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AAddrriiaannnnaa  OOggoonnoowwsskkaa  

Nieświadomość oraz niepoczytalność jako okoliczności wyłączające 

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

 

Streszczenie  

W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na obecnie obowiązujące 

ujęcie winy sprawcy naruszającego dyscyplinę finansów publicznych. Celem 

opracowania jest pogłębiona analiza dwóch okoliczności wyłączających 

odpowiedzialność, takich jak nieświadomość bezprawności działania oraz 

niepoczytalność. Jako metodę badawczą przyjęto analizę literatury 

przedmiotu, materiału normatywnego oraz orzecznictwa Głównej Komisji 

Orzekającej.  

 

Słowa kluczowe: odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, nieświadomość usprawiedliwiona, niepoczytalność, wina 

 

Wprowadzenie 

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów jest specyficznym 

rodzajem odpowiedzialności prawnej uregulowanym kompleksowo  

w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych
799

. Swoiste dla tego rodzaju 

odpowiedzialności jest decydowanie o niej w pierwszej instancji przez 

komisje orzekające, zaś w drugiej przez Główną Komisja Orzekająca  

w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zwaną dalej: 

GKO). Komisje orzekające zajmują się również interpretacją przepisów  

w zakresie wymierzenia sankcji za naruszenie istotnych zasad gospodarki 

finansowej. Kontrola sądowa rozstrzygnięć GKO należy do zadań sądów 

administracyjnych. Kolejną cechą charakteryzującą odpowiedzialność za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest występowanie sankcji, 

które gwarantują prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej, zarówno 

w odniesieniu do poszczególnych jednostek organizacyjnych sektora 

publicznego, jak i do całego budżetu jednostki samorządu terytorialnego, czy 

                                                           
799

 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.), 

dalej: u.d.f.p lub ustawa. 
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nawet budżetu państwa
800
. Główna Komisja Orzekająca w jednym ze swoich 

orzeczeń podkreśliła, iż „postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, aczkolwiek zawiera pewne elementy kojarzone  

z postępowaniem o charakterze karnym (np. element winy i kary) jest 

odrębnym postępowaniem, uregulowanym przepisami o charakterze 

administracyjno-prawnym, a wymierzane przez ustawowo umocowane 

organy sankcje mają charakter sankcji administracyjnych”
801
. Należy jednak 

mieć na uwadze fakt, iż GKO traktuje system odpowiedzialności 

dyscyplinarnej, do którego zalicza się odpowiedzialność za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, jako fragment grupy przepisów typu 

represyjnego. Skutkuje to koniecznością stosowania wykładni gramatycznej 

bez możliwości stosowania wykładni rozszerzającej, podobnie jak w prawie 

karnym
802
. Zachowania skutkujące ponoszeniem odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych mogą przyjąć postać zarówno 

działania, jak i zaniechania szkodliwego dla finansów publicznych. 

Naruszenia tego rodzaju występować mogą na różnych płaszczyznach,  

tj. gromadzenia środków publicznych, wydatkowania środków publicznych, 

udzielania zamówień publicznych, zawierania umów koncesji, zaciągania  

i wykonywania zobowiązań oraz wykonania obowiązków przeprowadzenia 

inwentaryzacji i audytu wewnętrznego
803
. Podkreślić należy, że naruszenia, 

które określa ustawa związane są z nieprzestrzeganiem zasad gospodarki 

finansowej jednostek sektora finansów publicznych, natomiast nie dotyczą 

realizacji merytorycznych zadań tych jednostek
804
. Obecnie obowiązująca 

u.d.f.p. nie zawiera legalnej definicji pojęcia „dyscyplina finansów 

publicznych”. Należy w tej kwestii posiłkować się literaturą przedmiotu. 

Przez dyscyplinę finansów publicznych rozumieć można „przestrzeganie 

prawnie wyznaczonych reguł ustalania, poboru i egzekucji należności 

stanowiących środki publiczne oraz gospodarowanie nimi w skali 

                                                           
800

 C. Kosikowski, Odpowiedzialność za naruszenie reżimu prawnego finansów 

publicznych (nowa koncepcja), „Państwo i Prawo” 2006, z. 12, s. 10. 
801

 Orzeczenie GKO z dnia 30 marca 2006 r., DF/GKO.Odw.-

122/157/2003/1280/2005/31/2006, niepubl. 
802

 Orzeczenie GKO z dnia 3 czerwca 2002 r., DF/GKO/Odw.-188/278/2001, LEX 

nr 8002.  
803

 Z. Ofiarski, Prawo finansowe, Warszawa 2010, s. 435. 
804

 Szerzej: orzeczenie GKO z dnia 26 stycznia 2006 r., DF/GKO/Odw. – 

92/121/2005/936, niepubl. 
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mikroekonomicznej, czyli w jednostkach sektora finansów publicznych oraz 

poza nimi, jeśli te podmioty korzystają ze środków publicznych”
805
. Należy 

zatem stwierdzić, iż dyscyplina finansów publicznych jest pewnym 

potrzebnym i zalecanym stanem, do którego należy dążyć. Jej zapewnienie, 

poprzez przestrzeganie norm prawnych ustanowionych przez ustawodawcę, 

jest gwarancją dobrze funkcjonującej gospodarki finansowej państwa. 

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych  

Dla skutecznej ochrony dobra prawnego, jakim jest ład finansów 

publicznych, konieczne było wskazanie czynów zabronionych, które 

stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz określenie 

katalogu osób podlegających odpowiedzialności na podstawie u.d.f.p. 

Zmianą u.d.f.p., którą wprowadzono na mocy ustawy z 19 sierpnia 2011 r.  

o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych oraz niektórych innych ustaw
806
, poszerzono krąg osób 

mogących ponieść omawiany rodzaj odpowiedzialności. Zmiana ta w sposób 

wyraźny wiąże z odpowiedzialnością osoby faktycznie realizujące zadania 

jednostek sektora finansów publicznych, a nie osoby, które jedynie 

formalnie kierują daną jednostką. Niewystarczające jest bowiem kierowanie 

się zakresem obowiązków danej osoby. Należy zbadać, kto realnie dopuścił 

się określonego naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie ze 

znowelizowanym art. 4 u.d.f.p. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych podlegają określone grupy osób, do których 

przynależność jest warunkiem sine qua non wystąpienia konsekwencji 

przewidzianych w u.d.f.p. Do grup tych należą: 

1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan 

finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo organu 

zarządzającego podmiotu niezaliczanego do sektora finansów 

publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania 

środki publiczne, lub zarządzającego mieniem tych jednostek lub 

podmiotów; 

                                                           
805

 I. Motowilczuk, Dyscyplina finansów publicznych po zmianach, Warszawa 

2012, s. 7. 
806

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.  

z 2011 r., Nr 240, poz. 1429 (dalej: ustawa zmieniająca). 
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2) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; 

3) pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, 

którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie 

obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych; 

4) osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora 

finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub 

dysponowania środki publiczne, czynności związane  

z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem tymi środkami.  

Na mocy ustawy zmieniającej rozszerzony został zakres 

podmiotowy u.d.f.p. o osoby niebędące pracownikami jednostki sektora 

finansów publicznych. Ustawodawca uregulował w znowelizowanej u.d.f.p. 

sytuację osób innych niż pracownicy, którym na podstawie przepisów  

o zamówieniach publicznych zamawiający jako pełnomocnikom powierzył 

przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego finansowanego ze środków publicznych. Do u.d.f.p. 

wprowadzono również art. 4a, w którym unormowano zakres 

odpowiedzialności związanej z realizacją programów i projektów 

finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, nie podlegających zwrotowi.  

Zgodnie z wolą ustawodawcy katalog karalnych czynów 

stanowiących naruszenia dyscypliny finansów publicznych (art. 5–18c 

u.d.f.p.) jest katalogiem zamkniętym, co skutkuje możliwością przypisania 

odpowiedzialności tylko w przypadku popełnienia czynu sformułowanego  

w nim expressis verbis. Całościowe omówienie przedmiotowego zakresu 

odpowiedzialności wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Niemniej, 

warto zasygnalizować, że analiza u.d.f.p. pozwala na usystematyzowania 

czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych, jako czynów 

dotyczących:  

1) realizacji należności publicznoprawnych, 

2) wydatkowania środków publicznych, 

3) zaciągania i realizacji zobowiązań jednostek sektora finansów 

publicznych, 
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4) zmian planu finansowego, inwentaryzacji, sprawozdawczości 

budżetowej, 

5) audytu wewnętrznego, 

6) kontroli zgodności, 

7) kontroli zarządczej. 

Istotne jest to, że niedopuszczalna jest rozszerzająca wykładnia czynów 

spenalizowanych w art. 5–18c u.d.f.p. 

 

Wina jako podstawa odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych  

Jednym z podstawowych warunków odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych jest ponoszenie odpowiedzialności za czyn 

zawiniony. Należy podkreślić, że „brak winy prowadzi do stwierdzenia,  

iż nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a tym samym 

nie można pociągnąć sprawcy do odpowiedzialności”
807

. Do przypisania 

odpowiedzialności nie wystarczy zatem jedynie przypisanie sprawcy 

formalnych wymogów odpowiedzialności, w postaci spełnienia przesłanek 

podmiotowych  

i przedmiotowych omówionych powyżej. Obecnie, odpowiedzialność za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych będzie ponosić osoba, której 

można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia. Winy tej nie można 

jednak przypisać, jeśli naruszenia nie można było uniknąć mimo dołożenia 

staranności wymaganej od osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązku, 

którego wykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający 

dyscyplinę finansów publicznych. Udowodnienie zawinionego popełnienia 

czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych wymaga postawienia 

sprawcy zarzutu, że w sytuacji gdy, obiektywnie rzecz biorąc, miał 

możliwość zachowania zgodnego z obowiązującym prawem – nie zrobił 

tego
808
. O braku winy decyduje zatem dołożenie należytej staranności 

właściwej na danym stanowisku, która zależy od pozycji zajmowanej przez 

daną osobę. Przykładowo, więcej powinno się wymagać od kierownika 

odpowiedzialnego za całą jednostkę i zarządzającego nią niż od zwykłego 

                                                           
807

 Orzeczenie GKO z dnia 13 grudnia 2010 r., BDF1/ 4900/101/111/10/2764, Lex 

Polonica nr 2593924. 
808

 I. Motowilczuk, Dyscyplina finansów…, s. 60. 
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pracownika, który wykonuje tylko pewne czynności
809
. Aby móc zatem 

przypisać winę, z okoliczności sprawy musi wynikać istnienie możliwości 

zachowania alternatywnego, które nie naruszałoby dyscypliny finansów 

publicznych. Główna Komisja Orzekająca podkreśla, iż „jeśli bowiem okaże 

się, że w danych okolicznościach obwiniony nie miał innej możliwości 

zachowania się, to pomimo obiektywnego stwierdzenia popełnienia czynu 

zabronionego nie będzie można przypisać winy”
810
. Reasumując, organ 

orzekający powinien, po pierwsze, stworzyć wzorzec osoby kompetentnej, 

która wykazuje się wiedzą i doświadczeniem wymaganym dla danego 

stanowiska. Następnie jest zobowiązany do stwierdzenia, iż przy 

zachowaniu należytej staranności przez taką osobę w konkretnych 

okolicznościach danej sprawy, można było uniknąć naruszenia. Takie ujęcie 

winy jest skutkiem nowelizacji u.d.f.p. i pozwala na wyłączenie 

odpowiedzialności osób, które nie miały wpływu na zaistnienie zdarzenia 

naruszającego przepisy ustawy. Zrezygnowano również z rozróżnienia 

sposobu popełnienia czynu zabronionego w sposób umyślny lub nieumyślny, 

ponieważ często skutkowało to nieadekwatnym względem szkodliwości 

czynu traktowaniem sprawców, którzy dopuścili się czynu nieumyślnie.  

Obowiązujący stan prawny przewiduje sytuacje, w których pomimo 

popełnienia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych, sprawca 

nie poniesie odpowiedzialności. Mianowicie, ustawodawca wprowadził do 

obowiązującego porządku prawnego dwie okoliczności, będące przesłanką 

uniemożliwiającą przypisanie sprawcy winy: błąd co do prawa oraz 

niepoczytalność. 

 

Nieświadomość jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

W art. 23 ust. 1 u.d.f.p. określono instytucję błędu co do prawa, który polega 

na nieświadomości tego, że działanie lub zaniechanie stanowi naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. Jak wskazuje ustawodawca, błąd co do 

prawa wyłącza odpowiedzialność tylko wtedy, gdy jest usprawiedliwiony. 

Na wstępie należałoby zastanowić się nad istotą błędu polegającego na 
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nieświadomości. Władysław Wolter twierdził, że: „Przez błąd rozumiemy 

niezgodność między obiektywną rzeczywistością a jej odbiciem  

w świadomości człowieka. Warunkiem koniecznym każdego błędu jest 

pewna konfrontacja obiektywnej rzeczywistości ze stanem świadomości 

człowieka. Niezgodność między rzeczywistością a jej odbiciem  

w świadomości może być wynikiem tego, że pewne elementy pozytywne tej 

rzeczywistości nie zostały uświadomione, wtedy mówimy o błędzie jako 

nieświadomości.”
811
. Pojęcie „nieświadomość usprawiedliwiona” sprawia 

problemy interpretacyjne, dlatego kwestia ta wielokrotnie była przedmiotem 

analizy w orzeczeniach GKO. Wykazanie usprawiedliwienia jest istotne, 

ponieważ powoduje wyłączenie winy, a w konsekwencji brak możliwości 

postawienia sprawcy zarzutów. Ujęcie błędu co do prawa nie jest, co do 

zasady, nadmiernie rygorystyczne. Zasadniczo od podmiotów wskazanych  

w art. 4 i 4a u.d.f.p. wymaga się jedynie ogólnej wiedzy na temat regulacji 

dotyczącej danych przypadków, nie zaś znajomości poszczególnych norm 

prawnych. Taki poziom wiedzy powinien być wystarczający dla 

podejmowania słusznych i zgodnych z prawem decyzji. Jednakże, aby 

wymagać znajomości prawa niezbędne jest prawidłowe ogłoszenie aktu 

normatywnego
812

.  

W polskim systemie prawnym obowiązuje zasada ignorantia iuris 

nocet, która jest konsekwentnie przestrzegana w orzecznictwie GKO. Brak 

wiedzy na temat tego, czy dane zachowanie jest naruszeniem dyscypliny 

finansowej bardzo często w praktyce zamiast wyłączać odpowiedzialność, 

jest okolicznością obciążającą dla sprawcy naruszenia. W orzeczeniach 

GKO wskazuje się konkretne sytuacje i okoliczności, które nie 

usprawiedliwiają nieświadomości naruszeń. Wyznacza to pewne ramy, które 

mogą być cennymi wskazówkami podczas oceny sytuacji konkretnej osoby. 

Wielokrotnie w orzecznictwie GKO oraz sądów administracyjnych 

podkreśla się, iż „osoby, które odpowiadają za określoną sferę działalności 

publicznej, mają obowiązek znać odpowiednie regulacji prawne i ich 

przestrzegać”
813,814

. Osobista cecha sprawcy, jaką jest nieznajomość norm 
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prawnych zawartych w przepisach ustawy o finansach publicznych
815

, nie 

może uzasadniać uniewinnienia takiej osoby i odstąpienia od ukarania jej
816

. 

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez GKO, znajomość prawa należałoby 

rozumieć również jako znajomość zmian wprowadzonych w przepisach  

o finansach publicznych. Takie stanowisko zostało wyrażone w orzeczeniu  

z dnia 19 listopada 2009 r.
817
. Jeżeli vacatio legis miało odpowiedni czas 

trwania, orzeczenie to zasługuje na pełną aprobatę ze względu na jego 

korzystny wpływ na gospodarkę finansową państwa.  

Kierowników jednostek sektora finansów publicznych powinna 

cechować świadomość prawna na wysokim poziomie wyrażająca się  

w bardzo dobrej znajomości zasad i przepisów prawa
818

. Ich wiedza powinna 

mieć zarówno charakter merytoryczny, jak i organizacyjny
819
. Dlatego też 

tłumaczenie kierownika, iż oparł się na błędnej opinii pracownika nie będzie 

okolicznością ekskulpującą, podobnie, jak powierzenie określonych 

obowiązków w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, które zostało poprzedzone naruszeniem przepisów  

o zamówieniach publicznych
820

, albowiem GKO w jednym ze swoich 

orzeczeń stwierdziła: „Kierownik odpowiada za całokształt gospodarki 

jednostki, w tym za działania podwładnych, a ich zaniedbania mogą 

stanowić podstawę ich odpowiedzialności z innych tytułów niż 

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”
821

.  

Z kolei, w innym orzeczeniu GKO zdecydowała o nieuwzględnieniu 

wniosku kierownika jednostki o uniewinnienie od zarzutu nierozliczenia 

                                                                                                                                        
814

 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2002 r.,  

III SA 3515/00, niepubl. 
815

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U.  

z 2013 r., poz. 885 ze zm.). 
816

 Orzeczenie GKO z dnia 26 października 2009 r., BDF1/4900/45/45//09/1494, 

niepubl. 
817

 Orzeczenie GKO z dnia 19 listopada 2009 r., BDF1/4900/44/44/09/93, LEX  

nr 794495. 
818

 Orzeczenie GKO z dnia 21 marca 2011r., BDF1/4900/12/13/11/507, niepubl. 
819

 Orzeczenie GKO z dnia 19 marca 2007 r., DF/GKO-4900-92-112/06/3214, 

niepubl. 
820

 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej z dnia 16 czerwca 2009 r., 0965-

DB/75/09, BONDFP 2009, nr 4, poz. 4. 
821

 Orzeczenie GKO z dnia 6 kwietnia 2006r., DF/GKO-4900-7/10/06/110, 

BONDFP 2006, nr 4, poz. 4. 



394 

 

inwentaryzacji ze względu na brak znajomości przepisów prawa. 

Uzasadniając swoje stanowisko powołała się ponownie na wymóg 

znajomości przepisów dotyczących gospodarki finansowej jednostki sektora 

finansów publicznych. Ponadto podkreśliła, iż „Osoby na kierowniczych 

stanowiskach odpowiedzialne za gospodarkę finansową, aby móc wymagać 

i kontrolować działania podległych pracowników, powinny wpierw same 

wykazywać się niezbędną wiedzą i posiadać orientację prawną  

w podstawowych uregulowaniach prawnych obowiązujących daną 

jednostkę”
822
. Nie sposób zatem odmówić trafności stwierdzeniu,  

iż „kierownik jednostki, przyjmując powierzone mu stanowisko, przyjmuje  

w ten sposób także pełną odpowiedzialność związaną z wykonywaniem tej 

funkcji. Niedopuszczalne jest tłumaczenie, iż zdobyte wykształcenie jest 

niewystarczające do pełnego zrozumienia procesów księgowych”
823

. W tym 

samym orzeczeniu GKO zwraca uwagę również na konieczną biegłość 

kierowników jednostek sektora finansów publicznych we wszystkich 

obszarach działalności takiej jednostki. Fachowość tych podmiotów powinna 

być większa w przypadku przepisów będących regułami w danej dziedzinie 

prawa. Dlatego też niezastosowanie się do pewnych zasad podstawowych 

jest okolicznością dodatkowo obciążającą: „nieznajomość prawa  

w przypadku osoby współodpowiedzialnej za prawidłowe wydatkowanie 

środków publicznych, jaką jest wójt gminy nie może stanowić 

usprawiedliwienia popełnienia czynu, zwłaszcza że w konkretnym 

przypadku stosowanie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach 

publicznych
824

 jest regułą, od której są ściśle określone wyjątki”
825

.  

Zarówno wieloletni staż pracy, jak i bardzo krótki czas piastowania 

danego stanowiska mogą działać na niekorzyść obwinionego. Mianowicie: 

„Nie można uznać za usprawiedliwioną nieznajomość przepisów u.d.f.p. 

przez wieloletniego pracownika jednostki sektora finansów publicznych, 
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sprawującego również funkcje kierownicze”
826
. Dla GKO tłumaczenia wójta, 

że nie zdawał sobie sprawy ze swoich zadań, gdyż pełni swoją funkcję od 

niedawna również nie są okolicznością ekskulpującą: „nie sposób 

zaakceptować poglądu obwinionego, iż nie miał wiedzy o konieczności 

odprowadzania składek. Z jednej strony należy zauważyć, iż osoba 

obejmująca funkcję publiczną wiążącą się z zarządzaniem środkami 

publicznymi powinna znać przepisy. Jednocześnie – wiedza o istnieniu 

PFRON-u jest powszechna i można zasłaniać się nieznajomością 

konkretnych terminów dokonywania wpłat, lecz nie samą nieznajomością 

samego obowiązku. Zdaniem GKO, 17 dni między objęciem funkcji wójta  

a terminem odprowadzenie składek to czas wystarczający, bo osoba 

poważnie traktująca swe obowiązki mogła ustalić brzmienie regulacji  

i terminy dokonywania wpłat.”
827
. Należałoby przyznać rację twierdzeniu: 

„Oczekiwanie, że wójt gminy zna prawo, w tym w szczególności prawo 

dotyczące dysponowania środkami publicznymi z pewnością nie jest ze 

strony obywateli-podatników oczekiwaniem zbyt wygórowanym”
828

. Osoby 

odpowiedzialne za dobro finansów publicznych powinny podejmować 

wyłącznie działania zgodne z obowiązującym stanem prawnym. 

Odpowiednie przygotowanie zawodowe traktowane jest jako 

niezbędne minimum dla prawidłowego wykonywania obowiązków na 

danym stanowisku. W związku z tym, za słuszne należy uznać stanowisko 

GKO, w którym brak kwalifikacji do zajmowania określonego stanowiska 

oraz nieuczestniczenie w szkoleniach dotyczących finansów publicznych 

powoduje uznanie sprawcy za winnego
829
. Poza tym „GKO z trudem potrafi 

zresztą zrozumieć, jak można zajmować stanowisko dyrektora nie wiedząc, 

jaki status prawny ma ta jednostka oraz nie znając w pełni swoich 
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obowiązków i zakresu odpowiedzialności, a także tego, że od pewnych 

obowiązków i nieodpowiedzialności nie można się skutecznie uwolnić”
830

.  

Osoby podlegające odpowiedzialności na podstawie u.d.f.p. 

niejednokrotnie w swojej obronie podnoszą argument konsultacji 

określonego stanu faktycznego z profesjonalnym prawnikiem lub określoną 

instytucją. W orzeczeniu z dnia 5 września 2011 r. GKO stwierdziła, że 

„błędne stanowisko radcy prawnego, co do możliwości udzielenia zamówień 

publicznych bez stosowania prawa zamówień publicznych, nie prowadzi 

automatycznie do zaistnienia usprawiedliwionego błędu w rozumieniu art. 

23 ust. 1 u.d.f.p.”
831
. Samodzielnie występujące fakty, takie jak brak 

zastrzeżeń podczas kontroli Najwyższej Izby Kontroli, brak reakcji na 

uchybienia ze strony PFRON lub pozytywne zaopiniowanie stanu rzeczy 

przez główną księgową jednostki prowadzące do działania niezgodnego  

z prawem, nie stanowią okoliczności wyłączającej lub zmniejszającej 

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Wyrazem takiego stanowiska jest orzeczenie GKO z dnia 18 września 2008 

r., w którym niekwestionowanie nieprawidłowości przez Najwyższą Izbę 

Kontroli nie łagodzi odpowiedzialności obwinionego
832
. Należy jednak 

zwrócić uwagę na to, iż gdy przywołane wyżej zdarzenia wystąpią łącznie, 

wówczas sprawcę będzie można uznać za działającego  

w usprawiedliwionym błędzie co do prawa. GKO, argumentując swoje 

stanowisko wskazała, iż taka osoba jako wielokrotnie utwierdzana  

w błędnym przekonaniu powinna zostać zwolniona z odpowiedzialności
833

.  

Ponadto, tłumaczenie osoby obwinionej odwołujące się do słów 

„błędne rozumienie” lub „przekonanie zamawiającego” nie zwolni jej  

z odpowiedzialności. Powyższe stanowisko zaprezentowała GKO twierdząc, 

że takie zachowanie nie usprawiedliwi bezpodstawnego zastosowania 

niewłaściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego ani 
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nieświadomości bezprawności działania
834
. Podobny skutek wywołuje 

powoływanie się na interpretację zamieszczoną w publikacji 

specjalistycznej, która nie stanowi źródła prawa lub urzędowej wykładni 

prawa
835
. Nieprzydatne również okazuje się obciążanie innych osób: 

„Zdaniem Komisji Orzekającej wyjaśnienia jakie złożył obwiniony do 

protokołu kontroli, iż to błędem projektanta było umieszczenie nazwy 

producenta w dokumentacji i przeoczenie tego faktu przez inwestora, nie 

mogą stanowić okoliczności zwalniających obwinionego od naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych. Obowiązkiem obwinionego było 

zapoznać się z całą dokumentacją zarówno przed zatwierdzeniem 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak i przed podpisaniem 

umowy, którą udzielił zamówienia, oraz z obowiązującymi przepisami 

prawa co pozwoliłoby na uniknięcie naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych.”
836

. 

Naczelny Sąd Administracyjny zajmuje podobne stanowisko 

odnośnie stanu wiedzy, wskazując, że „zarówno głównej księgowej, jak  

i sprawującemu nadzór dyrektorowi szkoły, muszą być znane podstawowe 

obowiązki dotyczące rachunkowości”
837
. Obowiązkiem osób 

odpowiadających za określoną sferę działalności publicznej jest bowiem 

znać odpowiednie regulacje prawne i ich przestrzegać. Wieloletnia praktyka 

powinna dostarczyć niezbędną wiedzę do podejmowania decyzji 

i prowadzenia gospodarki finansowej bez naruszeń obowiązującego 

porządku prawnego
838

. 

Usprawiedliwiona nieświadomość bezprawności działania ma 

miejsce wówczas, gdy sprawca narusza dyscyplinę finansową, pozostając  

w błędnym przekonaniu, że podjęte przez niego działanie lub zaniechanie 

jest zgodne z prawem. W opinii Sądu Najwyższego „usprawiedliwiony błąd 
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to taki, którego sprawca nie mógł uniknąć”
839
. Oceniając błąd co do prawa 

należy uwzględnić wszelkie okoliczności towarzyszące popełnieniu danego 

czynu, które mają charakter obiektywny. Mianowicie, ustala się,  

czy wzorcowy dysponent środków publicznych również nie był w stanie 

rozpoznać bezprawności swojego zachowania. Ponadto należy poddać 

analizie osobę sprawcy, pod względem doświadczenia, wiedzy, zdolności 

intelektualnych, poziomu świadomości prawnej oraz działania w sytuacjach 

niestandardowych pod wpływem stresu, emocji lub zmęczenia
840

. Pod uwagę 

należy również wziąć stanowisko zajmowane przez obwinionego lub 

pełnioną przez niego funkcję. Nieznajomość przepisów powszechnie 

obowiązujących nie jest dostatecznym dowodem na usprawiedliwiony błąd 

co do prawa, chyba że sprawca nie mógł zaznajomić się z przepisami prawa 

nie ze swojej winy
841

. Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje, że błąd co 

do prawa „może usprawiedliwiać niejasna lub błędna redakcja przepisu 

uniemożliwiająca jego zrozumienie i stosowanie, częste i liczne zmiany, 

vacatio legis
842

 na tyle krótkie, że zapoznawanie się z brzmieniem nowych 

regulacji prawnych było w praktyce niemożliwe oraz przynależność 

naruszanego przepisu prawa do gałęzi prawa o charakterze 

specjalistycznym.”
843
. Pogląd ten wyrażony został w jednym z orzeczeń 

GKO, w którym wskazano, iż brak jednoznaczności przepisów dotyczących 

sporządzania sprawozdań Rb-N w odniesieniu do zakresu pojęcia 

„depozyty” jest okolicznością usprawiedliwiającą zgodnie z brzmieniem art. 

24 ust. 1 u.d.f.p.
844
. Ponadto trudności w interpretacji mogą wynikać również 
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III SA 3515/00, niepubl. 
844

 Orzeczenie GKO z dnia 5 czerwca 2008 r., DF/GKO/4900/18/16/RN-6/08/718, 

niepubl. 
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z dużej liczby przepisów rozproszonych w kilku aktach prawnych
845

.  

W jednym ze swoich orzeczeń, GKO wskazuje, iż „brak zastrzeżeń przez 

kontrolę NIK w zakresie badania wydatków płacowych oraz brak reakcji ze 

strony PFRON w zakresie zaległych wpłat należy uznać za okoliczności 

świadczące o usprawiedliwionej nieświadomości”
846
. Znane są również 

przypadki uniewinnienia obwinionego ze względu na niejednoznaczność 

przepisów, o której świadczy fakt skierowania zagadnienia prawnego do 

rozpoznania składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
847

.  

W wyjątkowych okolicznościach, które nie wywołują wątpliwości 

interpretacyjnych, działanie na polecenie przełożonego również uznaje się za 

sytuację mieszczącą się w granicach błędu co do bezprawności z art. 23 ust. 

1 u.d.f.p.
848
. Analizując możliwość usprawiedliwienia nieświadomości 

sprawcy, należy przywołać jeszcze jedno z orzeczeń GKO. W orzeczeniu  

z 27 stycznia 2011 r.
849

 stwierdzono, iż ugruntowanie oceny prawnej danego 

zachowania, które nastąpiło po czynności będącej przedmiotem danego 

postępowania dyscyplinarnego ma korzystny wpływ na sytuację 

obwinionego, albowiem błąd co do prawa takiej osoby był powszechnie 

występujący i obiektywny, co prowadzi do konieczności uznania jej stopnia 

winy za niski.  

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na sytuację, gdy sprawcą 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych jest obcokrajowiec  

z odmiennego kręgu kulturowego. Wówczas uzyskanie usprawiedliwienia 

dla nieświadomości bezprawności jego działania będzie zdecydowanie 

łatwiejsze. Jednakże teraźniejszość charakteryzuje się powszechnym 

dostępem do Internetu, w tym do dzienników ustaw publikowanych  

w formie elektronicznej. W związku z tym wykazanie trudności zapoznania 

                                                           
845

 L. Lipiec-Warzecha, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 345. 
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 Orzeczenie GKO z dnia 18 października 2010 r., BDF1/4900/89/100/10/97, 

LEX nr 794047. 
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Lexis.pl nr 2509435. 
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 M. Czyżak, Działanie na polecenie przełożonego jako okoliczność uchylająca 

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Finanse 

Komunalne” 2011, nr 6, s. 11. 
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się z konkretnym aktem prawnym jest niejednokrotnie bardzo trudno,  

a czasami wręcz niemożliwe. 

 

Niepoczytalność jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Zarówno przepis dotyczący wyłączenia odpowiedzialności za względu na 

nieświadomość traktowaną jako błąd co do prawa, jak  

i z powodu niepoczytalności sprawcy zostały przejęte z prawa karnego. 

Pierwowzorem dla art. 23 ust. 1 u.d.f.p. jest art. 30 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny
850
, zaś dla art. 23 ust. 2 u.d.f.p. – 31 § 1 kk

851
 . 

Analogii doszukać się można również między brzmieniem art. 23 ust. 3 

u.d.f.p. i art. 31 § 3 kk
852

 .  

Nie popełnia naruszenia dyscypliny finansów publicznych osoba, 

która z powodu choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności 

psychicznych nie mogła w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub 

pokierować swoim postępowaniem, o czym stanowi art. 23 ust. 2 u.d.f.p.  

W definicji niepoczytalności zawarto elementy psychiatryczne, odnoszące 

się do źródeł zaburzeń psychicznych oraz elementy psychologiczne, których 

przejawem jest wpływ na możliwość rozpoznania znaczenia czynu lub 

pokierowania swoim postępowaniem
853
. Winę sprawcy wyłącza jedynie 

niepoczytalność będąca skutkiem choroby psychicznej bądź innego 

zakłócenia czynności psychicznych. Fachowa literatura z zakresu psychiatrii 

sądowej podaje wiele propozycji zdefiniowania pojęcia „choroba 

psychiczna”. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez A. Malinowskiego jest 

to „pewne zakłócenie sprawności czynności psychicznych, jakim często 

                                                           
850

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 1997 r., 

Nr 88, poz. 553 ze zm.), dalej: kk. Treść art. 30: „Nie popełnia przestępstwa, kto 

dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego 

bezprawności; jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować 

nadzwyczajne złagodzenie kary”. 
851

 Artykuł 31 § 1 kk: Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby 

psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności 

psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować 

swoim postępowaniem. 
852

 Artykuł 31 § 3 kk: Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się  

w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie 

poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć. 
853

 L. Lipiec-Warzecha, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 349. 



401 

 

 

 

towarzyszą zaburzenia w sferze uczuciowo-ruchowej, polegające na 

zaburzeniach świadomości, myślenia, uczucia, woli”
854

. Inni definiują ją 

jako „zmiany chorobowe psychiki posiadające określony początek, 

wyróżniające się określonymi i charakterystycznymi objawami, mające 

określony przebieg, a bardzo często nawet wyraźną etiologię”
855

. Do 

najbardziej znanych chorób psychicznych zalicza się psychozy afektywne, 

schizofrenię, paranoję oraz choroby psychiczne spowodowane użyciem 

substancji psychoaktywnych
856
. Pod pojęciem innych zakłóceń psychicznych 

rozumie się natomiast wszelkiego rodzaju zakłócenia, w których 

„osobowość człowieka przestaje adekwatnie wypełniać swoje regulacyjne  

i integracyjne funkcje”
857
. Ponadto powyższe przyczyny, powodujące 

konkretny skutek wskazany w art. 23 ust. 2 u.d.f.p., muszą wystąpić  

u sprawcy w czasie popełnienia czynu, tj. w czasie, gdy sprawca działał lub 

zaniechał działania, do którego był zobowiązany. Nie jest istotne dla 

stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, czy stan 

niepoczytalności istniał w chwili wystąpienia skutku konkretnego czynu. Nie 

każdy zatem stan niepoczytalności będzie miał znaczenie dla niniejszych 

rozważań, bowiem musi mieć on określone źródła oraz przejawy 

występujące również w ściśle określonym momencie, jakim jest czas 

popełnienia czynu. Powoływanie się na określone choroby psychiczne lub 

inne zakłócenia czynności psychicznych wymaga odpowiednich dowodów  

w postaci orzeczeń lekarskich dotyczących rozpoznania u sprawcy choroby 

psychicznej oraz opinii biegłych odnoszących się do pozostałych przyczyn 

niepoczytalności
858
. Tego rodzaju opinie biegłych psychiatrów wskazują 

również na wpływ danego zakłócenia czynności psychicznych na zdolność 

do rozpoznania czynu lub pokierowania swoim postępowaniem przez 

sprawcę danego deliktu wskazanego w u.d.f.p., w określonym kontekście 

sytuacyjnym. Istotny jest również fakt, iż choroby są zjawiskami 

dynamicznymi, których natężenie ulega zmianie. Możliwe są okresy,  

                                                           
854

 A. Malinowski, Podstawowe zagadnienia w orzecznictwie sądowo 

psychiatrycznym. Kompendium dla lekarzy i prawników, Warszawa 1959, s. 54. 
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 W. Łuniewski, Zarys psychiatrii sądowej. Część ogólna, Warszawa 1950, s. 20. 
856

 Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012, s. 308. 
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 A. Golonka, Niepoczytalność i poczytalność ograniczona, Warszawa 2013,  

s. 130.  
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w których choroba nie zakłóca prawidłowego funkcjonowania chorego, tzw. 

lucida intervalla. Fakt ten powoduje konieczność wnikliwego  

i indywidualnego podejścia komisji orzekających do każdej rozpatrywanej 

sprawy. Ponadto może zdarzyć się również tak, że stan psychiczny badanego 

w chwili czynu jest odmienny niż w chwili badania, co również stwarza 

wiele problemów w ocenie takiego sprawcy
859

. 

Polski ustawodawca przewidział również regulację niepoczytalności 

zawinionej, która polega na wprawieniu się przez sprawcę w stan 

nietrzeźwości lub odurzenia w wyniku własnego działania, co nie wyłącza 

odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

Jednakże może zdarzyć się sytuacja, w której sprawca zostanie upojony lub 

odurzony przez inną osobę korzystającą z podstępu lub używającą 

przymusu. Wówczas ma miejsce niezawinione działanie. Ekskulpująco 

działa również tzw. upojenie patologiczne, które jest nietypową reakcją 

organizmu na niewielką nawet ilość alkoholu
860
. W praktyce wyłączenie 

odpowiedzialności z tytułu niepoczytalności ma marginalne znaczenie.  

Po pierwsze, ze względu na niezwykle rzadkie występowanie 

niepoczytalności u osób zajmujących, przykładowo, stanowiska 

kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Również mało 

prawdopodobna jest kwestia celowego wprowadzenie w stan upojenia 

alkoholowego.  

Uznanie sprawcy za niepoczytalnego lub będącego  

w usprawiedliwionym błędzie co do prawa skutkuje niemożliwością 

przypisania mu winy. Powoduje to, iż czyn nie zawiera znamion naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 78 ust. 1 pkt 2 u.d.f.p. 

W związku z tym postępowanie nie zostanie wszczęte. Jeśli zaś 

postępowanie się już toczy, wówczas ulegnie ono umorzeniu. Gdy 

okoliczność, o której mowa, zostanie stwierdzona po przeprowadzeniu 

postępowania dowodowego przed organem orzekającym, wydaje się 

orzeczenie o uniewinnieniu.  
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Podsumowanie 

Należy podkreślić, iż odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansowej 

oparta jest za zasadzie winy. Uwypukla to osobisty charakter tego rodzaju 

odpowiedzialności. Usprawiedliwiona nieświadomość bezprawności 

zachowania oraz niepoczytalność stanowią niezależne od siebie i całkowicie 

odrębne okoliczności wyłączające winę sprawcy naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych. Pomimo tego, iż wywołują identyczny skutek, oparte 

są na zupełnie innych podstawach prawnych oraz mają różne przyczyny. 

Choroba psychiczna oraz inne zakłócenia czynności psychicznych są 

ustawowymi źródłami wyłącznie niepoczytalności. Nie można w tych 

stanach upatrywać przyczyn powodujących stan błędu co do prawa. 

Ustawodawca wyznaczył komisjom orzekającym niełatwe zadanie. Nie 

istnieje niezawodna metoda na stwierdzenie czyjegoś stanu psychicznego, w 

chwili gdy popełniał on dany czyn. Mająca tutaj niebagatelne znaczenie 

perspektywa czasowa sprawia, iż zbadanie tego faktu wymaga wiedzy 

specjalistycznej, daleko odbiegającej od znajomości przepisów. Ocena błędu 

co prawa również nastręcza wielu wątpliwości.  

Podać należy, że orzecznictwo GKO spełnia funkcję pomocniczą  

w uznaniu danej nieświadomości za usprawiedliwioną lub nie, jednak nie 

rozwiązuje tej kwestii w sposób wyczerpujący. Interpretacja analizowanych 

okoliczności wyłączających winę na tle tego typu odpowiedzialności 

dyscyplinarnej nie jest zatem rzeczą prostą, tym bardziej, że okoliczności 

danego zdarzenia należy każdorazowo badać indywidualnie i z najwyższą 

starannością, podobnie jak czyni się to w postępowaniu karnym.  
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MISTAKE OF LAW AND PERPETRATOR’S INSANITY AS THE 

CIRCUMSTANCES WHICH EXCULPATE RESPONSIBILITY FOR 

VIOLATION OF PUBLIC FINANCE DISCIPLINE 

 

Summary  

The correctness of public fund management is fundamental to the 

functioning of the public sector. This article presents the analysis of the 

circumstances which exculpate responsibility for violation of public finance 

discipline. The author analyzes the legal status on 2 December 2014, using 

not only the basic acts of financial law, but also referring to the doctrine and 

judicature, which refer factually to the subject of this study. This article 

attempts to assess the adopted solutions. Main aim of the study is to show 

the complexity of the issue that is analyzed. 

 

Keywords: responsibility for violation of public finance discipline, 

perpetrator’s insanity, mistake of law, the circumstances which exculpate 

responsibility for violation of public finance discipline. 


