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Wprowadzenie

Książka „Dyscyplina finansów publicznych w pytaniach i odpowiedziach” pokazuje rozwiązania
najczęściej występujących problemów i wątpliwości związanych z tym szczególnym rodzajem od-
powiedzialności prawnej, występujących zarówno w orzecznictwie administracyjnym i sądowym,
jak i podnoszonych na szkoleniach z zakresu problematyki finansów publicznych przez kierow-
ników jednostek, głównych księgowych lub pracowników działów finansowo-księgowych jedno-
stek sektora państwowego i samorządowego. Książka adresowana jest zarówno do pracowników
sektora finansów publicznych, jak i do osób wykonujących funkcje w podmiotach nienależących
do tego sektora, dysponujących jednakże środkami publicznymi, w tym dotacjami i środkami unij-
nymi. Stanowi pomoc przy podejmowaniu decyzji odnośnie do gromadzenia i rozdysponowania
środków publicznych, ich wydatkowania, zaciągania i wykonywania zobowiązań, zamówień pu-
blicznych, inwentaryzacji i  sprawozdawczości, kontroli wstępnej wykonywanej przez głównego
księgowego, kontroli zarządczej kierownika jednostki i audytu wewnętrznego.

Niniejsza publikacja stanowi odpowiedź nie tylko na pytanie, jak uniknąć naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, lecz także jak postępować w  przypadku złamania reguł dysponowania
groszem publicznym. Wyjaśnia, na czym polega zawinione naruszenie dyscypliny, jakie kryteria
uwzględnią organy postępowania przy ocenie stopnia szkodliwości naruszenia dla finansów pu-
blicznych, jakie prawa przysługują osobie obwinionej za naruszenie dyscypliny oraz jak poruszać
się w gąszczu procedur.

Książka podzielona jest na 4 części tematyczne, obejmujące – poza zagadnieniami wstępnymi do-
tyczącymi reżimu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – kwestie od-
powiedzialności przedmiotowej, z  podziałem na  poszczególne delikty finansowe sformułowane
w art. 5–18c ustawy, odpowiedzialności podmiotowej, z uwzględnieniem wszystkich kategorii pod-
miotów zdolnych do ponoszenia odpowiedzialności, zasady jej ponoszenia oraz zagadnienia zwią-
zane z egzekwowaniem tego szczególnego rodzaju odpowiedzialności.

Dnia 1.7.2016 r. minie 11 lat od wejścia w życie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych. Z kolei 11.2.2016 r. minęły 4 lata obowiązywania obszernej nowe-
lizacji tej ustawy, wprowadzającej zmiany w obszarze przedmiotowego i podmiotowego zakresu
odpowiedzialności, zasad jej dochodzenia i systemu egzekwowania. Sformułowane w publikacji
odpowiedzi na pytania na podstawie stanu prawnego na dzień 15.5.2016 r. uwzględniają aktualny
dorobek orzecznictwa. Przy analizie poszczególnych przypadków należy jednak pamiętać, że komi-
sje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych są w zakresie orzekania
niezależne i podlegają jedynie ustawom. Cytowane orzecznictwo GKO i sądów administracyjnych
(WSA w Warszawie i NSA) nie ma charakteru wiążącego, a wydane rozstrzygnięcia obowiązują
jedynie w konkretnej sprawie. Nie sposób jednak pominąć znaczenia utrwalonej linii orzecznic-
twa w zakresie wykładni znamion poszczególnych czynów kwalifikowanych jako naruszenia dys-
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cypliny finansów publicznych, jak również autorytetu wymienionych organów, których rozstrzy-
gnięcia mają w obszarze finansów publicznych analogiczne znaczenie, jak wyroki Sądu Najwyż-
szego w sądownictwie powszechnym.

Książka uwzględnia dorobek judykatury z lat 2000–2015, z uwzględnieniem oczywiście licznych
zmian prawnych, jakie nastąpiły w tym okresie. Nie zawarto w niej natomiast pytań odnoszących
się do nowych naruszeń dyscypliny finansów publicznych, dodanych ustawą z 13.5.2016 r. o zmia-
nie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 336),
dotyczących zamówień publicznych oraz – w mniejszym zakresie – kontroli zarządczej. Odpowie-
dzialność za te naruszenia dotyczyć będzie wyłącznie nieprawidłowości w postępowaniach o udzie-
lenie zamówienia publicznego wszczętych i prowadzonych po wejściu w życie wspomnianej nowe-
lizacji. Problemy i niejasności związane z nowymi naruszeniami dyscypliny finansów publicznych
wprowadzanymi na podstawie nowelizacji zostaną uwzględnione w 2. wydaniu książki, na podsta-
wie orzecznictwa administracyjnego i sądowego.

Autorka będzie wdzięczna za komentarze, opinie i uwagi dotyczące zagadnień przedstawionych
w książce, kierowane na adres ludmila.lipiec@gmail.com.
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