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Zakres przedmiotowy dochodzenia 
odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych



Art. 3. Przepisów ustawy, z zastrzeżeniem art. 16, nie stosuje się do określania,
ustalania, poboru lub wpłaty należności celnych i należności z tytułu podatków
i opłat, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), stanowiących dochody
budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym odsetek za zwłokę,
a także udzielania ulg i zwolnień w zakresie tych należności.

Wyłączenie nie dotyczy niepodatkowych należności budżetowych.
Problematyka czynów zabronionych związanych z określaniem, ustalaniem, poborem 
lub wpłatą należności celnych i należności z tytułu podatków i opłat jest przedmiotem 
regulacji zawartych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 2137 z późn. zm.).
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Art. 4. 1. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają,
z zastrzeżeniem art. 4a:
1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy

jednostki sektora finansów publicznych albo organu zarządzającego podmiotu
niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do
wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, lub zarządzającego mieniem tych
jednostek lub podmiotów;

2) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;
3) 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, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów
publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki
publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem
tymi środkami.
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2. W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 17
osoba obowiązana lub upoważniona do działania w imieniu podmiotu publicznego lub
prywatnego, który oferuje pomocnicze działania zakupowe na rynku, któremu
kierownik zamawiającego powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego podlega odpowiedzialności za to naruszenie, jeżeli
zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych lub udzielane zamówienie
publiczne jest finansowane ze środków publicznych.

6



Art. 4a. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone
w art. 13 podlegają:
1) osoby zobowiązane lub upoważnione do działania w imieniu podmiotu, któremu
odrębną ustawą lub na jej podstawie albo na podstawie umowy lub w drodze
porozumienia powierzono określone zadania związane z realizacją programu
finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub innych środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zwanych dalej
"środkami unijnymi lub zagranicznymi";
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Art. 4a. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone
w art. 13 podlegają:
2) osoby zobowiązane do realizacji projektu finansowanego z udziałem środków
unijnych lub zagranicznych, którym przekazano środki publiczne przeznaczone na
realizację tego projektu lub które wykorzystują takie środki;
3) osoby zobowiązane lub upoważnione do działania w imieniu podmiotu
zobowiązanego do realizacji projektu finansowanego z udziałem środków unijnych lub
zagranicznych, któremu przekazano środki publiczne przeznaczone na realizację tego
projektu lub który wykorzystuje takie środki.
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Zasady odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych



Art. 19. 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi
osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony
przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba,
której można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia. Nie można przypisać
winy, jeżeli naruszenia nie można było uniknąć mimo dołożenia staranności wymaganej
od osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązku, którego niewykonanie lub
nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.
3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi także osoba,
która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów
publicznych.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do czynów, o których mowa w art. 18c.
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Art. 20. 1. Osoba, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, uczestnicząca w podejmowaniu
uchwały zawierającej polecenie lub upoważnienie do popełnienia czynu naruszającego
dyscyplinę finansów publicznych, w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu do tej uchwały,
odpowiada na zasadach określonych w art. 19 ust. 3.
2. Za zgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, uważa się zgłoszenie sprzeciwu do
uchwały na piśmie albo ustnie do protokołu, jak również głosowanie przeciwko uchwale
w przypadku głosowania imiennego.
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Art. 21. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych uważa się za popełnione w czasie,
w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany. Za czas,
w którym sprawca zaniechał działania, uważa się dzień następujący po upływie terminu,
w którym określone działanie powinno nastąpić.

Art. 23. 1. Nieświadomość tego, że działanie lub zaniechanie stanowi naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, nie wyłącza odpowiedzialności, chyba że
nieświadomość była usprawiedliwiona.
2. Nie popełnia naruszenia dyscypliny finansów publicznych osoba, która z powodu
choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie mogła w czasie
czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy zakłócenie czynności psychicznych zostało
spowodowane wprawieniem się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w wyniku własnego
działania.
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Odpowiedzialność za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych 
jest niezależna od odpowiedzialności 
określonej innymi przepisami prawa



Art. 25. 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest
niezależna od odpowiedzialności określonej innymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 3.
2. W razie wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo, przestępstwo skarbowe,
wykroczenie albo wykroczenie skarbowe, o czyn stanowiący równocześnie naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych zawiesza się do czasu zakończenia postępowania karnego, postępowania
w sprawie o wykroczenie albo postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe albo
wykroczenie skarbowe.
3. W razie prawomocnego skazania za przestępstwo, przestępstwo skarbowe,
wykroczenie albo wykroczenie skarbowe, będące równocześnie naruszeniem dyscypliny
finansów publicznych, wszczęte postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych podlega umorzeniu.



Wybór podstawy  prawnej oceny odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Art. 24. 1. Jeżeli w czasie orzekania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia tego naruszenia, stosuje
się ustawę nową, z tym że należy stosować ustawę obowiązującą w czasie popełnienia
naruszenia, jeżeli jest ona względniejsza dla sprawcy.
2. Jeżeli według nowej ustawy określone działanie lub zaniechanie objęte orzeczeniem
nie stanowi już naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ukaranie ulega zatarciu
z mocy prawa.
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Okoliczności 
szczególne wyłączające 
odpowiedzialność 



Art. 26. 1. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych działanie lub
zaniechanie określone w art. 5-16, którego przedmiotem są środki finansowe
w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego
działania lub zaniechania - łącznie w roku budżetowym, kwoty minimalnej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku działania lub zaniechania
określonego w art. 18 pkt 2 oraz art. 18b i 18c.
3. Kwotą minimalną w rozumieniu ust. 1 jest kwota przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 800, z późn. zm.), zwanego dalej
"przeciętnym wynagrodzeniem".



Art. 27. 1. Nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych w przypadku działania lub zaniechania podjętego wyłącznie w celu
ograniczenia skutków zdarzenia losowego.
2. Zdarzeniem losowym, o którym mowa w ust. 1, jest zdarzenie wywołane przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody
niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym
dyscyplinę finansów publicznych.
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Art. 28. 1. Nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, którego stopień szkodliwości dla finansów publicznych jest znikomy.
1a. Przy ocenie stopnia szkodliwości dla finansów publicznych naruszenia dyscypliny
finansów publicznych uwzględnia się wagę naruszonych obowiązków, sposób
i okoliczności ich naruszenia, a także skutki naruszenia.
2. Przy ocenie stopnia szkodliwości dla finansów publicznych naruszenia dyscypliny
finansów publicznych wywołującego skutki finansowe bierze się pod uwagę
w szczególności wysokość skutku finansowego, w tym:
1) wysokość uszczuplonych środków publicznych;
2) kwotę środków publicznych niewpłaconych lub niezwróconych na właściwy

rachunek budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki
sektora finansów publicznych;

3) kwotę środków publicznych wydatkowanych bez upoważnienia lub z jego
przekroczeniem albo niezgodnie z przeznaczeniem;

19



4) wysokość zobowiązań zaciągniętych bez upoważnienia lub z jego przekroczeniem;
5) kwotę zapłaconych odsetek, kar lub opłat albo wypłaconego oprocentowania.
3. Przy ocenie stopnia szkodliwości dla finansów publicznych naruszenia dyscypliny
finansów publicznych niewywołującego skutków finansowych uwzględnia się
w szczególności wagę naruszonych obowiązków oraz sposób i okoliczności ich
naruszenia, w tym w przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych
określonego w art. 17 i 17a - sposób naruszenia zasady uczciwej konkurencji lub zasady
równego traktowania wykonawców.
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Art. 29. 1. Osoba, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych wskutek wykonania
polecenia przełożonego albo kierownika jednostki, albo dysponenta środków
publicznych, organu nadzorującego lub organu założycielskiego, nie ponosi
odpowiedzialności, jeżeli przed wykonaniem polecenia zgłosiła pisemnie zastrzeżenie
i, pomimo tego zastrzeżenia, otrzymała pisemne potwierdzenie wykonania polecenia
albo polecenie nie zostało odwołane albo zmienione. W tym przypadku
odpowiedzialność ponosi osoba, która podpisała się pod pisemnym poleceniem
wykonania polecenia, a przy braku takiego dokumentu - osoba, która wydała polecenie.
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Art. 29. 2. Osoba, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych wskutek wykonania
uchwały organu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, nie ponosi odpowiedzialności,
jeżeli przed wykonaniem uchwały zgłosiła pisemnie zastrzeżenie i pomimo tego
zastrzeżenia otrzymała pisemne potwierdzenie wykonania uchwały lub uchwała nie
została uchylona albo zmieniona; w tym przypadku odpowiedzialność ponosi każdy
z członków organu, który podpisał się pod pisemnym potwierdzeniem wykonania
uchwały, a w razie braku takiego dokumentu - każdy z członków organu, który nie zgłosił
sprzeciwu do uchwały, która nie została uchylona albo zmieniona.
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Art. 30. Ukaranie osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
nie ogranicza praw Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej
jednostki sektora finansów publicznych do dochodzenia odszkodowania za poniesioną
szkodę.
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Katalog czynów 
stanowiących naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych



Art. 5. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
1) nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej

jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej
niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;

2) niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu
terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub
dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;

3) niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu
terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, odroczenie jej spłaty lub
rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności;

3. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do należności z tytułu składek, do poboru których są
obowiązani Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.
4. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w ust. 1, wykonanie
ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa.
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Orzeczenie Międzyresortowej Komisji Orzekającej
z dnia 2 kwietnia 2014 r.

BDF/MKO/4901/22/RWPD-73052/13

Upoważnienie do dokonywania wydatków w kontekście naruszenia dyscypliny finansów
publicznych. Nieustalenie i niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jako delikt
finansów publicznych.
1. Upoważnienie do dokonywania wydatków należy rozumieć jako wynikające
z przepisów lub zdarzeń prawnych uprawnienie do dyspozycji środkami jednostki
w zakresie wyznaczonym przez uregulowania prawno-finansowe. Upoważnienie takie
może wynikać z przepisów ustawowych lub aktów wykonawczych, z postanowień aktów
prawa wewnętrznego (statutów) lub z pełnomocnictw udzielonych na podstawie
kodeksu cywilnego.
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2. Norma stypizowana w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 u.o.n.d.f.p. wyraźnie wskazuje, że
deliktem finansów publicznych jest nieustalenie i niedochodzenie należności Skarbu
Państwa. Należności te to wszelkiego rodzaju kwoty przypadające Skarbowi Państwa
bądź jednostce sektora finansów publicznych, niezależnie od tytułu prawnego, z którego
wynikają. Należności te mogą wynikać bezpośrednio z przepisów (np. opłaty), umów,
deliktów bądź czynności administracyjnych (np. decyzji ustalającej wysokość kary).
3. Przez niedochodzenie należności należy rozumieć niepodjęcie wszelkich
przewidzianych prawem czynności zmierzających do jej uzyskania.
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Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej
z dnia 12 grudnia 2011 r.

BDF1/4900/72/76/11/2054

Z czynem polegającym na nieustaleniu należności mamy do czynienia w sytuacji, gdy dla
ustalenia należnej kwoty wymagane jest podjęcie jakiejś czynności, mocą której
należność zostaje ustalona, czyli obliczona i - w określonej prawem formie -
zakomunikowana zobowiązanemu do jej uiszczenia.
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Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej
z dnia 9 maja 2011 r.

BDF1/4900/23/27/11/1109

Art. 5 ust. 1 pkt 1 u.o.n.d.f.p. może znaleźć zastosowanie jedynie w sytuacjach, gdy brak
zachowania obwinionego powoduje, iż należność nie powstaje, nie istnieją jakieś
przesłanki jej dochodzenia, albo nie jest znana jej wysokość. Taki trop interpretacyjny
wynika zarówno z wykładni gramatycznej, jak i ratio legis przepisu. Celem regulacji art. 5
ust. 1 pkt 1 u.o.n.d.f.p. jest zapobieżenie sytuacji, w której niemożliwe będzie późniejsze
dochodzenie należności z powodu braku jej ustalenia.
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Postanowienie Głównej Komisji Orzekającej
z dnia 1 czerwca 2009 r.

BDF1/4900/37/36/09/1211

Nie można mówić, iż jednookresowe opóźnienie płatności powoduje już "zaniechanie
dochodzenia należności", o którym mowa w art. 5 ustawy z 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
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Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej
z dnia 13 listopada 2008 r.

RIO-51/DFP-25/2008; RIO-51/DFP-26/2008; RIO-51/DFP-27/2008

1. Niedopuszczalne jest skracanie terminów przedawnienia ani ich przedłużanie
w drodze umowy (porozumienia) kontrahentów. Przedawnienie wchodzi w grę tylko
wówczas, gdy prawa nie wygasły na skutek prekluzji.
2. Terminem przedawnienia jest taki termin, który ogranicza pod względem czasowym
dochodzenie roszczenia majątkowego, a skutkiem jego bezskutecznego upływu nie jest
wygaśnięcie roszczenia, lecz niemożność jego dochodzenia. Cechy te muszą
występować łącznie.
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3. Dla zaistnienia czynu określonego w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 2004 r. o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych, a w poprzednim stanie prawnym w art. 138 ust. 1 pkt
1 ustawy z 1998 r. o finansach publicznych bez znaczenia prawnego pozostaje bowiem
fakt uregulowania (uznania) zaległości po upływie 3 letniego terminu przedawnienia.
Powołane przepisy penalizują bowiem fakt dopuszczenia do przedawnienia należności.
Zgodnie z wykładnią gramatyczną tego przepisu dopuszczenie do przedawnienia polega
na "przystaniu na przedawnienie", "nie przeszkodzenie przedawnieniu", "przyzwoleniu,
zgodzeniu się" na przedawnienie
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Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej
z dnia 19 listopada 2007 r.

DF/GKO-4900-57/61/RN-20/07/2356

Nienaliczenie kary umownej, będącej wynikiem opóźnienia dostawy w stosunku do
terminu zawartego w umowie, prowadzi do popełnienia czynu określonego w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
poprzez nie dochodzenie należności jednostki sektora finansów publicznych.
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Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej
z dnia 27 marca 2006 r.

DF/GKO-100/132/2005/1083

Dochodzenie należności Gminy polega na ich realnym i bieżącym dochodzeniu, a nie
zabezpieczaniu ich dochodzenia na bliżej nieokreśloną przyszłość. Temu między innymi
ma służyć planowanie dochodów budżetowych, których realizacja zamyka się w okresie
rocznym. Niedochodzenie należności w danym roku budżetowym oznacza zatem
rezygnację z realizacji części budżetu gminy, a temu między innymi ma przeciwdziałać
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.
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Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej
z dnia 9 stycznia 2015 r.

RKO-522/69/14

Niedochodzenie należności jednostki samorządu terytorialnego jako naruszenie
dyscypliny finansów publicznych. Milczące przedłużenie umowy najmu w kontekście
niedotrzymania terminu zwrotu przedmiotu najmu.
1. Przez niedochodzenie należności należy rozumieć zaniechanie podjęcia określonych
prawem czynności, których celem jest wyegzekwowanie ustalonej należności.
2. Art. 674 k.c. miałby zastosowanie wyłącznie wówczas, gdyby kwestia niedotrzymania
terminu zwrotu przedmiotu najmu budziła jakieś wątpliwości.
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Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej
z dnia 30 maja 2011 r.

BDF1/4900/39/45/11/1512

Mając na uwadze regulacje art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, komisja orzekająca I instancji powinna, rozpatrując
sprawę, ustalić w sposób jednoznaczny w odniesieniu do poszczególnych naruszeń
dyscypliny finansów publicznych: prawną podstawę powstania należności, kwotę
należności oraz termin, w którym doszło do przedawnienia należności.
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Katalog czynów stanowiących 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Art. 6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
1) nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów
należnych Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego;
2) niedokonanie w terminie wpłaty do budżetu w należnej wysokości dochodów przez
jednostkę budżetową, nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład
budżetowy albo nadwyżki środków finansowych przez agencję wykonawczą.

Art. 7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie dochodów
uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce.
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Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej
z dnia 18 grudnia 2014 r.

DB-0965/92/14

Skutki nieterminowego przekazywania pobranych dochodów budżetowych.

Ustawodawca jednoznacznie określił terminy przekazywania dochodów należnych
Skarbowi Państwa, nie pozostawił w tym zakresie dowolności jednostce samorządu
terytorialnego. Uchybienie tej zasadzie powoduje wystąpienie czynów stanowiących
naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
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Orzeczenie Resortowej Komisji Orzekającej
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Ds. 12/2013
1. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych powstają w związku
z nieprzestrzeganiem zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów
publicznych i nie można naruszeń utożsamiać wyłącznie ze stratami finansowymi.
A czuwanie nad przestrzeganiem terminowego odprowadzania dochodów budżetu
państwa jest jednym z bardzo istotnych obowiązków w pracy każdego księgowego
a w szczególności Głównego Księgowego Jednostki.
2. Prowadzenie rejestru dochodów budżetowych oznacza wykonywanie czynności
czysto biurowych a jego prowadzenie w sposób niestaranny może prowadzić do
odpowiedzialności dyscyplinarnej ale nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów z art.
6 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
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Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej
z dnia 19 maja 2011 r.
BDF1/4900/27/31/RN-5/11/1346

Czynność przekazania dochodów nie jest czynnością z zakresu reprezentacji jednostki.
Jest to czynność o technicznym charakterze. Jednostka przekazuje dochody, które od
momentu ich wpłynięcia na rachunek jednostki pozostają dochodami Skarbu Państwa.
Ani przez chwilę dochody te nie były dochodami tej jednostki. W konsekwencji
przekazanie tych dochodów jest czynnością mieszczącą się w zakresie powierzonego
skarbnikowi gminy zadania "wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi". Skarbnik
gminy, wykonując tę dyspozycję, pełni li tylko pośredniczącą rolę w przekazywaniu
dochodów. Do wykonania tej czynności skarbnik nie potrzebuje specjalnego przekazania
obowiązków i odpowiedzialności gdyż mieszczą się one w normalnym, zwykłym zakresie
czynności powierzanych głównemu księgowemu jednostki.
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Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej
z dnia 7 marca 2011 r.

BDF1/4900/132/150/10/3774
1. Istotą czynu z art. 6 pkt 1 u.o.n.d.f.p. jest zaniechanie działania we wskazanym
w przepisach prawa terminach skutkujące w ostateczności nieprzekazaniem do budżetu
w odpowiedniej wysokości dochodów należnych Skarbowi Państwa albo późniejszym
przekazaniem tych dochodów. Samo przekazanie ich po terminie nie stanowi samodzielnego
czynu, gdyż w swej istocie polega ono na obowiązku realizacji powinności prawnej i dopiero by
stać się czynem karalnym, musi to przekazanie po terminie, być poprzedzone właśnie
sygnalizowanym wcześniej zaniechaniem.
2. Powierzenie obowiązków na drodze regulaminu organizacyjnego jest możliwe
i skutkuje prawnie przeniesieniem odpowiedzialności z zakresu dyscypliny finansów publicznych
pod warunkiem, że dotyczy to stanowisk spersonalizowanych (na przykład: skarbnik, członek
zarządu itd.), wyraźnie indywidualnie opisanych w tym regulaminie, stanowisk, które pełnią
wyłącznie konkretne osoby.
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Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej
z dnia 21 września 2006 r.

DF/GKO-4900-60/75/06/1763

1. Główny księgowy jednostki nie jest z reguły upoważniony do zaciągania w jej imieniu
zobowiązań, a jego podpis na umowie oznacza jedynie potwierdzenie, że jednostka
dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji zobowiązań z tej umowy dla
niej wynikających. Nie uzasadnia też ono przypisania obwinionemu odpowiedzialności,
gdyż tę można przypisać pracownikowi jednostki tylko wtedy, gdy naruszy on dyscyplinę
finansów publicznych przy wykonywaniu powierzonych mu na piśmie konkretnych
obowiązków w zakresie gospodarki finansowej jednostki (por. art. 28a ustawy
o finansach publicznych z 1998 r., art. 4 pkt 3 uodfp).
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2. Ustawodawca uznał rozliczenia zakładu budżetowego (także jednostki budżetowej
i gospodarstwa pomocniczego) z macierzystym budżetem za instytucję, której nie
można rozpatrywać w kategoriach należności Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego. Wprawdzie przepisy nie definiują pojęcia należności Skarbu Państwa
(jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych),
a w znaczeniu językowym termin ten może być interpretowany bardzo szeroko (wg
słowników języka polskiego należność to "kwota, suma, którą należy komuś wypłacić"),
jednak w oparciu o interpretację przepisów stwierdzić należy, że o należnościach można
mówić, jeśli w grę wchodzą rozliczenia między co najmniej dwoma podmiotami.
Należnością Skarbu Państwa będzie więc kwota, jaką Skarb Państwa powinien na
podstawie określonego tytułu prawnego otrzymać od innego podmiotu. Należności te
ustalają, pobierają, ewentualnie umarzają organy i jednostki reprezentujące Skarb
Państwa, określone w przepisach. Rozliczenia tych organów i jednostek z budżetem
państwa nie wykazują natomiast cech rozliczeń między dwoma podmiotami.
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Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej
z dnia 18 września 2014 r.

BDF1/4900/47/51/RN-12/14

Skutek powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej.
Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikowi nie wyłącza
automatycznie odpowiedzialności kierownika jednostki. Po pierwsze, w zakres
obowiązków kierownika jednostki zaliczanych do gospodarki finansowej wchodzą takie
czynności, za wykonywanie których odpowiedzialność nie może być przeniesiona na
podległych pracowników, jak chociażby działania związane z reprezentacją jednostki. Po
drugie, kierownik, który powierza obowiązki w określonym zakresie pracownikowi, nie
traci co do zasady uprawnienia do działania w tym zakresie.
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Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej
z dnia 24 stycznia 2011 r.

BDF1/4900/104/114/10/2988

Zasadnicza różnica między art. 6, a art. 7 u.o.n.d.f.p. sprowadza się do chronienia
różnych zasad gospodarowania środkami publicznymi. O ile art. 6 u.o.n.d.f.p. chroni
terminowość i kompletność przekazywania dochodów budżetu państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego przez poszczególne formy jednostek sektora finansów
publicznych, to art. 7 u.o.n.d.f.p. dotyczy podstawowej zasady finansowania jednostki
budżetowej, jaką jest pokrywanie wydatków bezpośrednio z budżetu, a odprowadzanie
pobranych dochodów na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo
budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
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Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej
z dnia 21 czerwca 2007 r.

DF/GKO-4900-25/29/07/1419

Zarzut przeznaczenia dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki
ponoszone w tej jednostce wymaga rzeczywistego wpływu dochodów do jednostki
i dokonania wydatku ze środków będących dochodami uzyskanymi przez tę jednostkę.

46



Katalog czynów stanowiących 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Art. 8. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
1) przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub
udzielania dotacji;
2) niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji
3) nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu.

Art. 9. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego
dotację;
2) nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji;
3) niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.
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Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)
Art. 126. Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu
państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy
celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów
międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Rodzaje dotacji udzielanych z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego oraz państwowych funduszy celowych:
1) dotacje podmiotowe – art. 131 ufp; podmiot wskazany ustawą, umową
międzynarodową; wyłącznie działalność bieżąca,
2) dotacje przedmiotowe – art. 130 ufp; dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub
usług, kalkulowane wg stawek jednostkowych,
3) dotacje celowe – art. 127 ufp; przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie
zadań publicznych.
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Art. 10. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie zmiany
w budżecie lub planie, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej jednostki sektora
finansów publicznych, bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia.

Art. 11. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze
środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą
budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia
lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów
wydatków.

2. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych dokonanie wydatku ze
środków publicznych na podstawie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej
zawartej zgodnie z przepisami prawa.

Art. 12. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie środków
rezerwy na inny cel niż określony w decyzji o ich przyznaniu.
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Art. 12a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie zobowiązania
w związku z realizacją programu polityki zdrowotnej:
1) którego projekt nie został przekazany do zaopiniowania przez Prezesa Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji, pomimo istnienia takiego obowiązku;
2) którego projekt został negatywnie zaopiniowany przez Prezesa Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji.
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Art. 13. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
1) przyznanie lub przekazanie środków związanych z realizacją programów lub
projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych bez
zachowania lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich przyznaniu lub
przekazaniu;
2) niedokonanie w terminie przez przyznającego lub przekazującego środki związane
z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub
zagranicznych rozliczenia tych środków;
3) nieustalenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją
programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub
zagranicznych albo ustalenie takiej kwoty w wysokości niższej niż wynikająca
z prawidłowego obliczenia;
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4) niedochodzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją
programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub
zagranicznych albo dochodzenie takiej kwoty w wysokości niższej niż wynikająca
z prawidłowego obliczenia;
5) niezgodne z przepisami umorzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych
z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub
zagranicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do
przedawnienia tej należności;
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6) wykorzystanie środków publicznych lub środków przekazanych ze środków
publicznych, związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych
z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, niezgodnie z przeznaczeniem lub
z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, w tym:

˃ a) procedur określonych przepisami o zamówieniach publicznych - wyłącznie
w zakresie określonym w art. 17,

˃ b) procedur określonych przepisami o koncesji na roboty budowlane lub usługi -
wyłącznie w zakresie określonym w art. 17a;

7) niedokonanie w terminie przez otrzymującego lub wykorzystującego środki publiczne
lub środki przekazane ze środków publicznych, związane z realizacją programów lub
projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, rozliczenia
tych środków;
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8) niedokonanie w terminie lub w należnej wysokości zwrotu kwoty środków
publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją
programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub
zagranicznych;
9) nieprzekazanie w terminie lub w należnej wysokości zwracanej kwoty środków
publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją
programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub
zagranicznych, przez podmiot, za pośrednictwem którego zwracane są te środki
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Art. 14. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nieopłacenie w terminie
przez jednostkę sektora finansów publicznych:

1. składek na ubezpieczenia społeczne,

2. składek na ubezpieczenie zdrowotne,

3. składek na Fundusz Pracy,

4. składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

5. wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia
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Art. 15. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie zobowiązania
bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem
finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem
przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań przez jednostkę sektora finansów
publicznych.

2. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych zaciągnięcie lub
zmiana zobowiązania na podstawie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej
zawartej zgodnie z przepisami prawa.
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Art. 16. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie w terminie
zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu
należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub
opłat albo oprocentowanie tych należności.
2. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych zaniechanie, o którym mowa
w ust. 1, dotyczące obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub
nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zapłata odsetek lub oprocentowanie są związane z czynnościami mającymi na celu
ustalenie zasadności zwrotu tych należności.
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Art. 17. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami
o zamówieniach publicznych:
1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję;

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 z późn. zm.)
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję (art. 29. ust. 2).

2) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na
obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie
przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości;
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3) określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób niezwiązany
z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia;
4) określenie kryteriów oceny ofert;
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Art. 17. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami
o zamówieniach publicznych:

5) nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu,
ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia
o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach odnośnie do takich ogłoszeń
lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017
r., poz. 1579 z późn. zm.)
5a) niezamieszczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej;
5a) łączenie zamówień lub dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne
w celu uniknięcia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych;
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Art. 17. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami
o zamówieniach publicznych:
6) niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1a. Działanie lub zaniechanie określone w ust. 1 nie stanowi naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, jeżeli:

1) zostało skorygowane w sposób zapewniający zgodność danej czynności i toku
postępowania z przepisami o zamówieniach publicznych;

2) nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego.
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1b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia
publicznego:

˃ 1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach
o zamówieniach publicznych;

art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017
r., poz. 1579 z późn. zm.)
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˃ 2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek
stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.

Przesłanki stosowania w/w trybów zostały określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
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1ba. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy ramowej:
1) bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach
o zamówieniach publicznych;
2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek
stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub trybu zamówienia z wolnej ręki.
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1c. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest naruszenie przepisów
o zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w ust. 1, 1b i 1ba, jeżeli miało
ono wpływ odpowiednio na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub zawarcie umowy ramowej, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia lub
zawarcia umowy ramowej.

1d. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy ramowej
w sposób, który mógłby zakłócać konkurencję.

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego:
1) bez zachowania formy pisemnej;
2) na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na
czas nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach
o zamówieniach publicznych;
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4) przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą, z naruszeniem
przepisów o zamówieniach publicznych.
3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach
publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego
postępowania.
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4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez kierownika
zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego lub
mogące mieć wpływ na wynik tego postępowania oświadczenia o braku lub istnieniu
okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania.
5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego
postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
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6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów o zamówieniach
publicznych.
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6a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie umowy ramowej z istotną zmianą warunków udzielenia
zamówienia publicznego określonych w umowie ramowej.
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Art. 17a. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy
koncesji:
1) z koncesjonariuszem, który nie został wybrany zgodnie z przepisami o umowie
koncesji na roboty budowlane lub usługi;
2) z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
dotyczących obowiązku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo
zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o koncesji lub wstępnego
ogłoszenia informacyjnego;
3) której przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej
konkurencji;
4) z innym niż wymienione w pkt 1–3 naruszeniem przepisów o umowie koncesji na
roboty budowlane lub usługi, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania
o zawarcie umowy koncesji.
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2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy koncesji:
1) bez zachowania formy pisemnej;

˃ 2) z pominięciem terminu, w jakim może ona być zawarta, z wyłączeniem
przypadków dopuszczonych w przepisach o umowie koncesji na roboty budowlane
lub usługi;

˃ 3) na czas dłuższy niż określony w przepisach o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;

˃ 4) przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie
odwołania wniesionego w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji.

3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania
o zawarcie umowy koncesji z na-ruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi.
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4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy koncesji
z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.
6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania
o zawarcie umowy koncesji osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na
podstawie przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.
7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez osoby
wykonujące czynności w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji po stronie
zamawiającego lub mogące mieć wpływ na jego wynik oświadczenia o braku lub
istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania.
8. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie
koncesji na roboty budowlane lub usługi ustalenie szacunkowej wartości umowy
koncesji, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o umowie koncesji
na roboty budowlane lub usługi, o niższej wartości.
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9. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie koncesji
na roboty budowlane lub usługi:
1) łączenie przedmiotu umowy koncesji,
2) dzielenie przedmiotu umowy koncesji,
3) podejmowanie decyzji o zawarciu jednej umowy koncesji lub kilku odrębnych umów koncesji
– w celu uniknięcia stosowania tych przepisów.
10. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi wybranie metody wykorzystywanej do
szacowania wartości umowy koncesji w celu uniknięcia stosowania tych przepisów.
11. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi opisanie przedmiotu umowy koncesji.
12. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie
koncesji na roboty budowlane lub usługi określenie kryteriów kwalifikacji.
13. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie
koncesji na roboty budowlane lub usługi określenie kryteriów oceny ofert.
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Art. 18. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
1) zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie
lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz.
61, 245, 791 i 1089);

Obowiązki w zakresie przeprowadzenia oraz rozliczenia inwentaryzacji zostały
uregulowane, w szczególności w art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.)
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Art. 18. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
2) 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.
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Art. 18a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaniechanie prowadzenia
audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych do tego zobowiązanej,
wskutek niezatrudniania audytora wewnętrznego albo niezawierania umowy
z usługodawcą.
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Art. 18b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest 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 sektora finansów publicznych;
2) zaciągnięcie zobowiązania niemieszczącego się w planie finansowym jednostki
sektora finansów publicznych.
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Art. 18c. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie lub
nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych
obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych,
jeżeli miało ono wpływ na:
1) uszczuplenie wpływów należnych tej jednostce, Skarbowi Państwa lub jednostce
samorządu terytorialnego;
2) dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej
w planie finansowym jednostki;
3) zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową,
uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego
upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań przez
jednostkę sektora finansów publicznych;
4) niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki, w tym obowiązku zwrotu
należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
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5) udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie
określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;
5a) zawarcie umowy ramowej bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym
w przepisach o zamówieniach publicznych;
6) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej
z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących formy pisemnej
umowy, okresu, na który umowa może być zawarta, lub w przypadku wniesienia
odwołania, terminu jej zawarcia;
7) niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby
podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów
o zamówieniach publicznych;
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8) unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem
przepisów o zamówieniach publicznych określających przesłanki unieważnienia tego
postępowania;
9) zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z koncesjonariuszem, który
nie został wybrany zgodnie z przepisami o umowie koncesji na roboty budowlane lub
usługi;
10) zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z naruszeniem przepisów
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi dotyczących formy pisemnej
umowy, okresu, na który umowa może być zawarta, lub w przypadku wniesienia
odwołania na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty – terminu jej zawarcia;
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11) unieważnienie postępowania o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub
usługi z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;
12) dokonanie, w zakresie gospodarki finansowej lub w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub przygotowaniu tego postępowania albo w postępowaniu
o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, czynności naruszającej
dyscyplinę finansów publicznych przez osobę nieupoważnioną do wykonania tej
czynności;
13) działanie lub zaniechanie skutkujące zapłatą ze środków publicznych kary, grzywny
lub opłaty stanowiącej sankcję finansową, do których stosuje się przepisy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do należności, o których mowa w art. 5 ust. 3.
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Kary za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych



Art. 31. 1. Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:
1) upomnienie;
2) agana;
3) kara pieniężna;
4) zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

2. Karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego
wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych -
obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - należnego w roku,
w którym doszło do tego naruszenia.
3. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2,
karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do pięciokrotności przeciętnego
wynagrodzenia.
4. Karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
wymierza się na okres od roku do 5 lat.
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Art. 32. 1. Ukaranie karą nagany lub karą pieniężną wywołuje, określone w odrębnych
przepisach, skutki wynikające z ujemnej lub negatywnej oceny kwalifikacyjnej.
2. Ukaranie karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi wyklucza, przez czas określony w orzeczeniu o ukaraniu, możliwość:
1) pełnienia funkcji:

˃ a) kierownika, zastępcy kierownika lub dyrektora generalnego,

˃ b) członka zarządu,

˃ c) skarbnika, głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego,

˃ d) kierownika lub zastępcy kierownika komórki bezpośrednio odpowiedzialnej za
wykonywanie budżetu lub planu finansowego

- jednostki sektora finansów publicznych;
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2) reprezentowania interesów majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu
terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych;
3) członkostwa w organach stanowiących, nadzorczych i wykonawczych państwowych
i samorządowych osób prawnych.
3. Ukaranie karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi nie ogranicza prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) na wójta,
burmistrza i prezydenta miasta.
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Art. 33. 1. Organ orzekający w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
wymierza karę według swojego uznania, w granicach określonych w ustawie,
uwzględniając stopień szkodliwości dla finansów publicznych naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, stopień winy, a także cele kary w zakresie społecznego
oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i dyscyplinujące, które ma osiągnąć w stosunku
do ukaranego.
1a. Wymierzając karę za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wywołujące skutki
finansowe, organ orzekający bierze pod uwagę również relację wysokości skutku
finansowego do:
1) wysokości kwoty wydatków albo kosztów określonej w planie finansowym jednostki
sektora finansów publicznych lub
2) wysokości kwoty środków publicznych przekazanych do wykorzystania lub
dysponowania w roku budżetowym podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów
publicznych.
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2. Wymierzając karę, organ orzekający uwzględnia motywy i sposób działania,
okoliczności działania lub zaniechania, jak również właściwości, warunki osobiste osoby
odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jej doświadczenie
zawodowe, sposób wywiązywania się z obowiązków służbowych oraz zachowanie po
naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
3. Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której
dotyczą.
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Art. 34. 1. Karę określoną w art. 31 ust. 1 pkt 4 wymierza się w przypadku rażącego
naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
2. Karę określoną w art. 31 ust. 1 pkt 4 można wymierzyć również w przypadku
ponownego ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Art. 34a. Karę pieniężną albo karę nagany można wymierzyć w szczególności
w przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych, którego stopień szkodliwości
dla finansów publicznych jest znaczny, z tym że jeżeli wskutek naruszenia:
1) nie została wpłacona lub zwrócona należność Skarbu Państwa, jednostki samorządu
terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych w znacznej wysokości,
2) bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia zaciągnięto
zobowiązanie lub dokonano wydatku w znacznej wysokości,
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3) zapłacono ze środków publicznych odsetki, kary lub opłaty albo oprocentowanie
w znacznej wysokości,
4) udzielono zamówienia publicznego z istotnym naruszeniem zasady uczciwej
konkurencji lub zasady równego traktowania wykonawców
- wymierza się karę pieniężną.

Art. 35. Karę upomnienia można wymierzyć w szczególności w przypadku, gdy stopień
szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie jest znaczny.
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Art. 36. 1. W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można, biorąc
pod uwagę rodzaj i okoliczności naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub
właściwości i warunki osobiste sprawcy naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
wymierzyć karę łagodniejszego rodzaju, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
2. Jako okoliczności łagodzące można uwzględnić w szczególności:
1) działanie lub zaniechanie ze szczególnych pobudek lub w szczególnych warunkach,
zasługujących na uwzględnienie, w tym w celu zapobieżenia szkodzie w mieniu
publicznym;
2) wyróżnianie się przed popełnieniem naruszenia dyscypliny finansów publicznych
wzorowym spełnianiem obowiązków zawodowych;
3) przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw naruszenia dyscypliny finansów
publicznych lub podjęcie o to starań.
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3. Odstąpienia od wymierzenia kary nie stosuje się:
1) wobec sprawcy naruszenia dyscypliny finansów publicznych popełnionego w czasie,
gdy nie uległo zatarciu prawomocnie orzeczone ukaranie za inne naruszenie dyscypliny
finansów publicznych;
2) w przypadku gdy stopień szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych
jest rażący.
4. W przypadku gdy w związku z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych nastąpiło
uszczuplenie środków publicznych w znacznej wysokości, można odstąpić od
wymierzenia kary, jeżeli przed wydaniem orzeczenia środki wyrównujące to
uszczuplenie zostały w całości wpłacone lub zwrócone na rzecz Skarbu Państwa,
jednostki samorządu terytorialnego lub innej właściwej jednostki sektora finansów
publicznych.
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Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Art. 37. Sprawcy, który dopuścił się kilku czynów 
stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
a sprawa o te czyny jest objęta jednym postępowaniem, 
wymierza się jedną karę za wszystkie czyny.



Art. 38. 1. Karalność naruszenia dyscypliny finansów publicznych ustaje, jeżeli od czasu
jego popełnienia upłynęły 3 lata. Jeżeli jednak w tym okresie wszczęto postępowanie
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, karalność ustaje z upływem 2 lat od
zakończenia tego okresu.

Art. 40. 1. Zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych następuje z
mocy prawa, jeżeli od dnia wykonania kary lub przedawnienia jej wykonania upłynęły 2
lata.
2. W razie odstąpienia od wymierzenia kary zatarcie ukarania z mocy prawa następuje
po upływie roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
3. Z chwilą zatarcia ukarania uważa się je za niebyłe.

93



Organy właściwe 
w sprawach o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych



Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Art. 42. 1. Organami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych pierwszej instancji są komisje orzekające w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, zwane dalej "komisjami orzekającymi".
2. Organem orzekającym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
drugiej instancji jest Główna Komisja Orzekająca w Sprawach
o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, zwana dalej "Główną Komisją
Orzekającą".
3. Kadencja komisji orzekających i Głównej Komisji Orzekającej trwa 4 lata.
4. Kadencja komisji orzekającej i Głównej Komisji Orzekającej rozpoczyna się
w dniu powołania przewodniczącego danej komisji. Powołanie przewodniczącego po
rozpoczęciu kadencji danej komisji nie skutkuje wydłużeniem okresu kadencji.
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Art. 46. Komisjami orzekającymi są:
1) wspólna komisja orzekająca;
2) międzyresortowe komisje orzekające przy:

a) ministrze właściwym do spraw finansów publicznych,

b) ministrze właściwym do spraw administracji publicznej,

c) Ministrze Sprawiedliwości
3) komisja orzekająca przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
4) regionalne komisje orzekające przy regionalnych izbach obrachunkowych.
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Art. 47. 1. Wspólna komisja orzekająca orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych w zakresie realizacji budżetu państwa w częściach:
1) Kancelaria Sejmu;
2) Kancelaria Senatu;
3) Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
4) Sąd Najwyższy;
5) Naczelny Sąd Administracyjny;
6) Trybunał Konstytucyjny;
7) Najwyższa Izba Kontroli;
8) Rzecznik Praw Obywatelskich;
9) Rzecznik Praw Dziecka;
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Art. 47. 1. Wspólna komisja orzekająca orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych w zakresie realizacji budżetu państwa w częściach:
10) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji;
11) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
12) Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu;
13) Krajowe Biuro Wyborcze;
14) Państwowa Inspekcja Pracy;
15) Krajowa Rada Sądownictwa.
2. Wspólna komisja orzekająca orzeka również w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych w odniesieniu do jednostek otrzymujących środki publiczne
przekazane z części budżetu państwa określonych w ust. 1.
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Art. 49. Międzyresortowa komisja orzekająca przy ministrze właściwym do spraw
administracji publicznej orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych w zakresie dotyczącym:

(…)
3) osób pełniących funkcje marszałka województwa, członka zarządu województwa
i głównego księgowego budżetu województwa (skarbnika województwa);
4) osób pełniących funkcje wojewody, wicewojewody, dyrektora generalnego urzędu
wojewódzkiego i głównego księgowego części budżetowej, której dysponentem jest
wojewoda;

(…).
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Art. 51. Regionalna komisja orzekająca orzeka, zgodnie z terytorialnym zasięgiem
działania regionalnej izby obrachunkowej, przy której została utworzona, w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotyczącym:
1) jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, z wyłączeniem
osób, o których mowa w art. 49 pkt 3;
2) realizacji budżetu wojewody, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 49 pkt 4;
3) jednostek podległych i nadzorowanych przez wojewodę;
4) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych;
5) innych jednostek otrzymujących środki publiczne przekazane z budżetów jednostek
samorządu terytorialnego lub innych środków publicznych, którymi dysponują te
jednostki;
6) innych jednostek w zakresie środków otrzymanych z budżetu wojewody lub z innych
środków, którymi dysponuje wojewoda.
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Art. 51a. 1. Właściwość komisji orzekającej ustala się według stanu na dzień popełnienia
naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
2. W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych popełnionego przez więcej
niż jedną osobę, jeżeli jednym z obwinionych jest:
1) osoba wymieniona w art. 49 pkt 3 i 4 - właściwa jest międzyresortowa komisja
orzekająca przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej, z zastrzeżeniem
pkt 2;
2) osoba wymieniona w art. 50 pkt 4 - właściwa jest komisja orzekająca przy Szefie
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3. Wyłączenie do odrębnego rozpoznania sprawy jednej z osób, o których mowa w ust.
2, po złożeniu wniosku o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie
zmienia właściwości ustalonej zgodnie z ust. 2.
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Organy właściwe do wypełniania funkcji oskarżyciela

Art. 57. 1. Organami właściwymi do prowadzenia postępowania wyjaśniającego
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wypełniania funkcji
oskarżyciela w pierwszej instancji są rzecznicy dyscypliny finansów publicznych, zwani
dalej "rzecznikami dyscypliny", i ich zastępcy.
2. Zastępca rzecznika dyscypliny w zakresie spraw przekazanych przez rzecznika
dyscypliny wykonuje zadania i podejmuje wszystkie czynności określone w ustawie dla
rzecznika dyscypliny.
3. W zakresie sprawowanej funkcji rzecznik dyscypliny jest przełożonym swoich
zastępców.
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Art. 58. 1. Organem właściwym do wypełniania funkcji oskarżyciela w drugiej instancji
jest Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, zwany dalej "Głównym
Rzecznikiem", i jego zastępcy.
2. Zastępca Głównego Rzecznika w zakresie spraw przekazanych przez Głównego
Rzecznika wykonuje zadania i podejmuje wszystkie czynności określone w ustawie dla
Głównego Rzecznika.
3. Główny Rzecznik jest w zakresie sprawowanej funkcji przełożonym swoich zastępców
oraz rzeczników dyscypliny i ich zastępców.
4. Rzecznicy dyscypliny i ich zastępcy są obowiązani do udziału w szkoleniach z zakresu
problematyki finansów publicznych i prawa.
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Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1) dwuinstancyjność postępowania - art. 72
Postępowanie obejmuje:
- postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika
- postępowanie przed komisją orzekającą
- postępowanie odwoławcze przed Główną Komisją Orzekającą
2) kondyktoryjność postępowania przed komisją orzekającą oraz Główną Komisją
Orzekającą – art. 73
3) prawo do obrony w toku całego postępowania - art. 74

/przedstawienie dowodów, pomoc jednego obrońcy/
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4) domniemanie niewinności

Art. 76. 1. Obwinionego uważa się za niewinnego, dopóki jego odpowiedzialność za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie zostanie udowodniona i potwierdzona
prawomocnym orzeczeniem w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Obwiniony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności i może bez podania
powodów odmówić składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania.
3. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego. /in dubio
pro reo/
4. Podstawą rozstrzygania mogą być jedynie dowody ujawnione w postępowaniu przed
organem orzekającym.
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5) prawda obiektywna

Art. 80. 1. Organy prowadzące postępowanie są obowiązane badać oraz uwzględniać
okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego.
2. Organy prowadzące postępowanie są obowiązane, w niezbędnym zakresie, pouczać
jego uczestników o ciążących na nich obowiązkach i przysługujących im prawach oraz
udzielać im wyjaśnień i informacji o tych prawach i obowiązkach, tak aby w toku
postępowania jego uczestnicy nie ponieśli szkody z powodu nieznajomości przepisów,
dotyczących postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
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Art. 93. 1. Zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, zwane dalej "zawiadomieniem", składa niezwłocznie
do właściwego rzecznika dyscypliny:
1) kierownik jednostki sektora finansów publicznych,
2) kierownik podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu
przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne,
3) organ sprawujący nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych,
4) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
5) organ kontroli lub kierownik jednostki prowadzącej kontrolę jednostki sektora
finansów publicznych,
6) dysponent przekazujący środki publiczne jednostce sektora finansów publicznych lub
podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych,
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7) organ założycielski jednostki sektora finansów publicznych
- zwany dalej "zawiadamiającym".
2. Zawiadamiającemu przysługuje prawo do żądania informacji niezbędnych do 
sporządzenia zawiadomienia.
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Art. 94. 1. Zawiadomienie zawiera co najmniej:
1) datę, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres i podpis zawiadamiającego;
2) określenie ujawnionego naruszenia dyscypliny finansów publicznych wraz
z podaniem sposobu, czasu jego popełnienia oraz naruszonego przepisu prawa;
3) wskazanie okoliczności, w jakich doszło do naruszenia dyscypliny finansów
publicznych, a także określenie wysokości środków finansowych będących przedmiotem
naruszenia lub wysokości skutków finansowych;
4) informację, czy przedstawione naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest
przedmiotem postępowania karnego, postępowania w sprawie o wykroczenie,
postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.
2. Zawiadomienie zawiera również, w miarę możliwości, wskazanie imienia i nazwiska,
adresu zamieszkania osoby, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych, adresu
pracodawcy i stanowiska zajmowanego przez tę osobę w czasie popełnienia naruszenia,
a także nazwy i adresu jej aktualnego pracodawcy.
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2a. Do zawiadomienia dołącza się, w miarę możliwości, materiał zebrany w trakcie
kontroli lub innych działań, w wyniku których ujawniono naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, potwierdzający fakt lub okoliczności popełnienia tego naruszenia,
w szczególności protokół kontroli lub wynik kontroli. Kopie dołączanych dokumentów
potwierdza się za zgodność z oryginałem
3. Zawiadomienie pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli nie zawiera danych
pozwalających na zidentyfikowanie zawiadamiającego
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4. Jeżeli zawiadomienie nie zawiera któregokolwiek z elementów wymienionych w ust.
1 pkt 2 lub podpisu zawiadamiającego, rzecznik dyscypliny zwraca zawiadomienie,
wskazując braki złożonego zawiadomienia.
5. Jeżeli zawiadomienie nie zawiera któregokolwiek z elementów wymienionych w ust.
1 pkt 3 i 4, rzecznik dyscypliny uzupełnia braki we własnym zakresie albo wskazuje je
zawiadamiającemu, wzywając go jednocześnie do ponownego złożenia uzupełnionego
zawiadomienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia wezwania.
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Czynności sprawdzające 
i postępowanie wyjaśniające



Art. 96. 1. Na podstawie zawiadomienia rzecznik dyscypliny podejmuje czynności
sprawdzające w celu stwierdzenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania
wyjaśniającego.
2. Rzecznik dyscypliny może wzywać zawiadamiającego, kierownika jednostki, której
zawiadomienie dotyczy, oraz organ sprawujący nad nią nadzór lub dysponenta, który
przekazał środki publiczne do złożenia wyjaśnień, przekazania opinii oraz do wydania
albo okazania dokumentu mającego znaczenie w sprawie, w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania. Przepisy art. 91c i 92 stosuje się odpowiednio.
3. Dokumenty, opinie lub inne informacje, zawierające informacje niejawne, przekazuje
się rzecznikowi dyscypliny w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie
informacji niejawnych tylko w przypadku zwolnienia z obowiązku zachowania
tajemnicy, o którym mowa w art. 91 ust. 5.
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Art. 96a. 1. Rzecznik dyscypliny z urzędu bada swoją właściwość.
2. Stwierdzenie niewłaściwości i przekazanie sprawy właściwemu rzecznikowi dyscypliny
może nastąpić nie później niż do zakończenia postępowania wyjaśniającego. Rzecznik
dyscypliny, któremu przekazano sprawę, prowadzi ją w dalszym ciągu.
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Art. 97. 1. Po zakończeniu czynności sprawdzających rzecznik dyscypliny wydaje
postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego albo o odmowie jego
wszczęcia
2. Jeżeli postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego nie obejmuje
wszystkich naruszeń dyscypliny finansów publicznych wskazanych w zawiadomieniu,
rzecznik dyscypliny wydaje - w zakresie tych naruszeń - postanowienie o odmowie
wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Art. 99. Rzecznik dyscypliny może wszcząć postępowanie wyjaśniające:
1) wobec osoby, która nie była wymieniona w zawiadomieniu;
2) w zakresie czynu, którego nie wymieniono w zawiadomieniu.
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Art. 78. 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, z zastrzeżeniem ust. 3,
gdy:
1) zarzucanego czynu nie popełniono;
2) w zarzucanym czynie brak jest znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
3) nastąpiło przedawnienie karalności;
4) obwiniony zmarł;
5) obwiniony na mocy przepisów szczególnych nie podlega orzecznictwu w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
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Czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające

Art. 78. 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, z 
zastrzeżeniem ust. 3, gdy:
6) w sprawie o ten sam czyn, popełniony przez tego samego 
obwinionego, zostało wydane prawomocne postanowienie lub 
orzeczenie komisji orzekającej albo w tej samej sprawie przeciwko 
temu samemu obwinionemu toczy się przed komisją orzekającą 
wcześniej wszczęte postępowanie;
7) zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 27 ust. 1 lub art. 28 
ust. 1;
8) zachodzi inna okoliczność wykluczająca z mocy ustawy orzekanie 
w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.



Wniosek o ukaranie
Art. 109. 1. Z wnioskiem o ukaranie występuje rzecznik dyscypliny.
Art. 110. 1. Wniosek o ukaranie zawiera:
1) oznaczenie organu oraz osoby występującej z wnioskiem o ukaranie;
2) imię, nazwisko, adres zamieszkania obwinionego;
3) wskazanie miejsca zatrudnienia, adresu pracodawcy i stanowiska zajmowanego przez
obwinionego w czasie popełnienia zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
4) określenie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych wraz ze wskazaniem
sposobu i czasu jego popełnienia, naruszonego przepisu prawa oraz przepisu ustawy
określającego to naruszenie;
5) wskazanie okoliczności, w jakich doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
a także jeżeli nastąpiło uszczuplenie środków publicznych, przekroczenie upoważnienia do
dokonywania wydatków ze środków publicznych, do zaciągnięcia zobowiązań lub niewykonanie
zobowiązań albo zapłata odsetek, kar lub opłat - określenie ich wysokości;
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6) wskazanie dowodów;
7) informację, czy obwiniony przed popełnieniem zarzucanego naruszenia dyscypliny
finansów publicznych był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
8) określenie, jakiej kary domaga się oskarżyciel;
9) uzasadnienie oparte na wynikach postępowania wyjaśniającego.
2. Do wniosku o ukaranie dołącza się postanowienie o wszczęciu postępowania
wyjaśniającego, a także zebrany materiał dowodowy oraz dowody i wyjaśnienia
przedstawione przez obwinionego na swoją obronę lub informację o odmowie ich
złożenia.
3. Do wniosku o ukaranie dołącza się, w miarę możliwości, także:
1) zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, obliczonego jak za urlop wypoczynkowy,
otrzymywanego przez obwinionego w czasie popełnienia zarzucanego naruszenia
dyscypliny finansów publicznych oraz nazwę i adres aktualnego pracodawcy tej osoby;
2) opinię przełożonych o sposobie wywiązywania się obwinionego z obowiązków
służbowych.
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Postępowanie przed komisją orzekającą/rozprawa

Art. 111. 1. Komisje orzekające badają swoją właściwość z urzędu.
2. Stwierdzenie niewłaściwości i przekazanie sprawy właściwej komisji orzekającej może
nastąpić nie później niż do otwarcia postępowania dowodowego.

Art. 134. 1. Komisja orzekająca orzeka na podstawie materiału dowodowego
ujawnionego na rozprawie i rozstrzyga większością głosów. Głosowanie przeprowadza
się oddzielnie dla każdej rozstrzyganej kwestii.
2. Orzeczenie podpisują przewodniczący i członkowie składu orzekającego, nie
wyłączając przegłosowanego, który podpisując rozstrzygnięcie ma prawo zaznaczyć na
nim swoje zdanie odrębne. Uzasadnienie zdania odrębnego dołącza się do akt sprawy.
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Postępowanie przed komisją orzekającą/rozprawa

Art. 135. 1. Komisja orzekająca wydaje orzeczenie o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych albo orzeczenie o uniewinnieniu, albo orzeczenie
o umorzeniu postępowania.

Art. 137. 1. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom na piśmie, w terminie
21 dni od dnia jego ogłoszenia.
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Zażalenia i odwołania

Art. 138. 1. Zażalenie na postanowienie rzecznika dyscypliny wnosi się do Głównego
Rzecznika. Zażalenie na zarządzenie i na postanowienie przewodniczącego komisji
orzekającej wnosi się do Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. Zażalenie na
postanowienie komisji orzekającej, na postanowienie Głównego Rzecznika oraz na
postanowienie Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej wnosi się do Głównej
Komisji Orzekającej.
2. Odwołanie od orzeczenia komisji orzekającej wnosi się do Głównej Komisji
Orzekającej.
3. Środek zaskarżenia, przysługujący w zakresie określonym w ustawie, wnosi się na
piśmie, za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżane zarządzenie, postanowienie
albo orzeczenie, w terminie 14 dni od jego doręczenia, z zastrzeżeniem art. 91b ust. 4
i art. 112 ust. 3.
4. Środek zaskarżenia może dotyczyć całości lub części zaskarżonego rozstrzygnięcia.
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Zażalenia i odwołania

5. W treści środka zaskarżenia należy określić, jakiego rozstrzygnięcia domaga się
skarżący. Środek zaskarżenia wnoszony przez rzecznika dyscypliny lub obrońcę powinien
zawierać także zarzuty stawiane zaskarżanemu rozstrzygnięciu.
6. Z treści środka zaskarżenia powinno wynikać, czy jest on wnoszony na korzyść, czy na
niekorzyść obwinionego. Rzecznik dyscypliny może wnosić środki zaskarżenia również
na korzyść obwinionego.
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Wykonywanie prawomocnych orzeczeń w sprawach 
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Art. 153. 1. Przewodniczący komisji orzekającej niezwłocznie przekazuje prawomocne
orzeczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
1) obwinionemu;
2) kierownikowi jednostki, w której zatrudniony jest obwiniony;
3) kierownikowi jednostki, w której nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów
publicznych;
4) Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej.
2. Jeżeli obwiniony jest kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych,
orzeczenie przekazuje się także organowi sprawującemu nadzór nad tą jednostką.
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Koszty

Art. 167. 1. Każdy uznany za odpowiedzialnego za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych zwraca - na rzecz Skarbu Państwa - koszty postępowania. Koszty te określa
się ryczałtowo w wysokości 10 % przeciętnego wynagrodzenia.
2. W przypadku uniewinnienia obwinionego albo umorzenia postępowania koszty
postępowania ponosi Skarb Państwa.

Art. 169. Na prawomocne orzeczenia i postanowienia Głównej Komisji Orzekającej
kończące postępowanie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Wniesienie
skargi wstrzymuje wykonanie prawomocnego orzeczenia w sprawie o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.
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Skarga do sądu administracyjnego

Art. 169. 1. Na prawomocne orzeczenia i postanowienia Głównej Komisji Orzekającej
kończące postępowania stronom przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Wniesienie skargi wstrzymuje wykonanie prawomocnego orzeczenia w sprawie
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Na postanowienia Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej, kończące
postępowania, wydane w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie
przyjęcia środka zaskarżenia osobie, która złożyła ten środek zaskarżenia, przysługuje
skarga do sądu administracyjnego.
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Dziękuję za uwagę


