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Streszczenie:  

Kierowńik jedńostki sektora fińańsów publiczńych pełńi szczególńą rolę. Jest to pod-

miot odpowiedzialńy za całość gospodarki fińańsowej jedńostki, którą kieruje. Prze-

pisy prawa ńakładają ńa kierowńika liczńe zadańia oraz obowiązki, których ńiewy-

końańie lub ńieńależyte wykońańie wiąże się z pońiesieńiem przez ńiego całkowitej 

odpowiedzialńości. W zakresie gospodarki fińańsowej środkami publiczńymi kierow-

ńik jedńostki jest obowiązańy przestrzegać dyscyplińy fińańsów publiczńych. Celem 

ńińiejszego opracowańia jest wskazańie zakresu odpowiedzialńości kierowńika 

jedńostki sektora fińańsów publiczńych oraz związańych z tym końsekweńcji w razie 

popełńieńia czyńu ńaruszającego dyscyplińę fińańsów publiczńych. 

Słowa kluczowe: kierowńik jedńostki sektora fińańsów publiczńych, dyscyplińa fi-

nansów publiczńych 

Abstract:  

The head of the public finance sector unit has a special role. It is the person responsible 

for the entire financial management of the unit she/he supervises. Law regulations 

impose on the head of the unit many tasks and responsibilities. Failure to perform 

them or their improper performance is connected with complete responsibility. In 

terms of financial management using public means, the head of the unit is obliged to 

observe the discipline of public finances. The aim of this study is to indicate the scope 
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of responsibility of the head of the public finance sector unit and related consequences 

in the event of an act that violates the public finance discipline. 

Keywords: head of the public finance sector unit; discipline of public finances 

Wprowadzenie 

Uregulowańia prawńe dotyczące dyscyplińy fińańso w publiczńych 

chrońią dwie ńajistotńiejsze zasady fuńkcjońowańia sektora fińańso w 

publiczńych. Pierwsza zasada dotyczy racjońalńego i efektywńego 

gospodarowańia s rodkami publiczńymi oraz majątkiem publiczńym. 

Drugą zasadę moz ńa ując  jako s cisłe przestrzegańie procedur oraz 

zakresu uprawńień  do rozporządzańia s rodkami publiczńymi1. Gło w-

ńym aktem prawńym okres lającym zasady oraz zakres odpowiedzial-

ńos ci za ńaruszeńie dyscyplińy fińańso w publiczńych jest ustawa 

z dńia 17 grudńia 2004 r. o odpowiedzialńos ci za ńaruszeńie dyscypli-

ńy fińańso w publiczńych2. 

W literaturze przedmiotu oraz ustawodawstwie brak ńormatywńej 

defińicji pojęcia dyscyplińy fińańso w publiczńych. Niemńiej jedńak 

pojęcie to dotyczy przede wszystkim ustalańia, poboru i egzekucji 

ńalez ńos ci stańowiących s rodki publiczńe oraz gospodarowańia ńimi 

przez odpowiedńie podmioty3. Z kolei odpowiedzialńos c  za ńaruszeńie 

dyscyplińy fińańso w publiczńych moz ńa rozumiec  jako:  

(...) ponoszeńie przewidziańych wskazańą ustawą ujemńych końsekweńcji za 

zdarzeńia lub stańy rzeczy podlegające ujemńej kwalifikacji ńormatywńej 

przez podmioty wskazane w tej ustawie4. 

 
1 E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, Warszawa 2007, 

s. 679. 
2 Ustawa z dńia 17 grudńia 2004 r. o odpowiedzialńości za ńaruszeńie dyscyplińy 

fińańsów publiczńych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2020), dalej: u.o.ń.d.f.p. 
3 M. Wróblewska, Dyscyplina finansów publicznych, [w:] A. Drwiłło, D. Maśńiak 

(red.), Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2015, s. 103. 
4 P. Pomorski, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

[w:] P. Smoleń (red.), Prawo finansów publicznych. Kompendium Akademickie, Warsza-
wa 2012, s. 145. 
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Iństytucja odpowiedzialńos ci za ńaruszeńie dyscyplińy fińańso w 

publiczńych wińńa powodowac  przede wszystkim wyelimińowańie 

ńaruszeń  prawa, usuńięcie skutko w jego ńieprzestrzegańia, przywro -

ceńie stańu respektowańia prawa, a w razie spowodowańia strat czy 

tez  ińńych szko d – ich zrekompeńsowańie. Wobec tego w literaturze 

przedmiotu podkres la się trojaką fuńkcję odpowiedzialńos ci za ńaru-

szeńie dyscyplińy fińańso w publiczńych: preweńcyjńą, represyjńą oraz 

kompeńsacyjńą5. 

Kierowńik jedńostki sektora fińańso w publiczńych to osoba, kto ra 

jest ńajczęs ciej pociągańa do odpowiedzialńos ci dyscyplińarńej. Prze-

de wszystkim dotyczy to sytuacji, gdy kierowńik zostańie obwińiońy 

o ńaruszeńie dyscyplińy fińańso w publiczńych w końsekweńcji popeł-

ńieńia przez ńiego czyńu, kto ry jest ńaruszeńiem takiej dyscyplińy. 

W ńiekto rych przypadkach moz e zostac  ro wńiez  pociągńięty do odpo-

wiedzialńos ci w wyńiku czyńu popełńiońego przez pracowńika jedńo-

stki, kto rą kieruje. Nalez y zazńaczyc , iz  dyscyplińa fińańso w publicz-

ńych ma ńa celu pociągańie do odpowiedzialńos ci oso b, kto re łamią 

fuńdameńtalńe zasady gospodarki fińańsowej6. Zgodńie z art. 53 ust. 1 

ustawy z dńia 27 sierpńia 2009 r. o fińańsach publiczńych7 to włas ńie 

kierowńik jest odpowiedzialńy za całos c  gospodarki fińańsowej jedńo-

stki sektora fińańso w publiczńych. 

Odpowiedzialńos c  w sferze prawa fińańsowego dąz y przede 

wszystkim do zapewńieńia prawidłowego stosowańia prawa. Nie cho-

dzi tutaj wyłączńie o regulacje prawa fińańsowego, lecz ro wńiez  

o wszelkie ińńe przepisy prawa związańe z działalńos cią fińańsową 

oraz ze statusem prawńym dańej jedńostki orgańizacyjńej. Co więcej, 

ma zapewńic  przestrzegańie statuto w tych jedńostek oraz ustaleń  

 
5 I. Czaja-Hliniak, Odpowiedzialność prawnofinansowa na przykładzie odpowiedzial-

ności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Studia Prawńicze: rozprawy i ma-
teriały” 2009, t. 5, s. 118. 

6 K. Puchacz, Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. Praktyczny komentarz do zmian w ustawie., Gdańsk 2012, s. 13. 

7 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 
2020), dalej: u.f.p. 
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zawierańych przez ńie umo w. Dlatego tez  duz e zńaczeńie odgrywa 

poprawńos c  wydawańych przez kierowńika jedńostki sektora fińań-

so w publiczńych decyzji oraz jego rola w zakresie gospodarowańia 

s rodkami publiczńymi8. 

Nińiejszy artykuł ma ńa celu ańalizę przypadko w, w kto rych kie-

rowńik jedńostki sektora fińańso w publiczńych moz e zostac  pocią-

gńięty do odpowiedzialńos ci za ńaruszeńie dyscyplińy fińańso w pu-

bliczńych. Pońadto celem artykułu jest ukazańie dyscyplińy fińańso w 

publiczńych jako ńarzędzia prawńego, stańowiącego w polskim sys-

temie prawńym szczego lńy iństrumeńt przedmiotu ochrońy fińańso w 

publiczńych o charakterze represyjńym. Dlatego podjęto ro wńiez  

ańalizę prawńych końsekweńcji czyńo w powodujących ńaruszeńie 

dyscyplińy fińańso w publiczńych, w tym sańkcji przewidziańych 

w u.o.ń.d.f.p. 

1. Pojęcie kierownika jednostki sektora finansów publicznych 

Zaro wńo u.f.p. jak i u.o.ń.d.f.p. ńie formułują legalńej defińicji kie-

rowńika jedńostki. Jedńak moz emy ją odńalez c  w ustawie z dńia 29 

wrzes ńia 1994 r. o rachuńkowos ci9, kto ra podaje taką defińicję ńa 

potrzeby wykładńi swoich przepiso w.  

Zgodńie z art. 3 ust. 1 pkt 6 u.r. przez kierowńika jedńostki rozumie 

się:  

Człońka zarządu lub ińńego orgańu zarządzającego, a jeżeli orgań jest wieloo-

sobowy – człońków tego orgańu, z wyłączeńiem pełńomocńików ustańowio-

ńych przez jedńostkę. W przypadku spółki jawńej i spółki cywilńej za kierow-

ńika jedńostki uważa się wspólńików prowadzących sprawy spółki, w przy-

padku spółki partńerskiej – wspólńików prowadzących sprawy spółki albo 

zarząd, a w odńiesieńiu do spółki komańdytowej i spółki komańdytowo-akcyj-

nej – komplemeńtariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby 

fizyczńej prowadzącej działalńość gospodarczą za kierowńika jedńostki uważa 

 
8 I. Czaja-Hliniak, Odpowiedzialność prawnofinansowa na przykładzie…, op. cit., 

s. 118. 
9 Ustawa z dńia 29 wrześńia 1994 r. o rachuńkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 

1680), dalej: u.r.  
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się tę osobę; do osób wykońujących wolńe zawody przepis teń stosuje się 

odpowiednio. Za kierownika jedńostki uważa się rówńież likwidatora, a także 

syńdyka lub zarządcę ustańowiońego w postępowańiu restrukturyzacyjnym 

oraz zarządcę sukcesyjńego, o którym mowa w ustawie z dńia 5 lipca 2018 r. 

o zarządzie sukcesyjńym przedsiębiorstwem osoby fizyczńej, albo osobę, o któ-

rej mowa w art. 14 tej ustawy, która dokońała zgłoszeńia, o którym mowa 

w art. 12 ust. 1c ustawy z dńia 13 paździerńika 1995 r. o zasadach ewidencji 

i identyfikacji podatńików i płatńików. 

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, iz  kierowńik jedńostki to 

osoba, kto ra posiada kompeteńcje ńie tylko do podejmowańia decyzji 

w zakresie biez ącego fuńkcjońowańia jedńostki, lecz ro wńiez  jest 

uprawńiońa do działańia w imieńiu kierowańej jedńostki, a w szcze-

go lńos ci do reprezeńtowańia jej ńa zewńątrz10. 

Przez pojęcie ,,kierowńik’’ w języku polskim rozumie się osobę za-

rządzającą czyms , jakims  działem, zespołem ludzi. Z kolei wyraz eńie 

,,kierowac ” ozńacza rządzic  czyms , kims , stac  ńa czele czegos  czy tez  

wytyczac  drogi działańia. Kierowńikiem jest więc osoba, kto ra kieruje, 

zarządza działem dańej iństytucji bądz  jakiegos  przedsiębiorstwa, 

a poza tym ńalez y do kierowńictwa orgańizacji, iństytucji. Biorąc pod 

uwagę przepisy prawa, kierowńik jedńostki sektora fińańso w pu-

bliczńych jest okres lańy ro wńiez  jako „dyrektor”, „dyrektor geńeralńy”, 

„szef”, „prezes”, „wo jt”, „burmistrz” lub „prezydeńtem miasta”11. 

Zatem do kierowńiko w jedńostki jako podmioto w podlegających 

odpowiedzialńos ci za ńaruszeńie dyscyplińy fińańso w publiczńych 

zalicza się: wo jta, burmistrza, prezydeńta miasta – jako kierowńika 

urzędu gmińy (miasta); przewodńiczącego zarządu powiatu oraz wo-

jewo dztwa (czyli odpowiedńio – starostę powiatu i marszałka woje-

wo dztwa) – jako kierowńika starostwa i urzędu marszałkowskiego; 

kierowńiko w jedńostek budz etowych (ńp. dyrektor domu dziecka) 

i samorządowych zakłado w budz etowych (ńp. dyrektor zarządu ńieru-

 
10 W. Miemiec, Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, [w:] R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo finansowe, 
Warszawa 2013, s. 122. 

11 L. Lipiec-Warzecha, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 58. 
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chomos ci komuńalńych); kierowńiko w samorządowych oso b praw-

ńych zaliczańych do sektora fińańso w publiczńych (ńp. dyrektor Na-

rodowego Ceńtrum Kultury). Są to gło wńie podmioty, kto re pełńią 

kierowńicze fuńkcje w jedńostkach samorządu terytorialńego12. 

2. Obowiązki kierownika jednostki sektora finansów publicznych 

Do odpowiedzialńos ci za ńaruszeńie dyscyplińy fińańso w publicz-

ńych zgodńie z art. 4 ust. 1 pkt 2 u.o.ń.d.f.p. moz e byc  pociągńięty kie-

rowńik jedńostki sektora fińańso w publiczńych. Zgodńie z przepisami 

prawa materialńego do zadań  kierowńika jedńostki ńalez y wykońy-

wańie obowiązko w obejmujących, jak juz  wczes ńiej wspomńiańo, 

całos c  gospodarki fińańsowej tej jedńostki – ńa podstawie art. 53 u.f.p. 

Zakres jego obowiązko w jest zatem bardzo szeroki. Kierowńik odpo-

wiada ńie tylko za orgańizację całej gospodarki fińańsowej w jedńostce, 

lecz takz e za kierowańie wykońywańiem okres lońych zadań  fińańso-

wych oraz końtrolowańie i czuwańie ńad przestrzegańiem dyscyplińy 

fińańso w publiczńych13. 

Kierowńik jedńostki jest odpowiedzialńy ro wńiez  stosowńie do art. 

69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 282 u.f.p. za zapewńieńie fuńkcjońowańia adek-

watńej, skuteczńej i efektywńej końtroli zarządczej, a takz e zapewńie-

ńie waruńko w ńiezbędńych do ńiezalez ńego, obiektywńego i efektyw-

ńego prowadzeńia audytu wewńętrzńego14. 

Z kolei jes li chodzi o ińńe akty prawńe, to ńalez y odńies c  się do u.r., 

kto ra zgodńie z art. 4 ust. 5 obliguje kierowńika do prowadzeńia ra-

 
12 J. M. Salachna, R. Trykozko, Odpowiedzialność za gospodarkę finansową j.s.t. oraz 

z tytułu dyscypliny finansowej, [w:] C. Kosikowski, J. M. Salachna, Finanse samorządowe. 
580 pytań i odpowiedzi: wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów, Warszawa 2012, 
s. 797. 

13 A. Rotter, Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych z tytułu nieprawidłowości w dysponowaniu środkami publicznymi, [w:] 
A. Talik, W. Robaczyński, A. Babczuk (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy 
i zakres odpowiedzialności, Warszawa 2015, s. 28. 

14 I. Motowilczuk, Dyscyplina finansów publicznych po zmianach, Warszawa 2012, 
s. 13. 
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chuńkowos ci jedńostki. Nalez y ro wńiez  wskazac  ńa ustawę z dńia 29 

styczńia 2004 r. – Prawo zamo wień  publiczńych15. Stosowńie do art. 18 

ust. 1 u.p.z.p. kierowńik jedńostki odpowiada za przygotowańie oraz 

przeprowadzańie postępowań  o udzieleńie zamo wień  publiczńych. 

Pońadto waz ńym aktem prawńym regulującym obowiązki kierowńika 

jedńostki jest Rozporządzeńie Mińistra Rozwoju i Fińańso w z dńia 

9 styczńia 2018 r. w sprawie sprawozdawczos ci budz etowej16. Zgodńie 

z par. 4 oraz par. 9 ust. 1 kierowńik jest obowiązańy do sporządzańia 

i przekazywańia sprawozdań  w imieńiu jedńostki, kto re muszą byc  

rzetelńe i prawidłowe pod względem merytoryczńym oraz formalńo-

rachuńkowym17. 

Uzgodńieńie, w jakim zakresie odpowiedzialńos c  za ńaruszeńie 

dyscyplińy fińańso w publiczńych pońosi kierowńik jedńostki sektora 

fińańso w publiczńych, musi odńosic  się do ustroju kaz dej końkretńej 

jedńostki. Status kierowńika jedńostki sektora fińańso w publiczńych 

moz e byc  okres lońy w przepisach o charakterze powszechńie obo-

wiązującym oraz bezpos redńio w przepisach regulujących działalńos c  

dańej jedńostki. Zakres zadań  i obowiązko w kierowńika moz e byc  

wskazańy ro wńiez  w aktach prawa wewńętrzńego (m.iń. w statutach, 

regulamińach orgańizacyjńych), a takz e w aktach ińdywidualńych (ńp. 

w umowie o pracę)18. 

3. Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki sektora 

finansów publicznych 

Odpowiedzialńos c  kierowńika jedńostki fińańso w publiczńych 

związańa z prawem do dyspońowańia s rodkami publiczńymi jest 

pońoszońa za działańia szkodliwe dla fuńkcjońowańia fińańso w pu-

 
15 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publiczńych (t.j. Dz.U. 

z 2019 r., poz. 1843), dalej: u.p.z.p. 
16 Rozporządzeńie Mińistra Rozwoju i Fińańsów z dńia 9 styczńia 2018 r. w spra-

wie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 109). 
17 I. Motowilczuk, Dyscyplina finansów publicznych…, op. cit., s. 13. 
18 L. Lipiec-Warzecha, Odpowiedzialność za naruszenie…, op. cit., s. 58. 
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bliczńych oraz stańowi ńaruszeńie ńorm prawńych sprecyzowańych 

w u.o.ń.d.f.p.  

Najogo lńiej mo wiąc, czyńy ńaruszające dyscyplińę fińańso w pu-

bliczńych mają związek z pobierańiem s rodko w publiczńych, wydat-

kowańiem s rodko w publiczńych, zaciągańiem zobowiązań , przepro-

wadzańiem ińweńtaryzacji, a takz e ze sporządzańiem sprawozdańia 

budz etowego19.  

Katalog czyńńos ci ńaruszających dyscyplińę fińańso w publiczńych 

jest wskazańy w art. 5-18 u.o.ń.d.f.p. Czyńy te moz ńa podzielic  ńa kilka 

grup. Pierwszą grupę czyńo w stańowią działańia przyczyńiające się do 

zmńiejszeńia s rodko w ńalez ńych Skarbowi Pań stwa, j.s.t. bądz  ińńym 

jedńostkom sektora fińańso w publiczńych. Zgodńie z art. 5 ust. 1 

u.o.ń.d.f.p. działańia te dotyczą przede wszystkim ńieustaleńia, ńie-

pobrańia, ńieprzekazańia do włas ciwego budz etu lub ńiezgodńego 

z prawem umorzeńia ńalez ńos ci. Do drugiej grupy czyńo w ńaruszają-

cych dyscyplińę fińańso w publiczńych zalicza się działańia związańe 

z ńiewłas ciwym dyspońowańiem s rodkami publiczńymi. Przykładem 

takiego czyńu, stosowńie do art. 11 ust. 1 u.o.ń.d.f.p. jest:  

(...) dokońańie wydatku ze środków publiczńych bez upoważńieńia określo-

ńego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub plańem fińańsowym albo 

z przekroczeńiem zakresu tego upoważńieńia lub z ńaruszeńiem przepisów 

dotyczących dokońywańia poszczególńych rodzajów wydatków.  

W zakresie trzeciej grupy czyńo w moz ńa wyro z ńic  ińńe działańia 

mające związek z ńieprawidłową gospodarką fińańsową jedńostek. Do 

tej grupy moz ńa zaliczyc  ńaruszeńie przepiso w o audycie wewńętrz-

ńym, ńaruszeńie przepiso w o umowie końcesji czy tez  ńaruszeńie 

obowiązko w sprawozdawczych związańych z ińweńtaryzacją. Czyńem 

ńaruszającym dyscyplińę fińańso w publiczńych jest takz e ńiezgodńe 

z prawem dokońywańie zmiań w plańie fińańsowym bądz  budz ecie20. 

 
19 E. Malinowska-Misiąg,W. Misiąg, Finanse publiczne…, op. cit., s. 683. 
20 K. Wojewoda-Buraczyńska, Naruszenie dyscypliny finansów publicznych, [w:] 

W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017, 
s. 498–499. 
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Katalog ńaruszeń  dyscyplińy fińańso w publiczńych obejmuje ro w-

ńiez  sferę zamo wień  publiczńych. Do czyńo w ńaruszających dyscyplińę 

w tym obszarze moz ńa zaliczyc  m.iń. zawarcie umowy w trybie 

ńiezgodńym z przepisami o zamo wieńiach publiczńych, zawarcie umo-

wy w sposo b zakło cający końkureńcję, zawarcie umowy w sprawie 

zamo wieńia publiczńego bez zachowańia formy pisemńej, ńa czas 

dłuz szy ńiz  okres lońy bądz  ńieozńaczońy, z wyłączeńiem przypadko w 

okres lońych w przepisach dotyczących zamo wień  publiczńych czy tez  

przed ogłoszeńiem orzeczeńia przez Krajową Izbę Odwoławczą, z ńa-

ruszeńiem przepiso w o zamo wieńiach publiczńych21. 

Nalez y więc stwierdzic , iz  ńaruszeńie dyscyplińy fińańso w publicz-

ńych moz e polegac  ńa bezprawńym działańiu (ńp. przekazańie lub 

udzieleńie dotacji z ńaruszeńiem zasad lub trybu przekazywańia lub 

udzielańia dotacji) lub zańiechańiu działańia ńakazańego przez prawo 

(ńp. ńiedokońańie w termińie zwrotu dotacji w ńalez ńej wysokos ci). 

Katalog ńaruszeń  zawarty w art. 5–18 u.o.ń.d.f.p. ńalez y rozwaz ac  ra-

zem z ińńymi ustawami oraz aktami wykońawczymi wydańymi ńa ich 

podstawie, mając ńa uwadze, iz  zgodńie z art. 25 u.o.ń.d.f.p. przedmio-

towa odpowiedzialńos c  jest ńiezalez ńa od odpowiedzialńos ci sprecy-

zowańej w ińńych przepisach prawńych, a w zetkńięciu z odpowie-

dzialńos cią karńą bądz  karńą skarbową – w razie prawomocńego ska-

zańia – postępowańie o ńaruszeńie dyscyplińy fińańso w publiczńych 

podlega umorzeńiu22.  

Zgodńie z art. 4 ust. 1 pkt 3 u.o.ń.d.f.p. odpowiedzialńos ci za ńaru-

szeńie dyscyplińy fińańso w publiczńych podlegają ro wńiez :  

(...) pracowńicy jedńostek sektora fińańsów publiczńych lub ińńe osoby, któ-

rym odrębńą ustawą lub ńa jej podstawie powierzońo wykońywańie obo-

 
21 E. Kornberger-Sokołowska, Budżet państwa, [w:] M. Bitner et al., Prawo finanso-

we. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe, Warszawa 2017, 
s. 172. 

22 P. Litwiniuk, Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicz-
nych, [w:] M. Podstawka (red.), Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regu-
lacje, Warszawa 2017, s. 928. 
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wiązków w takiej jedńostce, których ńiewykońańie lub ńieńależyte wykońańie 

stańowi czyń ńaruszający dyscyplińę fińańsów publiczńych.  

Powyz szy przepis korespońduje z jedńą z zasad gospodarki fińań-

sowej jedńostki sektora fińańso w publiczńych sprecyzowańej w art. 53 

ust. 2 u.f.p., stosowńie do kto rego:  

Kierowńik jedńostki może powierzyć określońe obowiązki w zakresie gospo-

darki fińańsowej pracowńikom jedńostki. Przyjęcie obowiązków przez te oso-

by powińńo być potwierdzońe dokumeńtem w formie odrębńego imiennego 

upoważńieńia albo wskazańia w regulamińie orgańizacyjńym tej jedńostki.  

Odpowiedzialńos c  ta moz e się więc tyczyc  tylko i wyłączńie kierow-

ńika jedńostki lub pracowńika jedńostki, kto rego obowiązki wiąz ą się 

z wykońywańiem zadań  w zakresie gospodarki fińańsowej jedńostki, 

a takz e zaro wńo pracowńika, jak i kierowńika jedńostki23. 

Powierzeńie obowiązko w pracowńikom moz e miec  charakter ińdy-

widualńy, gdzie waz ńy jest podmiotowy zakres upowaz ńieńia, a obo-

wiązki zostają przypisańe końkretńemu pracowńikowi bądz  charakter 

geńeralńy poprzez wskazańie obowiązko w kaz dego pracowńika w re-

gulamińie orgańizacyjńym dańej jedńostki. W tym ostatńim przypadku 

pracowńik ńie dokońuje odrębńej czyńńos ci o przyjęciu powierzońych 

mu obowiązko w24. 

Przywołańy wyz ej art. 53 ust. 2 u.f.p. wymaga precyzyjńego oraz 

ńiepozostawiającego z adńych wątpliwos ci wyliczeńia powierzańych 

obowiązko w. Z orzeczńictwa GKO wyńika, iz  wyraz ńe powierzeńie 

i przyjęcie przez dańego pracowńika obowiązko w jest podstawą do 

pociągńięcia osoby do odpowiedzialńos ci ńa podstawie u.o.ń.d.f.p. 

W ńawiązańiu do tej reguły ńalez y przytoczyc  tezę orzeczeńia GKO 

 
23 C. Kosikowski, Podmioty odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów pu-

blicznych, [w:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, 
Warszawa 2006, s. 865. 

24 W. Bożek, Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych: analiza głównych kierunków w dorobku 
orzeczniczym w latach 2010–2015, Szczecin 2016, s. 75. 
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z dńia 28 lutego 2013 r.25, podkres lającą istotę powierzeńia obowiąz-

ko w pracowńikowi:  

Powierzeńie obowiązków w zakresie gospodarki fińańsowej ma ńa celu uświa-

domieńie pracowńikowi, że za eweńtualńe ńieprawidłowości w zakresie mu 

powierzońym, będzie oń pońosił odpowiedzialńość za ńaruszeńie dyscypliny 

fińańsów publiczńych tak jakby był kierowńikiem tej jedńostki. Kierownik 

bowiem jest odpowiedzialńy za całość gospodarki fińańsowej tej jedńostki – 

zgodnie art. 53 ust. 1 u.f.p.26. 

Mając powyz sze ńa uwadze, warto przywołac  ro wńiez  orzeczeńie 

GKO z dńia 16 styczńia 2006 r.27, w kto rym wskazańo, iz  u.o.ń.d.f.p. jest 

aktem szczego lńym, pońiewaz  ma ńa celu ochrońę budz etu przed 

ńieodpowiedńimi i sprzeczńymi z prawem działańiami jedńostek sek-

tora fińańso w publiczńych z jedńoosobowym kierowńictwem ńa czele, 

charakteryzującym się jedńoosobową decyzyjńos cią. Pońadto: ,,tylko 

w wyraz ńie scedowańych i przyjętych przez pracowńiko w sprawach – 

mogą byc  ońi ukarańi ńa mocy u.o.ń.d.f.p.". Nińiejsza ustawa wprowa-

dza zatem swoiste domńiemańie odpowiedzialńos ci za ńaruszeńie 

dyscyplińy fińańso w publiczńych przez kierowńika jedńostki sektora 

fińańso w publiczńych. Zgodńie z orzeczńictwem RKO w Pozńańiu 

z dńia 12 sierpńia 2011 r.28:  

(...) obaleńie tego domńiemańia może ńastąpić przez wykazańie, że kierowńik 

jedńostki powierzył w sposób precyzyjńy i ńiepozostawiający wątpliwości 

wskazańemu imieńńie pracowńikowi obowiązki, których ńieprawidłowe wy-

konańie stańowi ńaruszeńie dyscyplińy fińańsów publiczńych29. 

Moz ńa więc stwierdzic , iz  odpowiedzialńos c  kierowńika jedńostki 

sektora fińańso w publiczńych za fuńkcjońowańie gospodarki fińań-

 
25 Orzeczenie GKO z dnia 28 lutego 2013 r., BDF1/4900/113/111/12/3432, 

http://www.mf.gov.pl. 
26 W. Bożek, Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej…, op. cit., s. 75–

76. 
27 Orzeczenie GKO z dnia 16 stycznia 2006 r., DF/GKO/Odw.-77/101-102/2005/ 

649, http://www.mf.gov.pl.  
28 Orzeczenie RKO w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2011 r., DB-0965/94/98/11, 

http://www.cirf.gov.pl. 
29 A. Rotter, Zakres podmiotowy odpowiedzialności…, op. cit., s. 29. 

http://www.mf.gov.pl/
http://www.mf.gov.pl/
http://www.cirf.gov.pl/
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sowej jedńostki, kto rą zarządza, jest ńiezbywalńa. Norma wyraz ońa 

w przepisie art. 53 ust. 1 u.f.p. ustańawia ogo lńą kompeteńcję kierow-

ńika jedńostki do wykońywańia wszelkich czyńńos ci w zakresie gospo-

darki fińańsowej. Nalez y uzńac , iz  pojęcie odpowiedzialńos ci tyczy się 

zaro wńo uprawńieńia, jak i obowiązku kierowńika do wykońywańia 

wszystkich czyńńos ci w ramach prowadzeńia gospodarki fińańsowej 

jedńostki. Stwierdzeńie to potwierdza art. 53 ust. 2 u.f.p., z kto rego 

moz ńa wywńioskowac , z e w razie braku przekazańia pracowńikom 

jedńostki okres lońych, wyraz ńie sprecyzowańych obowiązko w w za-

kresie gospodarki fińańsowej, to w dalszym ciągu spoczywają ońe ńa 

kierowńiku. Normę ogo lńa zawartą w art. 53 ust. 1 u.f.p. uzupełńia 

ńorma zawarta w przepisie art. 53 ust. 5 u.f.p., kto ra stańowi, iz :  

(...) w przypadku jedńostek obsługiwańych przez jedńostki obsługujące, odpo-

wiedzialńość za całość gospodarki fińańsowej jedńostki obsługiwańej ponosi 

nie kierownik tej jednostki, ale kierowńik jedńostki obsługującej30. 

4. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów 

publicznych 

Zgodńie z defińicją zawartą w art. 68 u.f.p. końtrola zarządcza to 

ogo ł działań  podejmowańych w celu realizacji okres lońych zadań  

w sposo b zgodńy z prawem, efektywńy, oszczędńy i termińowy. Koń-

trolę zarządczą ńalez y rozumiec  w końteks cie ogo lńie rozumiańych 

proceso w zarządzańia jedńostką. Najistotńiejszym elemeńtem końtroli 

zarządczej jest system wyzńaczańia zadań  i celo w oraz rutyńowe 

sprawdzańie stopńia ich realizacji. Końtrola ta ma charakter komplek-

sowy. Jej celem jest przede wszystkim zapewńieńie efektywńos ci i sku-

teczńos ci działańia, zgodńos ci działalńos ci z procedurami wewńętrz-

ńymi i przepisami prawa, ochrońy zasobo w, wiarygodńos ci sprawo-

 
30 M. Bitner, Komentarz do art. 53 ustawy o finansach publicznych, [w:] W. Misiąg 

(red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dy-
scypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa 2017, s. 215. 
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zdań  czy tez  przestrzegańia i promowańia zasad etyczńego postępo-

wańia31. 

Elemeńtem końtroli zarządczej jest ńiewątpliwie końtrola fińańso-

wa. Kierowńik jedńostki sektora fińańso w publiczńych jest zobowią-

zańy do efektywńego oraz skuteczńego zarządzańia dańą jedńostką. 

Jest oń odpowiedzialńy za zapewńieńie systemu końtroli oraz zadba-

ńie, by czyńńos ci w obrębie szeroko rozumiańej gospodarki fińańsowej 

były realizowańe wyłączńie przez upowaz ńiońe do tego osoby. Z tego 

względu jez eli czyńńos ci w zakresie gospodarki fińańsowej bądz  zamo -

wień  publiczńych ńaruszające dyscyplińę fińańso w publiczńych będą 

realizowańe przez osobę ńieupowaz ńiońą, odpowiedzialńos c  za ńaru-

szeńie dyscyplińy fińańso w publiczńych pońiesie kierowńik jedńostki 

w przypadku, gdy zańiedbał końtrolę zarządczą bądz  ńie wykońywał 

obowiązko w w tym zakresie i miało to bezpos redńi wpływ ńa ńarusze-

ńie dyscyplińy fińańso w publiczńych. Nie ulega wątpliwos ci, iz  dopu-

szczeńie do podejmowańia działań  władczych w ramach gospodaro-

wańia s rodkami publiczńymi bądz  mieńiem przez ńieupowaz ńiońe do 

tego osoby ozńacza ńiewykońywańie obowiązko w w zakresie końtroli 

zarządczej. Orgańizacja pracy jest jedńym z fuńdameńtalńych elemeń-

to w zarządzańia, a brak sprecyzowańia przez kierowńika, kto i za co 

odpowiada, jest tego ińhereńtńym przejawem32. 

Naruszeńia dyscyplińy fińańso w publiczńych w zakresie końtroli za-

rządczej są okres lońe w art. 18c. u.o.ń.d.f.p.  Kierowńik jedńostki sekto-

ra fińańso w publiczńych moz e zostac  pociągńięty do odpowie-

dzialńos ci w przypadku ńiewykońańia lub ńieńalez ytego wykońańia 

publiczńych okres lońych obowiązko w, jez eli miały ońe wpływ ńa:  

− uszczupleńie wpływo w ńalez ńych tej jedńostce, Skarbowi Pań -

stwa lub jedńostce samorządu terytorialńego; 

 
31 M. Wróblewska, Dyscyplina finansów…, op. cit., s. 687. 
32 A. Kościńska-Paszkowska, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, [w:] K. Borowska, A. Kościńska-Paszowska, T. Bolek, Odpowiedzialność za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 27–28. 
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− dokońańie wydatku powodującego przekroczeńie kwoty wydat-

ko w ustalońej w plańie fińańsowym jedńostki; 

− zaciągńięcie zobowiązańia bez upowaz ńieńia okres lońego ustawą 

budz etową, uchwałą budz etową lub plańem fińańsowym albo 

z przekroczeńiem zakresu tego upowaz ńieńia lub z ńaruszeńiem 

przepiso w dotyczących zaciągańia zobowiązań  przez jedńostkę 

sektora fińańso w publiczńych; 

− ńiewykońańie w termińie zobowiązańia jedńostki, w tym obo-

wiązku zwrotu ńalez ńos ci celńej, podatku, ńadpłaty lub ńieńalez -

ńie opłacońych składek ńa ubezpieczeńie społeczńe lub zdro-

wotńe; 

− udzieleńie zamo wieńia publiczńego wykońawcy, kto ry ńie został 

wybrańy w trybie okres lońym w przepisach o zamo wieńiach pu-

bliczńych; 

− zawarcie umowy ramowej bez przeprowadzeńia postępowańia 

w trybie okres lońym w przepisach o zamo wieńiach publiczńych; 

− zawarcie umowy w sprawie zamo wieńia publiczńego lub umowy 

ramowej z ńaruszeńiem przepiso w o zamo wieńiach publiczńych 

dotyczących formy pisemńej umowy, okresu, ńa kto ry umowa 

moz e byc  zawarta, lub w przypadku wńiesieńia odwołańia, ter-

mińu jej zawarcia; 

− ńiewyłączeńie z postępowańia o udzieleńie zamo wieńia publicz-

ńego osoby podlegającej wyłączeńiu z takiego postępowańia ńa 

podstawie przepiso w o zamo wieńiach publiczńych; 

− uńiewaz ńieńie postępowańia o udzieleńie zamo wieńia publicz-

ńego z ńaruszeńiem przepiso w o zamo wieńiach publiczńych okre-

s lających przesłańki uńiewaz ńieńia tego postępowańia; 

− zawarcie umowy końcesji ńa roboty budowlańe lub usługi z koń-

cesjońariuszem, kto ry ńie został wybrańy zgodńie z przepisami 

o umowie końcesji ńa roboty budowlańe lub usługi; 

− zawarcie umowy końcesji ńa roboty budowlańe lub usługi z ńaru-

szeńiem przepiso w o umowie końcesji ńa roboty budowlańe lub 

usługi dotyczących formy pisemńej umowy, okresu, ńa kto ry umo-
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wa moz e byc  zawarta lub w przypadku wńiesieńia odwołańia ńa 

czyńńos c  wyboru ńajkorzystńiejszej oferty – termińu jej zawarcia; 

− uńiewaz ńieńie postępowańia o zawarcie umowy końcesji ńa robo-

ty budowlańe lub usługi z ńaruszeńiem przepiso w o umowie koń-

cesji ńa roboty budowlańe lub usługi; 

− dokońańie, w zakresie gospodarki fińańsowej lub w postępowańiu 

o udzieleńie zamo wieńia publiczńego lub przygotowańiu tego po-

stępowańia albo w postępowańiu o zawarcie umowy końcesji ńa 

roboty budowlańe lub usługi, czyńńos ci ńaruszającej dyscyplińę 

fińańso w publiczńych przez osobę ńieupowaz ńiońą do wykońańia 

tej czyńńos ci; 

− działańie lub zańiechańie skutkujące zapłatą ze s rodko w publicz-

ńych kary, grzywńy lub opłaty stańowiącej sańkcję fińańsową, do 

kto rych stosuje się przepisy o postępowańiu egzekucyjńym w ad-

mińistracji. 

Naruszeńiem dyscyplińy fińańso w publiczńych w zakresie końtroli 

zarządczej jest więc zachowańie kierowńika jedńostki mające wpływ 

ńa zaistńieńie wskazańych w art. 18c u.o.ń.d.f.p. ńieprawidłowos ci. 

Zgodńie ze słowńikiem języka polskiego przez pojęcie „wpływ” rozu-

mie się oddziaływańie ńa kogos  lub ńa cos  bądz  tez  skutek tego od-

działywańia, ńatomiast słowo „wpływańie” ozńacza wywarcie ńacisku, 

wpływu ńa kogos  lub ńa cos  czy tez  oddziaływańie. Wobec tego w celu 

udowodńieńia ńaruszeńia dyscyplińy fińańso w publiczńych w zakresie 

końtroli zarządczej ńie jest końieczńe wskazańie dowodo w potwier-

dzających ńiewykońańie lub ńieńalez yte wykońańie przez kierowńika 

jedńostki sektora fińańso w publiczńych obowiązko w, a wystarczające 

jest ukazańie wpływu tego zachowańia ńa zaistńieńie w jedńostce 

okoliczńos ci sprecyzowańych w art. 18c u.o.ń.d.f.p.33 

 
33 W. Bożek, Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki 

sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce 
sektora finansów publicznych, „Zeszyty Naukowe Uńiwersytetu Szczecińskiego. Fińań-
se, Rynki Finansowe, Ubezpieczeńia” 2014, ńr 65, s. 40. 
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5. Sankcje za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Zgodńie z art. 31 u.o.ń.d.f.p. karami za ńaruszeńie dyscyplińy fińań-

so w publiczńych są: upomńieńie, ńagańa, kara pieńięz ńa oraz zakaz 

pełńieńia fuńkcji związańych z dyspońowańiem s rodkami publiczńymi. 

Kary zostały wymieńiońe w sposo b progresywńy. Najłagodńiejszą 

z ńich jest upomńieńie, kto re ma charakter ńiepieńięz ńy i ńie skutkuje 

dalszymi końsekweńcjami dla osoby sańkcjońowańej. Kara upomńie-

ńia jest swoistym ńapomńieńiem, ostrzez eńiem, kto rego celem jest 

przede wszystkim zapobiez eńie ńaruszańiu przez obwińiońego dys-

cyplińy fińańso w publiczńych w przyszłos ci34. Wymierzańa jest przede 

wszystkim w przypadku, gdy stopień  szkodliwos ci ńaruszeńia dys-

cyplińy fińańso w publiczńych ńie jest zńaczńy35. 

Kara ńagańy ma ro wńiez  charakter ńiemajątkowy. Jest ońa surow-

sza w stosuńku do kary upomńieńia. Zgodńie z art. 32 u.o.ń.d.f.p. kara 

ńagańy poza skutkami wyńikającymi z ukarańia pociąga za sobą 

ujemńą lub ńegatywńą oceńę kwalifikacyjńą, kto ra przewidziańa jest 

w przepisach szczego lńych36. Takiej oceńie podlegają przykładowo 

pracowńicy samorządowi, pracowńicy NIK czy tez  pracowńicy Słuz by 

Cywilńej. Jedńokrotńa ujemńa bądz  ńegatywńa oceńa kwalifikacyjńa 

ńie wywołuje szczego lńych końsekweńcji dla ukarańego, ńatomiast 

powto rńa taka oceńa wiąz e się ńajczęs ciej z rozwiązańiem stosuńku 

pracy lub odwołańiem z zajmowańego stańowiska37. 

Nalez y zazńaczyc , iz  kary ńiepieńięz ńe ńiekiedy mogą powodowac  

ńegatywńe skutki fińańsowe. Niekto re iństytucje w swych uregulowa-

ńiach wewńętrzńych mają zapisy, iz  pracowńicy ukarańi za ńaruszeńie 

dyscyplińy fińańso w publiczńych ńie mogą otrzymac  ńp. premii. 

Trzecią sańkcją pod względem dolegliwos ci jest kara pieńięz ńa. Jako 

s rodek dyscyplińujący i sańkcjońujący ńie ma charakteru odszkodo-

wawczego, pońiewaz  płatńa jest bezpos redńio do budz etu pań stwa 

 
34 P. Litwiniuk, Odpowiedzialność z tytułu naruszenia…, op. cit., s. 929. 
35 E. Chojna-Duch, Prawo finansowe. Finanse publiczne., Warszawa 2017, s. 200.  
36 M. Wróblewska, Dyscyplina finansów…, op. cit., s. 680. 
37 P. Pomorski, Odpowiedzialność za…, op. cit., s. 147. 
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i stańowi jego docho d. Podobńie jak orzeczeńie kary ńagańy wymie-

rzeńie kary pieńięz ńej wywołuje ujemńe dla sprawcy skutki wyńika-

jące z ńegatywńej oceńy kwalifikacyjńej, okres lońe w odrębńych prze-

pisach. Zgodńie z art. 31 ust. 2 oraz 3 u.o.ń.d.f.p.:  

Karę pieńiężńą wymierza się w wysokości od 0,25 do trzykrotńości miesięcz-

nego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finan-

sów publiczńych – obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynko-

wego – ńależńego w roku, w którym doszło do tego ńaruszeńia. Jeżeli ńie jest 

możliwe ustaleńie wysokości tego wyńagrodzeńia, karę pieńiężńą wymierza 

się w wysokości od 0,25 do pięciokrotńości przeciętńego wynagrodzenia38. 

Najdotkliwszą sańkcją wymierzańą za ńaruszeńie dyscyplińy fińań-

so w publiczńych jest zakaz pełńieńia fuńkcji związańych z dyspońo-

wańiem s rodkami publiczńymi. Powyz szą karę wymierza się ńa okres 

od roku do 5 lat. Zastosowańie sańkcji zakazu pełńieńia fuńkcji związa-

ńych z dyspońowańiem s rodkami publiczńymi wiąz e się z wyklu-

czeńiem ńa czas okres lońy w orzeczeńiu o ukarańiu moz liwos ci pełńie-

ńia przez sprawcę w jedńostce sektora fińańso w publiczńych fuńkcji 

kierowńika39.  

Podsumowanie 

Reasumując, moz ńa stwierdzic , iz  obowiązkiem kierowńika jedńo-

stki sektora fińańso w publiczńych jest przede wszystkim przestrze-

gańie ładu w gospodarce fińańsowej. Rola kierowńika jedńostki wiąz e 

się zatem z ogromńą odpowiedzialńos cią. Wszelkie ńiedopilńowańie 

bądz  ńieńalez yte wykońańie przez ńiego zadań  i obowiązko w wska-

zańych w aktach prawńych zaro wńo powszechńie, jak i wewńętrzńie 

obowiązujących moz e byc  związańe z pońiesieńiem przez ńiego okre-

s lońych końsekweńcji.  

Kierowńik to osoba, kto ra powińńa wiedziec , jak prawidłowo zarzą-

dzac  jedńostką, jak odpowiedńio sprawowac  końtrolę ńad pracow-

 
38 P. Litwiniuk, Odpowiedzialność z tytułu naruszenia…, op. cit., s. 930. 
39 Ibidem. 
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ńikami, aby dańe przedsiębiorstwo czy tez  iństytucja fuńkcjońowała 

zgodńie z prawem. To osoba, kto ra powińńa posiadac  odpowiedńie 

umiejętńos ci zarządcze oraz powińńa miec  s wiadomos c  cięz aru pońo-

szońej odpowiedzialńos ci. 

Z dorobku orzeczńictwa GKO wyńika pewień wzorzec kierowńika 

jedńostki sektora fińańso w publiczńych oraz cechy, kto rymi powińień 

się charakteryzowac . Są to przede wszystkim odpowiedńie wykształ-

ceńie, dos wiadczeńie, kwalifikacje zawodowe oraz ińdywidualńe umie-

jętńos ci, predyspozycje, kto re pozwalają ńa gromadzeńie i wydatkowa-

ńie s rodko w publiczńych, jak i gospodarowańie mieńiem w imieńiu 

kierowańej przez ńiego jedńostki sektora fińańso w publiczńych w spo-

so b zgodńy z prawem, oszczędńy, celowy, a takz e z poszańowańiem za-

sady uzyskańia jak ńajlepszych wyńiko w z poczyńiońych ńakłado w40.  

W orzeczeńiu GKO z dńia 13 styczńia 2011 r.41 wskazańo, z e:  

Każda osoba podejmująca się pełńieńia fuńkcji kierowńiczej w jedńostce sek-

tora fińańsów publiczńych powińńa mieć wiedzę z zakresu fińańsów publicz-

ńych, zńać przepisy obowiązujące w zakresie przyjmowańych obowiązków jak 

rówńież mieć świadomość odpowiedzialńości za ich ńieprzestrzegańie. 

Rozpatrując jedńak kwestię odpowiedzialńości za popełńieńie czyńów karal-

ńych, ńie możńa abstrahować od sytuacji pańującej wewńątrz jedńostki i w jej 

otoczeńiu zewńętrzńym wpływając eweńtualńie ńa możliwości działańia kie-

rownika jednostki.  

Moz ńa zatem stwierdzic , iz  stańdardy względem kierowńiko w jed-

ńostek sektora fińańso w publiczńych ulegają podwyz szeńiu, pońiewaz  

są ońi zobowiązańi do zwiększońej starańńos ci oraz zńajomos ci i prze-

strzegańia przepiso w z zakresu fińańso w publiczńych, co jest powiąza-

ńe z profesjońalńym charakterem wykońywańej przez ńich działalńo-

s ci zawodowej. Kierowńicy powińńi posiadac  zaro wńo wiedzę meryto-

ryczńą z zakresu działalńos ci dańej jedńostki, jak i powińńi wykazywac  

się w takim samym stopńiu wiedzą orgańizacyjńą. Prowadzi to do przy-

jęcia domńiemańia, iz  kierowńik jedńostki sektora fińańso w publicz-

 
40 W. Bożek, Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej…, op. cit., s. 77. 
41 Orzeczenie GKO z dnia 13 stycznia 2011 r., BDF1/4900/109/119/10/3244, 

http://www.mf.gov.pl.   

http://www.mf.gov.pl/
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ńych zńa przepisy powszechńie obowiązującego prawa, a poza tym 

potrafi zachowac  się w sposo b im odpowiadający42. 

Wobec tego kierowńik jedńostki sektora fińańso w publiczńych od 

początku pełńieńia tej fuńkcji powińień przestrzegac  zasad dyscyplińy 

fińańso w publiczńych oraz miec  s wiadomos c  końsekweńcji swoich 

czyńo w. Jako podmiot odpowiedzialńy za całos c  gospodarki fińańsowej 

dańej jedńostki zobligowańy jest stac  ńa straz y przestrzegańia przepi-

so w prawych w tej jedńostce, a pońadto poprzez prawidłową końtrolę 

zarządczą postępowac  w sposo b zapewńiający jej prawidłowe fuńkcjo-

ńowańie. 
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