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Przedmowa
Publikacja niniejsza jest owocem III Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Dyscyplina Finansów 
Publicznych – 10 lat obowiązywania ustawy. Konferencja ta, tradycyjnie już, stanowi płaszczyznę 
spotkań różnych środowisk zainteresowanych prawidłowym gospodarowaniem środkami publicz
nymi czy udzielaniem zamówień publicznych. Wymiana poglądów następuje w oparciu o system 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, który stoi na straży legalności 
działań w tych zakresach.

Autorzy publikacji prezentują więc swoje stanowiska w trzech grupach zagadnień – gospodarowanie 
środkami publicznymi, udzielanie zamówień publicznych oraz postępowanie w sprawach o naru
szenie dyscypliny finansów publicznych. Bardzo cenna jest swego rodzaju interdyscyplinarność tej 
publikacji. Zagadnienia te omawiane są bowiem zarówno przez prawników, jak i ekonomistów. 
Podkreślić należy też rozważania na temat etycznego wymiaru działalności administracji publicznej 
oraz znaczeniu pojęcia „dobra wspólnego” dla normatywnej koncepcji gospodarowania środkami 
publicznymi. 

Na podstawie zaprezentowanych poglądów można też ustalić kilka tez o charakterze ogólnym. 

Przede wszystkim, nadal widoczne jest niedostateczne wdrożenie procedur z zakresu kontroli, 
również zarządczej, w gospodarowaniu środkami publicznymi. Niepokoją zjawiska, które nie sprzy
jają zarówno integralności systemu finansów publicznych, jak i systemu zamówień publicznych. 
Mowa tu także o działaniach ustawodawcy, tak krajowego, jak i unijnego. Palącym staje się problem 
wprowadzenia regulacji kompleksowych dotyczących finansów publicznych i uniemożliwiających 
regulowanie poszczególnych instytucji prawa finansów publicznych w ustawach szczegółowych. 
Konieczne jest wypracowanie i wdrożenie spójnej wizji systemu finansów publicznych i unikanie 
wprowadzania partykularnych rozwiązań wynikających z koniunktury. 

Równie istotne jest racjonalne wdrożenie nowych dyrektyw zamówieniowych. Nowe przepisy po
winny być tak sformułowane, aby uwzględniały naturę zamówień publicznych, a ich implementacja 
nie prowadziła do rozwiązań, które komplikują dotychczasowe procedury, a co gorsze, skutkują 
wydatkowaniem środków publicznych w sposób niecelowy z punktu widzenia ich pochodzenia 
i przeznaczenia oraz nieoszczędny. Publikacja niniejsza, ze względu na swój pogłębiony charakter, 
jest próbą zdiagnozowania rzeczywistości w tym zakresie, z uwzględnieniem racjonalności zacho
wania się osób podejmujących decyzje, co z kolei wynika z konieczności dostosowania się do zasad 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Trzecia płaszczyzna obejmuje refleksje związane z funkcjonowaniem systemu odpowiedzialno
ści za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dziesięć lat doświadczeń pozwala na pewne 
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podsumowania i wnioski. Nie ulega wątpliwości, że działanie systemu jest celowe i potrzebne, 
choćby w wymiarze prewencyjnym i edukacyjnym. Konieczne wydaje się przemyślenie systemu 
tak w aspekcie podmiotowym, jak i proceduralnym, a także rozważenie, czy przyjęty model z roz
budowanymi gwarancjami procesowymi, przy charakterze stosowanych sankcji nie mógłby zostać 
uproszczony.
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