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Piotr Walczak

Rozdział VI. Odpowiedzialność z tytułu
naruszenia dyscypliny finansów
publicznych za nieprzestrzeganie
obowiązków w zakresie sprawozdawczości
budżetowej

1. Wprowadzenie
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest szczególnym re-
żimem odpowiedzialności związanym z gospodarowaniem środkami publicznymi i mie-
niem publicznym. W założeniu ma ona chronić system finansów publicznych przed naru-
szaniem reguł zapewniających jego prawidłowe funkcjonowanie. Gospodarowanie środ-
kami publicznymi i mieniem publicznym jest obwarowane wieloma rygorami prawnymi,
które dotyczą w szczególności:

1) gromadzenia środków publicznych,
2) wydatkowania środków publicznych,
3) finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i budżetów JST,
4) zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne,
5) zarządzania środkami publicznymi,
6) zarządzania długiem publicznym,
7) rozliczeń z budżetem UE,
8) kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków

publicznych oraz gospodarowaniem mieniem, w tym przez obowiązki sprawoz-
dawcze.
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Niektóre z tych rygorów zostały uznane przez ustawodawcę za na tyle istotne, że ich na-
ruszenie jest zagrożone sankcją wymierzaną w postępowaniu w sprawie o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych. Zatem nie każda sytuacja, w której dochodzi do zła-
mania prawnych wymogów odnoszących się do gospodarowania środkami publicznymi
i mieniem publicznym, niesie ze sobą ryzyko odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych. Przykładowo, jeżeli JST przekroczy planowaną w budżecie kwotę
rozchodów, osoba odpowiedzialna za powyższą nieprawidłowość nie poniesie odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Opisana nieprawidłowość nie
została bowiem ujęta w katalogu czynów naruszających dyscyplinę finansów publicz-
nych, który jest zawarty w przepisach DyscypFinPubU.

Orzeczenie GKO z 28.1.2013 r., BDF1.4900.115-116.12.3350, Legalis

Dobrem chronionym w przepisach regulujących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych jest ład prawny systemu finansów publicznych i kluczowym kryterium
oceny działania podmiotów sektora finansów publicznych jest zachowanie tego ładu.

Z uwagi na przedmiot ochrony, jakim jest ład prawny systemu finansów publicznych,
przyjmuje się, że – co do zasady – każdy czyn ujęty w katalogu czynów naruszających dys-
cyplinę finansów publicznych jest dla tego ładu szkodliwy. Nie dochodzi się jednak od-
powiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, którego stopień szko-
dliwości dla finansów publicznych jest znikomy. Przy ocenie stopnia szkodliwości dla fi-
nansów publicznych naruszenia dyscypliny finansów publicznych uwzględnia się wagę
naruszonych obowiązków, sposób i okoliczności ich naruszenia, a także skutki narusze-
nia.

Ważne

Zachowanie sprawcy, który narusza przepisy nakładające określone obowiązki związane z wyko-
rzystaniem środków publicznych i mienia publicznego, tylko wtedy skutkuje odpowiedzialnością
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, gdy zostało stypizowane (opisane) w przepisie
DyscypFinPubU określającym znamiona konkretnego czynu naruszającego dyscyplinę finansów
publicznych. Zatem jeżeli wójt gminy złoży sprawozdanie Rb-ST z przekroczeniem ustawowo wy-
znaczonego dla tej czynności terminu, może ponieść odpowiedzialność w reżimie dyscypliny finan-
sów publicznych, jego zachowanie jest bowiem ujęte w katalogu czynów naruszających dyscyplinę
finansów publicznych (art. 18 pkt 2 DyscypFinPubU).

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, obok czy-
nów naruszających dyscyplinę finansów publicznych, reguluje także zakres i podsta-
wowe zasady odpowiedzialności, organy właściwe oraz postępowanie w sprawach o na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych (m.in. prawa obwinionego, terminy w postę-
powaniu, środki dowodowe, system kar).

2. Sprawozdawczość budżetowa
Wśród obowiązków chronionych przepisami DyscypFinPubU znajdują się również te,
które dotyczą sprawozdawczości. Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje JSFP do
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sporządzania sprawozdań z procesów regulowanych przepisami tej ustawy. W ramach
tych sprawozdań można wyróżnić sprawozdania budżetowe. Ta nazwa, mająca wielolet-
nią tradycję, nie ma obecnie umocowania ustawowego, a jej źródłem są przepisy wyko-
nawcze wydane na podstawie art. 41 ust. 2 FinPubU, czyli SprBudżR. Zgodnie z zakresem
wskazanej delegacji ustawowej sprawozdawczość budżetowa obejmuje sprawozdania:

1) z wykonania budżetów JST,
2) z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych,
3) z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 163 i 223 FinPubU,
4) z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
5) z wykonania planów finansowych agencji wykonawczych,
6) z wykonania planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej,
7) z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych,
8) o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych JST,
9) z wykonania planów finansowych ZUS.

Dodatkowo, na podstawie art. 41 ust. 4 FinPubU, Minister Finansów wydał
SprBudżZadR. Określa ono rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań
z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym:

1) państwowych jednostek budżetowych,
2) państwowych funduszy celowych,
3) agencji wykonawczych,
4) instytucji gospodarki budżetowej,
5) państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 FinPubU.

W przywołanych przepisach znajdują się podstawy prawne obowiązków w zakresie spra-
wozdawczości budżetowej, których naruszenie skutkuje odpowiedzialnością na podsta-
wie przepisów DyscypFinPubU. Te obowiązki dotyczą przede wszystkim:

1) sporządzenia odpowiedniego sprawozdania,
2) przekazania sprawozdania odbiorcy we właściwym terminie,
3) sporządzenia sprawozdania na podstawie danych ewidencji księgowej.

Od sprawozdań budżetowych należy odróżnić sprawozdania z operacji finansowych
(np. Rb-Z, Rb-N) oraz sprawozdania finansowe (np. bilans z wykonania budżetu), przy
czym sprawozdawczość finansowa nie została objęta ochroną na podstawie przepisów
DyscypFinPubU.

Orzeczenie RKO z 27.6.2014 r., RKO-5011.11.2014, Legalis

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 18 pkt 2 DyscypFinPubU jest czy-
nem formalnym. Do jego znamion nie należy zaistnienie uszczerbku w finansach jednostki. Do-
brem chronionym w przepisach regulujących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych jest także ład prawny systemu finansów publicznych. Zatem w przedmiotowej
sprawie szkodliwością dla finansów publicznych jest zniekształcenie zawartej w sprawozdaniu
informacji w stosunku do rzeczywistego stanu środków publicznych w JSFP.
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Orzeczenie GKO z 6.12.2010 r., BDF1/4900/94/105/10/2584, Legalis

Sprawozdawczość budżetowa jest jednym z bardzo ważnych elementów spełnienia zasady jaw-
ności i przejrzystości finansów publicznych, a także pozwala ocenić realizację wpływów i wy-
datków budżetowych w ciągu roku budżetowego, jak również po jego zakończeniu. Wszelkie
nieprawdziwe dane, niezgodne z prowadzoną ewidencją księgową, wprowadzają w błąd otrzy-
mującego sprawozdanie, a także mogą prowadzić do fałszowania sprawozdawczości zbiorczej,
na podstawie której podejmuje się decyzje dotyczące finansów publicznych.

3. Czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych

3.1. Znamiona czynów ujęte w przepisie penalizującym

Czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych związane z nieprawidłowościami
dotyczącymi obowiązku sporządzania sprawozdań budżetowych zostały ujęte w art. 18
pkt 2 DyscypFinPubU. Ten przepis, penalizując nie tylko wykroczenia przeciwko praw-
nym powinnościom dotyczącym ww. sprawozdań, posługuje się pojęciem sprawozdań
z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania, co
oczywiście obejmuje również sprawozdania budżetowe. Na gruncie przywołanego unor-
mowania należy wyodrębnić trzy rodzaje zachowań:

1) niesporządzenie sprawozdania budżetowego,
2) nieprzekazanie sprawozdania w terminie,
3) wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikają-

cymi z ewidencji księgowej.

W pierwszych dwóch przypadkach zachowanie sprawcy polega na zaniechaniu zreali-
zowania określonego obowiązku, w trzeciej sytuacji zaś zachowanie sprawcy ma formę
działania. Rozróżnienie tych dwóch sposobów popełnienia czynu (zaniechanie oraz dzia-
łanie) ma znaczenie dla zagadnienia określenia czasu popełnienia naruszenia dyscypliny
finansów publicznych.

Zaistnienie znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych ujętych w art. 18 pkt 2
DyscypFinPubU (np. niesporządzenie sprawozdania), pomijając aspekt podmiotowy, nie
jest wystarczające do stwierdzenia, że doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicz-
nych.

Przy wystąpieniu znamion pozytywnych nie mogą bowiem jednocześnie istnieć zna-
miona negatywne odpowiedzialności. Ta negatywna przesłanka odpowiedzialności do-
tyczy kwoty minimalnej (bagatelnej).

3.2. Kwota minimalna

Zgodnie z art. 26 ust. 1–2 DyscypFinPubU nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów
publicznych działanie lub zaniechanie określone w art. 5–16, którego przedmiotem są
środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej



Rozdział VI. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów...

25

niż jednego działania lub zaniechania – łącznie w roku budżetowym, kwoty minimalnej.
Ten przepis stosuje się odpowiednio w przypadku działania lub zaniechania określonego
w art. 18 pkt 2 oraz art. 18b i 18c DyscypFinPubU. Kwotą minimalną jest kwota przecięt-
nego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogło-
szonego przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” zgodnie z art. 5
ust. 7 FundŚwSocjU (obecnie 3389,90 zł).

Zatem jeżeli w odniesieniu do danego stanu faktycznego wymiar finansowy nieprawi-
dłowości nie przekroczy kwoty minimalnej, wówczas nie dochodzi do naruszenia dys-
cypliny finansów publicznych (negatywne znamię czynu). W przypadku naruszeń doty-
czących sprawozdawczości budżetowej najwięcej kontrowersji budzi kwestia, czy kwota
minimalna może decydować o zaistnieniu czynu w odniesieniu do zachowań polegają-
cych na niesporządzeniu sprawozdania lub jego przekazaniu z naruszeniem terminu. Je-
śli chodzi o pierwszą sytuację, jest to o tyle niezrozumiałe, że trudno badać kwotę mi-
nimalną, gdy sprawozdanie nie zostało w ogóle sporządzone. Naruszony obowiązek nie
ma zupełnie wymiaru finansowego, tym samym jego ocena przez pryzmat kwoty ba-
gatelnej jest bezpodstawna. Trudno także uznać za możliwe stosowanie art. 26 ust. 1
DyscypFinPubU do czynu polegającego na nieterminowym przekazaniu sprawozdania.
Należy zauważyć, że przekazywane przez JSFP sprawozdania są agregowane na co-
raz wyższych poziomach, zatem nieprzestrzeganie wymaganych przepisami terminów
utrudnia lub uniemożliwia sprawne i efektywne funkcjonowanie tego mechanizmu.
Aspekt finansowy także tutaj nie ma żadnego znaczenia, penalizacja przedmiotowego
zaniechania ma bowiem zupełnie pozafinansowe uwarunkowania. Dlatego art. 26 ust. 1
DyscypFinPubU może być zastosowany wyłącznie w zakresie czynu polegającego na wy-
kazaniu w sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księ-
gowej.

Orzecznictwo

Bez wątpienia z treści art. 18 pkt 2 DyscypFinPubU wynika, że naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych jest niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania pro-
cesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazania w tym sprawoz-
daniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Z kolei art. 26 ust. 2
DyscypFinPubU stanowi, że nie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych takie działanie
lub zaniechanie w zakresie naruszenia obowiązku sporządzenia lub nieprzekazania sprawozdania,
które poprzez odpowiednie stosowanie art. 26 ust. 1 tej DyscypFinPubU może być odniesione do
treści tego właśnie przepisu. Innymi słowy, niesporządzenie i nieprzekazanie sprawozdania nie
może być odpowiednio odnoszone do wysokości kwoty minimalnej, o jakiej stanowi art. 26 ust. 1
DyscypFinPubU. Odniesienie do odpowiedniego stosowania może mieć miejsce tylko do tych przy-
padków, które wiążą się ze sporządzeniem sprawozdania i wykazaniem w nim danych niezgod-
nych z faktami. Wówczas można taką wadę sprawozdania konfrontować z treścią art. 26 ust. 1
DyscypFinPubU i wiązać ją z wysokością kwoty minimalnej (wyr. NSA z 3.6.2014 r., II GSK 599/13,
Legalis).

Jeszcze inną kwestią wymagającą rozważenia jest reguła wskazująca, że w przypadku
więcej niż jednego działania lub zaniechania wymiar finansowy podlega zsumowaniu
i dopiero wtedy jest odniesiony do kwoty minimalnej. Zakładając, że czynem narusza-
jącym dyscyplinę finansów publicznych jest wykazanie w określonym sprawozdaniu
(np. Rb-27S za II kwartał 2019 r.) nieprawidłowych danych, to unormowanie znajdzie
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zastosowanie, w przypadku gdy wykazanie danych niezgodnych z danymi ewidencji księ-
gowej nastąpiło w przeciągu roku w co najmniej dwóch sprawozdaniach budżetowych
(np. Rb-27S za II i III kwartał 2019 r.). W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy należy
uwzględnić wszystkie sprawozdania budżetowe sporządzone przez JSFP w tym roku bu-
dżetowym, czy tylko jakąś wyodrębnioną kategorię. Z uwagi na okoliczność, że każde
ze sprawozdań przekazuje informacje o różnych obszarach zdarzeń gospodarczych i fi-
nansowych, na podstawie różnych kont księgowych, uzasadnione jest stanowisko, iż su-
mowanie wymiaru finansowego nieprawidłowości powinno nastąpić wyłącznie w zakre-
sie danego rodzaju sprawozdania budżetowego. Czyli w przypadku ujawnienia danych
niezgodnych z danymi ewidencji księgowej w sprawozdaniu Rb-28S wymiar finansowy
tej nieprawidłowości nie podlegałby zsumowaniu z mającym takie samo źródło wymia-
rem finansowym w zakresie sprawozdania Rb-ST. Takie sumowanie byłoby natomiast
konieczne np. w odniesieniu do sporządzanych miesięcznie przez jednostkę budżetową
sprawozdań RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych.

Ważne

Stwierdzenie, że w określonym stanie faktycznym ma zastosowanie art. 26 ust. 1 DyscypFinPubU,
oznacza, iż nie doszło w ogóle do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Odróżnia to kwotę
minimalną od przesłanki znikomej szkodliwości czynu dla finansów publicznych, gdzie dochodzi
do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jednak ustawodawca uznaje, że w tym przypadku
nie jest celowe dochodzenie odpowiedzialności wobec sprawcy.

4. Czas popełnienia naruszenia
W przepisach DyscypFinPubU ustawodawca odmiennie uregulował zagadnienie czasu
popełnienia naruszenia w sytuacji czynów polegających na zaniechaniu i działaniu. Je-
żeli sprawca popełnia czyn przez działanie, czasem popełnienia naruszenia dyscypliny
finansów publicznych jest czas, w którym sprawca działał (np. przekazał sprawozdanie
budżetowe, w którym wykazał dane niegodne z danymi wynikającymi z ewidencji księ-
gowej). Natomiast jeżeli sprawca dopuszcza się naruszenia wskutek zaniechania wyma-
ganego zachowania, czasem popełnienia naruszenia jest dzień następujący po upływie
terminu, w którym określone działanie powinno nastąpić. W interesującym nas zakresie
ta reguła ma zastosowanie do czynów, które polegają na niesporządzeniu sprawozdania
budżetowego oraz nieprzekazaniu takiego sprawozdania w terminie.

Przykład

Termin sporządzenia jednostkowego sprawozdania budżetowego Rb-27S za wrzesień 2019 r. przy-
padał dla jednostki budżetowej na 10.10.2019 r. Sprawozdanie zostało przekazane 15.10.2019 r.
Zatem – wedle wyżej przytoczonej reguły – czas popełnienia tego naruszenia zostanie wyznaczony
na 11.10.2019 r. Nie będzie to dzień przekazania sprawozdania z naruszeniem ustalonego w prze-
pisach terminu.

Określenie czasu popełnienia naruszenia jest ważne m.in. z punktu widzenia liczenia ter-
minu przedawnienia. Karalność naruszenia dyscypliny finansów publicznych ustaje, je-
żeli od czasu jego popełnienia upłynęły 3 lata. Jeżeli jednak w tym okresie wszczęto po-
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stępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, karalność ustaje z upływem
2 lat od zakończenia tego okresu (art. 38 ust. 1 DyscypFinPubU).

5. Okoliczności podmiotowe – wina sprawcy
Obok omówionych wyżej okoliczności przedmiotowych mających znaczenie dla zaistnie-
nia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych istotne znaczenie mają prze-
słanki podmiotowe. Najważniejszą z nich jest zasada winy wyrażona w art. 19 ust. 2
DyscypFinPubU, stosownie do którego odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych ponosi osoba, jakiej można przypisać winę w czasie popełnienia na-
ruszenia. Nie można przypisać winy, jeżeli naruszenia nie można było uniknąć mimo
dołożenia staranności wymaganej od osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązku,
którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę
finansów publicznych.

Orzeczenie GKO z 22.1.2018 r., BDF1.4800.59.2017, Legalis

Przepis artykułu 19 ust. 2 DyscypFinPubU opiera się na koncepcji zindywidualizowanej staran-
ności wymaganej od osób wykonujących różne obowiązki w zakresie gospodarki finansowej,
w szczególności odmiennym podejściu do osób zajmujących stanowisko kierownika JSFP oraz
innych osób, wykonujących poszczególne obowiązki składające się na gospodarkę finansową
JSFP, powierzone im przez kierownika jednostki. Obowiązek ostrożności musi zatem być roz-
patrywany z punktu widzenia obowiązków związanych z określonym stanowiskiem czy wyko-
nywaną funkcją. Osoby, które dobrowolnie podejmują się profesjonalnego pełnienia funkcji pu-
blicznej obejmującej także gospodarowanie publicznymi środkami pieniężnymi, zobligowane są
do przestrzegania obowiązującego prawa i ponoszą przewidziane prawem konsekwencje swo-
ich działań i zaniechań w tym zakresie.

Ustawodawca na gruncie dyscypliny finansów publicznych odszedł od identyfikowania
form zawinienia (wina umyślna, wina nieumyślna), warunkując możliwość przypisa-
nia winy od udowodnienia obwinionemu naruszenia standardów staranności wymaga-
nej w danej sytuacji od osoby odpowiedzialnej za wykonanie określonego obowiązku.
Co istotne, wzorzec staranności, z którym jest porównywane zachowanie obwinionego,
powinien być zrekonstruowany przez organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych (rzecznik dyscypliny i komisje orzekające). Przypisanie winy
w orzeczeniu o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest
możliwe wyłącznie wówczas, gdy w ocenie organów orzekających (komisji) zachowa-
nie obwinionego odbiegało od wzorca staranności. Przy czym ten wzorzec musi zostać
określony z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, co oznacza, że nie ma uniwer-
salnego wzorca staranności dla danego stanowiska. Przypisując winę, komisja orzeka-
jąca powinna wskazać, kiedy obwiniony powinien zachować się odmiennie, niż miało to
miejsce w rozstrzyganym stanie faktycznym, i jakich czynności zaniechał, które – według
przyjętego wzorca staranności – powinny być dokonane. Zrealizowanie tych czynności
zapobiegłoby naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Jeżeli w wydanym orzecze-
niu komisja orzekająca ograniczy się do stwierdzenia, że obwiniony nie dochował wyma-
ganej staranności, nie przedstawiając jednocześnie wzorca tej staranności, aktualnego
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w realiach danej sprawy, wówczas takie orzeczenie dotknięte jest wadą i powinno być
wyeliminowane z obrotu prawnego.

Na powyższy obowiązek organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych wielokrotnie zwracano uwagę w orzecznictwach GKO i sądów ad-
ministracyjnych.

Orzeczenie GKO z 22.5.2017 r., BDF1.4800.2.2017, Legalis

Udowodnienie zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych spoczywa, co do zasady,
na rzeczniku dyscypliny finansów publicznych. Obwiniony nie ma obowiązku dowodzenia swo-
jej niewinności. Nie ma także obowiązku dostarczenia dowodów winy. Przypisanie winy polega
na wskazaniu, jak obwiniony powinien działać, by nie naruszyć dyscypliny finansów publicz-
nych. Tylko jeśli można postawić zarzut, że obwiniony nie zastosował się do przepisów, choć
obiektywnie, w konkretnej sytuacji miał taką możliwość, można przypisać winę.

6. Zakres podmiotowy odpowiedzialności

6.1. Krąg osób odpowiedzialnych

Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych mogą odpowiadać wyłącznie osoby fi-
zyczne, które zachowały się (działały, zaniechały działania) w sposób opisany przez usta-
wodawcę w przepisach DyscypFinPubU. Dodatkowo warunkiem poniesienia odpowie-
dzialności jest objęcie danej osoby zakresem podmiotowym DyscypFinPubU. Za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych odpowiadają osoby wymienione w art. 4 i 4a
DyscypFinPubU. W zakresie czynów związanych ze sprawozdawczością budżetową od-
powiedzialność mogą ponosić:

1) osoba wchodząca w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy JSFP
(np. wójt gminy, przewodniczący zarządu powiatu),

2) kierownik JSFP (np. dyrektor szkoły, wójt gminy jako kierownik urzędu JST),
3) pracownicy JSFP, jakim odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykony-

wanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wy-
konanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

Orzeczenie GKO z 27.4.2017 r., BDF1.4800.6.2017, Legalis

W gminie burmistrz, jako organ wykonujący budżet, jest także organem gminy, a nie tylko kie-
rownikiem urzędu gminnego. Jeżeli RKO wskazuje, że obwiniony posiadał wyłączną kompe-
tencję do przygotowania projektu budżetu, jak również wyłączną kompetencję do inicjowania
zmian budżetu już ustanowionego przez organ stanowiący gminy, to wskazuje na funkcję or-
ganu wykonawczego. Przyjęcie takiego stanowiska powoduje konieczność rozważenia zmiany
podstawy odpowiedzialności z art. 4 ust. 1 pkt 2 DyscypFinPubU, na art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy,
przy uwzględnieniu wymogów określonych w art. 131 ustawy.
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6.2. Odpowiedzialność pracownika jednostki

6.2.1. Możliwość powierzenia odpowiedzialności w zakresie
sprawozdawczości budżetowej

W związku z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na pod-
stawie art. 18 pkt 2 DyscypFinPubU pojawiło się stanowisko, że nie ma możliwości prze-
niesienia odpowiedzialności w tym zakresie na pracownika JSFP, w formule powierzenia
mu określonych obowiązków związanych ze sporządzaniem sprawozdań z wykonania
procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania. Przekazanie spra-
wozdania jest czasami uznawane w orzecznictwie GKO jako czynność z zakresu repre-
zentacji jednostki, której to czynności nie można skutecznie przekazać innemu pracow-
nikowi (np. orzeczenie GKO z 30.11.2015 r., BDF1.4800.130.2015, Legalis). Ten pogląd
trudno uznać za uzasadniony. Jego podstawą jest konstatacja, że wykazywanie danych
w sprawozdaniach budżetowych to okoliczność nierozerwalnie związana z faktem przed-
stawiania danych w nim zawartych na zewnątrz jednostki. Okoliczność, że sprawozda-
nie jest przekazywane na zewnętrz JSFP, nie przesądza jeszcze o tym, iż jest to czynność
oderwana od gospodarki finansowej jednostki. Złożenie oświadczenia woli przy zawar-
ciu umowy i zaciągnięcie zobowiązania finansowego z całą pewnością stanowi czynność
z zakresu reprezentacji jednostki, a jednocześnie nikt nie ma wątpliwości, że wchodzi ona
w zakres pojęcia gospodarki finansowej. Zatem trudno zrozumieć wątpliwości pojawia-
jące się w związku z odpowiedzialnością za naruszenie obowiązków sprawozdawczych.

Gospodarka finansowa obejmuje w szczególności obowiązki sprawozdawcze. Odmienne
założenie stawiałoby pod znakiem zapytania np. kompetencje kontrolne RIO, czyli pod-
miotów umocowanych do kontroli gospodarki finansowej JST. Nikt nie ma jednak wąt-
pliwości, że kontrola gospodarki finansowej obejmuje także badanie przestrzegania obo-
wiązków związanych ze sporządzeniem sprawozdań budżetowych. Gospodarka finan-
sowa obejmuje sprawozdawczość budżetową, tak samo jak rachunkowość obejmuje
sporządzenie sprawozdań finansowych (art. 4 ust. 3 pkt 5 RachunkU).

Stosownie do § 4 SprBudżR do sporządzania i przekazywania sprawozdań w imieniu jed-
nostki są obowiązani m.in. przewodniczący zarządów JST, kierownicy jednostek organi-
zacyjnych podległych JST, kierownicy jednostek obsługujących, odpowiednio do zakresu
wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych. Natomiast zgodnie z § 14
ust. 1 SprBudżR sprawozdanie podpisują główny księgowy (skarbnik) i kierownik jed-
nostki (dysponent funduszu, przewodniczący zarządu JST, kierownik jednostki obsługu-
jącej).

Jednocześnie art. 53 ust. 1 i 2 FinPubU przesądza, że kierownik JSFP jest odpowie-
dzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. Kierownik jednostki może po-
wierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki.
Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie
odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym tej
jednostki.
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Przepisy SprBudżR, respektując ogólną zasadę wyrażoną w art. 53 ust. 1 FinPubU, która
wskazuje kierownika jednostki jako odpowiedzialnego za całość gospodarki finansowej,
przypisują mu obowiązki związane ze sporządzeniem i przekazaniem sprawozdań bu-
dżetowych. To jednak nie oznacza, że te regulacje można traktować jako reguły szcze-
gólne, wyłączające przewidzianą w art. 53 ust. 2 FinPubU kompetencję kierownika jed-
nostki do powierzania określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej (dele-
gowania uprawnień). Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w ogóle
nie dotyczy tej materii, a zakres delegacji ustawowej pozwala ministrowi określić rodzaje,
formy, terminy, sposoby sporządzania sprawozdań budżetowych, jednostki obowiązane
do sporządzania poszczególnych sprawozdań oraz odbiorców tych sprawozdań. Ponadto
reguły wykładni obowiązujące w systemie prawa nie przewidują, aby przepisy niższego
szczebla mogły modyfikować przepisy wyższego szczebla, w dodatku z przekroczeniem
zakresu ustawowego upoważnienia.

Zatem Minister Rozwoju i Finansów nie uchylił możliwości delegowania uprawnień
w przypadku sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych, a posługując
się formułą, że kierownik jednostki sporządza i przekazuje sprawozdania budżetowe,
w pełni uwzględnił normę konstruowaną na podstawie art. 53 ust. 1 FinPubU, identyfiku-
jącą kierownika jednostki jako odpowiedzialnego za całość gospodarki finansowej. Jed-
nocześnie wyjątek od tej zasady przewiduje norma prawna wyrażona w przepisie art. 53
ust. 2 FinPubU. Nie ma żadnych przesłanek, aby przyjąć stanowisko, że możliwość po-
wierzenia obowiązków pracownikom jednostki w zakresie gospodarki finansowej nie do-
tyczy sporządzania i przekazywania sprawozdań.

6.2.2. Powierzenie obowiązków

Należy jednak pamiętać o warunkach skutecznego powierzenia obowiązków sformuło-
wanych w ww. przepisie (potwierdzenie dokumentem w formie odrębnego imiennego
upoważnienia albo wskazanie w regulaminie organizacyjnym jednostki).

Oczywiście udzielenie stosownego upoważnienia nie pozbawia kierownika jednostki
możliwości samodzielnego działania. Ponadto w sytuacji powierzenia określonych obo-
wiązków kierownik jednostki pozostaje nadal odpowiedzialny za odpowiednie funk-
cjonowanie procedur kontroli zarządczej mających na celu zapewnienie wiarygodności
sprawozdań. Wiarygodność sprawozdań jest jednym z celów kontroli zarządczej wska-
zanym w art. 68 ust. 2 pkt 3 FinPubU.

Orzeczenie GKO z 26.11.2012 r., BDF1/4900/98/97RN-18/12/2683, Legalis

Zgodnie z art. 53 ust. 2 FinPubU dla skutecznego powierzenia obowiązków muszą zostać speł-
nione koniunktywnie następujące warunki. Zgodnie z art. 53 ust. 2 zd. 1 FinPubU kierownik
jednostki powierza określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jed-
nostki. W szczególności oznacza to, po pierwsze, że kierownik danej JSFP może powierzyć wy-
łącznie „określone” obowiązki, niedopuszczalne będzie więc powierzenie obowiązków, które
nie zostały doprecyzowane, w szczególności powierzenie obowiązków w ogóle. Po drugie, po-
wierzenie obowiązków może nastąpić wyłącznie pracownikowi tej samej JSFP. Ponadto, zgod-
nie z art. 53 ust. 2 zd. 2 FinPubU, dla skutecznego powierzenia obowiązków konieczne jest przy-
jęcie określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej przez pracownika jednostki
w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym
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jednostki. Oznacza to, że obok działania kierownika, który zgodnie ze zd. 1 tego przepisu, nie
ma takiego obowiązku, to w przypadku przejęcia obowiązków przez pracownika, bezwzględnie
konieczne będzie działanie drugiej strony, to jest pracownika, poprzez ich pisemne przyjęcie.

W odniesieniu do aktu powierzenia pracownikowi JSFP obowiązków, których naruszenie
stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych, należy podkreślić, że ten akt
powinien precyzyjnie identyfikować czynności i kompetencje będące przedmiotem po-
wierzenia. Ogólna formuła, np.: „Powierzam Panu/Pani prowadzenie gospodarki finan-
sowej w zakresie zadań związanych ze sprawozdawczością”, nie może być uznana za sku-
teczne powierzenie obowiązków, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 DyscypFinPubU.
Za wadliwą należy uznać również często spotykaną praktykę wpisywania w zakres czyn-
ności i zadań pracownika formuły, że z tytułu wykonywanych obowiązków ponosi on
odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ta odpowiedzialność
jest możliwa wówczas, jeżeli pracownik zachował się w sposób naruszający dyscyplinę
finansów publicznych, a obowiązek realizacji określonej powinności wynikał z aktu po-
wierzenia. Oczywiście powierzenie, o którym mowa w analizowanych przepisach, może
nastąpić także w zakresie czynności (obowiązków). Ten dokument musi jednak konkret-
nie i jednoznacznie identyfikować powierzane pracownikowi obowiązki w zakresie go-
spodarki finansowej.

Gospodarowanie środkami publicznymi i mieniem publicznym zakłada wykonywanie
konkretnych czynności i kompetencji mających swoje źródła w normatywnych uwarun-
kowaniach dotyczących tego gospodarowania. Te czynności to np. zaciągnięcie zobowią-
zania, zatwierdzenie wydatku (czyli dyspozycja środkami), ustalenie kryteriów oceny
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokonanie zmiany w pla-
nie finansowym, sporządzenie i przekazanie sprawozdania budżetowego, kontrola we-
wnętrzna zgodności operacji gospodarczej z planem finansowym, podejmowanie czyn-
ności windykacyjnych w zakresie należności z tytułu umów najmu i dzierżawy czy rozli-
czenie dotacji.

Z taką właśnie szczegółowością, pozwalającą na identyfikację powierzonych czynności
i kompetencji, powinien być sformułowany akt powierzenia obowiązków pracownikowi
JSFP. Jednocześnie takie stanowisko czyni w praktyce nieużytecznym drugi ze sposobów
powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej, wskazany w art. 53 ust. 2
FinPubU, czyli przez postanowienia regulaminu organizacyjnego jednostki.

Orzecznictwo GKO z 28.2.2013 r., BDF1.4900.113.111.12.3432, Legalis

Artykuł 4 pkt 3 DyscypFinPubU, w dacie popełnienia naruszenia, miał brzmienie: „Odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają pracownicy jednostek sek-
tora finansów, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub
czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych”. Powierzenie obowiązków
w zakresie gospodarki finansowej ma więc na celu uświadomienie pracownikowi, że za ewentu-
alne nieprawidłowości w zakresie mu powierzonym, będzie on ponosił odpowiedzialność za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych, tak jakby był kierownikiem tej jednostki. Kierow-
nik bowiem jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki (art. 53 ust. 1
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FinPubU). Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej wymaga spełnienia sze-
regu warunków, z których do istotniejszych należą:

1) powierzone obowiązki muszą mieścić się w pojęciu „gospodarka finansowa”,
2) powierzone obowiązki muszą być wyraźnie określone,
3) powierzenia obowiązków może dokonać wyłącznie kierownik,
4) obowiązki muszą zostać powierzone w dokumencie o określonej formie, tj. w odrębnym

imiennym upoważnieniu lub w regulaminie organizacyjnym jednostki.

6.3. Kierownik jednostki obsługującej

Zasada odpowiedzialności kierownika JSFP za całość gospodarki finansowej ma swój da-
leko idący wyjątek w zakresie instytucji wspólnej obsługi samorządowych jednostek or-
ganizacyjnych. Organ stanowiący JST w odniesieniu do podległych JST jednostek orga-
nizacyjnych określa w drodze uchwały w szczególności:

1) jednostki obsługujące,
2) jednostki obsługiwane,
3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej

obsługi.

Jeżeli przedmiotem powierzenia na rzecz jednostki obsługującej są obowiązki z zakresu
sprawozdawczości, to odpowiedzialność za ich realizację przejmuje kierownik tej jed-
nostki, o czym przesądza art. 53 ust. 5 FinPubU. On też w konsekwencji ponosi odpowie-
dzialność za ewentualne naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z uchy-
bieniem obowiązkom dotyczącym sprawozdawczości budżetowej. Kierownik jednostki
obsługującej może powierzyć określone obowiązki pracownikowi tej jednostki, co oczy-
wiście ma znaczenie dla dyscypliny finansów publicznych. W danym stanie faktycznym
odpowiada osoba, która swoim zachowaniem wypełniła znamiona naruszenia dyscy-
pliny finansów publicznych, czyli np. sporządziła i przekazała sprawozdanie budżetowe
z naruszeniem wymaganego terminu.

7. Niesporządzenie sprawozdania budżetowego
Pierwszym z czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych jest zaniechanie
sporządzenia sprawozdania budżetowego (czyn polegający na zaniechaniu). Penalizo-
wana jest tutaj sytuacja, w której sprawozdanie w ogóle nie zostało sporządzone. Jeżeli
sprawozdanie zostało podpisane, ale nie zostało przekazane, właściwe jest zakwalifiko-
wanie tego czynu jako nieprzekazanie sprawozdania w terminie. Podstawą tego wnio-
sku jest teza, stosownie do której sprawozdanie budżetowe rozpoczyna swój byt prawny
w momencie podpisania.

Reguły podpisywania sprawozdań reguluje § 14 SprBudżR. Stosownie do zawartych tam
zasad:

1) sprawozdanie podpisują główny księgowy (skarbnik) i kierownik jednostki (dys-
ponent funduszu, przewodniczący zarządu JST, kierownik jednostki obsługującej);
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2) w urzędach skarbowych sprawozdanie podpisują kierujący komórką właściwą do
spraw rachunkowości i naczelnik urzędu skarbowego;

3) sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym;

4) sprawozdanie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą może być opa-
trzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

5) w przypadku sprawozdania przekazywanego w Informatycznym Systemie Obsługi
Budżetu Państwa dopuszcza się stosowanie podpisu elektronicznego z zastosowa-
niem certyfikatów wydanych przez NBP z wykorzystaniem urządzeń wskazanych
przez NBP w ramach świadczenia usługi obsługi rachunków bankowych i usługi
certyfikacyjnej dla Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa;

6) podpisy na sprawozdaniu sporządzonym w formie pisemnej składa się odręcz-
nie w miejscu oznaczonym na formularzu. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

Zasadą wprowadzoną przez § 10 SprBudżR jest sporządzenie sprawozdania w formie
dokumentu elektronicznego. Wyjątek zawarto w § 12 ust. 4 SprBudżR, który wskazuje,
że kierownicy jednostek albo kierownicy jednostek obsługujących przekazują do zarządu
JST sprawozdania w formie określonej przez zarząd JST (czyli może to być forma pi-
semna). Ponadto, stosownie do § 13 ust. 1 SprBudżR, w formie pisemnej sporządza się
sprawozdania: Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-27UE, Rb-28PL, Rb-34PL.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niespo-
rządzeniu sprawozdania budżetowego może ponieść kierownik jednostki, przewodni-
czący zarządu JST, kierownik jednostki obsługującej albo pracownik, któremu skutecz-
nie powierzono przedmiotowe obowiązki.

8. Nieprzekazanie w terminie sprawozdania
budżetowego
Nieprzekazanie w terminie sprawozdania budżetowego polega na sporządzeniu spra-
wozdania budżetowego, które następnie nie zostanie przekazane odbiorcy lub zostanie
przekazane z naruszeniem ustalonego w przepisach terminu.

Zasady i terminy przekazywania sprawozdań budżetowych zostały unormowane w prze-
pisach SprBudżR (§ 11 i 12). Stosując te terminy, należy uwzględnić zasadę, zgodnie
z którą w przypadku, gdy ostatni możliwy dzień przekazania sprawozdania przypada
na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostatecznym terminem przekazania jest
pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu (ta regulacja ma znaczenie dla ustalenia
daty popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych).

Ponadto przepisy SprBudżR regulują także przypadki braku możliwości terminowego
przekazania sprawozdań wynikające z nieprawidłowego działania systemu informatycz-
nego wykorzystywanego do ich przekazywania (Informatyczny System Obsługi Budżetu
Państwa, System BeSTi@). Przykładowo w sytuacji awarii systemu BeSTi@ sprawozda-
nia przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunię-
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cia awarii (ta regulacja ma znaczenie dla ustalenia daty popełnienia naruszenia dyscy-
pliny finansów publicznych).

Jeżeli sprawozdanie jest przekazywane w formie pisemnej, za datę przekazania należy
przyjąć datę nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na nie-
przekazaniu w terminie sprawozdania budżetowego może ponieść wyłącznie osoba,
która sporządziła sprawozdania, potwierdzając to podpisem (czyli przewodniczący za-
rządu JST, kierownik jednostki, kierownik jednostki obsługującej lub osoba przez nich
upoważniona).

9. Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych
niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej

9.1. Istota naruszenia

Zgodnie z przepisami RachunkU zdarzenia gospodarcze i finansowe podlegają rejestra-
cji w księgach rachunkowych. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych,
obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:

1) dziennik;
2) księgę główną;
3) księgi pomocnicze;
4) zestawienia:

a) obrotów i sald kont księgi głównej oraz
b) sald kont ksiąg pomocniczych;

5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Wymóg wykazywania w sprawozdaniach budżetowych danych mających swoje źródło
w ewidencji księgowej prawodawca artykułuje w § 9 ust. 2 SprBudżR, zgodnie z którym
kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewi-
dencji księgowej.

W kontekście przedmiotowego wymogu należy zwrócić uwagę, że przepisy SprBudżR,
określając zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, wskazują ewidencję księgową
jako bezpośrednie źródło dla danych ujmowanych w sprawozdaniach jednostkowych,
natomiast sprawozdania zbiorcze i łączne są sporządzane na podstawie sprawozdań jed-
nostkowych i z zachowaniem ich szczegółowości. Przykładowo, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3
SprBudżR, sprawozdania zbiorcze są sporządzane przez przewodniczących zarządów
JST, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, na podstawie sprawozdań jednost-
kowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego, jako jednostki bu-
dżetowej i jako organu.
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Powyższe stanowi uzasadnienie dla poglądu, który ogranicza odpowiedzialność za wy-
kazanie w sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księ-
gowej wyłącznie do sprawozdań o charakterze jednostkowym. Takie kategoryczne po-
dejście powinno być jednak osłabione analizą poszczególnych stanów faktycznych. Jeżeli
bowiem JST nie sporządzi swojego sprawozdania jednostkowego, a w sprawozdaniu bu-
dżetowym zbiorczym zostaną wykazane dane niezgodne z ewidencją księgową urzędu
JST lub organu JST, trudno jest obronić tezę o braku odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych. W tak skonstruowanym stanie faktycznym sprawozda-
nie zbiorcze przenosi bezpośrednio dane z ewidencji księgowej.

Podpisanie sprawozdania, w którym wykazano nieprawidłowe dane, nie skutkuje odpo-
wiedzialnością, jeżeli takie sprawozdanie nie zostało przekazane odbiorcy. Dopiero ta
druga czynność (przekazanie) otwiera drogę do sformułowania zarzutu naruszenia dys-
cypliny finansów publicznych w przypadku stwierdzenia w zakresie tego sprawozdania
nieprawidłowości kwalifikowanej na mocy art. 18 pkt 2 DyscypFinPubU.

Istotna jest także odpowiedź na pytanie, czy penalizacja obejmuje sytuacje, gdy w spra-
wozdaniu budżetowym wykazano dane, których weryfikacja w zakresie zgodności z ewi-
dencją księgową wymaga dodatkowych obliczeń (np. skutki finansowe obniżenia gór-
nych stawek podatkowych). Wydaje się, że tak szerokie rozumienie pojęcia „dane wy-
nikające z ewidencji księgowej” nie jest zupełnie pozbawione argumentów, jednak
orzecznictwo opowiada się za wąskim ujęciem tej przesłanki odpowiedzialności.

Orzeczenie RKO z 8.7.2014 r., RKO-522/31/14, Legalis

Czyn polegający na wykazaniu w sprawozdaniu danych niezgodnych z ewidencją księgową do-
tyczyć będzie wyłącznie tych części sprawozdań (zarówno jednostkowych, jak i pozostałych),
w których ujęte zostają wartości, których ustalenie wymaga wykorzystania przynajmniej jednej
kwoty wynikającej z ewidencji księgowej prowadzonej przez JSFP sporządzającą to sprawozda-
nie.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na wyka-
zaniu w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewi-
dencji księgowej może ponosić wyłącznie osoba, która sporządziła sprawozdanie, po-
twierdzając to podpisem (czyli przewodniczący zarządu JST, kierownik jednostki, kie-
rownik jednostki obsługującej lub osoba przez nich upoważniona).

Orzeczenie GKO z 12.5.2016 r., BDF1.4800.6.2016, Legalis

Sprawozdanie z procesów obejmujących gospodarkę finansową jednostki jest kreowane przez
złożony na stosownym dokumencie podpis kierownika jednostki. Do czasu złożenia tego pod-
pisu można mówić o istnieniu projektu sprawozdania – z reguły przygotowanego przez pracow-
ników działu księgowego jednostki. Skoro sprawozdanie rozpoczyna swój byt prawny w mo-
mencie jego podpisania, to jest oczywiste, że za jego treść może odpowiadać wyłącznie osoba je
podpisująca. Osoba ta nie ma bowiem obowiązku podpisywania wszystkiego, co przygotowały
służby księgowe.
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9.2. Wykazanie rzetelnych danych

Za interesujące należy uznać także zagadnienie odpowiedzialności za omawiane naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku, gdy wykazane w sprawozdaniu
budżetowym dane są wprawdzie niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgo-
wej, ale zachowują zgodność ze stanem faktycznym (czyli są rzetelne).

Mimo pewnej pokusy opisaną sytuację trudno uznać za odpowiadającą wzorcom ak-
ceptowanym przez prawodawcę. Określony stan faktyczny powinien zostać odzwiercie-
dlony w ewidencji księgowej, ta z kolei stanowi podstawę do sporządzenia sprawozda-
nia budżetowego. Złamanie tej zasady, nawet przy prezentowaniu w sprawozdaniu da-
nych zgodnych z danym stanem faktycznym, nie powinno prowadzić do wniosku, że nie
zostały wypełnione znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Nie można
zaakceptować stanowiska uznającego, że są inne źródła dla wykazywania danych spra-
wozdawczych niż ewidencja księgowa, gdyż nie ma ono żadnych podstaw normatyw-
nych. Sprzeczność danych ujętych w sprawozdaniu z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej przesądza o zaistnieniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Okolicz-
ność zachowania zgodności ze stanem faktycznym może być natomiast uwzględniona
np. w zakresie rozważenia, czy nie zachodzi znikoma szkodliwość czynu dla finansów
publicznych (ta przesłanka nie decyduje o istnieniu czynu, ale o przeszkodzie prowadze-
nia postępowania).

10. Postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych

10.1. Organy właściwe

Postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych prowadzi rzecz-
nik dyscypliny oraz komisja orzekająca. Rzecznik dyscypliny jest właściwy w sprawach
rozpatrywanych przez komisję orzekającą, przy której został powołany.

Komisjami orzekającymi (w pierwszej instancji) są:
1) wspólna komisja orzekająca,
2) międzyresortowe komisje orzekające przy ministrze właściwym do spraw finan-

sów publicznych, przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej oraz
przy ministrze sprawiedliwości,

3) komisja orzekająca przy szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
4) regionalne komisje orzekające przy RIO.

Regionalne komisje orzekające, zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania RIO, przy
której zostały utworzone, orzekają w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych w zakresie:

1) JST, ich związków i stowarzyszeń,
2) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób praw-

nych,
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3) jednostek otrzymujących środki publiczne przekazane z budżetu JST lub innych
środków publicznych, którymi dysponują te jednostki,

4) realizacji budżetu wojewody,
5) jednostek podległych i nadzorowanych przez wojewodę,
6) innych jednostek w zakresie dotyczącym środków otrzymanych z budżetu woje-

wody lub z innych środków, którymi dysponuje wojewoda.

Kognicja RKO jest wyłączona m.in. w odniesieniu do osób pełniących funkcję marszałka
województwa, członka zarządu województwa i głównego księgowego budżetu woje-
wództwa (skarbnika województwa).

10.2. Postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych

Postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest dwuinstan-
cyjne. Obejmuje postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny, po-
stępowanie przed komisją orzekającą oraz postępowanie odwoławcze przed GKO. Stro-
nami postępowania przed komisją orzekającą są obwiniony o naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych oraz oskarżyciel (rzecznik dyscypliny) występujący z wnioskiem
o ukaranie.

Obwinionym jest osoba, wobec której rzecznik wystąpił z wnioskiem o ukaranie za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych (art. 73 ust. 3 DyscypFinPubU). Wniosek o uka-
ranie wnosi się po zakończeniu postępowania wyjaśniającego. Postępowanie wyjaśnia-
jące jest poprzedzone prowadzonymi przez rzecznika dyscypliny czynnościami spraw-
dzającymi. Te czynności mają na celu ustalenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia
postępowania wyjaśniającego.

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub o umorzeniu postępowania wyja-
śniającego powinno być wydane przez rzecznika dyscypliny, jeżeli zaistnieją okoliczności
wskazane w art. 78 ust. 1 DyscypFinPubU, tj. m.in. gdy:

1) zarzucanego czynu nie popełniono (w sytuacji gdy ta okoliczność zostanie stwier-
dzona po przeprowadzeniu postępowania dowodowego przed komisją orzekającą,
wydaje się orzeczenie o uniewinnieniu);

2) w zarzucanym czynie brak jest znamion naruszenia dyscypliny finansów publicz-
nych (jeżeli ta okoliczność zostanie stwierdzona po przeprowadzeniu postępowa-
nia dowodowego przed komisją orzekającą, wydaje się orzeczenie o uniewinnie-
niu);

3) nastąpiło przedawnienie karalności;
4) obwiniony zmarł.

Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania służy zawiadamiającemu zaża-
lenie do Głównego Rzecznika. Natomiast na postanowienie Głównego Rzecznika koń-
czące postępowanie, wydane w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie o umo-
rzeniu postępowania wyjaśniającego, zawiadamiającemu i obwinionemu służy zażalenie
do GKO.
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Z wnioskiem o ukaranie rzecznik dyscypliny występuje do komisji orzekającej, co po-
winno nastąpić w terminie 120 dni od dnia otrzymania zawiadomienia (w tym terminie
rzecznik dyscypliny może także wydać postanowienie o umorzeniu postępowania wyja-
śniającego). To oznacza, że – poza sytuacją, w której może zapaść postanowienie o umo-
rzeniu postępowania na posiedzeniu komisji orzekającej – sprawa będzie rozpoznawana
na rozprawie. Posiedzenie odbywa się bez udziału stron. W wyniku rozpoznania sprawy
na posiedzeniu komisja orzekająca wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania
albo przekazuje sprawę do rozpoznania na rozprawie. Komisja orzekająca pierwszej in-
stancji wydaje orzeczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych albo orzeczenie o uniewinnieniu, albo orzeczenie o umorzeniu postępowania.

Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) kara pieniężna1,
4) zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi2.

Od orzeczenia komisji orzekającej w pierwszej instancji przysługuje stronom odwołanie
do GKO. Główna Komisja Orzekająca w wyniku rozpoznania odwołania na rozprawie
wydaje orzeczenie, w którym:

1) utrzymuje orzeczenie w mocy albo
2) uchyla orzeczenie w całości lub w części i rozstrzyga sprawę co do istoty, albo
3) uchyla orzeczenie w całości lub w części i umarza postępowanie, albo
4) uchyla orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego roz-

poznania przez komisję orzekającą.

Główna Komisja Orzekająca, uchylając zaskarżone orzeczenie i rozstrzygając na korzyść
obwinionego, w przypadku gdy to orzeczenie dotyczy naruszenia dyscypliny finansów
publicznych przypisanego więcej niż jednej osobie, uchyla je i rozstrzyga także na korzyść
pozostałych obwinionych, choćby nie wnieśli oni odwołania, jeżeli te same względy prze-
mawiają za uchyleniem orzeczenia i rozstrzygnięciem na ich rzecz.

Na prawomocne orzeczenia i postanowienia GKO kończące postępowania stronom przy-
sługuje skarga do sądu administracyjnego. Wniesienie skargi wstrzymuje wykonanie pra-
womocnego orzeczenia w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

1  Ukaranie sekretarza JST z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych karą nagany lub karą pieniężną
skutkuje również – poza karalnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – negatywną oceną w ro-
zumieniu art. 27 PracSamU.
2  Ukaranie karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wyklucza,
przez czas określony w orzeczeniu o ukaraniu, możliwość pełnienia funkcji: kierownika, zastępcy kierownika
lub dyrektora generalnego, członka zarządu, skarbnika, głównego księgowego lub zastępcy głównego księgo-
wego, kierownika lub zastępcy kierownika komórki bezpośrednio odpowiedzialnej za wykonywanie budżetu
lub planu finansowego JSFP.
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