywania	bud	żetu	pań-
stwa,

●● z	20	grudnia	2010	r.	w	sprawie	rodzaju	i	trybu	dokonywania	operacji	na	rachunkach	
bankowych	prowadzonych	dla	obsługi	bud	żetu	państwa	w	zakresie	krajowych	środ-
ków	finansowych	oraz	zakresu	i	terminów	udostępniania	informacji	o	stanach	środ-
ków	na	tych	rachunkach,

●● z	21	grudnia	2012	r.	w	sprawie	płatności	w	ramach	programów	finansowych	z	udzia-
łem	środków	europejskich	oraz	przekazywania	informacji	dotyczących	tych	płatności,

●● z	3	września	2010	r.	w	sprawie	szczegółowego	sposobu	i	trybu	udzielania	i	rozliczania	
dotacji	przedmiotowych,

●● z	7	grudnia	2010	r.	w	sprawie	sposobu	prowadzenia	gospodarki	finansowej	jednostek	
bud	żetowych	i	samorządowych	zakładów	bud	żetowych,

●● z	16	stycznia	2014	r.	w	sprawie	sprawozdawczości	bud	żetowej	(dalej:	rozporządzenie	
o	sprawozdawczości	bud	żetowej),

●● z	 4	 marca	 2010	 r.	 w	 sprawie	 sprawozdań	 jednostek	 sektora	 finansów	 publicznych	
w	zakresie	operacji	finansowych.


