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Osoby odpowiedzialne za dyscyplinę fp

● kierownicy jednostek sektora finansów publicznych,

● pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub
inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie
powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce,
których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi
czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

- art. 4 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dfp Dz.U.2013.168 
j.t. ze zm.



Odpowiedzialność za gospodarkę finansową

● Kierownik jednostki sektora finansów publicznych odpowiada za całość
gospodarki finansowej tej jednostki (kierownik jednostki obsługującej
odpowiada za gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość
jednostki obsługiwanej).

● Kierownik jednostki może powierzyć określone obowiązki w zakresie
gospodarki finansowej pracownikom jednostki.

● Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone
dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo
wskazania w regulaminie organizacyjnym tej jednostki.

- art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych - Dz.U.2016.1870 j.t.



Obowiązki i odpowiedzialność gł. księgowego

Kierownik powierza głównemu księgowemu jednostki sektora finansów
publicznych obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych.

- art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - Dz.U.2016.1870 j.t.



Obowiązki i odpowiedzialność gł. księgowego

Dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli jest
jego podpis na dokumentach dot. danej operacji, który oznacza, że:

1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo
pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem;

2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej
rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji;

3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym.

- art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – Dz.U.2016.1870 j.t



Mechanizmy kontroli operacji finansowych

Powinny istnieć przynajmniej następujące mechanizmy kontroli dotyczące operacji
finansowych i gospodarczych:

a) rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych 
i gospodarczych,

b) zatwierdzanie (autoryzacja) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub 
osoby przez niego upoważnione,

c) podział kluczowych obowiązków,
d) weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji

➢ standard 14 z grupy C komunikatu MF w sprawie standardów kontroli zarządczej –
Dz.Urz.MF.2009.15.84



Odpowiedzialność głównego księgowego za dfp

Niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji
gospodarczej lub finansowej z planem finansowym lub kompletności i rzetelności
dokumentów dotyczących takiej operacji, jeżeli miało ono wpływ na:

1) dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej
w planie finansowym jednostki,

2) zaciągnięcie zobowiązania niemieszczącego się w planie finansowym jednostki
sektora finansów publicznych.

➢ art. 18b ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dfp



Plan finansowy
Ujęte w planach finansowych jednostek budżetowych:
1) dochody – stanowią prognozy ich wielkości,
2) wydatki – stanowią nieprzekraczalny limit.

➢ art. 52 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać
zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości
wynikającej z planu wydatków.

➢ art. 46 ust. 1 ustawy o finansach publicznych



Inwentaryzacja i sprawozdawczość

• zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie
lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy
o rachunkowości,

• niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów
gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym
sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

➢ art. 18 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dfp



Obowiązki inwentaryzacyjne
Przeprowadzenie na ostatni dzień każdego roku obrotowego:

1) drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości
z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia
ewentualnych różnic (aktywa pieniężne, papiery wartościowe w postaci
materialnej - z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych,
rzeczowe składniki aktywów obrotowych, środków trwałych oraz
nieruchomości zaliczonych do inwestycji, z zastrzeżeniem pkt 3, a także
maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie)

➢ art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości - Dz.U.2016.1047 j.t. ze zm.



Obowiązki inwentaryzacyjne

2) drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń
prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu
tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic
(aktywa finansowe na rachunkach bankowych lub przechowywane
przez inne jednostki, należności, w tym udzielone pożyczki, z zastrzeż.
pkt 3, oraz powierzone kontrahentom własnych składniki aktywów,

➢ art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości



Obowiązki inwentaryzacyjne

3) drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i
weryfikacji wartości tych składników (środki trwałe, do których dostęp jest znacznie
utrudniony, grunty oraz prawa zakwalifikowane do nieruchomości, należności
sporne i wątpliwe, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg
rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywów i pasywów
niewymienionych w pkt 1 i 2 oraz wymienionych w pkt 1 i 2, jeżeli przeprowadzenie
ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe.

➢ art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości



Obowiązki inwentaryzacyjne

• Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy 
odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg 
rachunkowych.

• Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem 
rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach 
rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach 
rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał 
termin inwentaryzacji.

➢ art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości



Inne naruszenia dfp

• niedokonanie w terminie wpłaty do budżetu w należnej wysokości dochodów przez
jednostkę budżetową (art. 6 pkt 2),

• przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki
ponoszone w tej jednostce (art. 7),

• niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (art. 9 pkt 3),

• nieopłacenie w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP,
PFRON lub opłacenie ich w kwocie niższej (art. 14),



Kwota minimalna

Nie stanowi naruszenia dyscypliny fp działanie lub zaniechanie
określone w art. 5-16 (także art. 18 pkt 2, 18b i 18c), którego
przedmiotem są środki finansowe w wysokości
nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż
jednego działania lub zaniechania - łącznie w roku
budżetowym, kwoty minimalnej (kwota przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku
poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa GUS w D.Urz.
"Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o zfśs).



Kary za naruszenie dfp

1) upomnienie,
2) nagana,
3) kara pieniężna (od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby 

odpowiedzialnej za naruszenie dfp – obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu 
wypoczynkowego - należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia. Jeżeli nie 
jest możliwe ustalenie tego wynagrodzenia, to w wysokości od 0,25 do 
pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia),

4) zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (na 
okres od roku do 5 lat).

➢ art. 31 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dfp



Ważne w pracy głównego księgowego

• znajomość obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych,
• dostęp do szkoleń,
• precyzyjny zakres uprawnień i obowiązków,
• racjonalne obciążenie zadaniami,
• podział kluczowych kompetencji,
• dobra komunikacja wewnętrzna,
• dokumentowanie kluczowych czynności,
• rejestrowanie odstępstw i komunikowanie ich kierownikowi.



Dziękuję za uwagę

Beata Kurek


