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The Liability for Breach of Public Finances Discipline

1 lipca 2005 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o odpowiedzialnoci za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.1 Zast¹pi³a ona dotychczasowe uregulowania
zawarte w ustawie o finansach publicznych2 i wydanych na jej podstawie aktach
wykonawczych.3 Celem artyku³u jest przedstawienie zasadniczych uregulowañ
dotycz¹cych dochodzenia odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, zawartych w obowi¹zuj¹cej ju¿ kilka miesiêcy ustawie. Analiza
dotyczy przede wszystkim podmiotowego zakresu i zasad odpowiedzialnoci oraz
postêpowania w sprawach o naruszenie dyscypliny, a tak¿e kar i organów uprawUstawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2005 r., nr 14, poz. 114 z pón. zm.), dalej jako ustawa.
2
Dzia³ V ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. DzU z 2003 r., nr 15,
poz. 148 z pón. zm.), dalej jako ustawa o finansach.
3
Art. 177179 ustawy o finansach. Aktami tymi by³y: 1) rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z 27 kwietnia 1999 r. w sprawie w³aciwoci i trybu powo³ywania rzeczników dyscypliny finansów publicznych, organów orzekaj¹cych oraz szczegó³owych zasad postêpowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 1999 r., nr 42, poz. 421 z pón. zm.), zwane
dalej rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 27 kwietnia 1999 r.; 2) rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 4 sierpnia 1999 r. w sprawie dzia³ania komisji orzekaj¹cych i rzeczników dyscypliny finansów publicznych (DzU z 1999 r., nr 69, poz. 765); 3) rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 14 grudnia 1999 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu wykonywania kary zakazu pe³nienia funkcji
kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem rodkami publicznymi (DzU z 1999 r., nr 106, poz.
1206).
1
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nionych do orzekania o jej naruszeniu. Stanowi równie¿ próbê wskazania niektórych ró¿nic w uregulowaniach zawartych w ustawie o odpowiedzialnoci w stosunku do przepisów ustawy o finansach.
PODMIOTOWY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOCI
ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Przepisy ustawy o finansach4 przewidywa³y poniesienie odpowiedzialnoci za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez pracowników sektora finansów
publicznych oraz przez inne osoby dysponuj¹ce rodkami publicznymi. Odpowiedzialnoæ mog³a byæ poniesiona tak¿e przez osobê gospodaruj¹c¹ rodkami publicznymi w jednostkach niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Jêzykowa wyk³adnia tego przepisu nie pozwala³a natomiast na poci¹gniêcie do odpowiedzialnoci cz³onków organów kolegialnych. By³oby to  zdaniem G³ównej Komisji
Orzekaj¹cej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów5  sprzeczne6 z zasadami obowi¹zuj¹cymi w postêpowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Podmiotem odpowiedzialnym mo¿e byæ
tylko osoba fizyczna7, bo tylko jej mo¿na przypisaæ winê, odpowiedzialnoci nie
mo¿e wiêc ponosiæ osoba prawna lub organ kolegialny.8 Nie mo¿na równie¿ przypisaæ winy osobie fizycznej, realizuj¹cej jedynie na przyk³ad uchwa³ê organu kolegialnego. G³ówna Komisja Orzekaj¹ca wskazywa³a tak¿e9, ¿e je¿eli nie przewidziano mo¿liwoci przypisania cz³onkom organów kolegialnych odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, to odpowiedzialnoci takiej nie
mo¿na domniemywaæ ani interpretowaæ przepisów ustawy wed³ug zasad wyk³adni
celowociowej. Podleganie odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych musi wynikaæ bezporednio z ustawy.
Cz³onkowie organów kolegialnych podejmuj¹ jednak istotne decyzje w zakresie gospodarowania rodkami publicznymi, dlatego nowa ustawa przewiduje
równie¿ odpowiedzialnoæ cz³onków organów kolegialnych.10 Nie poniesie jej
cz³onek organu kolegialnego, który uczestnicz¹c w podejmowaniu uchwa³y zawieraj¹cej polecenie lub upowa¿nienie do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zg³osi sprzeciw do takiej uchwa³y. Ustawa wskazuje, ¿e taki sprzeciw
Art.137 ustawy o finansach.
W dalszej czêæ artyku³u pos³ugujê siê skrótem: G³ówna Komisja Orzekaj¹ca (GKO).
6
Orzeczenie GKO z 19 czerwca 2001 r. (sygn. akt DF/GKO/Odw  100/137/2001) opublikowane w LEX, nr 52220.
7
Orzeczenie GKO z 13 marca 2003 r., opublikowane w LEX, nr 81679.
8
Orzeczenie GKO z 2 czerwca 2002 r., opublikowane w LEX, nr 81691.
9
Orzeczenie GKO z 29 wrzenia 2003 r. (sygn. akt DF/GKO/Odw.  30/47/2003, opublikowane w LEX, nr 81703.
10
Art. 4 pkt 1 ustawy.
4
5
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mo¿e byæ zg³oszony pisemnie lub ustnie do protoko³u, lub poprzez g³osowanie
przeciw uchwale w przypadku g³osowania imiennego. Odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny nie podlegaj¹ cz³onkowie organu stanowi¹cego jednostki, na
przyk³ad radni.
Katalog11 podmiotów podlegaj¹cych odpowiedzialnoci obejmuje tak¿e kierowników jednostek sektora finansów publicznych i pracowników tych jednostek. Ustawa koresponduje wiêc z uregulowaniami kreuj¹cymi odpowiedzialnoæ
kierownika jednostki sektora finansów publicznych za ca³oæ gospodarki finansowej12 oraz z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych.13 Pracownik
jednostki mo¿e ponieæ odpowiedzialnoæ tylko w przypadku pisemnego powierzenia mu obowi¹zków przez prze³o¿onego. Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem organów w³aciwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, powierzenie pracownikowi obowi¹zków powinno wynikaæ albo
z przyjêtego przez pracownika zakresu czynnoci, albo z obowi¹zuj¹cego w jednostce regulaminu czy statutu.14 Podobne rozwi¹zanie zosta³o przyjête w nowej
ustawie o finansach.15
Podmiotowy zakres odpowiedzialnoci obejmuje tak¿e osoby, które w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych gospodaruj¹ przekazanymi im rodkami publicznymi. Odpowiedzialnoæ tej grupy podmiotów przewidywa³a tak¿e ustawa o finansach. Warto zauwa¿yæ, ¿e objêcie odpowiedzialnoci¹ za naruszenie dyscypliny finansów publicznych osób gospodaruj¹cych rodkami publicznymi w jednostkach niezaliczonych do sektora finansów publicznych nie zawsze jest akceptowane w literaturze.16 O ile argument, ¿e katalog kar
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie do koñca przemawia za objêciem odpowiedzialnoci¹ za naruszenie dyscypliny finansów publicznych osób
gospodaruj¹cych rodkami publicznymi, w jednostkach niezaliczonych do sektora finansów publicznych, to rozwa¿ania o charakterze rodków przekazywanych
tym jednostkom w formie dotacji wydaj¹ siê zbêdne.17 Ustawa reguluje bowiem
Art. 4 pkt 2, 3 ustawy.
Art. 28a ustawy o finansach.
13
Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwana dalej now¹ ustaw¹ o finansach. Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³ niezgodnoæ z Konstytucj¹ RP niektórych przepisów tej
ustawy, tj. art. 53 ust. 5 i 6, art. 56 ust. 3, art. 62 ust. 13, art. 63 ust. 3 i 4, art. 65 ust. 1, art. 66
i art. 67. W pozosta³ym zakresie ustawa wejdzie w ¿ycie 1 stycznia 2006 r. ( DzU nr 249, poz.
1204), dalej jako nowa ustawa o finansach
14
Np. orzeczenie G³ównej Komisji Orzekaj¹cej z 5 stycznia 2004 r. (opublikowane w LEX,
nr 141868)
15
Art. 44 ust. 2 nowej ustawy o finansach.
16
P. K r y c z k o, Wprowadzenie do ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoci za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kraków 2005.
17
Ibid., s. 16 oraz J. M. S a l a c h n a, Zakres odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych a legalne pojêcie rodków publicznych  wybrane aspekty, Finanse Komunalne 2005, nr 6.
11
12
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odpowiedzialnoæ osób, które gospodaruj¹ rodkami publicznymi, przekazanymi
jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e w momencie przekazania rodków, np. przez udzielaj¹cego dotacji, korzystaj¹ one ze statusu rodków publicznych.
PRZEDMIOTOWY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOCI
ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zanim przyjrzymy siê niektórym naruszeniom dyscypliny finansów publicznych, nale¿y zaznaczyæ, i¿ ustawa nie ma zastosowania do nale¿noci celnych
lub podatkowych, stanowi¹cych dochody bud¿etu pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego.18 Oznacza to, ¿e nawet gdyby stwierdzone nieprawid³owoci wyczerpywa³y przedmiotowe znamiona naruszenia, ale dotyczy³y nale¿noci
celnych lub podatkowych  nawet ich negatywna ocena nie uzasadnia odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Ustawa nie zawiera definicji naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Analizuj¹c przepisy ustawy, mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest okrelone dzia³anie lub zaniechanie, które godzi
w wa¿ne  zdaniem legislatywy  zasady okrelone w przepisach dotycz¹cych
gospodarowania rodkami publicznymi19, takich na przyk³ad jak ustawa o zamówieniach publicznych.20 Nie wszystkie naruszenia dyscypliny finansów publicznych powoduj¹ uszczuplenie rodków publicznych lub ich wykorzystanie naruszaj¹ce zasady dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczêdny.21
Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych uznano równie¿ dzia³ania
lub zaniechania, polegaj¹ce na wydatkowaniu rodków bez stosownego upowa¿nienia lub z naruszeniem przepisów zawartych w innych ustawach.22
Ustawa nie zawiera ju¿ przepisów, na podstawie których kara grozi³aby podmiotom uczestnicz¹cym w egzekwowaniu odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny lub odpowiedzialnych za wykonanie prawomocnego orzeczenia komisji
orzekaj¹cej.23 Zrezygnowano równie¿ z dochodzenia odpowiedzialnoci kierownika jednostki lub innego prze³o¿onego, który z³o¿y³ zawiadomienie o naruszeArt. 3 ustawy.
Podobn¹ definicjê naruszenia dyscypliny finansów publicznych przedstawia L. L i p i e c
w komentarzu do ustawy, opublikowanym w LEX 2005, nr 38.
20
Ustawa z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych (DzU nr 19, poz. 199 z pón.
zm.), a tak¿e ustawa z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (DzU z 2002 r., nr 76, poz. 694
z pón. zm.), ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej, ustawa z 13 padziernika 1998 r. o ubezpieczeniach spo³ecznych (DzU nr 137, poz. 887 z pón. zm.).
21
Art. 35 ust. 1 nowej ustawy o finansach.
22
Na przyk³ad art. 11, 17, 18 ustawy.
23
Art. 138 ust. 1 pkt 16 i pkt 17 ustawy o finansach.
18
19
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niu dyscypliny finansów publicznych, pope³nionym w kierowanej przez niego
jednostce.24 Nie oznacza to oczywicie, ¿e zaniechano wprowadzenia obowi¹zku
z³o¿enia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych m.in. przez
kierownika jednostki.25 Nie mo¿e on jednak byæ ukarany na podstawie ustawy
o odpowiedzialnoci, jeli nie z³o¿y takiego zawiadomienia.
Ustawa przewiduje poniesienie odpowiedzialnoci za dopuszczenie do pope³nienia enumeratywnie wskazanych naruszeñ dyscypliny finansów publicznych wskutek zaniedbania lub niewype³nienia obowi¹zków w zakresie kontroli finansowej.26 Problematyka kontroli finansowej i zwi¹zanych z ni¹ obowi¹zków kierownika jednostki zosta³a szczegó³owo uregulowana w ustawie o finansach.27 Zawê¿ono
jednak kr¹g podmiotów, którym mo¿na przypisaæ odpowiedzialnoæ za taki czyn.
Pope³niæ go mo¿e tylko kierownik jednostki sektora finansów publicznych.28
Nowym naruszeniem jest nieprzekazanie do bud¿etu w nale¿nej wysokoci
(lub nieterminowe przekazanie) dochodów nale¿nych Skarbowi Pañstwa lub jednostce samorz¹du terytorialnego. Wprowadzenie tego przepisu jest m.in. przyk³adem wp³ywu orzecznictwa G³ównej Komisji Orzekaj¹cej.29 Poprzednio obowi¹zuj¹ce przepisy przewidywa³y, co prawda, poniesienie odpowiedzialnoci za
pobranie nale¿noci w wysokoci ni¿szej ni¿ wynikaj¹ca z prawid³owego obliczenia, ale nie by³o przepisu nakazuj¹cego karanie za nieprzekazanie tych nale¿noci do bud¿etu.30 Mo¿na wiêc by³o pobraæ nale¿noæ Skarbu Pañstwa, nie odprowadziæ jej do bud¿etu i nie ponieæ odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Teraz nieprzekazanie do bud¿etu pobranych dochodów powinno byæ karane.
Nale¿y podkreliæ, i¿ jednoznacznie i negatywnie oceniono kwestiê zap³aty
odsetek przez jednostki sektora finansów publicznych, bez wzglêdu na charakter
podmiotu, na rzecz którego s¹ one p³acone.31 Karze podlega osoba, która nie
tylko p³aci odsetki na rzecz jednostki niezaliczonej do sektora finansów publiczArt. 138 ust. 1 pkt 15 ustawy o finansach.
Art. 93 ustawy.
26
Art. 5 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 7 ustawy.
27
Art. 47 nowej ustawy o finansach (wczeniej art. 35a ustawy o finansach).
28
Art. 138 ust. 3 starej ustawy o finansach przewidywa³ poniesienie odpowiedzialnoci nie
tylko przez kierownika jednostki, ale tak¿e przez innego prze³o¿onego pracownika.
29
Orzeczenie GKO z 3 czerwca 2002 r., sygn. akt DF/GKO/Odw  188/278/2001. W uzasadnieniu do orzeczenia GKO stwierdzi³a: Ustawodawca w przepisie prawa [przyp. autora 
art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach] nie da³ podstaw do karania za czyny nieodprowadzenia
nale¿noci do bud¿etu pañstwa i chocia¿ bezspornie mo¿na ten fakt zakwalifikowaæ jako ewidentn¹
lukê prawn¹ i wnioskowaæ o stworzenie podstaw prawnych do objêcia tych negatywnych zjawisk
zagro¿eniem odpowiedzialnoci  to jednak do czasu stosownej nowelizacji prawa brak jest podstaw prawnych do rozszerzaj¹cej interpretacji przepisów i objêcia zarzucanego czynu odpowiedzialnoci¹.
30
Art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach.
31
Zgodnie z orzecznictwem G³ównej Komisji Orzekaj¹cej, na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 11
ustawy o finansach penalizowano zap³atê odsetek przez jednostkê sektora finansów publicznych na
24
25
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nych, ale tak¿e dokona po dniu 1 lipca 2005 r. zap³aty odsetek na rzecz innej
jednostki zaliczonej do sektora. Dodatkowo naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych jest równie¿ niewykonanie zobowi¹zañ jednostki sektora finansów,
skutkuj¹ce zap³at¹ kar i op³at.32
Nowym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest tak¿e niedochodzenie nadmiernie lub nienale¿nie pobranych rodków pochodz¹cych m.in. z bud¿etu Unii Europejskiej. Trzeba podkreliæ, ¿e to naruszenie dyscypliny mo¿e
byæ pope³nione tylko przez w¹sk¹ grupê podmiotów, zobligowanych do dochodzenia nadmiernie lub nienale¿nie pobranych rodków.
Znacz¹co zmieni³y siê przepisy normuj¹ce naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, zwi¹zane z udzielaniem i wykorzystywaniem rodków publicznych
przekazywanych w formie dotacji. Ustawa zawiera przepisy, które penalizuj¹
dzia³ania lub zaniechania udzielaj¹cych dotacji. Szkodliwe dla finansów publicznych jest jej udzielenie z naruszeniem zasad lub trybu, a tak¿e nierozliczenie lub
nieterminowe rozliczenie dotacji oraz zaniechanie ustalenia kwoty dotacji podlegaj¹cej zwrotowi do bud¿etu.33 Wprowadzenie przepisu, na podstawie którego
mo¿na poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoci za nierozliczenie dotacji lub nieustalenie
kwoty podlegaj¹cej zwrotowi, koresponduje z uregulowaniami zarówno ustawy
o finansach34, jak i nowej ustawy o finansach.35
Kara grozi równie¿ beneficjentom dotacji, którzy wykorzystaj¹ j¹ niezgodnie z przeznaczeniem, nie rozlicz¹ lub nieterminowo rozlicz¹ dotacjê, a tak¿e
zaniechaj¹ dokonania lub nie dokonaj¹ w terminie zwrotu dotacji w nale¿nej
wysokoci.36 Te czyny mog¹ byæ pope³nione przez podmioty upowa¿nione do
reprezentowania jednostki otrzymuj¹cej dotacjê.
Wprowadzenie przepisu, na podstawie którego mo¿na poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoci za nierozliczenie dotacji lub nieustalenie kwoty podlegaj¹cej zwrotowi, koresponduje z uregulowaniami zarówno ustawy o finansach37, jak i nowej
ustawy o finansach.38
rzecz podmiotów niezaliczonych do sektora. Natomiast zap³ata odsetek przez jednostki zaliczone
do sektora finansów publicznych nie stanowi³a naruszenia dyscypliny finansów publicznych, np.
orzeczenie G³ównej Komisji Orzekaj¹cej z 18 listopada 2002 r., sygn. akt DF/GKO/Odw.  92/
123124/2002, opublikowane w LEX, nr 80015, orzeczenie GKO z 13 listopada 2003 r., opublikowane w LEX, nr 109787 lub orzeczenie GKO z 11 marca 2004 r., nr akt DF/GKO/Odw.  111/
145/2003.
32
Art. 16 ust. 1 ustawy.
33
Art. 8 ustawy.
34
Art. 93a ustawy o finansach, przepis wprowadzono ustaw¹ z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o uruchamianiu rodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
35
Art. 144 i nastêpne nowej ustawy o finansach.
36
Art. 9 ustawy.
37
Art. 93a ustawy o finansach, przepis wprowadzono ustaw¹ z 30 kwietnia 2004 r. (DzU
nr 93, poz. 890).
38
Art. 144 i nastêpne nowej ustawy o finansach.
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Zmodyfikowano tak¿e znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zwi¹zane z wadliwym zaci¹ganiem zobowi¹zañ przez jednostki sektora
finansów publicznych. Do dnia wejcia w ¿ycie ustawy karano tych, którzy przekroczyli zakres upowa¿nienia do zaci¹gania zobowi¹zañ obci¹¿aj¹cych bud¿et.39 Nie by³o w¹tpliwoci, ¿e bud¿et obci¹¿aj¹ zobowi¹zania jednostek bud¿etowych. Nie mo¿na tego by³o jednoznacznie stwierdziæ w przypadku zaci¹gniêcia zobowi¹zania przez samodzielny publiczny zak³ad opieki zdrowotnej. Zobowi¹zania tego podmiotu mog³y bowiem obci¹¿yæ bud¿et tylko w okrelonych
przypadkach. Przedstawiciele doktryny analizowali równie¿ status zobowi¹zañ
podejmowanych przez kierowników jednostek bud¿etowych, wysnuwaj¹c niekategoryczne wnioski o braku mo¿liwoci zaci¹gniêcia przez kierowników zak³adów bud¿etowych zobowi¹zañ bezporednio obci¹¿aj¹cych bud¿et.40 Interpretacja dokonana w jednym z orzeczeñ przez G³ówn¹ Komisjê Orzekaj¹c¹ nie budzi³a jednak w¹tpliwoci.41 Stwierdzono m.in., ¿e bezporednio obci¹¿aj¹ bud¿et
jedynie zobowi¹zania jednostek bud¿etowych, za zobowi¹zania pañstwowe mog¹
obci¹¿aæ bud¿et co najwy¿ej porednio poprzez spowodowanie koniecznoci przyznania lub zwiêkszenia dotacji dla zak³adu albo poprzez zmniejszenie planowanej wp³aty do bud¿etu. Mog¹ tak¿e prowadziæ do obci¹¿enia bud¿etu po likwidacji zak³adu.42
Obecnie ani pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, ani przedstawiciele doktryny, ani tym bardziej cz³onkowie organów orzekaj¹cych nie powinni mieæ w¹tpliwoci, ¿e szkodliwe dla finansów publicznych jest zaci¹gniêcie bez
upowa¿nienia lub z przekroczeniem jego zakresu zobowi¹zañ jednostki sektora
finansów publicznych. Nie jest wiêc konieczne, aby zobowi¹zania obci¹¿y³y bud¿et pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego.
Zmieniono tak¿e zakres naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zwi¹zany z nierealizowaniem przez jednostkê sektora finansów publicznych obowi¹zków p³atnika niektórych sk³adek.43 Nie ma ju¿ w¹tpliwoci, ¿e naganne jest nie
tylko nieop³acenie okrelonych sk³adek i wp³at, ale tak¿e op³acenie ich w kwocie
ni¿szej ni¿ wynikaj¹ca z prawid³owego obliczenia. Ponadto jednoznacznie wskazano, ¿e naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest równie¿ nieop³acenie w terminie lub w nale¿nej wysokoci wp³at na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Bardzo istotna zmiana dotyczy tak¿e niewykonywania obowi¹zków zwi¹zanych z udzieleniem zamówieñ publicznych.44 Ustawa nie ogranicza siê do lakoArt. 138 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach.
G. C z a r n o o k i, Komentarz do art. 138 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych,
Finanse Komunalne 2003, nr 1.
41
Orzeczenie GKO z 22 stycznia 2004 r., opublikowane w LEX, nr 109819.
42
Ibidem.
43
Art. 14 ustawy.
44
Art. 17 ustawy.
39
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nicznego wskazania, ¿e naruszeniem dyscypliny jest niestosowanie przez zamawiaj¹cych zasad lub przes³anek poszczególnych trybów przy udzielaniu zamówienia publicznego. Wskazano konkretne dzia³ania lub zaniechania, których zaistnienie powinno powodowaæ odpowiedzialnoæ. Niezmiernie wa¿ne jest tak¿e
uznanie za szkodliwe dla finansów publicznych dzia³anie polegaj¹ce na zmianie
umowy, z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.45
S¹dzê, ¿e sk³adaj¹cy zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych mog¹ nadu¿ywaæ przepisu, zgodnie z którym naruszeniem dyscypliny
finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego z innym ni¿ wymienione w pkt. 13 naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, je¿eli
naruszenie to mia³o wp³yw na wynik postêpowania o udzielenie zamówienia.46 £atwo jest bowiem wskazaæ, i¿ udzielaj¹cy zamówienia naruszy³ okrelony przepis
prawa zamówieñ i stwierdziæ, i¿ mia³o to wp³yw na wynik postêpowania. Jednak
skuteczne postawienie takiego zarzutu powinno polegaæ nie tylko na wskazaniu
naruszonego przepisu prawa, ale równie¿ wykazaniu zwi¹zku przyczynowo-skutkowego pomiêdzy naruszeniem przepisu a wadliwym udzieleniem zamówienia
danemu oferentowi.
ORGANY ORZEKAJ¥CE W SPRAWACH O NARUSZENIE
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Ustawa zmieni³a zarówno w³aciwoæ niektórych komisji orzekaj¹cych pierwszej instancji, jak i zasady powo³ywania cz³onków organów tych komisji. Nowym rozwi¹zaniem jest powo³anie jednej regionalnej komisji orzekaj¹cej pierwszej instancji w ka¿dym województwie. Jest ona w³aciwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, do tej pory rozpatrywanych przez komisje
orzekaj¹ce przy wojewodach i komisje orzekaj¹ce przy regionalnych izbach obrachunkowych.
Nie zmieniono liczby i zakresu dzia³ania pozosta³ych komisji orzekaj¹cych.
Ustawa przewiduje wiêc powo³anie Wspólnej Komisji Orzekaj¹cej, resortowych
komisji orzekaj¹cych oraz Komisji Orzekaj¹cej przy Szefie Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.47
Zmieniono zasady powo³ywania wiêkszoci przewodnicz¹cych i cz³onków
komisji orzekaj¹cych. Jedynie przewodnicz¹cy, zastêpcy przewodnicz¹cego
i cz³onkowie Wspólnej Komisji Orzekaj¹cej s¹ powo³ywani, jak dotychczas, przez
Prezydenta RP. Przewodnicz¹cy pozosta³ych komisji pierwszej instancji, ich zaUstawa z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych (DzU nr 19, poz. 177 z pón.
zm.), dalej jako prawo zamówieñ.
46
Art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.
47
Art. 46 ustawy.
45
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stêpcy oraz przewodnicz¹cy i zastêpcy przewodnicz¹cego G³ównej Komisji Orzekaj¹cej s¹ powo³ywani i odwo³ywani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek
Ministra Finansów.48 Kandydaci powinni byæ zg³aszani odpowiednio przez w³aciwego ministra, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prezesów regionalnych izb obrachunkowych. Cz³onkowie komisji orzekaj¹cych i G³ównej Komisji
Orzekaj¹cej s¹ powo³ywani równie¿ przez Prezesa Rady Ministrów. Z wnioskiem o powo³anie lub odwo³anie cz³onka komisji bêdzie wystêpowa³ jej przewodnicz¹cy.
Ustawa przewiduje, ¿e cz³onkowie wszystkich komisji orzekaj¹cych s¹ niezawili i podlegaj¹ tylko przepisom prawa. Cz³onkowie komisji orzekaj¹cych
rozstrzygaj¹ samodzielnie nasuwaj¹ce siê im zagadnienia prawne i nie s¹ zwi¹zani rozstrzygniêciami innych organów, z wyj¹tkiem prawomocnego wyroku s¹du.49 Niezawis³oæ cz³onków organów orzekaj¹cych zosta³a wzmocniona wzglêdnym zakazem wypowiedzenia przez pracodawcê stosunku pracy osobie wchodz¹cej w sk³ad komisji orzekaj¹cych, w czasie trwania kadencji lub w okresie
6 miesiêcy po jej up³ywie lub 6 miesiêcy po wyganiêciu cz³onkostwa lub odwo³aniu ze sk³adu komisji. Takie wypowiedzenie mo¿e byæ dokonane jedynie po
wyra¿eniu zgody przez Przewodnicz¹cego G³ównej Komisji Orzekaj¹cej. Zakaz
wypowiadania stosunku pracy bez zgody Przewodnicz¹cego G³ównej Komisji
Orzekaj¹cej dotyczy jedynie osób bêd¹cych pracownikami jednostek sektora finansów publicznych.50
Wprowadzono równie¿ zakaz ³¹czenia cz³onkostwa w komisji orzekaj¹cej
pierwszej instancji i w G³ównej Komisji Orzekaj¹cej. Przepisy nie dopuszczaj¹
tak¿e mo¿liwoci ³¹czenia cz³onkostwa w komisji orzekaj¹cej z funkcj¹ rzecznika dyscypliny finansów publicznych, zastêpcy rzecznika oraz G³ównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
ZASADY ODPOWIEDZIALNOCI ZA NARUSZENIE
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH I PODSTAWOWE
ZMIANY W PRZEPISACH PROCEDURALNYCH

Ustawa nie zawiera odwo³añ do przepisów zawartych w kodeksie wykroczeñ oraz w kodeksie postêpowania w sprawach o wykroczenia.
Odpowiedzialnoæ za naruszenie dyscypliny finansów publicznych mo¿e byæ
poniesiona za umylne lub nieumylne pope³nienie czynu naruszaj¹cego dyscyplinê finansów publicznych.51 Odpowiedzialnoæ jest ponoszona nie ze wzglêdu
Art. 54 ustawy.
Art. 45 ustawy.
50
Art. 67 ust. 3 ustawy o odpowiedzialnoci.
51
Art. 19 ust. 1 ustawy o odpowiedzialnoci.
48
49
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na fakt naruszenia przepisów, ale na zasadzie winy. Ustawa nie odwo³uje siê ju¿
do swoistej klauzuli generalnej, wy³¹czaj¹cej odpowiedzialnoæ, w przypadku
gdy naruszenie nie by³o mo¿liwe do unikniêcia, mimo do³o¿enia najwy¿szej starannoci wymaganej od osób odpowiedzialnych za dobro finansów publicznych.52
Zrezygnowano z wy³¹czenia odpowiedzialnoci z powodu upoledzenia umys³owego. Trudno bowiem wyobraziæ sobie powierzenie obowi¹zków dbania o dobro finansów publicznych osobie dotkniêtej tak¹ przypad³oci¹. Odpowiedzialnoæ za naruszenie dyscypliny finansów publicznych mo¿e byæ wy³¹czona w stosunku do pracownika, który otrzyma³ polecenie naruszaj¹ce dyscyplinê finansów
publicznych. Odmiennie ni¿ w ustawie o finansach do unikniêcia odpowiedzialnoci nie jest konieczne pisemne potwierdzenie przez prze³o¿onego wykonania
polecenia.53 Wystarczy, jeli przed wykonaniem polecenia pracownik poinformuje prze³o¿onego, ¿e wykonanie polecenia spowoduje naruszenie dyscypliny
finansów publicznych i nie zostanie ono odwo³ane lub zmienione.54
Nowym rozwi¹zaniem jest umo¿liwienie na ka¿dym etapie postêpowania
zaniechania dochodzenia odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, którego stopieñ szkodliwoci jest znikomy dla finansów publicznych.55 Ustawa o odpowiedzialnoci rozszerzy³a kr¹g podmiotów uprawnionych
do stwierdzenia znikomej szkodliwoci czynu o organy orzekaj¹ce. Wy³¹czono
równie¿ dochodzenie odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podjête wy³¹cznie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego.56
Ustawa utrzyma³a wy³¹czenie odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, m.in. w wypadkach zaci¹gniêcia zobowi¹zañ w kwocie
nieprzekraczaj¹cej przeciêtnego wynagrodzenia.57 Nowym rozwi¹zaniem jest jednak umocowanie do odmowy dochodzenia odpowiedzialnoci nie tylko organu
orzekaj¹cego i rzecznika dyscypliny58, ale tak¿e brak obowi¹zku z³o¿enia takiego
zawiadomienia przez zobowi¹zany podmiot.59 Wskazuje na to redakcja tego przepisu. Jeli dzia³anie lub zaniechanie nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów
publicznych, to nie trzeba o nim zawiadamiaæ.
Znacz¹ce zmiany dotycz¹ natomiast przebiegu postêpowania, zw³aszcza czynnoci podejmowanych przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych. PostêArt. 141 ustawy o finansach.
Art. 144 ustawy o finansach.
54
Art. 29 ust. 1 ustawy.
55
Art. 28 ustawy.
56
Art. 27 ustawy.
57
Art. 26 ustawy.
58
Mia³ on tak¹ kompetencjê na podstawie § 38 ust. 1a rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z 27 kwietnia 1999 r.
59
Ustawa pos³uguje siê bowiem sformu³owaniem: Nie stanowi naruszenia dyscypliny, a sk³adaj¹cy zawiadomienie jest zobowi¹zany do informowania o dzia³aniach lub zaniechaniach wyczerpuj¹cych  jego zdaniem  naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
52
53
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powanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych obejmuje teraz trzy etapy: postêpowanie wyjaniaj¹ce prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postêpowanie przed komisj¹ orzekaj¹c¹ i postêpowanie odwo³awcze przed G³ówn¹ Komisj¹ Orzekaj¹c¹.60 Istotne ró¿nice wystêpuj¹
przy czynnociach podejmowanych przez rzecznika dyscypliny. Ich pierwszy
etap, tzw. czynnoci sprawdzaj¹ce, nie stanowi jeszcze postêpowania w sprawie
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W trakcie czynnoci sprawdzaj¹cych rzecznik powinien ustaliæ, czy czyn  opisany w zawiadomieniu o naruszeniu dyscypliny  wype³nia znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W przypadku stwierdzenia braku takich znamion rzecznik wydaje postanowienie o odmowie wszczêcia postêpowania wyjaniaj¹cego. Takie postanowienie
mo¿e byæ zaskar¿one do G³ównego Rzecznika przez sk³adaj¹cego zawiadomienie, natomiast stwierdzenie znamion naruszenia powoduje wszczêcie postêpowania wyjaniaj¹cego wobec konkretnej osoby. Wydanie postanowienia o wszczêciu postêpowania wyjaniaj¹cego jest równoznaczne ze wszczêciem postêpowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Podmiotem uprawnionym do wszczêcia postêpowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych sta³ siê rzecznik dyscypliny finansów publicznych, a nie przewodnicz¹cy komisji orzekaj¹cej.61 Nie wskazano jednak podmiotu, który powinien rozstrzygn¹æ o wszczêciu postêpowania w przypadku z³o¿enia wniosku o ukaranie
przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli, Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych lub prezesa regionalnej izby obrachunkowej.
Oczywicie osoba, której dotyczy postêpowanie wyjaniaj¹ce, powinna byæ
poinformowana o jego wszczêciu. Zmiana momentu wszczêcia postêpowania ma
istotne znaczenia dla osoby wskazanej w zawiadomieniu o naruszeniu dyscypliny
jako odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny. Mo¿e ona korzystaæ ze wszystkich praw i gwarancji ju¿ od dnia wydania postanowienia o wszczêciu postêpowania wyjaniaj¹cego przez rzecznika dyscypliny, np. korzystaæ z prawa do pomocy obroñcy lub z prawa do odmowy sk³adania wyjanieñ. Po przeprowadzeniu postêpowania wyjaniaj¹cego rzecznik mo¿e wnieæ wniosek o ukaranie lub
umorzyæ postêpowanie. Osoba, wobec której wszczêto postêpowanie, ma prawo
z³o¿enia za¿alenia na to postanowienie do G³ównego Rzecznika. Rozstrzygniêcie, wydane przez G³ównego Rzecznika, nie musi byæ ostateczne. Przys³uguje na
nie za¿alenie do G³ównej Komisji Orzekaj¹cej.
Postêpowanie przed komisj¹ orzekaj¹c¹ nie zawiera tak znacz¹cych ró¿nic
w stosunku do uregulowañ zawartych w ustawie o finansach. Chcia³abym zwróciæ uwagê, ¿e G³ówna Komisja Orzekaj¹c¹ mo¿e rozstrzygn¹æ na korzyæ wszystArt. 72 ust. 2 ustawy.
Art. 166 ust. 1 ustawy o finansach, na podstawie tego przepisu postêpowanie w sprawie
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych by³o wszczynane przez przewodnicz¹cego komisji
orzekaj¹cej.
60
61
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kich obwinionych  nawet jeli odwo³anie wniesie tylko jeden z nich. Oczywicie mo¿e siê tak zdarzyæ tylko w takim przypadku, gdy orzeczenie komisji orzekaj¹cej dotyczy³o naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez wiêcej ni¿
jedn¹ osobê, a rozstrzygaj¹c o uniewinnieniu wnosz¹cego odwo³anie, G³ówna
Komisja Orzekaj¹ca dostrze¿e wzglêdy, które przemawiaj¹ za uchyleniem orzeczenia wobec pozosta³ych i rozstrzygniêciem na ich rzecz.
G³ówna Komisja Orzekaj¹ca nie mo¿e równie¿ orzec o ukaraniu obwinionego (na którego niekorzyæ z³o¿ono odwo³anie od orzeczenia o uniewinnieniu) lub
o umorzeniu postêpowania. Orzekaj¹c o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, G³ówna Komisja Orzekaj¹ca mo¿e przekazaæ sprawê
do ponownego rozpoznania w celu wymierzenia kary obwinionemu.
Nale¿y tak¿e podkreliæ, i¿ wniesienie skargi do s¹du administracyjnego na
prawomocne rozstrzygniêcie G³ównej Komisji Orzekaj¹cej wstrzymuje wykonanie prawomocnego orzeczenia.62 To rozwi¹zanie zasadniczo ró¿ni siê od stosowanego w poprzednim stanie prawnym.63 Rozstrzygniêcie, co do zasady, podlega³o wykonaniu, chyba ¿e odmienne by³o postanowienie s¹du w tej sprawie.
KARY ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW
PUBLICZNYCH

Przepisy ustawy  podobnie jak ustawa o finansach  przewiduj¹ cztery kary
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. S¹ to: upomnienie, nagana, kara
pieniê¿na oraz zakaz pe³nienia funkcji zwi¹zanych z dysponowaniem rodkami
publicznymi.64
Nowa ustawa rozszerzy³a katalog funkcji, których sprawowanie nie jest
mo¿liwe w przypadku ukarania zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem rodkami publicznymi. Ów zakaz dotyczyæ bêdzie tak¿e pe³nienia funkcji zwi¹zanej z reprezentowaniem interesów maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostki samorz¹du terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych.65 Ukarany t¹ kar¹ nie bêdzie móg³ byæ cz³onkiem w organach stanowi¹cych, nadzorczych i wykonawczych pañstwowych i samorz¹dowych osób prawnych. Wskazano tak¿e przyk³adowe okolicznoci uzasadniaj¹ce
ukaranie najsurowsz¹ z kar  dzia³anie lub zaniechanie powoduj¹ce m.in. znacz¹ce uszczuplenie rodków publicznych lub postêpowanie wiadcz¹ce o uporczywym lekcewa¿eniu zasad gospodarowania rodkami publicznymi. Kara ta mo¿e
byæ orzeczona na okres od roku do piêciu lat. Warto jeszcze zwróciæ uwagê, ¿e
62
63
64
65

Art. 169 ustawy.
Art. 173 ust. 2 ustawy o finansach.
Art. 31 ust. 1 ustawy.
Art. 32 ust. 2 ustawy.
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orzeczenie kary zakazu pe³nienia funkcji zwi¹zanych z dysponowaniem rodkami publicznymi nie mo¿e ograniczaæ prawa wybieralnoci na wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta.66 Oznacza to, ¿e nawet w przypadku odwo³ania uporczywie naruszaj¹cego dyscyplinê finansów publicznych wójta nic nie stoi na przeszkodzie, aby w kolejnych wyborach samorz¹dowych kandydowa³ on na to samo
stanowisko lub na podobne w dysponuj¹cej wiêkszym bud¿etem gminie.67 Jeli
zostanie on wybrany w powszechnych wyborach, bêdzie móg³ znowu gospodarowaæ rodkami publicznymi.
PODSUMOWANIE

Ustawa zast¹pi³a dotychczasowe uregulowania zawarte w kilku aktach prawnych. Jej uchwalenie zakoñczy³o prawie czteroletni okres, w którym wiele podstawowych zasad, stosowanych w postêpowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, by³o zawartych w starym kodeksie postêpowania w sprawach
o wykroczenia. Uchwalenie ustawy, która odsy³a do przepisów wykonawczych
tylko w niezbêdnym zakresie, powinno u³atwiæ stosowanie przepisów zarówno
osobom obwinionym, jak i organom prowadz¹cym postêpowanie. Takie by³o
zreszt¹ za³o¿enie jej projektodawców.
Za w³aciwe nale¿y uznaæ zmiany dotycz¹ce podmiotów, które mog¹ ponieæ odpowiedzialnoæ za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Trudno
znaleæ uzasadnienie dla niepoci¹gania do odpowiedzialnoci cz³onków organów
kolegialnych. Podejmuj¹ oni czêsto decyzje, których rezultatem jest niezgodne
z prawem dysponowanie znacznymi kwotami. Powinni to czyniæ ze wiadomoci¹, ¿e za wadliwe decyzje mog¹ ponieæ odpowiedzialnoæ, a kolegialnoæ podejmowania decyzji nie oznacza bezkarnoci. Oczywicie nale¿a³o wprowadziæ odpowiednie gwarancje, aby nie dopuciæ do stosowania zasad odpowiedzialnoci zbiorowej. Wydaje siê jednak, ¿e przepisy ustawy tak¹ gwarancjê zapewniaj¹.68 Ustawa wprowadzi³a równie¿ bardzo istotn¹ zmianê w przepisach normuj¹cych zasady finansów publicznych. Zasada jawnoci finansów publicznych
ma byæ realizowana m.in. poprzez podejmowanie w g³osowaniu jawnym uchwa³
dotycz¹cych gospodarowania rodkami publicznymi.
Na aprobatê zas³uguj¹ tak¿e niektóre zmiany dokonane w katalogu naruszeñ
dyscypliny finansów publicznych; powinny one pomóc w wyeliminowaniu wielu
Art. 32 ust. 3 ustawy.
Art. 156 ust. 2 ustawy o odpowiedzialnoci. Odwo³anie wójta, burmistrza lub prezydenta
nastêpuje zgodnie z przepisami ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze wójta,
burmistrza lub prezydenta (DzU nr 113, poz. 984).
68
Opisa³am je w pierwszej czêci artyku³u. Ponadto nale¿y pamiêtaæ o obowi¹zuj¹cej w postêpowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych zasadzie in dubio pro reo.
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negatywnych zjawisk. Dotychczasowa interpretacja przepisu, na podstawie którego mo¿liwe by³o ukaranie jedynie za dopuszczenie siê zw³oki w regulowaniu
zobowi¹zañ jednostki sektora finansów publicznych, powoduj¹cej zap³atê odsetek za opónienie w zap³acie69, dokonana z uwzglêdnieniem regu³ wyk³adni gramatycznej, nie pozwala³a na poci¹ganie do odpowiedzialnoci konkretnych osób,
których decyzje powodowa³y zap³atê wysokich odsetek za zw³okê przez jednostki sektora finansów publicznych. Nieterminowe regulowanie zobowi¹zañ pomiêdzy jednostkami sektora finansów publicznych, powoduj¹ce zap³atê odsetek, jest
zawsze zjawiskiem niepo¿¹danym. Przepis ustawy pozwala obecnie poci¹gaæ do
odpowiedzialnoci osoby, które nara¿aj¹ finanse publiczne na straty z tytu³u zap³aty odsetek za nieterminowe regulowanie zobowi¹zañ tak¿e wobec innych jednostek sektora finansów publicznych oraz wydatki z tytu³u kar lub op³at.70 W³aciwym rozwi¹zaniem jest stworzenie podstaw prawnych71 do karania podmiotów
odpowiedzialnych za wadliwe przekazanie dotacji lub jej nierozliczenie, albo
nieustalenie kwoty dotacji podlegaj¹cej zwrotowi do bud¿etu. Udzielaj¹cy dotacji powinni mieæ wiadomoæ, ¿e gospodarowanie rodkami publicznymi to nie
tylko przekazanie rodków na odpowiedni rachunek bankowy. Wa¿nym zadaniem jest sprawdzenie, czy rodki publiczne zosta³y spo¿ytkowane na cel wskazany w decyzji lub umowie o ich przyznaniu. Ka¿da dotacja powinna byæ rozliczona, a w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci powinna zostaæ wydana
decyzja ustalaj¹ca kwotê rodków publicznych podlegaj¹cych zwrotowi.72
Za w³aciwy nale¿y uznaæ sposób, w jaki okrelono znamiona naruszenia
dyscypliny finansów publicznych, zwi¹zane z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.73 Wskazanie wprost, które dzia³ania lub zaniechania s¹
naganne, z pewnoci¹ zawêzi zakres dowolnoci oceny, czy wyst¹pi³y znamiona
naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Wiêkszoæ zmian, dokonanych w katalogu naruszeñ dyscypliny finansów
publicznych, wynika z analizy przepisów zawartych w dawnej regulacji. Wiele
nagannych dzia³añ lub zaniechañ, zwi¹zanych z gospodarowaniem rodkami publicznymi, nie powodowa³o poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci za naruszenie
dyscypliny. Konstruuj¹c w 1998 r. katalog naruszeñ dyscypliny finansów publicznych, nie przewidziano mo¿liwoci wyst¹pienia niektórych zjawisk szkodliwych dla finansów publicznych. Nie przewidziano tak¿e kierunku rozwoju rozstrzygniêæ komisji orzekaj¹cych. Natomiast pogl¹dy G³ównej Komisji Orzekaj¹cej wskazuj¹, ¿e system odpowiedzialnoci dyscyplinarnej ujêty zosta³ w grupie
przepisów typu karnego, co przes¹dza o koniecznoci interpretacji prawa wed³ug
Art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach.
Art. 16 ustawy.
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metod stosowanych w prawie karnym. Zasad¹ wyk³adni prawa jest stosowanie
wyk³adni przede wszystkim gramatycznej bez mo¿liwoci stosowania wyk³adni
rozszerzaj¹cej.74 Nie mo¿na zapomnieæ, ¿e G³ówny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych zawsze mo¿e zaskar¿yæ orzeczenie GKO, jeli nie zgadza
siê z wyk³adni¹ dokonan¹ przez tê komisjê. Wydaje siê, ¿e nie odwo³uj¹c siê od
rozstrzygniêcia GKO, przynajmniej milcz¹co siê z nim zgadza.
S³usznym rozwi¹zaniem jest te¿ ograniczenie liczby komisji orzekaj¹cych.
Szkoda, ¿e ustawodawca nie zdecydowa³ siê na jeszcze wiêksze ograniczenie ich
liczby i uniemo¿liwienie im orzekania m.in. w sprawie wykonania w³asnych
bud¿etów. Takie rozwi¹zanie z pewnoci¹ wzmacnia³oby niezale¿noæ komisji.
Mo¿na by tak¿e rozwa¿yæ mo¿liwoæ stworzenia innych zasad powo³ywania rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Optymalnym rozwi¹zaniem by³oby powo³anie wyspecjalizowanej grupy rzeczników (w znacznie mniejszej ni¿ dotychczas liczbie), którzy wype³nialiby obowi¹zki w ramach stosunku pracy  jako
pracownicy Ministerstwa Finansów. Maj¹ oni wszak obowi¹zek dzia³aæ na rzecz
finansów publicznych i reprezentowaæ interesy Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych.75 Dzia³alnoæ komisji orzekaj¹cych i rzeczników dyscypliny finansów publicznych powinna znajdowaæ odzwierciedlenie równie¿ w dzia³aniach sygnalizuj¹cych systemowe nieprawid³owoci, stwierdzone w trakcie prowadzenia postêpowañ o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Za w³aciwe nale¿y uznaæ przyznanie osobie, wobec której wszczêto postêpowanie wyjaniaj¹ce, prawa z³o¿enia za¿alenia na postanowienie o umorzeniu
postêpowania do G³ównego Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych. Szkoda tylko, ¿e na postanowienie G³ównego Rzecznika, koñcz¹ce postêpowanie
w sprawie, s³u¿y za¿alenie do G³ównej Komisji Orzekaj¹cej, zamiast prawa z³o¿enia odwo³ania do s¹du. Oczywicie od prawomocnego rozstrzygniêcia G³ównej Komisji Orzekaj¹cej, które koñczy postêpowanie, przys³uguje skarga do s¹du
administracyjnego. Jednak wnoszenie kolejnych rodków zaskar¿enia do G³ównej Komisji Orzekaj¹cej, zamiast od razu do s¹du, zdecydowanie wyd³u¿y postêpowanie. Nie znajduje tak¿e uzasadnienia niestworzenie rzecznikom dyscypliny
finansów publicznych mo¿liwoci dzia³ania z urzêdu. Brak takiego przepisu zdecydowanie zmniejszy skutecznoæ postêpowania.
Katalog kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest to¿samy
z obowi¹zuj¹cym na podstawie ustawy o finansach. Nie ró¿ni siê zasadniczo od
stosowanych w postêpowaniach dyscyplinarnych. Warto by³oby jednak rozwa¿yæ przekazanie kompetencji wczeniejszego zatarcia ukarania Prezesowi Rady
Ministrów. Wszak to on, a nie Minister Finansów, powo³uje zarówno przewodnicz¹cych, jak te¿ ich zastêpców i cz³onków komisji orzekaj¹cych.76
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Najwa¿niejsze jest jednak, by osoby gospodaruj¹ce rodkami publicznymi
mia³y wiadomoæ, ¿e kara za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest
nieuchronna. Wtedy ukaranie mo¿e spe³niæ funkcjê prewencyjn¹ i wychowawcz¹.
Nie jest nawet najistotniejsze, aby orzekane kary by³y nadzwyczaj surowe, wa¿niejsze, by by³y nieuchronne. Niepokój mog¹ budziæ dane opublikowane w 2003 r.,
dotycz¹ce m.in. uniewinnieñ i kar orzekanych w latach 19992001.77 Zaskakuj¹ce jest, ¿e w tym okresie systematycznie ros³a liczba uniewinnieñ oraz orzeczeñ
o uznaniu za winnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych i odst¹pieniu
od wymierzenia kary. Wzrasta³a te¿ liczba orzeczonych kar upomnienia, a spada³a liczba wymierzonych kar pieniê¿nych. Komisje orzekaj¹ce stwierdzi³y tylko
dwie kary zakazu pe³nienia funkcji zwi¹zanych z dysponowaniem rodkami publicznymi. Przyczyn takiej sytuacji jest kilka. Mo¿e to wskazywaæ albo na doskona³e dzia³anie komisji orzekaj¹cych i wzorowe realizowanie przez nie celów
postêpowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo
te¿ wynikaæ ze zbyt liberalnego stanowiska komisji orzekaj¹cych i niechêci poddania orzeczenia weryfikacji przez G³ówn¹ Komisjê Orzekaj¹c¹ lub s¹d administracyjny. Powodem mog¹ byæ tak¿e trudnoci w wypracowaniu jednolitego orzecznictwa. S¹dzê, ¿e prawdziwa przyczyna takiej sytuacji jest wypadkow¹ co najmniej wszystkich wy¿ej opisanych powodów.78
SUMMARY

The Author presents the new act of Parliament which regulates liability for breach of public
finance discipline  legal institution characteristic of Polish law of public finance. New provisions
have come into force since 1st July 2005. The resolution of the new act shall result in better
protection of proper usage of public funds by finance sector and entities from outside the sector.
The Author presents provisions concerning the subjective and objective scope of liability,
adjudicating bodies, principles of liability, penalties and rules of proceeding to evaluate how new
regulations differ from the previous ones. The Author analyzed not only the provisions but also
took into account the jurisdiction of adjudicating bodies and administrative courts. That allowed
her to show how experience of adjudicating bodies and commissioners of public finance discipline
let create new, more efficient regulation.
In the conclusion the author evaluates the new regulation from the perspective of subjects
which apply its provisions and submits the proposition of amendments, especially with regard to
adjudicating bodies.
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