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Rozdział II. Podmiotowy zakres
odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych
(art. 4 i 4a DyscypFinPubU)

1. Uwagi wst pne
Krąg podmiotów zdolnych do ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych wyznacza art. 4 DyscypFinPubU oraz – w odniesieniu do nieprawi-
dłowości w zakresie gospodarowania bezzwrotnymi środkami pochodzącymi ze źródeł
zagranicznych – art. 4a DyscypFinPubU. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych ponoszą:

1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jed-
nostki sektora finansów publicznych albo organu zarządzającego podmiotu nieza-
liczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania
lub dysponowania środki publiczne, lub zarządzającego mieniem tych jednostek
albo podmiotów;

2) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;
3) pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym od-

rębną ustawą lub na  jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w ta-
kiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn na-
ruszający dyscyplinę finansów publicznych;

4) osoby wykonujące w  imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów pu-
blicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki pu-
bliczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem
tymi środkami.

Z reguły jednoosobowego kierownictwa w jednostce sektora finansów publicznych oraz
domniemania odpowiedzialności kierownika jednostki za całość gospodarki finansowej
wynika, że za każdy z deliktów określonych w art. 5–18c DyscypFinPubU odpowiedzial-
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ność ponosi kierownik jednostki sektora finansów publicznych. Większość obowiązków,
których niewykonanie lub nienależyte wykonanie skutkować może odpowiedzialnością
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, i związaną z tym odpowiedzialność, kie-
rownik może powierzyć pracownikowi jednostki. W razie skutecznego powierzenia pra-
cownikowi obowiązków odpowiedzialność kierownika za ich niewykonanie lub nienale-
żyte wykonanie jest wyłączona.

Spośród ustawowego katalogu czynów kwalifikowanych w art. 5–18c DyscypFinPubU
jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych wyłączone jest powierzenie pracowni-
kowi jednostki obowiązków i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych w trzech obszarach:

1) sprawozdawczości jednostki, tj. niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie
sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich roz-
dysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej (art. 18 pkt 2 DyscypFinPubU). Odpowiedzial-
ność za wykonywanie obowiązków w obszarze sprawozdawczości, jako czynności
z zakresu reprezentacji jednostki, ponosi jedynie kierownik jednostki (lub osoba
działająca w jego imieniu jako kierownik jednostki), wyłącznie uprawniony do re-
prezentowania (wyr. WSA w Warszawie z 26.4.2010 r., V SA/Wa 103/10, Legalis);

2) audytu wewnętrznego, tj. zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego w jed-
nostce sektora finansów publicznych do tego zobowiązanej, wskutek niezatrudnia-
nia audytora wewnętrznego albo niezawierania umowy z usługodawcą (art. 18a
DyscypFinPubU), ponieważ zapewnienie funkcjonowania audytu wewnętrznego
należy do obowiązków kierownika jednostki;

3) kontroli zarządczej, tj.  niewykonania lub nienależytego wykonania przez kie-
rownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli
zarządczej w  jednostce sektora finansów publicznych, jeżeli miało ono wpływ
na uchybienia w gospodarce finansowej jednostki (art. 18c DyscypFinPubU), za-
pewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej należy do obowiązków kierownika
jednostki (art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 FinPubU).

Zgodnie z  ogólną normą kompetencyjną, za całość procesów składających się na  go-
spodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych odpowiedzialność, w tym
za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, ponosi jej kierownik (art. 53 ust. 1
FinPubU). Odpowiedzialność innych pracowników jednostki zależna jest od zakresu obo-
wiązków przekazanych im do realizacji przez kierownika jednostki. Prawną podstawę
powierzenia obowiązków, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie skutkuje
naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, stanowi art.  53 ust.  2 FinPubU (obo-
wiązki w  zakresie gospodarki finansowej), art.  4 ust.  5 RachunkU (obowiązki w  za-
kresie rachunkowości) oraz art. 18 ust. 2 ZamPublU (czynności w zakresie zamówień
publicznych).
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Dla ważności (skuteczności) powierzenia obowiązków i  odpowiedzialności pracowni-
kowi jednostki, zgodnie z art. 53 ust. 2 FinPubU, konieczne jest spełnienie następujących
warunków:

1) osoba, której powierzane są obowiązki, jest pracownikiem jednostki (przepisy nie
dopuszczają możliwości powierzenia obowiązków i  odpowiedzialności na  innej
podstawie niż stosunek pracy, np. umowy o dzieło lub zlecenia);

2) powierzenia obowiązków pracownikowi dokonuje kierownik jednostki lub osoba
działająca w jego imieniu (np. w razie nieobecności kierownika). Niedopuszczalne
jest delegowanie przez kierownika jednostki kompetencji do powierzenia pracow-
nikowi obowiązków, których wykonywanie związane jest z  odpowiedzialnością
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, innej osobie;

3) wyczerpujące wyliczenie powierzanych obowiązków (powierza się „określone”
obowiązki);

4) wskazanie osoby, której obowiązki są powierzane. Wskazanie pracownika nastę-
puje poprzez podanie jego imienia i nazwiska w przypadku powierzenia w drodze
odrębnego imiennego upoważnienia. Powierzenie obowiązków w drodze regula-
minu organizacyjnego polega na wyliczeniu w tym dokumencie obowiązków osoby
zatrudnionej każdorazowo na określonym stanowisku;

5) określenie daty powierzenia obowiązków. W przypadku imiennego upoważnienia
data powinna być wyraźnie wskazana w treści dokumentu, natomiast przy powie-
rzeniu w drodze wskazania w regulaminie organizacyjnym jednostki data powinna
wynikać z  umowy o  pracę zawartej z  pracownikiem lub podpisania przez niego
oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem organizacyjnym lub jego zmianą;

6) oświadczenie pracownika jednostki, opatrzone datą, o  przyjęciu powierzonych
obowiązków.

2. Pytania i odpowiedzi

2.1. Oczekiwanie znajomości prawa od wójta gminy

Pytanie: Podpisując umowę na  budowę gimnazjum wraz z  halą widowiskowo-sportową,
wójt gminy zaciągnął zobowiązanie na kwotę blisko 13 mln zł, podczas gdy uchwała rady
gminy pozwalała przeznaczyć na ten cel w danym okresie jedynie kwotę 4,5 mln zł. Umowa
powyższa została kontrasygnowana przez skarbnika gminy. Czy w związku z tym, że skarb-
nik potwierdził istnienie środków finansowych w budżecie gminy na przedmiotowy cel, wójt
poniesie odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Odpowiedź: Zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej limit ustalony w bu-
dżecie lub planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych jest naruszeniem
dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi osoba, która
zaciągnęła zobowiązanie, z reguły kierownik jednostki. Fakt kontrasygnowania umowy
będącej źródłem zobowiązania przez głównego księgowego jednostki (skarbnika) pozo-
staje bez wpływu na tę odpowiedzialność.
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Zgodnie z  art.  15 DyscypFinPubU, zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo
z przekroczeniem jego zakresu jest karalne. Zakres upoważnienia do zaciągania zobowią-
zań przez gminę wyznacza budżet, który jednocześnie stanowi prawną podstawę prowa-
dzenia przez nią gospodarki finansowej, jest opracowywany, uchwalany i wykonywany
w  sposób przewidziany prawem, przy jednoczesnym respektowaniu zasady jawności,
przejrzystości i zasady równowagi budżetowej. Organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego (wójt gminy) ma natomiast obowiązek realizacji uchwalonego budżetu,
odpowiedzialny jest za całość gospodarki finansowej, a w celu realizacji zadań może za-
ciągać zobowiązania pieniężne jedynie do górnej granicy zobowiązań określonych przez
organ stanowiący. Przekroczenie limitów ustalonych w uchwale budżetowej jest tożsame
z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań angażujących środki
publiczne i  skutkuje odpowiedzialnością za  naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych. Rada gminy upoważniła bowiem wójta do zaciągnięcia zobowiązania do kwoty
4,5 mln zł, a nie 13 mln zł.

Nawet fakt, że podpisana umowa miała kontrasygnatę skarbnika gminy (co utwierdziło
wójta w przekonaniu, że zaciąga zobowiązanie, które znajdzie pokrycie w dochodach
i przychodach gminy) nie zwalnia wójta z odpowiedzialności prawnej; świadczyć może
jedynie o nieumyślności jego zachowania. Wójt odpowiada za całość gospodarki finan-
sowej gminy (art. 53 ust. 1 FinPubU), a odpowiedzialność ta wymaga od niego zapozna-
nia się co najmniej z podstawowymi przepisami regulującymi tę gospodarkę. Odpowie-
dzialności za naruszenie podstawowych zasad gospodarki finansowej gminy ani treści
uchwały budżetowej nie wyłącza opieranie się na opiniach skarbnika gminy.

Ważne

Wójt gminy, z racji pełnionej funkcji, jest osobą szczególnie odpowiedzialną za dobro finansów pu-
blicznych, w związku z czym, w zakresie gospodarowania środkami publicznymi może podejmo-
wać jedynie te działania, które mają umocowanie w obowiązującym stanie prawnym.

W orzeczeniu z  23.3.2006  r. (DF/GKO/Odw.-90/119/2005/829, Legalis) GKO
podkreśliła, że wójt gminy pełni funkcję związaną ze  szczególną odpowiedzialnością
za środki publiczne i w związku z tym nie może podejmować decyzji o podpisaniu umowy
bez upewnienia się, że jego działanie jest zgodne z prawem. Od wójta gminy należy ocze-
kiwać podejmowania decyzji w sprawach finansowych gminy po przeprowadzeniu postę-
powania, które wykluczy łamanie prawa i marnotrawstwo środków publicznych. Stan-
dard wymagań wobec osób dysponujących środkami publicznymi przy podejmowaniu
decyzji rodzących konsekwencje finansowe jest z pewnością wyższy niż w stosunku do
przeciętnego obywatela.

Ważne

Nieświadomość tego, że dane działanie lub zaniechanie stanowi naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, nie zwalnia od odpowiedzialności, chyba że nieświadomość była usprawiedliwiona
(art. 23 ust. 1 DyscypFinPubU).
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 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  1 5  i   a r t.   2 3  u s t.   1  D y s c y p F i n P u b U,
•  a r t.  5 3  u s t.   1  F i n P u b U.

2.2. Działanie kierownika jednostki przez pracowników

Pytanie: Po kontroli RIO skierowała zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów pu-
blicznych przez burmistrza gminy polegającym na  udzieleniu zamówienia z  naruszeniem
przepisów o zamówieniach publicznych (tryb z wolnej ręki). Tymczasem burmistrz dyspono-
wał rekomendacjami pracowników gminy, którzy uznali tryb z wolnej ręki za tryb właściwy
i zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Jako burmistrz muszę formalnie podejmować
tysiące decyzji na rozmaitych polach, których zasadność oraz legalność obwarowana jest nie-
mal niepoliczalną ilością przepisów. Czy w związku z tym mogę odpowiadać za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych?

Odpowiedź: Odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finan-
sów publicznych, zgodnie z regułą jednoosobowego kierownictwa, ponosi kierownik tej
jednostki (art. 53 ust. 1 FinPubU). Pełniąc funkcję kierownika jednostki, musi on mieć
pracowników, na których część tych obowiązków będzie cedował, zwłaszcza w zakre-
sie oceny skutków prawnych i finansowych podejmowanych przez siebie decyzji. Konse-
kwencje błędnej oceny dokonanej przez pracownika jednostki w rzeczywistości z tytułu
dyscypliny finansów publicznych obciążają jej kierownika, który – w odniesieniu do pra-
cownika – zastosować może jedynie sankcje służbowe (dyscyplinarne).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 DyscypFinPubU, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finan-
sów publicznych określony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Za-
angażowanie odpowiednio przygotowanego pracownika i  powierzenie mu obowiązku
analizy dopuszczalności zastosowania trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki nie
oznacza automatycznie, że kierownik jednostki (burmistrz) dochował należytej staran-
ności w celu uniknięcia naruszenia przepisów prawa. Przyjęcie przeciwnego stanowiska
skutkowałoby w praktyce niemożnością przypisania odpowiedzialności żadnemu z kie-
rowników jednostki sektora finansów publicznych.

Ważne

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych w każdej sprawie posługuje się wykwalifiko-
wanymi urzędnikami – pracownikami danego urzędu. Nie jest możliwa sytuacja, w której kierow-
nik od początku do końca podejmuje i realizuje wszystkie czynności osobiście. Organizacja pracy
w urzędzie pozostaje jednak bez znaczenia dla odpowiedzialności kierownika jednostki z tytułu
dyscypliny finansów publicznych.

W zakresie naruszeń dyscypliny finansów publicznych związanych z udzielaniem zamó-
wień publicznych odpowiedzialność zamawiających ograniczona jest do udzielania za-
mówień bez stosowania ustawy lub z zastosowaniem wskazanych niekonkurencyjnych
trybów. Tego rodzaju weryfikacji powinien być w stanie dokonać każdy kierownik jed-
nostki sektora finansów publicznych. Udzielając zamówienia w trybie z wolnej ręki, kie-
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rownik jednostki powinien był zweryfikować przesłanki jego zastosowania, a  oparcie
się w tym zakresie wyłącznie na rekomendacjach pracowników realizujących te zada-
nia, było niedochowaniem staranności wymaganej w danych okolicznościach (orz. GKO
z 2.12.2013 r., BDF1/4900/69/73/13/RWPD-73819, Biul. NDFP 2014, Nr 2, poz. 4).

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  4  u s t.   1  p k t   2,  a r t.   1 7  u s t.   1 b  p k t   2  i   a r t.   1 9

 u s t.   1  D y s c y p F i n P u b U,
•  a r t.  5 3  F i n P u b U.

2.3. Odpowiedzialnoś  kierownika za dokumentacj
post powania w sprawach zamówień publicznych

Pytanie:  W trakcie przeprowadzonej przez urząd marszałkowski kontroli dokumentacji do-
tyczącej zamówień publicznych udzielonych przez szpital, którego jestem dyrektorem, oka-
zało się, że brakuje w niej oświadczeń o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z po-
stępowania na udzielenie jednego z zamówień. Jestem pewna, że takie oświadczenie zostało
przeze mnie złożone. Czy w związku z tym, że prawdopodobnie ktoś usunął moje oświadcze-
nie, coś mi grozi pod względem prawnym?

Odpowiedź: Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za  fałszywe zeznania, pi-
semne oświadczenie o  braku lub istnieniu okoliczności, uzasadniających wyłączenie
z postępowania o udzielenie zamówienia. Niezłożenie przez członka komisji przetargo-
wej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach publicz-
nych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Stanowi o tym wprost art. 17 ust. 4 DyscypFinPubU w związku z art. 17 ust. 2 ZamPublU.
Obowiązek złożenia stosownego oświadczenia dotyczy również kierownika jednostki
sektora finansów publicznych, jeżeli występuje on w  postępowaniu. Również kierow-
nik jednostki ponosi odpowiedzialność za stan dokumentacji dotyczącej postępowania
w sprawach zamówień publicznych.

Ważne

Oświadczenie o  istnieniu lub braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z  postępowania
o  udzielenie zamówienia publicznego składa każda osoba biorąca udział w  tym postępowaniu
w imieniu zamawiającego. Złożone oświadczenie powinno znajdować się w dokumentacji postę-
powania, za której prawidłowość i kompletność odpowiedzialny jest kierownik jednostki sektora
finansów publicznych.

Podobne stanowisko wyraziła GKO, oddalając odwołanie złożone przez obwinionego,
który – poza złożonymi wyjaśnieniami – nie przedstawił innych dowodów uprawdopo-
dobniających złożenie oświadczeń i następnie ich usunięcie przez inną osobę.
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Orzeczenie GKO z 3.7.2008 r. (DF/GKO/4900/36/34/08/1434, Legalis)

Wyjaśnienia kierownika jednostki o złożeniu przez niego oświadczenia i  jego niezachowaniu
się, bez odpowiedzi na pytanie kto i w jakim celu mógł je usunąć, nie mogą przesądzać o braku
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  4  i   a r t.   1 7  u s t.   4  D y s c y p F i n P u b U,
•  a r t.  1 7  u s t.   2  Z a m P u b l U.

2.4. Immunitet s dziowski i prokuratorski a dyscyplina
finansów publicznych

Pytanie: Prezesowi naszego sądu rejonowego postawiono zarzut naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, polegającego na  nieterminowym rozliczeniu inwentaryzacji drogą
spisu z  natury, co uniemożliwiało terminowe dokonanie rozliczenia różnic inwentaryza-
cyjnych. Czy w związku z chroniącym sędziego immunitetem dopuszczalne jest ściganie go
za naruszenie dyscypliny finansowej?

Odpowiedź: Immunitet sędziowski nie dotyczy wyłączenia odpowiedzialności innej niż
karna, z tym że odpowiedzialność za wykroczenie ponoszona jest przez sędziów w ra-
mach postępowania dyscyplinarnego. Immunitet sędziowski nie wyłącza odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a prezes sądu rejonowego podlega
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przysługujący sędziemu na podstawie art. 80 i 81 PrUSP immunitet formalny obejmuje
odpowiedzialność karną oraz odpowiedzialność za wykroczenia. Naruszenie dyscypliny
finansów publicznych nie stanowi czynu karalnego w rozumieniu prawa karnego, a odpo-
wiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie jest dochodzona w po-
stępowaniu karnym ani karnym skarbowym. Naruszenie dyscypliny finansowej nie jest
także wykroczeniem w rozumieniu prawa wykroczeń.

Ważne

Mimo represyjnego charakteru odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicz-
nych nie jest odpowiedzialnością karną.

Jeżeli w sądzie nie powołano kierownika finansowego, prezes sądu jako kierownik jed-
nostki sektora finansów publicznych wykonuje obowiązki wynikające m.in. z FinPubU
oraz RachunkU. Wykonując te obowiązki, prezes sądu nie działa jako sędzia, lecz jako
kierownik jednostki organizacyjnej sądownictwa.
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Orzeczenie GKO z 8.2.2010 r. (BDF1/4900/96/97/09/3394, Legalis)

Pozostawanie sędzią nie oznacza, że prezes sądu rejonowego w sądzie, w którym nie powołano
kierownika finansowego, nie podlega odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych.

Podobne stanowisko GKO zajęła w odniesieniu do prokuratorów jako kierowników jed-
nostek sektora finansów publicznych, rozstrzygając, że zakres immunitetu przysługują-
cego prokuratorom nie obejmuje odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (orz. GKO z 2.12.2010 r., BDF1/4900/100/110/10/2685, niepubl.)

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  4  D y s c y p F i n P u b U,
•  a r t.  8 0  i   8 1  P r U S P,
•  a r t.  1 3 5  P r o k U,
•  a r t.  5 3  F i n P u b U,
•  a r t.  2 6  i   2 7  R a c h u n k U.

2.5. Brak możliwości rozszerzania katalogu naruszeń dyscypliny
finansów publicznych w procesie interpretacji i stosowania
przepisów ustawy

Pytanie: Czy jest konieczne i zasadne ujmowanie w planie finansowym pozycji „inne zwięk-
szenia” i „inne zmniejszenia” wynikające np. z rozliczeń międzyokresowych kosztów (zmiana
stanu produktów), aktualizacji należności, darowizn oraz innych kosztów niezwiązanych
z paragrafem wydatków albo przychodami niezwiązanymi z paragrafem przychodów? Czy
jeżeli nie są zaplanowane inne zwiększenia lub zmniejszenia, a będą wykazane w okresie
sprawozdawczym w związku z operacjami gospodarczymi wymienionymi w pytaniu pierw-
szym, będzie to stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Odpowiedź: Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych są tylko takie nieprawidło-
wości w prowadzeniu gospodarki finansowej, które zostały wyraźnie wskazane w usta-
wie. Jeżeli niezaplanowane zwiększania lub zmniejszenia wykazane w okresie sprawoz-
dawczym w  związku z  operacjami gospodarczymi nie skutkują dokonaniem wydatku
albo zaciągnięciem zobowiązania bez upoważnienia, z przekroczeniem zakresu upoważ-
nienia lub bez ważnej podstawy prawnej, a dane wykazane w sprawozdaniu są zgodne
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, nie dochodzi do naruszenia dyscypliny
finansów publicznych.

Przesądza o tym treść art. 11, 15 i 18 pkt 2 DyscypFinPubU, kwalifikująca jako naruszenia
dyscypliny finansowej m.in. dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnie-
nia, z przekroczeniem zakresu upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących
dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków (art. 11), zaciągnięcie zobowiązania
bez upoważnienia, z przekroczeniem zakresu upoważnienia lub z naruszeniem przepi-
sów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków (art. 15) oraz wy-
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kazanie w sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księ-
gowej (art.  18 pkt  2). Sytuacja opisana w  przedmiotowej sprawie nie mogłaby zostać
zakwalifikowana do żadnego z tych uchybień, a w konsekwencji nie może być mowy o na-
ruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Ważne

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która popełniła
czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez ustawę obowiązującą w czasie
jego popełnienia.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oparta jest na regule
typizacji (określoności) czynu karalnego. Oznacza to, że nikt nie może podlegać odpo-
wiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które nie jest określone
(stypizowane) w ustawie. Katalog zachowań karalnych jako naruszenie dyscypliny finan-
sowej prawodawca sformułował w art. 5–18c DyscypFinPubU. Jest to wyliczenie enu-
meratywne, niepodlegające rozszerzeniu w procesie interpretacji i stosowania przepisów
ustawy.

Orzeczenie GKO z 2.9.2010 r. (BDF1/4900/46/52/RN-18/10/1322, Legalis)

Nie ma możliwości prawnych rozszerzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych na inne czyny niż penalizowane w ustawowym katalogu, a wszelkie dookreśle-
nie czynu w sposób inny, niż czyni to ustawa, jest próbą rozszerzenia odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  1 1,  1 5  i   1 8  p k t   2  D y s c y p F i n P u b U.

2.6. Interpretacja poj cia gospodarki finansowej jednostki
sektora finansów publicznych

Pytanie: Zgodnie z FinPubU kierownik jednostki może powierzyć określone obowiązki w za-
kresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki, co – w razie ich złego wykonywania
– skutkuje odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W FinPubU
nie znalazłam definicji określenia „gospodarka finansowa” i nie wiem, co kierownik może
mnie, jako pracownikowi, powierzyć i za co będę ewentualnie odpowiadać.

Odpowiedź: Termin „gospodarka finansowa jednostki sektora finansów publicznych” nie
ma swojej legalnej definicji w przepisach prawa. Przy jego interpretacji trzeba odwoły-
wać się do doktryny finansów publicznych i przede wszystkim do orzecznictwa. Zgodnie
z wykładnią WSA w Warszawie określenie gospodarki finansowej jest używane w odnie-
sieniu do czynności związanych z tworzeniem planów finansowych, planów dochodów
i wydatków, sprawozdań finansowych oraz z czynnościami wykonania tych planów. Po-
jęcie gospodarki finansowej nie jest związane z tworzeniem i przekazaniem sprawozda-
nia budżetowego (wyr. WSA z 26.4.2010 r., V SA/Wa 103/10, Legalis).
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Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiedzialny
jest jej kierownik. Może on również powierzyć określone obowiązki w zakresie gospo-
darki finansowej pracownikowi jednostki (art. 53 FinPubU). Odkodowanie normatyw-
nego pojęcia „gospodarka finansowa” ma kluczowe znaczenie dla zakresu odpowiedzial-
ności kierownika jednostki i  jej pracowników za  naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych na podstawie DyscypFinPubU. Pracownik (w tym również główny księgowy
jednostki) ponosi odpowiedzialność jedynie wówczas, gdy powierzono mu obowiązki
w zakresie gospodarki finansowej (art. 4 ust. 1 pkt 3 DyscypFinPubU).

Ani FinPubU, ani inne obowiązujące przepisy prawa nie formułują definicji pojęcia „go-
spodarka finansowa”. W  piśmiennictwie prawno-finansowym i  orzecznictwie admini-
stracyjnym i  sądowym spotkać można dwa sposoby rozumienia tego ustawowego wy-
rażenia. Zgodnie z pierwszą koncepcją pojęcie gospodarki finansowej rozumieć należy
możliwie szeroko, jako całość działań podejmowanych w tej jednostce, związanych z po-
zyskiwaniem lub wydatkowaniem środków publicznych, tj. czynności związane bezpo-
średnio z  procesami gromadzenia i  dysponowania środkami publicznymi, w  szczegól-
ności pobieranie należności, dokonywanie wydatków, zaciąganie zobowiązań, jak i po-
średnio, np. wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości
budżetowej, udzielanie zamówień publicznych, organizowanie i kierowanie pracą jed-
nostki.

W ujęciu wąskim termin „gospodarka finansowa” używany powinien być w odniesieniu
do czynności związanych z tworzeniem planów finansowych, planów dochodów i wydat-
ków, sprawozdań finansowych oraz z czynnościami wykonania tych planów. WSA wy-
kluczył utożsamianie pojęcia gospodarki finansowej z  ustawowym rozumieniem poję-
cia finanse publiczne (art. 3 FinPubU), obejmującym procesy związane z gromadzeniem
środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem (wyr. WSA z 26.4.2010 r., V SA/Wa
103/10, Legalis).

Ważne

Pojęcie „gospodarka finansowa jednostki sektora finansów publicznych” ma znacznie węższy za-
kres niż pojęcie „finanse publiczne”.

Porównanie tak rozumianej gospodarki finansowej z  czynami stanowiącymi narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych, spenalizowanymi w  art.  5–18c DyscypFinPubU,
prowadzi do wniosku, że możliwe jest powierzenie przez kierownika jednostki jej pra-
cownikowi większości obowiązków, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie
stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jako wyjątki, których nie można
natomiast powierzyć, jako niemieszczących się w rozumieniu pojęcia „gospodarka finan-
sowa jednostki”, wskazać należy obowiązki w zakresie audytu wewnętrznego (art. 18a
DyscypFinPubU), kontroli zarządczej i sprawozdawczości (art. 18 pkt 2 DyscypFinPubU).
Odpowiedzialność za realizację tych obowiązków, również w zakresie dyscypliny finan-
sów publicznych, ponosi wyłącznie kierownik jednostki.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  4  u s t.   1  p k t   3  D y s c y p F i n P u b U,
•  a r t.  3  i   a r t.   5 3  F i n P u b U.
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2.7. Zwolnienie z pracy a odpowiedzialnoś  za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych

Pytanie: Do końca 2014 r. zajmowałam stanowisko głównej księgowej jednostki sektora fi-
nansów publicznych (samorządowa jednostka budżetowa). Od stycznia 2015 r. prowadzę
własną działalność gospodarczą. Doręczono mi wniosek rzecznika dyscypliny finansów pu-
blicznych, który zarzucił mi nieterminowe odprowadzenie w marcu, kwietniu i maju 2013 r.
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników tej jednostki. Czy taki wniosek jest dopusz-
czalny, skoro nie jestem już pracownikiem sektora finansów publicznych?

Odpowiedź: Dla ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych nie ma znaczenia fakt zatrudnienia albo braku zatrudnienia w sektorze pu-
blicznym.

Podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
obejmuje następujące podmioty:

1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jed-
nostki sektora finansów publicznych albo jednostki niezaliczanej do sektora finan-
sów publicznych otrzymującej środki publiczne lub zarządzającego mieniem tych
jednostek;

2) kierowników jednostek sektora finansów publicznych;
3) pracowników jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono okre-

ślone obowiązki w  zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidziane
w przepisach o zamówieniach publicznych;

4) osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezalicza-
nym do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z art. 4 DyscypFinPubU dla poniesienia odpowiedzialności podstawowe znacze-
nie ma fakt przypisania sprawcy naruszenia dyscypliny finansowej do jednej z wymienio-
nych grup podmiotów w chwili naruszenia dyscypliny, a nie w chwili orzekania. Później-
sza utrata statusu pracownika jednostki sektora finansów publicznych jest bez znacze-
nia dla poniesienia odpowiedzialności. Zwolnienie z pracy po popełnieniu zarzucanego
czynu jest zdarzeniem obojętnym dla określenia odpowiedzialności za popełnienie tego
czynu, zarówno wówczas, gdy nastąpiło na podstawie wypowiedzenia pracownika, jak
i wtedy, gdy stosunek pracy wypowiedział pracodawca.

Ważne

Odpowiedzialność za  naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponieść może osoba, która
w dacie orzekania o odpowiedzialności jest pracownikiem sektora prywatnego, prowadzi własną
działalność gospodarczą, jest bezrobotna albo na emeryturze.

Nie można przyjąć, iż osoba fizyczna, której zarzucono naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, uniknie odpowiedzialności tylko dlatego, że w momencie wydania orzecze-
nia przez właściwą komisję orzekającą nie jest już pracownikiem jednostki sektora finan-
sów publicznych. Prowadziłoby to w konsekwencji do łatwego unikania odpowiedzial-
ności za czyny naruszające ład finansów publicznych (poprzez rozwiązywanie stosunku
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pracy). W ocenie GKO racjonalny prawodawca nie godzi się na niedochodzenie odpowie-
dzialności w przypadku łamania prawa finansowego przez tych pracowników, którzy po
naruszeniu dyscypliny finansowej tracą status pracowników jednostki sektora finansów
publicznych (orz. GKO z 29.9.2005 r., DF/GKO/Odw.-36/47/2005/337, Legalis).

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  4  D y s c y p F i n P u b U.

2.8. Zakres czynności skarbnika gminy a powierzenie mu
obowi zków i odpowiedzialności w zakresie przeprowadzenia
inwentaryzacji

Pytanie:  W jednostce sektora finansów publicznych (urzędzie gminy), w której jestem skarb-
nikiem, nie przeprowadzono na dzień 31 grudnia inwentaryzacji należności i zobowiązań
dotyczących urzędu, objętych ewidencją konta 234 „Rozrachunki z  pracownikami”. Wójt
gminy twierdzi, że nie przeprowadzając inwentaryzacji w tym zakresie, zaniedbałam swoje
obowiązki jako skarbnika gminy. Problem w tym, że w żadnym dokumencie wójt nie prze-
kazał mi inwentaryzacji do wykonywania. Czy będę odpowiadać za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych?

Odpowiedź: Wszelkie odstępstwa od zasad inwentaryzowania, w tym zaniechanie prze-
prowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na koniec roku obrotowego, jest ka-
ralne jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Obowiązki w zakresie przepro-
wadzenia inwentaryzacji w  jednostce sektora finansów publicznych spoczywają na  jej
kierowniku i  to on ponosi odpowiedzialność za  ich wadliwą realizację. Odpowiedzial-
ność innych pracowników jednostki, w tym głównego księgowego (skarbnika), rozważać
można tylko wówczas, gdy istnieje dowód powierzenia obowiązków w zakresie rachun-
kowości.

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji jest zaniecha-
nie jej przeprowadzenia lub rozliczenia albo jej przeprowadzenie lub rozliczenie w spo-
sób niezgodny z przepisami RachunkU. Podstawą prawną karalności tych zachowań jest
art. 18 pkt 1 DyscypFinPubU. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych ponosi kierownik jednostki sektora finansów publicznych, jako osoba odpowie-
dzialna za całość gospodarki finansowej tej jednostki (art. 53 ust. 1 FinPubU) oraz jej
pracownik, któremu powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej.

Ważne

Wprawdzie za większość z wyliczonych czynów odpowiedzialność ponosić może tylko kierownik
jednostki, jako osoba wyłącznie uprawniona do zarządzenia inwentaryzacji oraz jej rozliczenia
(ujęcia wyników inwentaryzacji w ewidencji), nie ma jednak przeszkód, aby zadania w zakresie
przeprowadzenia inwentaryzacji i odpowiedzialność za ich realizację powierzono pracownikowi
jednostki (w tym głównemu księgowemu).
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Do skutecznego powierzenia głównemu księgowemu (skarbnikowi) obowiązków i od-
powiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami
RachunkU dochodzi jedynie wówczas, gdy łącznie spełnione zostaną następujące prze-
słanki:

1) powierzane obowiązki w zakresie rachunkowości są wyraźnie określone (bez sto-
sowania analogii i zwrotów „inne”, „podobne” itp.),

2) powierzenia dokona kierownik jednostki (art. 53 ust. 2 FinPubU),
3) powierzenie następuje w formie pisemnej,
4) przyjęcie odpowiedzialności przez głównego księgowego powinno być stwier-

dzone w formie pisemnej (art. 4 ust. 5 RachunkU).

Brak spełnienia którejkolwiek z wymienionych przesłanek oznacza, że główny księgowy
jednostki (skarbnik) nie może odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych nawet wówczas, gdy faktycznie czynności inwentaryzacyjne były przez niego wy-
konywane.

Orzeczenie GKO z 17.3.2011 r. (BDF1/4900/9/10/11/402, Legalis)

Skoro termin „inwentaryzacja” w  dokumencie powierzenia obowiązków głównemu księgo-
wemu (skarbnikowi) jednostki sektora finansów publicznych w ogóle się nie pojawia, a ponadto
brakuje w nim stwierdzenia, w którym główny księgowy przyjmuje na siebie odpowiedzialność
zgodnie z art. 4 ust. 5 RachunkU, nie ma podstaw do twierdzenia, że kierownik jednostki prze-
kazał obowiązki i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  4  u s t.   1  p k t   3  i   a r t.   1 8  p k t   1  D y s c y p F i n P u b U,
•  a r t.   5 3  u s t.   1  F i n P u b U,
•  a r t.   4  u s t.   5  R a c h u n k U.

2.9. Powierzenie skarbnikowi obowi zków w zakresie
gospodarki finansowej w regulaminie organizacyjnym jednostki

Pytanie:  W regulaminie organizacyjnym urzędu miasta i gminy (zarządzenie burmistrza)
określono obowiązki, w tym obowiązki z zakresu gospodarki finansowej, które zostały po-
wierzone skarbnikowi gminy. Skarbnikowi powierzono m.in. nadzorowanie i kontrolę reali-
zacji budżetu gminy. Czy skarbnik może ponieść odpowiedzialność w przypadku nietermino-
wego przekazywania do budżetu pobranych dochodów z tytułu świadczeń alimentacyjnych
należnych Skarbowi Państwa?

Odpowiedź: Sformułowanie „nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy” obej-
muje swoim zakresem w szczególności obowiązki w zakresie przekazywania do budżetu
w należnej wysokości i terminowo pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa.

Za realizację powyższych obowiązków odpowiada kierownik jednostki sektora finansów
publicznych jako osoba odpowiedzialna za całość gospodarki finansowej lub pracownik,
któremu kierownik jednostki powierzy obowiązki w zakresie gospodarki finansowej, co
może nastąpić także w drodze wskazania w regulaminie organizacyjnym jednostki.
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W zakresie nieprzekazania do budżetu należnych dochodów karalne jest nieprzekaza-
nie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa
lub jednostce samorządu terytorialnego lub nieterminowe przekazanie tych dochodów
(art. 6 pkt 1 DyscypFinPubU).

Prawną podstawę powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracow-
nikowi jednostki, w  tym głównemu księgowemu (skarbnikowi), określa art.  53 ust.  2
FinPubU. Przepis przewiduje dwie dopuszczalne formy przyjęcia odpowiedzialności:

1) dokument w formie odrębnego imiennego upoważnienia,
2) wskazanie w regulaminie organizacyjnym jednostki.

Regulamin organizacyjny jednostki sektora finansów publicznych jest ze  swojej istoty
dokumentem znacznie zdepersonalizowanym. Nie wyklucza to jednak dopuszczalno-
ści powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikowi jednostki
w drodze regulaminu organizacyjnego. Skutek prawny w postaci przeniesienia odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych następuje w odniesieniu do
stanowisk spersonalizowanych, wyraźnie indywidualnie w regulaminie opisanych, peł-
nionych wyłącznie przez konkretne osoby (skarbnik, członek zarządu).

Powierzenie obowiązków w  drodze wskazania w  regulaminie organizacyjnym jed-
nostki spełnia zatem przesłanki odpowiedzialności podmiotowej z  art.  4 ust.  1 pkt  3
DyscypFinPubU w zakresie powierzenia obowiązków pracownikowi jednostki sektora fi-
nansów publicznych, przy równoczesnym zwolnieniu z odpowiedzialności kierownika
jednostki.

Podobna sprawa była przedmiotem rozpoznania GKO z  7.3.2011  r.
(DF1/4900/132/150/10/3774).

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.   4  u s t.   1  p k t   3  i   a r t.   6  p k t   1  D y s c y p F i n P u b U,
•  a r t.   5 3  u s t.   2  F i n P u b U.

2.10. Brak znaczenia prawnego zapisu w regulaminie
organizacyjnym jednostki o ponoszeniu odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez głównego
ksi gowego

Pytanie:  W regulaminie organizacyjnym urzędu miasta, przy opisie obowiązków i odpowie-
dzialności skarbnika, zapisano, że do jego obowiązków należy ponoszenie odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Co to znaczy?

Odpowiedź: Zapis zawarty w  regulaminie organizacyjnym, w  świetle którego do obo-
wiązków głównego księgowego należy ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych, nie ma żadnego znaczenia prawnego.

Podleganie głównego księgowego jednostki (skarbnika) odpowiedzialności za narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych związane jest ze  skutecznym powierzeniem mu
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obowiązków w zakresie gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych.
Prawną podstawę odpowiedzialności podmiotowej stanowi w tym przypadku art. 4 ust. 1
pkt  3 DyscypFinPubU. Dopiero w  razie naruszenia, w  sposób określony w  art.  5–18b
DyscypFinPubU, obowiązków przekazanych głównemu księgowemu (skarbnikowi) jed-
nostki, można mówić o jego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych.

Ważne

Zapis regulaminowy, w świetle którego główny księgowy ponosi odpowiedzialność za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, bez skutecznego powierzenia mu obowiązków w zakresie gospo-
darki finansowej, nie ma żadnej mocy normatywnej.

Literalna interpretacja zapisu regulaminu czyniłaby ze  skarbnika „dyżurnego” odpo-
wiedzialnego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, niezależnie od tego, kto
faktycznie dopuścił się czynu. Jest to oczywiście nie do przyjęcia, zwłaszcza że odpo-
wiedzialność ponoszona jest za  własne działania lub zaniechania kwalifikowane jako
naruszenia dyscypliny w  art.  5–18b DyscypFinPubU (własne dokonanie wydatku, za-
ciągnięcie zobowiązania, udzielenie zamówienia publicznego, przeznaczenie przez jed-
nostkę budżetową pobranych dochodów na wydatki itp.). Jedyną postacią odpowiedzial-
ności pośredniej, ponoszonej przez kierownika jednostki, za czyn cudzy, są naruszenia
dyscypliny finansów publicznych związane z zaniedbaniem lub niewypełnieniem obo-
wiązków w zakresie kontroli zarządczej. Nie dotyczą one jednak głównego księgowego
jednostki i nie mogą zostać mu powierzone.

Ważne

Dokument powierzenia, sporządzany w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskaza-
nia w regulaminie organizacyjnym jednostki, nie dotyczy powierzenia odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych, ale określonych obowiązków w zakresie gospodarki fi-
nansowej jednostki, których niewykonanie lub wykonanie wadliwe skutkować będzie tą odpowie-
dzialnością.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  5 3  u s t.   2  i   a r t.   5 4  u s t.   1  F i n P u b U,
•  a r t.  4  u s t.   1  p k t   3  o r a z  a r t.   5 – 1 8 b  D y s c y p F i n P u b U.

2.11. Brak możliwości reprezentowania jednostki przy umowie
zakupu samochodu przez głównego ksi gowego

Pytanie: Czy dopuszczalne jest w umowie zakupu zawartej pomiędzy dostawcą samochodu
a  jednostką sektora finansów publicznych (DPS) umieszczenie głównego księgowego jed-
nostki jako osoby reprezentującej DPS.

Odpowiedź: Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych nie może brać
udziału w dysponowaniu środkami publicznymi, w tym reprezentować jednostki w za-
wieraniu umów z dostawcami. Podpis głównego księgowego na umowie potwierdza je-
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dynie, że jednostka ma w zatwierdzonym planie finansowym środki przeznaczone na re-
alizację przedmiotu umowy.

Przepisy wprost zabraniają łączenia czynności dysponowania środkami pieniężnymi i jej
kasowego wykonania. Zgodnie z kategorycznym brzmieniem art. 59 SamGminU dyspo-
zycja środkami pieniężnymi gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania. Ozna-
cza to oddzielenie podejmowania decyzji o uruchomieniu środków pieniężnych od do-
konania wypłaty na podstawie tych decyzji (dyspozycji). Dysponowanie środkami pie-
niężnymi stanowi kompetencję kierownika jednostki (lub upoważnionego przez niego
pracownika), natomiast wykonywanie dyspozycji jest prerogatywą głównego księgo-
wego (art. 54 ust. 1 pkt 2 FinPubU).

Ważne

Osoby decydujące o wykorzystaniu środków budżetowych nie powinny brać udziału w czynno-
ściach składających się na wykonanie dyspozycji środkami pieniężnymi. Osoby wykonujące dyspo-
zycje środkami pieniężnymi nie mają z kolei uprawnień decyzyjnych co do zadysponowania tymi
środkami.

Dyspozycja środkami pieniężnymi (np. zawarcie umowy skutkującej zaciągnięciem zo-
bowiązania, zatwierdzenie rachunku do wypłaty) należy do wyłącznych uprawnień kie-
rownika jednostki. Wykonanie dyspozycji, tj. operacje pieniężne na rachunku bankowym
lub operacje kasowe, należą do kompetencji głównego księgowego jednostki sektora fi-
nansów publicznych.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  5 4  u s t.   1  F i n P u b U.

2.12. Brak podstaw do określenia zawodu głównego
ksi gowego jako zawodu zaufania publicznego

Pytanie: Czy zatrudnienie głównego księgowego, wykonującego przecież zawód zaufania
publicznego, gwarantuje prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej jednostki sektora
finansów publicznych?

Odpowiedź: Brak jest podstaw, aby zawód głównego księgowego uznać za zawód zaufa-
nia publicznego. Niezależnie jednak od tego odpowiedzialność za gospodarkę finansową
w jednostce ponosi jej kierownik, a nie główny księgowy. Stanowi o tym wprost art. 53
ust. 1 FinPubU.

Wprawdzie w przepisach brak jest legalnej definicji zawodu zaufania publicznego, ale
w praktyce przyjmuje się, że charakteryzuje on się następującymi cechami:

1) może być wykonywany wyłącznie przez osoby mające kwalifikacje określone
w przepisach właściwych dla danego zawodu;

2) jest wykonywany jedynie w formach prawnie określonych;
3) wiąże się z przynależnością do samorządu zawodowego;
4) wykonywanie zawodu uwzględnia szczególne relacje oparte na zaufaniu;
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5) wiąże się z dostępem do informacji dotyczących sfery prywatności lub tajemnicy;
6) jest ustawowo zobligowany do przestrzegania tajemnicy zawodowej;
7) opiera się na etycznych zasadach jego wykonywania.

Zawód zaufania publicznego wykonuje np. adwokat, aptekarz, architekt, rzecznik paten-
towy, notariusz, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, lekarz
i lekarz dentysta, weterynarz, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik
patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły, makler papierów wartościo-
wych i doradca inwestycyjny.

Z poglądem, że główny księgowy, osoba odpowiedzialna za  merytoryczną stronę fi-
nansów publicznych jednostki sektora finansów publicznych, jest osobą zaufania pu-
blicznego, co zwalniać miałoby kierownika tej jednostki z  odpowiedzialności za  nie-
prawidłowości, nie zgodziła się także GKO. W  orzeczeniu GKO z  24.3.2011  r.
(BDF1/4900/107/117/10/3125, niepubl.) stwierdzono, że kierownik jednostki nie
może uchylać się od odpowiedzialności za nieprawidłowości finansowe z tego powodu,
że „zatrudnia wykwalifikowane osoby na wysokich stanowiskach”, a zawód głównej księ-
gowej nie należy do osób zaufania publicznego.

Orzeczenie GKO z 24.6.2002 r. (DF/GKO/Odw.-46/62/2002, Legalis)

Niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez główną księgową nie zwalnia kierownika jed-
nostki od odpowiedzialności za właściwy stan finansów jednostki. Przeciwnie, na kierowniku
jednostki sektora finansów publicznych ciąży szczególny obowiązek dbałości o dobro finansów
publicznych, jak również nadzoru nad pracą podległych pracowników, szczególnie tych, którzy
zajmują się realizacją planu finansowego jednostki.

Podobne stanowisko zajął NSA, podkreślając, że działanie w zaufaniu do głównego księ-
gowego jednostki nie wyłącza odpowiedzialności kierownika jednostki organizacyjnej
(wyr. NSA z 12.6.2003 r., III SA 305/01, Legalis).

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  4 – 1 8 c  D y s c y p F i n P u b U,
•  a r t.  5 3  i   5 4  F i n P u b U.

2.13. Brak możliwości pełnienia przez głównego ksi gowego
jednostki funkcji kasjera

Pytanie: Czy można powierzyć obowiązki kasjera w małej samorządowej jednostce budże-
towej (schronisko dla zwierząt) głównej księgowej?

Odpowiedź: Formalnie nie ma wyraźnego zakazu wykonywania przez głównego księ-
gowego jednostki również obowiązków kasjera. Jednakże do ustawowych kompetencji
głównego księgowego należy m.in. sprawowanie kontroli operacji gospodarczych i finan-
sowych w jednostce, w tym również kontroli kasy. Jednoczesne pełnienie funkcji kasjera
i osoby kontrolującej czynności kasjera kłóci się z istotą kontroli w jednostce. W związku
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z tym celowe byłoby jednak rozważenie powierzenia obowiązków kasjera osobie zatrud-
nionej w jednostce na stanowisku innym niż główny księgowy.

Zgodnie z  art.  54 FinPubU, głównym księgowym jednostki sektora finansów publicz-
nych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzial-
ność w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki,
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych

z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych.

Natomiast kasjer odpowiada za prawidłowość obrotu gotówkowego, na który składają się
wpłaty i wypłaty realizowane w kasie oraz stan gotówki w kasie. Kasjerowi nie można po-
wierzać dodatkowo czynności z zakresu dysponowania środkami pieniężnymi, nadzoru,
kontroli itp.

Ważne

Łączenie funkcji głównego księgowego z funkcją kasjera wyklucza możliwość właściwego nadzoru
nad zabezpieczeniem i kontrolą kasy. Brak skutecznej kontroli wewnętrznej prowadzić może do
nadużyć (np. korzystanie przez kasjera z pieniędzy jednostki do własnych celów), matactw lub
nawet defraudacji środków.

Z ustawowego ukształtowania prerogatyw głównego księgowego wynika, że ta sama
osoba nie może zajmować się prowadzeniem kasy, księgowaniem operacji oraz kontrolą
obrotu gotówkowego. Powierzenie głównemu księgowemu funkcji kasjera uniemożliwi-
łoby jednoczesne wykonywanie funkcji kontrolnych.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  5 9  S a m G m i n U,
•  a r t.  5 4  u s t. 1  F i n P u b U.

2.14. Niezależnoś  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych od pobierania wynagrodzenia

Pytanie: Czy jako trener uczniowskiego klubu sportowego finansowanego z budżetu miasta
(otrzymującego dotacje) mogę zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych polegające na nieterminowym rozliczeniu dotacji? Statut klubu
stanowi, że za rozliczenia dotacji odpowiada sekretarz. Jestem wprawdzie również sekreta-
rzem klubu, ale z tego tytułu nie pobieram żadnego dodatkowego wynagrodzenia.

Odpowiedź: Dyscyplina finansów publicznych może zostać naruszona zarówno w jedno-
stce sektora finansów publicznych, jak i przez podmiot niezaliczany do sektora finansów
publicznych. Społeczny nieodpłatny charakter funkcji, z którą wiąże się wykonywanie
obowiązków mogące skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, nie ma
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znaczenia dla przypisania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych.

Zgodnie z art. 9 pkt 2 DyscypFinPubU, nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji sta-
nowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które może zostać popełnione za-
równo w  jednostce sektora finansów publicznych, będącej beneficjentem dotacji, jak
i w podmiocie niezaliczanym do sektora finansów publicznych, np. w klubie sportowym,
finansowanym – przynajmniej częściowo – ze środków publicznych pochodzących z do-
tacji. Prawną podstawę odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych podmiotów spoza sektora finansów publicznych stanowi art.  4 ust.  1 pkt  1 i  4
DyscypFinPubU. Zgodnie z nim odpowiedzialność taką ponoszą:

1) osoby wchodzące w skład organu zarządzającego podmiotu niezaliczanego do sek-
tora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dyspono-
wania środki publiczne, lub zarządzającego mieniem tych podmiotów;

2) osoby wykonujące w  imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów pu-
blicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki pu-
bliczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem
tymi środkami.

Orzeczenie GKO z 25.4.2013 r. (BDF1/4900/17/22/13/RWPD-6976, Legalis)

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie jest związana z faktem
pobierania wynagrodzenia za czynności, z którymi wiąże się zarzut naruszenia.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która
popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez ustawę
obowiązującą w czasie jego popełnienia (art. 19 ust. 1 DyscypFinPubU). W przedmioto-
wej sprawie osoba wchodząca w skład organu klubu sportowego i wykonująca w imie-
niu podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do
wykorzystania środki publiczne (dotację), czynności związane z wykorzystaniem tych
środków, jest odpowiedzialna za wykorzystanie środków publicznych oraz ich rozliczenie
zgodnie z przepisami FinPubU oraz postanowieniami zawartej z miastem (przekazują-
cym dotację) umowy. Dla odpowiedzialności za realizację obowiązków sekretarza klubu
nie ma znaczenia nieodpłatne ich wykonywanie.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  4  o r a z  a r t.   9  p k t   2  D y s c y p F i n P u b U.


