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Ludmiła Lipiec-Warzecha

Rozdział V. Odpowiedzialność
za naruszenie obowiązków w zakresie
sprawozdawczości budżetowej

1. Znaczenie sprawozdawczości budżetowej w systemie
finansów publicznych
Sprawozdawczość budżetowa (sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicz-
nych) obejmuje zestawienia liczbowe odzwierciedlające procesy gromadzenia i rozdy-
sponowania środków publicznych. Dane sprawozdawczości budżetowej wynikają z ra-
chunkowości. Są one sporządzane według podziałek klasyfikacji budżetowej i przekazy-
wane odbiorcom – przede wszystkim odbiorcom zewnętrznym. Te dane stanowią źródło
informacji niezbędnej do dokonania oceny poziomu dochodów i wydatków budżetowych
w różnych odcinkach czasu oraz kontroli prawidłowości wykonania budżetu (planu fi-
nansowego) w toku i po zakończeniu roku budżetowego. Zadaniem sprawozdawczości
budżetowej jest dostarczanie danych liczbowych niezbędnych do: analizy, kontroli i pla-
nowania gospodarczego, podejmowania decyzji oraz zabezpieczenia prawidłowego wy-
korzystania środków budżetowych. Wśród podstawowych funkcji sprawozdawczości wy-
mienia się funkcje: sprawozdawczą, dokumentacyjną oraz informacyjną. Funkcja spra-
wozdawcza wynika z traktowania sporządzanych sprawozdań jako podstawy weryfikacji
działalności danej jednostki. Funkcja dokumentacyjna stanowi podstawę do otwarcia
i zamknięcia ksiąg rachunkowych. Natomiast funkcja informacyjna umożliwia ocenę sy-
tuacji finansowej jednostki1.

1 L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011, s. 196–198.
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Prawidłowość wykonywania ustawowo określonych obowiązków w zakresie sprawoz-
dawczości budżetowej jest obwarowana wieloma rodzajami odpowiedzialności praw-
nej. Chodzi tu w szczególności o odpowiedzialność karną, odpowiedzialność pracow-
niczą, ponoszoną na podstawie przepisów KP, a przede wszystkim o odpowiedzialność
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. System dyscypliny finansów publicz-
nych ma chronić ład finansów publicznych w jego różnych aspektach – dotyczy więc za-
równo kwestii gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków, jak również pewnych
reguł gospodarowania majątkiem publicznym oraz jego ewidencjonowania (orz. GKO
z 29.8.2016 r., BDF1.4800.42.2016). Uzasadnieniem dla prawnej ochrony wiarygodno-
ści sprawozdań budżetowych jest przede wszystkim założenie, że wszelkie nieprawdziwe
dane, niezgodne z prowadzoną ewidencją księgową, wprowadzają w błąd otrzymują-
cego sprawozdanie, a także mogą prowadzić do fałszowania sprawozdawczości zbior-
czej, na podstawie której podejmuje się decyzje dotyczące finansów publicznych.

Ważne

Zapewnienie wiarygodności sprawozdań jest jednym z celów kontroli zarządczej (art. 68 ust. 2
pkt 3 FinPubU). Ustawowo określona procedura sporządzania i weryfikacji sprawozdań budżeto-
wych przez właściwe podmioty kontrolne jest uważana za sprawdzony środek kontrolny, służący
zwiększeniu skuteczności kontroli w jednostce.

Problematykę odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych regu-
luje DyscypFinPubU wraz z dwoma rozporządzeniami wykonawczymi:

1) OrgNarDFRR,
2) RejGKOR.

Rodzaje naruszeń dyscypliny finansów publicznych, związane ze sprawozdaniami z wy-
konania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania, określa
art. 18 pkt 2 DyscypFinPubU2. Karalność obejmuje trzy rodzaje zachowań, tj.:

1) niesporządzenie w terminie sprawozdania,
2) nieprzekazanie w terminie sprawozdania,
3) wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi

z ewidencji księgowej.

Prawidłowym zachowaniem pozwalającym na uniknięcie naruszenia dyscypliny fi-
nansów publicznych jest zatem sprawdzenie kolejno (orz. GKO z 29.6.2015 r.,
BDF1.4800.29.2015):

1) czy istnieje obowiązek sporządzenia i przekazania danego sprawozdania,
2) w jakim terminie sprawozdanie powinno być przekazane,
3) czy projekt sprawozdania w jednostce został w ogóle sporządzony i czy został on

sporządzony w sposób poprawny, tj. zawiera dane zgodne z ewidencją księgową.

W katalogu czynów podlegających sankcji, na podstawie art. 18 pkt 2 DyscypFinPubU,
nie mieszczą się natomiast nieprawidłowości związane ze sporządzaniem i przekazy-

2  Zob. L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ko-
mentarz, Warszawa 2012 i powołane tam orzecznictwo oraz L. Lipiec-Warzecha, Dyscyplina finansów publicz-
nych 2012. Objaśnienia do nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych, Warszawa 2012.
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waniem sprawozdań finansowych (orz. GKO z 3.10. 2014 r., BDF1/4900/40/45/13/
RWPD-39621).

Orzeczenia GKO:

1. Sprawozdawczość budżetowa jest jednym z bardzo ważnych elementów spełnienia zasady
jawności i przejrzystości finansów publicznych, a także pozwala ocenić realizację wpływów
i wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego, jak również po jego zakończeniu. Wszel-
kie nieprawdziwe dane, niezgodne z prowadzoną ewidencją księgową, wprowadzają w błąd
otrzymującego sprawozdanie, a także mogą prowadzić do fałszowania sprawozdawczości zbior-
czej, na podstawie której podejmuje się decyzje dotyczące finansów publicznych (orz. GKO
z 6.12.2010 r., BDF1/4900/94/105/10/2584).

2. Sprawozdawczość budżetowa jest podstawą oceny realizacji procesów związanych z groma-
dzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz podejmowania określonych decyzji
dotyczących finansów publicznych. Wartości zawarte w sprawozdaniach pozwalają na porów-
nywanie wybranych danych i procesów zachodzących w gospodarce finansowej danej jednostki
(orz. GKO z 8.12.2016 r., BDF1.4800.55.2016).

3. Sprawozdania dokumentują z jednej strony działalność finansową jednostki, a z drugiej
są ważnym elementem planowania jej działań w przyszłości. Z tych powodów ustawodawca
przywiązuje do poprawnego sporządzania sprawozdań budżetowych istotną wagę (orz. GKO
z 13.1.2003 r., DF/GKO/Odw.-100/131-132/2002).

4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest niezależna od spo-
wodowania uszczerbku w finansach jednostki. Szkoda dla finansów publicznych to nie tylko
wymierna kwota pieniężna, ale także błędna informacja przekazywana dysponentowi wyż-
szego stopnia o stanie wydatków i zobowiązań jednostek wydatkujących publiczne pienią-
dze. Brak prawdziwej i terminowej informacji wprowadza w błąd i może spowodować szkody
i straty w finansach publicznych w znacznych rozmiarach (orz. GKO z 18.9.2008 r., BDF/
GKO/4900-48/47/08/1930).

5. Szkody dla finansów publicznych nie można utożsamiać ze szkodą dla środków publicz-
nych. Ustawa o finansach publicznych wyraźnie odróżnia od siebie pojęcie środki publiczne,
wskazując ich źródła (art. 5 FinPubU) i przeznaczenie (art. 6 FinPubU), od pojęcia finanse pu-
bliczne, które są rozumiane jako procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowaniem tych
środków. Szkodliwością dla finansów publicznych jest zniekształcenie zawartej w sprawozda-
niach budżetowych informacji w stosunku do rzeczywistego przebiegu procesów gromadzenia
i rozdysponowania środków publicznych w jednostce sektora finansów publicznych (orz. GKO
z 10.1.2013 r., BDF1/4900/105/104/12/2971).

6. Dołożenie należytej staranności wymaga podjęcia działań zapewniających kompatybilność
urządzeń księgowych, wprowadzonych w systemie rachunkowości jednostki sektora finansów
publicznych, z wymaganiami wynikającymi z konieczności właściwej prezentacji danych z ewi-
dencji księgowej w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych (orz. GKO z 10.1.2013 r.,
BDF1/4900/105/104/12/2971).
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2. Niesporządzenie w terminie sprawozdania
budżetowego
Niesporządzenie sprawozdania, czyli zaniechanie realizacji prawnie nałożonego obo-
wiązku, zgodnie z art. 18 pkt 2 DyscypFinPubU, jest karalne jako naruszenie dyscypliny
finansów publicznych. Przez sporządzenie sprawozdania należy rozumieć jego wypeł-
nienie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, oraz podpisanie przez
uprawnioną osobę. Do momentu podpisania przez kierownika jednostki wypełniony for-
mularz stanowi jedynie projekt sprawozdania.

Ważne

Sprawozdanie budżetowe powstaje z chwilą złożenia na nim podpisu przez kierownika jednostki
– niezależnie od tego, kto technicznie je sporządził i kto, oprócz kierownika jednostki, je podpisał
(orz. GKO z 16.9.2010 r., BDF1/4900/54/61/10/51).

Brak prawdziwej i terminowej informacji może wprowadzić w błąd, utrudnić kontrolę
i planowanie wydatków i przychodów oraz naruszać zasadę jawności i przejrzystości fi-
nansów publicznych. Niewątpliwie jest to jeden z powodów, dla których ustawodawca
nie zdecydował się na zniesienie odpowiedzialności za brak złożenia lub nieterminowe
złożenie tzw. sprawozdań zerowych (wyr. NSA z 14.11.2014 r., II GSK 1533/13, Legalis).

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zarówno niesporządzenie sprawoz-
dania w ogóle, przekroczenie terminu do sporządzenia sprawozdania określonego
w przepisach wykonawczych, jak również sporządzenie sprawozdania tylko w jednej
wersji (papierowej lub elektronicznej), w sytuacji gdy przepisy wymagają sporządzenia
sprawozdania w obu formach. Powoływanie się na fakt wcześniejszego przekazania spra-
wozdań w formie elektronicznej pozostaje bez znaczenia, obowiązek ustawowy dotyczy
bowiem złożenia sprawozdań w obu formach. Ponadto należy wskazać, że sprawozda-
nia złożone elektroniczne nie spełniały wymogów SprBudżR – nie zostały opatrzone bez-
piecznym podpisem elektronicznym (orz. GKO z 8.12.2016 r., BDF1.4800.55.2016).

3. Nieprzekazanie w terminie sprawozdania
budżetowego
Kolejnym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w obszarze sprawozdawczości
budżetowej jest nieprzekazanie sprawozdania w terminie (art. 18 pkt 2 DyscypFinPubU).
Do naruszenia dyscypliny finansowej dochodzi w sytuacji uchybienia terminowi przeka-
zania sporządzonego sprawozdania właściwemu organowi, określonemu w przepisach
rozporządzeń wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 FinPubU. W przypadku gdy przepisy
wymagają złożenia sprawozdania w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej,
należy przyjąć, że obowiązek został zrealizowany jedynie wówczas, gdy jednostka prze-
kazała obie wymagane formy sprawozdania. Przekazanie sprawozdania budżetowego
następuje w chwili jego wysłania. Synonimem słowa przekazać jest słowo wysłać, co
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oznacza, iż sprawozdania mogą być przekazane za pośrednictwem poczty. Termin uważa
się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce
pocztowej operatora publicznego. Termin wpływu sprawozdania do jego odbiorcy nie ma
żadnego znaczenia (orz. GKO z 9.6.2011 r., BDF1/4900/45/51/RN-15/11/1468). Prze-
kazanie sprawozdania jest czynnością z zakresu reprezentacji jednostki. Tej czynności nie
można skutecznie przekazać osobie pełniącej funkcję skarbnika (lub głównego księgo-
wego) jednostki (orz. GKO z 29.6.2015 r., BDF1.4800.68.2015).

Orzeczenie RKO z 12.8.2011 r., DB-0965/94/98/11, Legalis

Prace polegające na dokonywaniu licznych korekt i uzgodnień danych w celu sporządzenia
poprawnie wszystkich sprawozdań nie powinny wstrzymywać przekazania sporządzonych już
sprawozdań. Bez znaczenia dla sprawy jest poinformowanie RIO o tym, że nie zostaną dotrzy-
mane terminy przedłożenia sprawozdań. Regionalna Izba Obrachunkowa bowiem nie ma kom-
petencji do wyrażania zgody na późniejsze przekazanie sprawozdań, może jedynie przyjąć in-
formację jednostki o zaistniałej sytuacji.

4. Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych
niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej
Wykazanie w sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej jest czynnością karalną. W celu określenia zakresu karalności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, polegające na wykazaniu w sprawozdaniu danych nie-
zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, konieczne jest ustalenie za-
kresu terminu wykazać. Zgodnie z wykładnią językową przez wykazanie należy rozu-
mieć ujawnienie, stwierdzenie czegoś3. Pojęcie wykazania danych w sprawozdaniu jest
okolicznością nierozerwalnie związaną z faktem przedstawienia sprawozdania (danych)
jednostce je otrzymującej lub innej jednostce, której to sprawozdanie ma być złożone.
W tym przypadku wykazanie oznacza czynności skierowane do innego podmiotu. Sam
fakt sporządzenia sprawozdania niezgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgo-
wej nie wiąże się jeszcze z tą odpowiedzialnością. Wynika to z faktu, iż nie ma prze-
szkody prawnej do dokonania skorygowania tegoż sprawozdania przed przekazaniem
go wskazanej jednostce. Dopiero przez fakt przekazania sprawozdania dochodzi do wy-
kazania w sprawozdaniu budżetowym danych tam zawartych, w tym danych niezgod-
nych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Jest to logiczne i racjonalne rozu-
mowanie, zważywszy, że ustawodawca nie przewiduje tworzenia sprawozdania budże-
towego dla samej zasady, ale na potrzeby wskazanych jednostek (wyr. WSA w Warszawie
z 26.4.2010 r., V SA/Wa103/10, Legalis).

3  Słownik języka polskiego, t. III, red. M. Szymczak, Warszawa 1989.
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Orzeczenie GKO z 13.10.2005 r., DF/GKO/Odw.-44/60/RN-16/2005/353, Legalis

O wykazaniu danych możemy mówić w momencie, w którym sporządzone sprawozdanie zo-
staje podpisane przez uprawnione osoby i przekazane właściwym podmiotom. Do tej chwili
mamy bowiem do czynienia tylko z projektem sprawozdania, który sporządzany jest najczęściej
przez właściwych pracowników komórki do spraw rachunkowości.

Sprawozdanie budżetowe powstaje w momencie złożenia na nim podpisu przez kierow-
nika jednostki, niezależnie od tego, kto technicznie je sporządził oraz kto – poza kierow-
nikiem jednostki – jeszcze je podpisał (orz. GKO z 15.11.2010 r., BDF1/4900/10/11-12/
RN-6-7/10/145, Legalis).

Karze, jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podlega wykazanie w sprawoz-
daniu danych niezgodnych z ewidencją księgową. Przepisy, w przeciwieństwie do ksiąg
rachunkowych, nie definiują terminu ewidencja księgowa. Zgodnie z art. 13 RachunkU
księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald,
które tworzą:

1) dziennik,
2) księgę główną,
3) księgi pomocnicze,
4) zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Brak normatywnej definicji terminu ewidencja księgowa utrudnia interpretację znamion
naruszenia dyscypliny (orz. GKO z 9.9.1996 r., BP/GKO/Odw.-27/96 niepubl.). W prak-
tyce jego znaczenie odnosi się do operacji zapisanych na odpowiednich kontach synte-
tycznych (głównych) i kontach analitycznych (pomocniczych do kont głównych). Pojęcie
ewidencji księgowej jest pojęciem węższym od pojęcia ksiąg rachunkowych i dotyczy za-
pisów księgowych, gdyż słowo ewidencja, zgodnie ze swoim znaczeniem, oznacza spis.
Pojęcie to nie jest w jakikolwiek sposób doprecyzowane w przepisach, a co za tym idzie –
w praktyce przyjmuje się, że ewidencja może obejmować jakiś konkretny wycinek dzia-
łalności finansowej danej jednostki, księgi obejmują zaś wszystkie zdarzenia gospodar-
cze w postaci zapisów księgowych ich sum i sald (orz. RKO w Krakowie z 17.6.2016 r.,
RKO-522/34/16, niepubl.).

Ważne

Fakt wykazania w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewi-
dencji księgowej jest przesłanką nierozerwalnie związaną z przekazaniem sprawozdania budżeto-
wego na zewnątrz jednostki (wyr. WSA w Warszawie z 30.5.2011 r., V SA/Wa 310/11, Legalis).

Nieprowadzenie ewidencji księgowej w ogóle lub prowadzenie jej nierzetelnie, jako
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, nie podlega karalności. Ponadto nie do-
chodzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, gdy dane zawarte w spra-
wozdaniu są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, nawet jeśli dane
zawarte w ewidencji nie odzwierciedlają rzeczywistości (orz. GKO z 15.12.2015 r.,
BDF1.4800.140.2015).
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Orzeczenia GKO

1. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie przewi-
duje odpowiedzialności za nieprawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej. Odpowiedzial-
ność karna za takie czyny przewidziana jest w art. 77 pkt 1 RachunkU. W myśl tego przepisu ka-
rze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie, podlega ten,
kto wbrew przepisom RachunkU dopuszcza do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowa-
dzenia ich wbrew przepisom RachunkU lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych
(orz. GKO z 18.6.2007 r., DF/GKO/Odw.-4900-29/33/07/1561).

2. Przedmiotem penalizacji jest działanie sprawcy wbrew nakazowi ujmowania w sprawozda-
niu budżetowym danych zgodnych z ewidencją księgową (orz. GKO z 13.10.2005 r., DF/GKO/
Odw.-44/60/RN-16/2005/353).

3. Zachowaniem karalnym jest wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych innych niż
wynikające z ksiąg rachunkowych. Fakt zgodności lub niezgodności tych danych można
ustalić tylko przez porównanie sprawozdania z księgami (orz. GKO z 22.11.2007 r., DF/
GKO-4900-62/66/07/2769).

4. Dla odpowiedzialności obojętne jest, że pomyłka (wykazanie danych niezgodnych z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej) nastąpiła w części tabelarycznej, natomiast część opisowa
sporządzona została bez zarzutu (orz. GKO z 29.7.2004 r., DF/GKO/Odw.-39/56/2004/595).

5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych w obszarze sprawozdawczości budżetowej
a kwota minimalna
Zgodnie z art. 26 DyscypFinPubU naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie sta-
nowi działanie lub zaniechanie, określone w art. 5–16 DyscypFinPubU, którego przed-
miotem są środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo lub – w przy-
padku więcej niż jednego działania lub zaniechania – łącznie w roku budżetowym kwoty
minimalnej. Tę regulację stosuje się odpowiednio również do działania lub zaniechania
określonego w art. 18 pkt 2 DyscypFinPubU, określającego nieprawidłowości przy spra-
wozdawczości budżetowej.

Ważne

Kwota minimalna, której przekroczenie warunkuje karalność za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, w 2017 r. wynosi 3080,84 zł.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem GKO odpowiednie stosowanie art. 26
DyscypFinPubU do naruszeń dyscypliny finansów publicznych, związanych ze spra-
wozdawczością budżetową, zależy od rodzaju popełnionego czynu. W art. 18 pkt 2
DyscypFinPubU zostały określone trzy rodzaje naruszeń:

1) niesporządzenie w terminie sprawozdania,
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2) nieprzekazanie w terminie sprawozdania,
3) wykazanie w sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewiden-

cji księgowej.

Znamiona dwóch pierwszych czynów, wyrażające się w niedopełnieniu terminu, wy-
kluczają możliwość zastosowania względem nich wyłączenia określonego w art. 26
DyscypFinPubU (orz. GKO z 10.1.2013 r., BDF1/4900/105/104/12/2971). Przepis
art. 26 ust. 1 DyscypFinPubU ma bowiem zastosowanie jedynie do działań i zaniechań,
których przedmiotem są środki finansowe, a więc wymierne kwoty pieniężne. Niesporzą-
dzenie sprawozdania w terminie oraz nieprzekazanie sprawozdania w terminie nie mają
takiego charakteru, a co za tym idzie, nie może mieć do nich zastosowania zwolnienie
zawarte w art. 26 ust. 1 DyscypFinPubU (orz. GKO z 25.12.2015 r., BDF1.4800.12.2015).
Zatem wysokość kwoty minimalnej, jako warunek bezprawności czynu, można odnieść
wyłącznie do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, które polega na wykazaniu
w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej. Odniesienie do odpowiedniego stosowania może mieć miejsce tylko do tych
przypadków, które wiążą się ze sporządzeniem sprawozdania i wykazaniem w nim da-
nych niezgodnych z faktami. Wówczas taką wadę sprawozdania można konfrontować
z treścią art. 26 DyscypFinPubU i wiązać ją z wysokością kwoty minimalnej. Tylko taka
wykładnia ma rację bytu, gdyż uwzględnia wartości chronione w gospodarowaniu finan-
sami publicznymi (wyr. NSA z 3.6.2014 r. II GSK 599/13, Legalis). Przepis art. 26 ust. 1
DyscypFinPubU ma zastosowanie jedynie do działań i zaniechań, których przedmiotem
są środki finansowe, a więc wymierne kwoty pieniężne (wyr. NSA z 14.11. 2014 r., II GSK
1533/13, Legalis).

6. Zasada odpowiedzialności kierownika jednostki
sektora finansów publicznych za wykonywanie
obowiązków w zakresie sprawozdawczości budżetowej
Sprawozdania jednostkowe są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyj-
nych na podstawie ksiąg rachunkowych. Kierownicy jednostek są zobowiązani sporzą-
dzać sprawozdania rzetelnie i poprawnie pod względem merytorycznym i formalno-ra-
chunkowym, a kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wyni-
kającymi z ewidencji księgowej.

Podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
określa art. 4 i 4a DyscypFinPubU. Z tego przepisu wynika, że odpowiedzialność pono-
szą, co do zasady, kierownicy jednostki sektora finansów publicznych oraz pracownicy
i inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im obowiązki, których niewykonanie lub
nienależyte wykonanie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jednak od-
powiedzialność, określona w art. 18 pkt 2 DyscypFinPubU, za nieprawidłowości zwią-
zane ze sporządzaniem i przekazywaniem sprawozdań budżetowych – w świetle utrwa-
lonego orzecznictwa administracyjnego i sądowoadministracyjnego – jest ograniczona
wyłącznie do kierownika jednostki sektora finansów publicznych. Czynności w zakre-
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sie przekazania sprawozdania należą do czynności z zakresu reprezentacji jednostki, co
powoduje, że nie można ich skutecznie powierzyć innemu pracownikowi. Tym samym
odpowiedzialność za wykazanie danych niezgodnych z ewidencją księgową może być
przypisana wyłącznie tej osobie, która podpisała sprawozdanie jako kierownik jednostki
(orz. GKO z 19.10.2015 r., BDF1.4800.105.2015).

Ważne

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem za niesporządzenie lub nieprzekazanie sprawozdania w ter-
minie oraz wykazanie w nim danych niezgodnych z ewidencją księgową z tytułu naruszenia dys-
cypliny finansów publicznych odpowiada wyłącznie kierownik jednostki. Jego podpis złożony pod
sprawozdaniem jest tożsamy zarówno ze sporządzeniem dokumentu sprawozdania, jak również
z przyjęciem odpowiedzialności za zgodność danych w sprawozdaniu z danymi wynikającymi
z ewidencji księgowej jednostki.

W wyroku z 26.4.2010 r. (V SA/Wa 103/10, Legalis) oraz z 30.5.2011 r. (V SA/Wa
310/11, Legalis) WSA w Warszawie stwierdził, że pojęcie sprawozdania budżetowego
jest odrębnym pojęciem prawnym, niemieszczącym się w ramach gospodarki finanso-
wej, czyli w czynnościach związanych z tworzeniem planów finansowych w znaczeniu
ich sporządzania oraz w faktycznym wykonywaniu czynności objętych tymi planami.
Sprawozdanie budżetowe jest wyodrębnionym działaniem odnoszącym się do sporzą-
dzenia sprawozdania z czynności zakreślonych szerszym pojęciem prawnym, obejmują-
cym procesy finansów publicznych związane m.in. z gospodarką finansową. Rozróżnie-
nie pojęć gospodarka finansowa i sprawozdanie stanowi punkt wyjścia do oceny, jakiego
rodzaju obowiązki kierownik jednostki, na podstawie art. 53 ust. 2 FinPubU, może po-
wierzyć do wykonania jej pracownikom. Z powołanych wyżej orzeczeń wynika, że prze-
kazanie pracownikowi przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie gospodarki
finansowej nie obejmuje zadań w obszarze sprawozdawczości budżetowej. Sprawoz-
dawczość budżetowa nie mieści się też w ustawowym zakresie obowiązków głównego
księgowego jednostki, określonym w art. 54 ust. 1 FinPubU. Fakt wykazania w sprawoz-
daniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej
jest przesłanką nierozerwalnie związaną z przekazaniem sprawozdania budżetowego
na zewnątrz jednostki. Przekazanie sprawozdania jest czynnością z zakresu reprezenta-
cji jednostki. Tej czynności, w opisanym stanie prawnym, nie można skutecznie przeka-
zać innemu podmiotowi. Można to oczywiście wykonać przy pomocy pełnomocnictwa,
ale zawsze będzie to działanie prawne mocodawcy ze skutkami bezpośrednio dla moco-
dawcy. Przekazanie uprawnień z zakresu reprezentacji jednostki musi być bardzo wyraź-
nie zastrzeżone w ustawie. Nie można tego przekazania domniemywać lub uzupełniać
wykładniami. Takie działanie prowadziłoby do zaprzeczenia istoty reprezentacji.

Z cytowanych wyroków, recypowanych następnie w orzecznictwie komisji orzekających
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz GKO, jednoznacznie wy-
nika, że odpowiedzialność kierownika jednostki za uchybienia w zakresie sporządzania
i przekazywania sprawozdań, a także wykazywania w nich danych niezgodnych z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej, jest niezbywalna. Odpowiada za nie wyłącznie kie-
rownik jednostki (albo osoba działająca w jego imieniu), natomiast inni pracownicy jed-
nostki, w tym główny księgowy uczestniczący w procesie sporządzania sprawozdań, są
zwolnieni z tej odpowiedzialności. Od kierownika jednostki wymaga się zdolności wery-
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fikacji sprawozdania budżetowego sporządzonego przez pracowników nawet w sytuacji,
gdy w praktyce jego rola sprowadzałaby się do podpisania dokumentu przygotowanego
przez podległych pracowników.

Orzeczenia GKO

1. Kierownik jednostki jest bezsilny wobec pracownika nieprawidłowo przygotowującego dane
do sprawozdania budżetowego, ale odpowiedzialności tej może dochodzić na podstawie regu-
laminu pracy jednostki, wyciągając wobec pracownika konsekwencje służbowe, do zwolnienia
z pracy włącznie (orz. GKO z 5.11.2009 r., BDF1/4900/67/68/09/2332).

2. Wprawdzie powszechnie znany jest fakt, że kierownik jednostki osobiście nie sporządza spra-
wozdań budżetowych, lecz sygnuje własnym podpisem przedkładany przez pracownika pro-
jekt, jednak staranność kierownika jednostki, świadomego znaczenia składanego pod sprawoz-
daniem podpisu, w zakresie odpowiedzialności za wykazywane w nim dane, powinna przeja-
wiać się co najmniej w doborze kompetentnych pracowników, którym powierza przygotowanie
projektów sprawozdań, oraz w zapewnieniu takich mechanizmów weryfikacji danych wyka-
zywanych w sprawozdaniach, które będą skutecznie chronić przed wykazaniem danych nie-
zgodnych (orz. GKO z 27.9. 2012 r., BDF1/4900/79/79/12/2313). Bez znaczenia są praktyczne
trudności dotyczące możliwości sprawdzenia przez kierownika zgodności danych sprawozdaw-
czych z ewidencją księgową, związane przede wszystkim z koniecznością posiadania specjali-
stycznej wiedzy z zakresu rachunkowości. Podpisując sprawozdanie, kierownik uznaje je za pra-
widłowo i rzetelnie sporządzone, tj. zgodne z ewidencją księgową (orz. GKO z 11.9.2008 r., DF/
GKO/4900/50/49/08/1982).

3. Dochowując należytej staranności, kierownik powinien zweryfikować projekt sprawozdania
sporządzony przez pracownika, tj. porównać dane tam zawarte z danymi księgowymi. W przy-
padku rozbieżności danych powinien zażądać wyjaśnień i doprowadzić do poprawienia błę-
dów, a następnie dopiero sprawozdanie podpisać i skierować do adresata. Kierownik nie może
się tłumaczyć brakiem specjalistycznej wiedzy. Obejmując funkcję kierownika jednostki sektora
finansów publicznych, powinien znać obowiązujące w tym zakresie przepisy. I tu nie chodzi
o specjalistyczną wiedzę w zakresie rachunkowości, lecz o elementarną umiejętność porów-
nywania danych zawartych w sprawozdaniu z odpowiednimi informacjami z kart kont księ-
gowych czy z zestawienia tych kont – zestawienie obrotów i sald (orz. GKO z 19.5.2014 r.,
BDF1/4900/2/2/14).

5. Fakt, iż na sprawozdaniu budżetowym znajduje się podpis głównego księgowego (skarbnika),
nie oznacza jeszcze, że ponosi on odpowiedzialność za zawarte w nim dane. Odpowiedzialność
za stan finansów, w tym również za zgodność danych zawartych w sprawozdaniu z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej, ponosi kierownik jednostki. Podpis głównego księgowego
obok podpisu kierownika na sprawozdaniu oznacza tylko, że główny księgowy sporządził pro-
jekt sprawozdania (orz. GKO z 5.6.2008 r., DF/GKO/4900/25/23/08/1085).

6. Odpowiedzialności kierownika za realizację obowiązków sprawozdawczych nie wyłącza zło-
żoność materii związanej ze sprawozdawczością, niewystarczające doświadczenie i przygoto-
wanie kierownika do realizacji tych obowiązków i scedowanie przygotowania dokumentów
na działy zajmujące się obsługą finansowo-księgową jednostki itp. (orz. GKO z 11.9.2008 r. DF/
GKO/4900/50/49/08/1982).

7. Innego rodzaju staranności wymaga się od osób sporządzających dokumenty, posiadających
specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, a innego od osób pod-
pisujących te dokumenty. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność również za nieprawi-
dłowe działanie pracowników jednostki, co wynika m.in. z faktu posiadania uprawnień do
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nadzorowania ich pracy. Zaufanie do pracowników, nawet obiektywnie uzasadnione, nie stoi
na przeszkodzie sprawdzaniu sporządzonych przez nich dokumentów (dobrzy pracownicy też
popełniają błędy) i z pewnością nie zwalnia kierownika od odpowiedzialności za treść doku-
mentu w przypadku jego podpisania (orz. GKO z 22.1. 2015 r., BDF1/4900/101/103/14).

7. Wspólna obsługa finansowa szkół i placówek
oświatowych
Z zagadnieniem odpowiedzialności kierownika jednostki za wykonywanie obowiązków
w obszarze sprawozdawczości budżetowej wiąże się problematyka wspólnej obsługi fi-
nansowej szkół i placówek oświatowych. Do końca 2015 r. odpowiedzialność za realiza-
cję obowiązków sprawozdawczych zawsze ciążyła na kierowniku jednostki (np. dyrekto-
rze szkoły, muzeum lub innej jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego), nie-
zależnie od faktu prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej lub organizacyjnej
przez tzw. jednostkę obsługującą. Przykładem mogą być następujące tezy z orzecznictwa
utrwalonego na gruncie przepisów obowiązujących do 31.12.2015 r.:

1) brak podległości służbowej osoby pełniącej funkcję kierownika Referatu Obsługi
Szkół w urzędzie miejskim dyrektorowi szkoły nie zwalnia dyrektora z odpowie-
dzialności za właściwe wykonywanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości
budżetowej (orz. RKO z 20.12.2013 r., KO.0022-70-3-27/13, Legalis);

2) kilkuminutowe przejrzenie i podpisanie projektów sprawozdań przygotowanych
przez Referat Obsługi Szkół, bez porównania danych zawartych w tych sprawozda-
niach z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej czy z dokumentów księgowych
przesądza o niedochowaniu staranności wymaganej od dyrektora szkoły (orz. RKO
z 20.12.2013 r., KO.0022-70-3-27/13, Legalis).

Wskazana linia orzecznictwa straciła aktualność 1.1.2016 r. w związku z wejściem
w życie ZmSamGminU15. Na podstawie ZmSamGminU15, zgodnie ze znowelizowa-
nym art. 53 FinPubU, w razie powierzenia wspólnej obsługi, w szczególności admini-
stracyjnej, finansowej i organizacyjnej, jednostce obsługującej, zgodnie z art. 10b ust. 1
SamGminU, art. 6b ust. 1 SamPowiatU albo art. 8d ust. 1 SamWojU, kierownik jednostki
obsługującej jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i spra-
wozdawczość jednostki obsługiwanej. W takiej sytuacji, w razie uchybień w wykony-
waniu obowiązków sprawozdawczych przez jednostkę obsługującą, kierownik jed-
nostki obsługiwanej jest zwolniony z odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, określone w art. 18 pkt 2 DyscypFinPubU.
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8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej
w dziedzinie sprawozdawczości budżetowej
W praktyce zdarza się, że nieprawidłowości związane ze sporządzaniem lub przekazy-
waniem przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań budżetowych wypeł-
niają jednocześnie znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych, określonego
w art. 18 pkt 2 DyscypFinPubU, i przestępstwa stypizowanego w KK (np. przeciwko wia-
rygodności dokumentów). Zgodnie z podstawową zasadą odpowiedzialności za narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych ta odpowiedzialność co do zasady jest niezależna
od odpowiedzialności określonej innymi przepisami (art. 25 DyscypFinPubU). Jednakże
w razie wszczęcia postępowania o wykroczenie i o czyn stanowiący równocześnie naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych, postępowanie o naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych podlega zawieszeniu do czasu zakończenia wszczętego postępowania
o wykroczenie.

Ważne

W razie prawomocnego skazania, np. za wykroczenie będące równocześnie naruszeniem dyscy-
pliny finansów publicznych, wszczęte postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
w zakresie nieprawidłowości odnoszących się do sprawozdawczości budżetowej podlega umorze-
niu.

Najsurowszym rodzajem odpowiedzialności prawnej, związanej z wykonywaniem obo-
wiązków w zakresie sprawozdawczości budżetowej, jest odpowiedzialność karna pono-
szona na podstawie przepisów KK oraz przepisów odrębnych. Należy jednak wskazać, że
sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowania środków publicz-
nych, określone w art. 41 ust. 1 FinPubU, nie podlegają reżimowi RachunkU i w związku
z tym nieprawidłowości w sporządzaniu i przekazywaniu tych sprawozdań nie mogą być
przedmiotem przepisów karnych rozdziału 9 RachunkU.

Ważne

Do sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych nie sto-
suje się przepisów karnych z RachunkU, w szczególności przewidujących karalność za niesporzą-
dzenie sprawozdania, sporządzenie sprawozdania niezgodnie z przepisami RachunkU oraz zawar-
cie w sprawozdaniu nierzetelnych danych (art. 77 pkt 2 RachunkU).

Prawidłowość wykonywania obowiązków w dziedzinie sporządzania i przekazywania
sprawozdań budżetowych przez jednostki sektora podlega ochronie na podstawie in-
nych przepisów karnych. Spośród wielu przestępstw określonych w części szczególnej KK
w praktyce największe znaczenie będą miały przestępstwa przeciwko obrotowi gospo-
darczemu, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego oraz przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Wybrane ro-
dzaje przestępstw określonych w części szczególnej KK mogą być związane z wykonywa-
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niem przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie
sprawozdawczości budżetowej.

Tabela 1. Wybrane rodzaje przestępstw określonych w części szczególnej KK

Opis zachowania karalnego
Podstawa odpo-
wiedzialności

Dobro prawnie chronione Ustawowe zagrożenie karą

niszczenie, usuwanie, uszkadzanie,
zmiana albo udaremnianie lub znaczne
utrudnianie w inny sposób osobie upraw-
nionej zapoznanie się z istotną informacją

Art. 268 KK ochrona informacji (niszcze-
nie, uszkadzanie, usuwanie
informacji)

grzywna, kara ograniczenia
wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2 (do lat 5
w razie wyrządzenia znacznej
szkody majątkowej)

niszczenie, uszkadzanie, usuwanie,
zmiana, utrudnianie dostępu do danych
informatycznych albo w istotnym stopniu
zakłócanie lub uniemożliwianie automa-
tycznego przetwarzania, gromadzenia lub
przekazywania takich danych, podlega ka-
rze pozbawienia wolności do lat 3

Art. 268a KK ochrona informacji (niszcze-
nie, uszkadzanie itd. danych
informatycznych)

kara pozbawienia wolności
do lat 3 (do lat 5 w razie
wyrządzenia znacznej szkody
majątkowej)

1) podrobienie lub przerobienie doku-
mentu w celu użycia za autentyczny, lub
użycie takiego dokumentu jako autentycz-
nego,
2) wypełnienie blankietu, opatrzonego cu-
dzym podpisem, niezgodnie z wolą podpi-
sanego i na jego szkodę albo takiego do-
kumentu używanie

Art. 270 KK wiarygodność dokumentów
(podrobienie lub przerobienie
dokumentu)

grzywna, kara ograniczenia
wolności albo pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do
lat 5

poświadczenie nieprawdy w dokumencie
co do okoliczności mającej znaczenie
prawne

Art. 271 KK wiarygodność dokumentów
(poświadczenie nieprawdy)

kara pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5 (do
lat 8 w razie działania w celu
osiągnięcia korzyści majątko-
wej lub osobistej)

używanie dokumentu poświadczającego
nieprawdę

Art. 273 KK wiarygodność dokumentów grzywna, kara ograniczenia
wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2

niszczenie, uszkadzanie, czynienie bezu-
żytecznym, ukrywanie lub usuwanie doku-
mentu przez osobę, która nie ma prawa
nim wyłącznie rozporządzać

Art. 276 KK wiarygodność dokumentów
(niszczenie dokumentów)

grzywna, kara ograniczenia
wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2

wyrządzenie szkody majątkowej przez nie-
prowadzenie dokumentacji działalności
gospodarczej albo prowadzenie jej w spo-
sób nierzetelny lub niezgodny z prawdą
(w szczególności niszcząc, usuwając,
ukrywając, przerabiając lub podrabiając
dokumenty dotyczące tej działalności)

Art. 303 KK obrót gospodarczy (nierze-
telne prowadzenie dokumen-
tacji)

kara pozbawienia wolności
do lat 3 (do lat 5 w razie
wyrządzenia znacznej szkody
majątkowej)
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 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  4,  4 a,  5 – 1 5,  1 8  p k t   2,  a r t.   2 5,  2 6  D y s c y p F i n P u b U,
•  a r t.  5,  6,  4 1  u s t.   1   i   2,  a r t.   5 3  u s t.   2,  a r t.   5 4,  6 8  u s t.   2

 p k t   3  F i n P u b U,
•  a r t.  2 6 8,  2 6 8 a,  2 7 0,  2 7 1,  2 7 3,  2 7 6,  3 0 3   K K,
•  a r t.  7 7  p k t  2  R a c h u n k U,
•  a r t.  1 0 b  u s t.   1  S a m G m i n U,
•  a r t.  6 b  u s t.  1  S a m P o w i a t U,
•  a r t.  8 d  u s t.   1  S a m W o j U.


