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Autoreferat 

 

1. Imię i nazwisko 

Wojciech Bożek 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe lub artystyczne – z podaniem podmiotu 

nadającego stopień, roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

− 9 czerwca 2009 r. - ukończyłem stacjonarne studia magisterskie na kierunku Prawo na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z wynikiem dobrym, uzyskując 

tytuł zawodowy: magister. Egzamin dyplomowy obroniłem z oceną bardzo dobrą (nr dyplomu 

100959 – załącznik nr 3). Temat pracy magisterskiej: Ewolucja modeli nadzoru bankowego  

w Polsce.  

Promotorem pracy magisterskiej był prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski. 

 

− 20 grudnia 2010 r. ukończyłem stacjonarne studia na kierunku Finanse i Rachunkowość  

w specjalności doradztwo finansowo-księgowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych  

i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego z wynikiem dobrym, uzyskując tytuł zawodowy 

licencjat. Egzamin dyplomowy obroniłem z oceną bardzo dobrą (nr dyplomu 116562 – 

załącznik nr 3). Temat pracy dyplomowej: Funkcjonowanie nadzoru korporacyjnego w Polsce 

na tle wybranych krajów.  

Promotorem pracy dyplomowej była prof. dr hab. Kazimiera Winiarska. 

 

− 25 czerwca 2015 r. uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie: 

prawo, który został mi nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej 

Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych – analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-

2014. Praca ta została wyróżniona. Promotorem moim był prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski,  

zaś recenzentami: prof. dr hab. Andrzej Borodo oraz prof. dr hab. Wiesława Miemiec  

(nr dyplomu 1028 – załącznik nr 3). 
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3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych  

lub artystycznych 

− od 1 października 2010 r. do 30 września 2015 r. byłem zatrudniony na stanowisku asystenta 

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (Katedra Prawa 

Finansowego). 

− od 1 października 2015 r. do 30 września 2019 r. byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta 

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (Katedra Prawa 

Finansowego).  

− od 1 października 2019 r. jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w grupie pracowników 

badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego (członek 

Zespołu Badawczego Prawa Finansowego – załącznik nr 11). 

Uzupełniająco wskazuję, że w latach 2010-2012 odbyłem aplikację adwokacką w Kancelarii 

Adwokackiej Adwokata Przemysława Gaca. Uchwałą nr 7/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Szczecinie 

w sprawie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego stwierdzono, że uzyskałem pozytywny 

wynik z egzaminu adwokackiego. 

 

Ponadto chciałbym wskazać, że w swojej jednostce naukowej pełnię następujące funkcje: 

1) członek Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w kadencji 2020-2024 w grupie nauczycieli 

akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora Uniwersytetu 

Szczecińskiego, albo profesora dydaktycznego; 

2) członek stałej komisji senackiej na kadencję 2020 - 2024 - Komisji ds. Budżetu i Finansów 

Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego; 

3) członek Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024; 

4) Prodziekan ds. Ewaluacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 

(powołanie do pełnienia funkcji od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.). Od 1 października 

2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. byłem powołany do pełnienia obowiązków Zastępcy 

Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych (załącznik nr 11); 

5) członek Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na 

kadencję 2020-2024; 

6) Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. 
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Poza aktywnością organizacyjną omówioną powyżej, wskazać można również: 

1) członkostwo w Radzie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego  

(od 2012 r.). 

2) członkostwo w komisji skrutacyjnej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Szczecińskiego (od 16 września 2014 r. do końca 2016 r.); 

3) członkostwo w Kolegium Elektorów Uniwersytetu Szczecińskiego (kadencja 2012-2016); 

4) członkostwo w Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego; 

5) członkostwo w Zespole Kierunku ds. Jakości i Programów Kształcenia WPiA US. 

Ponadto byłem również członkiem w zespole przygotowującym raport samooceny  

na potrzeby wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2020 (załącznik nr 19), a także 

członkiem w innych doraźnych zespołach wydziałowych, np. zespołu opiniującego zmiany 

statutu Uniwersytetu Szczecińskiego, zespołu oceniającego strategię rozwoju WPiA US. 

 

4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm., dalej: 

PSWiN). Omówienie to winno dotyczyć merytorycznego ujęcia przedmiotowych 

osiągnieć, jak i w sposób precyzyjny określać indywidualny wkład w ich powstanie,  

w przypadku, gdy dane osiągnięcie jest dziełem współautorskim, z uwzględnieniem 

możliwości wskazywania dorobku z okresu całej kariery zawodowej 

 

4.1. Wskazanie rozprawy habilitacyjnej 

Publicznoprawne kary pieniężne o charakterze prewencyjnym stanowiące źródło dochodów 

budżetu państwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN 978-83-8291-387-3,  

ss. 636. 

4.2. Autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy 

Autor: Wojciech Bożek 

Tytuł publikacji: Publicznoprawne kary pieniężne o charakterze prewencyjnym stanowiące 

źródło dochodów budżetu państwa 

Rok wydania: 2022  

Nazwa wydawnictwa: Wydawnictwo C.H. Beck 

Recenzenci wydawniczy: 
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prof. dr hab. Mariusz Popławski, Uniwersytet w Białymstoku 

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

4.3. Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników oraz omówienie ich 

ewentualnego wykorzystania 

Uwzględniając treść art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. a PSWiN, jako osiągnięcie naukowe uzyskane po 

otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej, 

wskazać można autorską monografię naukową pt. Publicznoprawne kary pieniężne o 

charakterze prewencyjnym stanowiące źródło dochodów budżetu państwa (Warszawa 2022, 

ISBN: 978-83-8291-387-3, ss. 636). Jest to publikacja wydana przez wydawnictwo C.H. Beck, 

które jest ujęte w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie 

wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Lp.: 623, Unikatowy 

Identyfikator Wydawnictwa: 66800). 

 

Sankcyjne świadczenia pieniężne będące źródłami dochodów budżetu państwa, pozostające  

w określonych relacjach z sankcjami prawnymi uznano nie tylko za doniosłe zagadnienie  

z zakresu prawa finansów publicznych, ale także za aktualny przedmiot naukowego poznania  

i  ożywionej dyskusji doktrynalnej. Sankcje prawne stanowią bowiem pojemną kategorię 

pojęciową, obejmującą swoim zakresem zarówno kary pieniężne, jak i inne sankcje  

o charakterze pieniężnym, np. niektóre sankcje podatkowe. Zróżnicowanie owych sankcji,  

jak i wyjątkowo częste ich stosowanie w polskim porządku prawnym, a także dynamiczne 

zmiany legislacyjne temu towarzyszące, skutkujące możliwością wyodrębniania 

poszczególnych etapów ich ewolucji stanowią o atrakcyjności badawczej zagadnień ujętych  

w powyższej monografii. Wśród sankcji prawnych zwłaszcza problematyka kar pieniężnych  

in genere jest przedmiotem stałego i niesłabnącego zainteresowania przedstawicieli nauk 

prawnych i innych nauk społecznych, przy czym nieco zaskakuje to, że stosunkowo niewiele 

uwagi poświęca się im w literaturze stricte finansowoprawnej. Taki stan rzeczy zachęcił  do 

zgłębienia tego obszaru badawczego. Co ważne, za uzasadnione uznano rozpatrywanie 

publicznoprawnych kar pieniężnych w różnych ujęciach, w tym aksjologicznym, historycznym 

(ewolucyjnym), prawnym czy komparatystycznym. W każdym z tych ujęć dostrzeżono 

wielogałęziowy charakter omawianych sankcji.  
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Mając  powyższe na względzie, głównym celem prowadzonych  badań uczyniono ustalenie 

statusu finansowoprawnego publicznoprawnych kar pieniężnych o charakterze prewencyjnym 

stanowiących źródło dochodów budżetu państwa. Zadanie to było nie tylko intelektualnie 

wymagające ze względu m.in. na podkreślany powyżej wieloaspektowy charakter opisywanych 

sankcji, ale determinował także finansowoprawny kierunek prowadzonych badań. Ustalenie 

statusu tytułowych kar pieniężnych sprowadzało się do ukazania istoty publicznoprawnych kar 

pieniężnych in genere, ich cech charakterystycznych, tj. cech immanentnie związanych z tym 

rodzajem sankcji prawnej, a wyróżniających je od innych źródeł dochodów budżetu państwa. 

Racjonalny i świadomy podejmowanych działań prawotwórczych ustawodawca powinien mieć 

na względzie, że publicznoprawne kary pieniężne uznawane za źródło dochodów budżetu 

państwa muszą wpisywać się w stanowiący pewną logiczną całość system finansów 

publicznych, który jest wewnętrznie niesprzeczny. Dlatego też podjęto się zadania,  

które zmierzało do ustalenia w jakim zakresie wskazany postulat był realizowany  

w ustawodawstwie. 

W pracy sformułowano również kilka celów szczegółowych konkretyzujących cel główny,  

co sprzyjało sukcesywnej jego realizacji. Osiągnięciu założonego głównego celu badawczego 

służyło również potwierdzenie uniwersalnego charakteru publicznoprawnych kar pieniężnych 

w oparciu o wyznaczone kryteria zawężające (np. dotyczące elementów wyróżnionych  

w konstrukcji tych kar, m.in. zakresu podmiotowego, przedmiotowego) oraz ustalenie,  

jak należy postrzegać ten charakter. Przez wzgląd na nakreślony powyżej przedmiot rozważań 

za konieczne uznano wyznaczenie następujących celów szczegółowych prowadzonych badań: 

1. Uporządkowanie wieloaspektowych zagadnień dotyczących niezdefiniowanego w ustawie 

pojęcia sankcji i kary w różnych gałęziach prawa, w tym z perspektywy finansowoprawnej.  

Za istotne zadanie badawcze uznano też wyjaśnienie podłoża historycznego kształtowania się 

kar pieniężnych w prawie budżetowym (skarbowym) oraz innych zagadnień, które służyły 

sformułowaniu definicji publicznoprawnej kary pieniężnej o charakterze prewencyjnym 

stanowiącej źródło dochodów budżetu państwa. Konieczność ustalenia, czy publicznoprawne 

kary pieniężne in genere są niepodatkowymi należnościami publicznoprawnymi opartymi na 

stosunkach publicznoprawnych czy też nie wynikają one z tego stosunku – z perspektywy 

statusu tychże kar – mało wiodące znaczenie. W tym kontekście zbadano czy obowiązek 

ponoszenia należności wynikających ze stosunku publicznoprawnego stanowi realizację 
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przepisów prawa czy też jest rezultatem zaistnienia stanu prawnego niezgodnego z prawem 

wskutek naruszenia tych przepisów. 

2. Ustalenie i omówienie elementów struktury publicznoprawnej kary pieniężnej o charakterze 

prewencyjnym, jej rodzajów z uwzględnieniem różnych kryteriów podziału, a także funkcji, 

które mogły być realizowane z różnym natężeniem przez poszczególne kary pieniężne. 

Osiągnięcie założonego celu było ważne nie tylko z punktu widzenia publicznoprawnych kar 

pieniężnych stanowiących źródło dochodów budżetu państwa, ponieważ wyniki badań mogły 

mieć znaczenie również z perspektywy innych – i wyszczególnionych w monografii – rodzajów 

kar pieniężnych. Potwierdzenie – bądź zanegowanie – ubocznego charakteru funkcji fiskalnej 

tych sankcji, poprzez analizę statystyczną wysokości wpływów do budżetu państwa z tytułu 

nałożonych publicznoprawnych kar pieniężnych, również uznano za wartościowe. Wpisywało 

się to w prowadzone badania statystyczne, przez co rozważania skoncentrowane były nie tylko 

na analizie podstaw aksjologicznych stanowionego prawa, ale także na efektach jego 

praktycznego stosowania. 

3. Wykazanie złożoności rozwiązań prawnych dotyczących przesłanek wymiaru 

publicznoprawnych kar pieniężnych o charakterze prewencyjnym i ustalenie, czy rozwiązania 

te korelują z podstawami aksjologicznymi aktów prawnych. Ważne było również 

zidentyfikowanie możliwych problemów, dotyczących praktycznych aspektów stosowania 

prawa, wiążących się z procesem jego wykładni. Za celowe uznano też uporządkowanie 

finansowoprawnych zagadnień, związanych z warunkami płatności nałożonych 

publicznoprawnych kar pieniężnych. Wiązało się to z potrzebą zweryfikowania poprawności 

stosowanych w tym zakresie rozwiązań ustawowych, np. dotyczących terminologii,  

jak i ustalenia podstawowych zasad egzekucji omawianych kar pieniężnych. 

4. Scharakteryzowanie przedmiotowych znamion czynów bezprawnych, z którymi wiązał się 

obowiązek albo możliwość wymierzenia publicznoprawnej kary pieniężnej, wyszczególnienie 

i scharakteryzowanie organów zaangażowanych w procesy dotyczące gromadzenia wpływów 

budżetu państwa z badanych kar, jak i szerokiego zakresu podmiotów ukaranych, od których te 

kary są pobierane. Omówienie – w oparciu o wybrane obszary uregulowań prawnych – 

rodzajów naruszeń, służące ustaleniu wartości zakodowanych w przepisach prawnych, które 

były (i nadal są) przez te kary chronione, wpisywało się w ustalony  zakres badań, dopełniając 

je aksjologiczną podbudową. 
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5. Ustalenie międzynarodowego charakteru kar pieniężnych, tj. ich istnienia, specyfiki, 

funkcjonowania jako instrumentów normatywnych w wybranych porządkach prawnych państw 

europejskich, a także ich wieloaspektowego zastosowania w różnych sferach aktywności 

publicznej w tych państwach. Za celowe uznano określenie zakresu (podmiotowego  

i przedmiotowego), funkcji i wymiaru fiskalnego kar pieniężnych w ujęciu 

komparatystycznym, aby wykazać różnice pomiędzy polskim a zagranicznym (niemieckim, 

francuskim, angielskim i duńskim) sposobem uregulowania analizowanych kar. Ogólne 

przedstawienie zagadnień systemowych umożliwiło bowiem ustalenie, w jakich warunkach 

kształtowały się omawiane instrumenty prawne, przy czym w badaniach uwzględniono m.in. 

doświadczenia historyczne wskazanych państw, jak i właściwe im uwarunkowania ustrojowe, 

społeczne oraz gospodarcze. 

Dzięki takiemu ukierunkowaniu rozważań możliwe było określenie różnych modeli rozwiązań 

systemowych dotyczących kar pieniężnych, co również wpisywało się w cel analiz. 

 

Przystępując do badań sformułowano kilka hipotez badawczych, dążąc do ich konfirmacji bądź 

falsyfikacji i do rozwiązania zakodowanych w nich problemów badawczych. Postawione 

hipotezy badawcze wsparto kilkoma pytaniami, służącymi ich potwierdzeniu lub zaprzeczeniu. 

Ujęcie finansowoprawne analizowanych zagadnień wymuszało skoncentrowanie głównych 

kierunków prowadzonych badań na pieniężnym wymiarze omawianych kar. Pierwsze pytanie 

badawcze zmierzało do ustalenia, czy uznanie różnego rodzaju publicznoprawnych kar 

pieniężnych o charakterze prewencyjnym za niedaninowe źródło dochodów budżetu państwa 

przesądzało czy też nie o możliwości ich zakwalifikowania do niepodatkowych należności 

budżetowych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm., dalej także: OrdPU). Z drugiej natomiast strony, 

w jakim zakresie – i czy w ogóle – wpisanie owych kar w kategorię źródeł niepodatkowych 

dochodów budżetu państwa, o których mowa w art. 111 pkt 12 FinPubU, było sprzęgnięte z ich 

kwalifikacją jako niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, 

o których mowa w art. 60 FinPubU. Druga z hipotez badawczych wiązała się z ważnym 

naukowo problemem, na ile (a jeśli tak, to w jakim zakresie) uniwersalizm publicznoprawnych 

kar pieniężnych o charakterze prewencyjnym stanowiących źródło dochodów budżetu państwa 

był pochodną ich wielogałęziowego zastosowania i czy jedynie ta właściwość była istotna przy 

ustalaniu statusu prawnego (finansowoprawnego) tytułowych kar, tj. na ile analizowane kary 
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pieniężne w swej istocie wyłamywały się normatywnym uwarunkowaniom jednej gałęzi prawa 

(w tym ujęciu prawu finansowemu), mając de iure uniwersalny charakter i czy charakter ten 

determinował ich status. Trzecia sformułowana hipoteza badawcza zasadzała się na 

przypuszczeniu, że wymóg transparentności aksjologicznej przepisów prawa każdorazowo 

odnosić należało do uregulowań dotyczących publicznoprawnych kar pieniężnych in genere. 

Za ważne i potrzebne uznano też ustalenie czy analizowane kary pieniężne powinny być 

instrumentem prawnym służącym poszanowaniu wartości (a jeżeli tak, to których i jak 

ujmowanych wartości), które są prawnie chronione w normach określających pożądane 

(nakazane i zakazane) zachowania w całym systemie prawa, jak i zawężonym tylko do prawa 

finansowego publicznego. W kolejnym problemie przyjmującym formę czwartej już hipotezy 

badawczej, zmierzano do wykazania, na ile podstawy aksjologiczne prawa, w którym 

uregulowane są publicznoprawne kary pieniężne o charakterze prewencyjnym stanowiące 

źródło dochodów budżetu państwa, prowadzą do uznania, że funkcja fiskalna tych kar może 

mieć uboczne znaczenie. Zbadania wymagało, czy funkcje tytułowych kar stanowią pochodne 

celu i funkcji ustaw, w których je ustanowiono, jakie mogły to być funkcje i gdzie wśród nich 

osadzona była funkcja fiskalna.  

Ostatni problem badawczy – wiążący się z piątą hipotezą badawczą – sprowadzał się do 

ustalenia, czy gromadzenie wpływów z publicznoprawnych kar pieniężnych in genere zawsze 

odbywa się na podstawie racjonalnych i spójnych rozwiązań systemowych, które stanowią 

wynik legislacyjnie poprawnych działań prawodawcy. Należało ustalić, czy działania te 

podejmowane były przy poszanowaniu zasady zaufania obywatela do stanowionego prawa,  

w dążeniu do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa systemu finansów publicznych oraz 

przy uwzględnieniu potrzeb publicznych. W świetle powyższego uprawnione było rozważenie, 

czy słuszne jest przyjmowanie rozwiązań prawnych, z których wynika, że poszczególne 

publicznoprawne kary pieniężne o charakterze prewencyjnym stanowić mają źródło dochodów 

budżetu państwa.  

 

Wskazane cele badawcze i obszar analiz zdeterminowały wybór metod badawczych.  

W badaniach korzystano z różnych metod właściwych badaniom o charakterze stricte 

prawniczym, tj. dogmatycznoprawną, historycznoprawną, komparatystyczną 

(prawnoporównawczą). W badaniach  stosowano również metodę analityczną, związaną  

z badaniami statystycznymi, badaniem aktów prawnych, różnych dokumentów, a także 
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krytyczną oceną dorobku piśmiennictwa. Ze względu zaś na skoncentrowanie się na 

pieniężnym wymiarze omawianych sankcji, dodatkowo przeprowadzono badania  

z wykorzystaniem studiów prakseologicznych i ekonomicznych, które nie mają dominującego 

charakteru, a jedynie uzupełniają i podkreślają wielopłaszczyznowość stosowania omawianych 

sankcji.  

Sformułowane powyżej cele, jak również postawione hipotezy, wywarły bezpośredni wpływ 

na przyjęte ustalenia. Analizy, podejmowane w ramach prowadzonych badań, służyły 

sformułowaniu wniosków końcowych, które mają stanowić ich zobiektywizowany rezultat. 

Przyjmują one formę wniosków de lege lata oraz de lege ferenda.  

Analizy prowadzone w monografii wskazują na utrwalony proces poszerzania w polskim 

porządku prawnym kompetencji organów administracji publicznej do władczej ingerencji  

w sytuację prawną podmiotów o różnym statusie prawnym. Wymierzane przez te organy 

sankcje o charakterze pieniężnym, w tym publicznoprawne kary pieniężne o charakterze 

prewencyjnym stanowiące źródło dochodów budżetu państwa, są rezultatem wzrostu państwa 

administracyjnego, co stanowić może przejaw depenalizacji odpowiedzialności prawnej. 

Rzutuje to bezpośrednio na wzrost znaczenia sankcyjnych źródeł dochodów w budżecie 

państwa, a tym samym potrzebę wyjaśnienia statusu prawnego publicznoprawnych kar 

pieniężnych per se. 

Główny cel prowadzonych badań został zrealizowany. Wnioski z przeprowadzonych badań 

wskazują, że publicznoprawne kary pieniężne o charakterze prewencyjnym stanowiące źródło 

dochodów budżetu państwa są rodzajem uregulowanej w ustawie niedaninowej należności 

publicznoprawnej, będącej źródłem dochodów budżetu państwa o charakterze bezzwrotnym, 

definitywnym, niepowszechnym, nieodpłatnym, niecelowym, nadzwyczajnym, przymusowym 

i wymierzanym w jednostkach pieniężnych. Kary te są istotnym elementem odpowiedzialności 

finansowoprawnej, z którym poza prewencyjnym oddziaływaniem na społeczeństwo i sprawcę 

czynu bezprawnego nierozerwalnie związana jest określonego rodzaju dolegliwość majątkowa 

(represja o wymiarze pieniężnym). Jednocześnie, analiza istoty i charakteru tytułowych kar 

umożliwiła zanegowanie uznania ich za niepodatkowe należności budżetowe, wynikające ze 

stosunków publicznoprawnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 OrdPU. Publicznoprawna kara 

pieniężna powinna być majątkową dolegliwością dla sprawcy, który jest zobowiązany do jej 

uiszczenia, ale zobowiązanie to nie powinno stanowić następstwa stosunku 

publicznoprawnego, nakazującego konkretnemu podmiotowi uiszczenie świadczenia 
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pieniężnego na rzecz Skarbu Państwa (dalej: SP), pomimo tego, że jest to źródło dochodów 

budżetu państwa. Gdyby przyjąć pogląd przeciwny, zaprzeczałoby to istocie omawianych kar, 

z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, nie można mówić o nawiązaniu stosunku 

publicznoprawnego z inicjatywy podmiotu administrującego, który nie ma wpływu na 

zachowanie sprawcy czynu bezprawnego. Po drugie zaś, nie można uznać, że stosunek 

publicznoprawny w omawianych przypadkach nawiązuje się z woli podmiotu 

administrowanego (nieracjonalne byłoby bowiem inicjowanie przez naruszającego prawo 

postępowania skutkującego dla niego negatywnymi konsekwencjami sankcyjnymi). Inne jest 

zatem źródło powstania należności wynikającej z publicznoprawnej kary pieniężnej,  

a inne z typowych danin publicznych, które ze swej istoty realizują przede wszystkim cele 

fiskalne. Ten wniosek ma szczególnie doniosłe znaczenie z perspektywy sformułowanego celu 

prowadzonych badań. Konsekwencją dokonanego w trakcie badań ustalenia, że publiczno- 

prawne kary pieniężne nie są należnościami, o których mowa w OrdPU, jest to, iż nie znajduje 

do nich zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z 17 grudnia 2004 r.  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289 

ze zm., dalej także: DyscypFinPubU). Dlatego też publicznoprawne kary pieniężne stanowiące 

źródło dochodów budżetu państwa podlegają reżimowi DyscypFinPubU. 

Przeprowadzone badania doprowadziły również do konkluzji, że prawo finansowe jest gałęzią 

prawa publicznego, w której dość rygorystycznie określono zasady gospodarowania środkami 

publicznymi, stąd posługiwanie się pojęciami, które nie budzą wątpliwości interpretacyjnych 

zwłaszcza na etapie stosowania prawa ma w tym obszarze zasadnicze znaczenie. W kontekście 

powyższych konstatacji wnioski, które wymagają wyeksponowania dotyczą oceny aktualnego 

ujęcia w FinPubU wpływów z publicznoprawnych kar pieniężnych in genere. Określona grupa 

publicznoprawnych kar pieniężnych in genere może być uznana za niepodatkowe dochody 

budżetu państwa z art. 111 ust. 12 FinPubU, część z ogólnie ujmowanych wpływów z tych kar 

wpisuje się także w należności, o których mowa w art. 60 FinPubU (dochody budżetu państwa 

oraz jednostek samorządu terytorialnego (dalej: j.s.t.), a także przychody państwowych 

funduszy celowych). Ze względu zaś na to, że ujęcie środków publicznych z art. 5 ust. 2 pkt 2 

FinPubU jest najszersze i obejmuje inne dochody budżetu państwa, j.s.t. oraz innych jednostek 

sektora finansów publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów 

międzynarodowych, można skonstatować, że w nim mieszczą się wpływy ze wszystkich 

publicznoprawnych kar pieniężnych. 
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Konkretyzując powyższe należy zauważyć, że w art. 111 FinPubU mowa jest zarówno  

o dochodach pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, o ile odrębne ustawy nie 

stanowią inaczej (pkt 7), jak i o grzywnach, mandatach i innych karach pieniężnych,  

o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej (pkt 12). Jest to oczywista niekonsekwencja 

ustawodawcy, który dla tej samej grupy wpływów, jakimi mogą być publicznoprawne kary 

pieniężne, wskazuje dwie podstawy klasyfikacji, co wynika z braku zakresowej poprawności 

sformułowań użytych w art. 111 FinPubU. Mając na uwadze pierwszą hipotezę badawczą 

wskazać należy, że publicznoprawne kary pieniężne o charakterze prewencyjnym, związane 

konkretnie z dochodami niepodatkowymi budżetu państwa, powinny wpisywać się  

w stanowiący pewną logiczną całość system finansów publicznych, który – już jako system – 

jest wewnętrznie niesprzeczny, zupełny i oparty na określonych zasadach. Postulat ten  

w rozważanym zakresie nie jest realizowany również w kontekście wpływów z innych kar 

pieniężnych. 

Rezultatem analiz warunkujących twierdzenie, że sformułowany cel główny monografii został 

zrealizowany, są również wnioski dotyczące aktualnego zakresu regulacji zawartej w art. 60 

FinPubU. W przepisie tym wyliczono przykładowe należności budżetu państwa, budżetu j.s.t. 

oraz państwowych funduszy celowych. Uwzględniając granice sektora finansów publicznych 

– w kontekście art. 9 FinPubU – dostrzec można ujęcie jedynie wybranych dochodów z tytułu 

publicznoprawnych kar pieniężnych w tej jednostce redakcyjnej FinPubU. Implikuje to 

uznanie, że gdy będzie mowa o wpływach z sankcji nakładanych przez inne jednostki sektora 

finansów publicznych (np. państwowe osoby prawne czy też BFG), celem ustalenia ich statusu 

finansowoprawnego, potrzebne będzie sięganie do ustaw odrębnych, a także korzystanie  

z orzecznictwa sądów oraz dorobku literatury przedmiotu. Nieuniknione będą odmienne 

interpretacje stanu prawnego, co z punktu widzenia potrzeby respektowania zasady poprawnej 

legislacji i zasady zaufania do stanowionego prawa może wiązać się przynajmniej  

z częściowym poczuciem niesprawiedliwości na etapie stosowania systemowych rozwiązań. 

Uprawniona jest przy tym konstatacja, że należności wymienione w art. 60 FinPubU tworzą 

kategorię środków o różnym charakterze finansowoprawnym, tj. nie tylko budżetowym,  

ale także – co jest widoczne w aktualnych kierunkach zmian w polskim porządku prawnym – 

pozabudżetowym (przychody państwowych funduszy celowych). 

Publicznoprawne kary pieniężne in genere są rodzajem środków publicznych, tj. określonych 

w art. 5 ust. 2 pkt 2 FinPubU „innych dochodów budżetu państwa, j.s.t. oraz innych jednostek 
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sektora finansów publicznych należnych na podstawie odrębnych ustaw lub umów 

międzynarodowych”. Takie ujęcie omawianych wpływów jest bardzo ogólne  

i niewystarczające, gdyż przepis ten może być różnie interpretowany. Dostrzegając zalety  

i ustawowy cel regulacji z art. 5 FinPubU umieszczonego w dziale dotyczącym zasad finansów 

publicznych (m.in. elastyczność tej konstrukcji i przez to możliwość jej dostosowania do 

ulegających ciągłym zmianom potrzeb i rzeczywistości) należy jednocześnie zauważyć,  

że każda z kategorii środków publicznych jest i może być wewnętrznie rozbudowywana. 

Dlatego umiejscowienie wpływów z publicznoprawnych kar pieniężnych in genere  

w systematyce art. 5 FinPubU – nawet jako szeroko ujętych niepodatkowych należności 

budżetowych i pozabudżetowych o charakterze publicznoprawnym, tj. nieograniczonych 

wyłącznie do postanowień art. 60 FinPubU – jest dopuszczalne, aczkolwiek zgodnie  

z aktualnym stanem prawnym dokonywane nie jako bezpośredni wyraz woli ustawodawcy,  

ale wskutek interpretacji doktryny i orzecznictwa. Postulat uszczegółowienia w powyższym 

zakresie postanowień art. 5 ust. 2 pkt 2 FinPubU znaleźć może oparcie w ewolucji  

art. 5 FinPubU, bowiem ustawodawca od dnia wejścia FinPubU w życie wielokrotnie 

doprecyzowywał lub zmieniał wszystkie kategorie środków publicznych. Zatem bardziej 

szczegółowa klasyfikacja środków publicznych mieszczących się w kategorii „innych 

dochodów” z art. 5 ust. 2 pkt 2 FinPubU wpisywałaby się w podejmowane dotychczas 

inicjatywy ustawodawcze. Jest to więc nie tylko możliwe, ale – ze względu na wzrastające 

znaczenie fiskalne niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym 

– niezbędne, zwłaszcza na drugim poziomie wyliczenia środków publicznych (art. 5 ust. 2 

FinPubU). 

Ustalenia i badania dotyczące elementów struktury publicznoprawnej kary pieniężnej  

o charakterze prewencyjnym podkreślały nie tylko finansowoprawny,  

ale też administracyjnoprawny wymiar prowadzonych eksploracji. Wskazane wyżej kary 

pieniężne uznać należy za prawną sankcję pieniężną nakładaną władczo w formie 

rozstrzygnięcia podmiotu administrującego, którym może być monokratyczny albo kolegialny 

organ administracji publicznej w ujęciu funkcjonalnym. Jest to organ wyodrębniony najczęściej 

w strukturze jednostki sektora finansów publicznych, jednakże szerzej ujmowany niż 

wytyczono to w art. 61 FinPubU, gdyż z przeprowadzonej analizy materiału normatywnego 

jednoznacznie wynika, że publicznoprawne kary pieniężne o charakterze prewencyjnym,  

które stanowią źródło dochodów budżetu państwa, mogą być nakładane również przez organy 
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podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych (np. Prezesa NBP czy też – do 31 

grudnia 2021 r. – BFG). Wpływy do budżetu państwa z omawianych sankcji mogą pochodzić  

z różnych źródeł podmiotowych, zdecydowanie liczniejszych od występujących w sankcjach 

kryminalnych. Jest to przy tym sankcja, która może być względnie, jak i bezwzględnie 

oznaczona, nakładana jednorazowo, jak i powtarzalna (powielana), sankcja samoistna,  

jak i komplementarna. 

Poza ujęciem finansowoprawnym i administracyjnoprawnym publicznoprawne kary pieniężne 

in genere można rozpatrywać również w ujęciu aksjologicznym. Sankcje te są bowiem 

prawnym instrumentem wymuszania posłuchu (poszanowania i kształtowania świadomości 

prawnej podmiotów) dla wartości powszechnych, zakodowanych w przepisach nakazujących 

albo zakazujących określone sposoby zachowania się, przy czym są one skutkiem zaistnienia 

stanu niezgodnego z prawem, a więc wiąże się je z naruszeniem przepisu zawartego w akcie 

prawnym rangi ustawowej. Stosowanie tego instrumentu, ze względu na wyrażony w nazwie 

omawianych kar pieniężnych charakter, łączy się z określonymi konsekwencjami majątkowymi 

dla jej adresata. Z istoty publicznoprawnych kar pieniężnych in genere wynika również 

wychowawcze i motywacyjne oddziaływanie na sprawcę, tzn. zapewnienie realizacji 

wykonawczo-zarządzających zadań administracji w ogóle. Znaczenie aksjologii  

w podejmowanych działaniach okazało się kluczowe na wielu polach prowadzonych badań. 

Przykładowo, w aksjologicznych podstawach OrdPU (aktu prawa „podatkowego”) nie można 

doszukać się uzasadnienia dla bezpośredniego podlegania regulacjom tej ustawy 

publicznoprawnych kar pieniężnych, nakładanych przecież przede wszystkim w celu 

prewencyjnym, jak i represyjnym. Bogacenia się państwa na bezprawiu nie można uznać za 

dopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym. Nie mieści się to również  

w preferowanych przez społeczeństwo wartościach powszechnych, jak i właściwych stricte 

prawu finansów publicznych. Skoro więc przesłanką wymiaru publicznoprawnych kar 

pieniężnych nie są potrzeby finansowe państwa, uzasadnione aksjologicznie jest ich pominięcie 

w ustawowym wyliczeniu danin publicznych z art. 5 ust. 2 pkt 1 FinPubU. 

Liczną grupę publicznoprawnych kar pieniężnych o charakterze prewencyjnym,  

jak i stanowiącą źródło dochodów budżetu państwa, tworzą administracyjne kary pieniężne,  

ale nie wszystkie administracyjne kary pieniężne stanowią niepodatkowe należności budżetowe 

o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 FinPubU. Administracyjne kary 

pieniężne należy uznać za kary z pogranicza prawa administracyjnego i finansowego. 
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Uprawnione i nieprzypadkowe zatem jest odniesienie się w art. 67 ust. 2 FinPubU do tych 

właśnie należności. Zwrócić bowiem trzeba uwagę, że sposób uregulowania administracyjnych 

kar pieniężnych w polskim porządku prawnym, zwłaszcza zwiększania górnych progów ich 

wymiaru, a także częste stosowanie w wielu obowiązujących, jak i nowo uchwalanych 

ustawach, stanowi o ich rosnącym, ale nie dominującym, znaczeniu fiskalnym (w budżecie 

państwa, j.s.t., ale również niektórych pozabudżetowych jednostek sektora finansów 

publicznych). W tym aspekcie wpływy z omawianych kar mogą być rozpatrywane jako część 

istotnych z punktu widzenia równowagi budżetowej środków publicznych. Administracyjne 

kary pieniężne stanowią określoną w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną 

przez organ administracji publicznej w drodze decyzji i w następstwie naruszenia prawa, 

polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie 

fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 

(art. 189b KPA). Racjonalny ustawodawca wprowadzając w życie przepis art. 67 ust. 2 

FinPubU daje zatem wyraz dążeniu do systemowej i wielogałęziowo postrzeganej 

konsekwencji i zupełności wprowadzanych rozwiązań prawnych. Wymiar finansowy 

administracyjnych kar pieniężnych wiąże się z ich ujmowaniem jako szczególnego rodzaju 

środków publicznych. Chcąc zatem spełnić postulat kompleksowego uregulowania zagadnień 

dotyczących powyższych rodzajów sankcji wskazał, że do kar tych będą miały zastosowanie 

przepisy KPA. Pomimo tego, że nie wyczerpuje to potrzeb dotyczących publicznoprawnych 

kar pieniężnych in genere, ze względu na ich szerszy – aniżeli w art. 60 FinPubU – zakres, nie 

można negować samego celu takiego działania ustawodawcy, bowiem, co potwierdzono w toku 

prowadzonych badań, w zakresie administracyjnych kar pieniężnych, które stanowią źródło 

dochodów budżetu państwa, jest to rozwiązanie potrzebne, uprawnione i korelujące z ich 

wymiarem finansowoprawnym, dowodzonym w niniejszej monografii. Uzupełnienie 

postanowień FinPubU, o których mowa, powinno zatem zwiększać zaufanie społeczne nie 

tylko do ustawodawcy, ale także do organów administracji publicznej i wydawanych przez nie 

rozstrzygnięć. 

Niektóre publicznoprawne kary pieniężne o charakterze prewencyjnym stanowiące źródło 

dochodów budżetu państwa nie mieszczą się w zakresie definicji legalnej pojęcia 

administracyjnej kary pieniężnej. Przykładem jest kara pieniężna orzekana w sprawach  

o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, którą uregulowano w DyscypFinPubU. 

Unormowania tej ustawy są wyjątkowe pod wieloma względami. Decyduje o tym nie tylko 
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hybrydowy charakter tej odpowiedzialności, ale także właściwości systemowe, dotyczące m.in. 

ustanowionego katalogu naruszeń dyscypliny finansów publicznych i jego zakresu 

podmiotowego, organów orzekających tę karę, formy rozstrzygnięcia w tej sprawie, dyrektyw 

wymiaru tej kary, a także związane ze specjalną procedurą orzekania w tych sprawach, którą 

uregulowano w DyscypFinPubU. Wartością nadrzędną, chronioną w systemie 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jest ład finansów 

publicznych, rozpatrywany jako szczególne dobro. Ład ten związany jest z regulacjami 

prawnymi, które dotyczą gospodarowania mieniem i środkami publicznymi, pozostającymi  

w dyspozycji jednostek sektora finansów publicznych, co dotyczy – jak już wyżej podkreślono 

– również niepodatkowych należności budżetowych z art. 60 FinPubU. Specyfika rozwiązań 

DyscypFinPubU skłoniła ustawodawcę do uznania, że w sprawach związanych  

z tą odpowiedzialnością nie stosuje się przepisów działu IVa KPA. 

W związku z powyższym do tych kar nie ma zastosowania również art. 67 ust. 2 FinPubU. 

Oznacza to, że w analizowanym przypadku zastosowanie powinien mieć ust. 1 tego artykułu, 

co z kolei musi być wyłączone, gdyż do publicznoprawnej kary pieniężnej, która poza funkcją 

prewencyjną oddziałuje również represyjnie na sprawcę naruszenia, nie może mieć 

zastosowania ustawa podatkowa, dotycząca dochodów o fiskalnym znaczeniu,  

w tym należności określonych w art. 3 pkt 8 OrdPU opartych na stosunku publicznoprawnym. 

Rekapitulując powyższe stwierdzić należy, że istota i charakter tytułowych kar przesądza  

o braku możliwości ich zakwalifikowania do niepodatkowych należności budżetowych  

w rozumieniu art. 3 pkt 8 OrdPU. Publicznoprawne kary pieniężne o charakterze prewencyjnym 

stanowiące źródło dochodów budżetu państwa są innymi dochodami budżetu państwa, ujętymi 

w art. 5 ust. 2 pkt 2 FinPubU, należnościami budżetowymi o charakterze publicznoprawnym  

w rozumieniu art. 60 FinPubU, jednocześnie przyporządkowanymi do źródeł niepodatkowych 

dochodów budżetu państwa, o których stanowi art. 111 pkt 12 FinPubU. Tym samym wpisanie 

owych kar w kategorię dochodów, o których mowa w art. 111 pkt 12 FinPubU, jest sprzęgnięte 

z ich kwalifikacją jako niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 

publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 FinPubU. Powyższe ustalenia pozwalają zatem 

konfirmować pierwszą hipotezę badawczą w obu wyżej wskazanych aspektach. Konstatując, 

nie wszystkie publicznoprawne kary pieniężne są należnościami, o których stanowi art. 60 

FinPubU, ale wszystkie publicznoprawne kary pieniężne o charakterze prewencyjnym 
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stanowiące źródło dochodów budżetu państwa wpisują się w zakres wyznaczony tym 

przepisem. 

Badania, przeprowadzone w zakresie drugiej hipotezy badawczej pozwoliły jednoznacznie 

konfirmować przedmiotową hipotezę. Kary pieniężne in genere stosowane są zarówno  

w prawie publicznym, jak i prywatnym, w tym w wielu gałęziach prawa, którym właściwa jest 

odmienna metoda regulacji. Można jednak zauważyć, że wspólny cel wprowadzenia rozwiązań 

prawnych (ich ratio) powoduje, że następuje istotne sprzężenie między tymi obszarami prawa 

w zakresie chronionych wartości. Wartości powszechne uznano zatem za spoiwo 

międzygałęziowe, pozwalające dokonywać całościowej oceny analizowanych sankcji 

prawnych. Szerokie zastosowanie tytułowych kar ma miejsce nie tylko w prawie finansowym, 

ale także np. w prawie administracyjnym i w wielu innych gałęziach prawa. Kary te mogą także 

być stosowane niezależnie od istniejących warunków politycznych, gospodarczych  

i społecznych. Kary pieniężne są przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin naukowych. 

Pełne zrozumienie wielu wynikających z danej gałęzi prawa uregulowań nie byłoby możliwe 

bez posiadania wiedzy interdyscyplinarnej. Dla pełnego zrozumienia charakteru konkretnych 

kar pieniężnych najczęściej potrzebne jest korzystanie z dorobku naukowego i praktyki 

wykraczającej poza nauki prawne. Kary pieniężne są również uniwersalne w aspekcie 

międzynarodowym, bowiem są one stosowane w wielu zagranicznych porządkach prawnych 

(porządkach prawnych innych państw). Prowadzone  badania wykazały przy tym, że nie istnieje 

jednolita koncepcja prawa związana ze stosowaniem sankcji pieniężnych w ogóle. Dlatego też 

na poziomie państwowym różna jest gradacja funkcji przypisywanych ogólnie ujętym karom 

pieniężnym ze względu na społeczne, gospodarcze i polityczne uwarunkowania, jak i tradycję 

prawną danego państwa. Dominują jednak cele prewencyjne i represyjne stawiane 

przedmiotowym karom. W oparciu o realizowane badania uprawniona jest również konstatacja, 

że w każdym z omówionych porządków prawnych kary pieniężne służą ochronie wartości 

powszechnych, związanych z interesem publicznym. Rozwiązania przyjęte w Polsce nie są 

zatem unikatowe, a wpisują się w założenia systemowe wielu państw demokratycznych, 

odzwierciedlone w ich porządkach prawnych. Dostrzegając istotne odrębności uregulowań 

prawnych Niemiec, Francji, Danii i Anglii stwierdzono, że w każdym z tych porządków 

prawnych kary pieniężne mogą stanowić źródło niedaninowych, a zatem również 

niepodatkowych dochodów budżetu centralnego. Jest to przy tym źródło wpływów  



Załącznik nr 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  

 

dr Wojciech Bożek 

 

 

 

17 

 

o niewielkim znaczeniu fiskalnym, co z kolei jest zbieżne z ustaleniami dotyczącymi polskiego 

porządku finansowoprawnego. 

Uniwersalny charakter kar pieniężnych potwierdzono również w kontekście historycznego 

kryterium przeprowadzonych badań, których wyniki wskazują na występowanie kar 

pieniężnych w różnych stadiach ustrojowych Polski. Przy czym to dwudziestolecie 

międzywojenne było okresem, w którym przynależność gałęziowa kar pieniężnych w systemie 

prawnym nie była jednoznacznie ustalona. W PRL zaś z różnych względów omawianym 

sankcjom prawnym nie przypisywano istotnego znaczenia, ale kary te były przedmiotem 

uregulowań prawnych w wielu ustawach, w których faktycznie wyodrębniono tzw.  

„mały wymiar sprawiedliwości”, związany z nakładaniem kar pieniężnych przez organy 

administracji publicznej. Z kolei w porządku prawnym III RP ustawodawca nieprzerwanie 

dostrzega zalety analizowanych narzędzi prawa finansowego, korzysta z nich coraz częściej  

i w szerszym zakresie. We wszystkich etapach ustrojowych Polski publicznoprawne kary 

pieniężne stanowiły źródło dochodów budżetu państwa.  

Reasumując należy stwierdzić, że wieloaspektowa powszechność stosowania 

publicznoprawnych kar pieniężnych wynika z ich uniwersalnego charakteru, ale także  

z korzyści ekonomicznych oraz społecznych z nimi związanych. 

Mając na uwadze trzecią hipotezę badawczą, potwierdzono, że wartości powszechne  

są podstawą aksjologiczną każdego systemu prawa. Są to wartości uniwersalne, których 

uzasadnienie w polskim prawodawstwie znajduje się w Konstytucji RP. Wartości takie jak 

prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno są przy tym właściwe również innym – zagranicznym 

– systemom prawnym opartym na zasadach demokratycznych. Źródła tych wartości są jednak 

różnie identyfikowane i określane. Przy stanowieniu przepisów prawnych dotyczących kar 

pieniężnych o charakterze publicznoprawnym i prewencyjnym powinno dążyć się do jedności 

wartości systemowych, jak i pozasystemowych, które muszą dotyczyć prawa publicznego 

(prawa finansów publicznych), służąc interesowi publicznemu. Dlatego też u podstaw 

aksjologicznych systemu finansów publicznych leżą takie wartości, jak stabilność  

i bezpieczeństwo finansów publicznych, równowaga finansowa sektora finansów publicznych, 

równowaga budżetowa, ale także związana z powyższymi wartościami ochrona autorytetu 

państwa itd. Troska o ład finansów publicznych wynika z regulacji dotyczących zasad 

gospodarki finansowej oraz gospodarowania i dysponowania mieniem podmiotów sektora 

finansów publicznych, określonych nie tylko w FinPubU, ale także w innych aktach prawnych. 
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Istotne znaczenie będą miały też decyzje wydawane przez dysponentów środków publicznych, 

jak i umowy zawierane z dysponentami środków publicznych. W toku rozważań potwierdzono, 

że normy prawne systemu prawa finansowego mają uzasadnienie aksjologiczne. Stabilność  

i bezpieczeństwo finansów publicznych to – z perspektywy tytułowych zagadnień – wartości, 

którym realizacja norm prawa finansowego ma służyć i tej ich funkcji nie można 

marginalizować ani tym bardziej pomijać na etapie stanowienia i stosowania prawa. Podkreślić 

przy tym należy, że przede wszystkim badania aksjologiczne potwierdzają brak podstaw do 

uznawania publicznoprawnych kar pieniężnych stanowiących źródło dochodów budżetu 

państwa za należności określone w art. 3 pkt 8 OrdPU. Brak transparentności aksjologicznej  

w finansach publicznych skutkuje neutralizacją aksjologiczną prawa, a także może prowadzić 

do manipulowania tym prawem, poprzez zachowywanie pozorów jego przestrzegania zarówno 

na etapie jego stanowienia, jak i stosowania. Nawiązując do początkowych konstatacji, analiza 

aksjologicznych podstaw tytułowych zagadnień z wiodącym uwzględnieniem ujęcia 

finansowoprawnego zaopatruje monografię w swoiste novum, w zestawieniu  

z dotychczasowym stanem wiedzy i badań w tym zakresie. 

Jednocześnie jednak weryfikując trzecią hipotezę badawczą poczyniono zastrzeżenie,  

że ustawodawca nie jest konsekwentny w przestrzeganiu podstaw aksjologicznych 

stanowionego prawa, bowiem niekompletnie (z finansowoprawnego punktu widzenia) 

uregulował status prawny dochodów, których źródłem są publicznoprawne kary pieniężne. 

System ten nie jest w tym zakresie zupełny i logicznie uporządkowany. Nie chodzi tutaj  

o związanie tytułowych kar pieniężnych – na poziomie ustaw szczegółowych – z różnymi 

jednostkami sektora finansów publicznych, gdyż jest to oczywiście uprawnione i uzasadnione 

(zwłaszcza ze względu na cele stawiane danej ustawie). Wątpliwości budzi ujmowanie jedynie 

niektórych dochodów (przychodów) z tego tytułu w kategorii należności, określonych w art. 60 

FinPubU i pozostawienie sankcyjnych wpływów do niewymienionych w nim budżetów poza 

inną, ani- żeli ujętą w art. 5 ust. 2 pkt 2 FinPubU, regulacją. 

Ponadto rozwiązania prawne, dotyczące publicznoprawnych kar pieniężnych powinny być 

kształtowane w taki sposób, aby odzwierciedlały wartości, których ochronie służą. Istotne jest 

przy tym, aby działalność organów administracji publicznej nie była ograniczona jedynie do 

roli orzeczniczo wskazywanego „automatu subsumpcyjnego”, za pomocą którego zwiększane 

będą wpływy do budżetu państwa z sankcyjnych źródeł dochodów. Organom tym należy 

zapewnić możliwość swobodnej oceny konkretnych okoliczności sprawy. Ochrona przed 
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instrumentalnym stosowaniem prawa, tzn. jego wykorzystywaniem dla realizacji określonych 

celów, kosztem z założenia autonomicznych wartości, jest podstawą dążenia do wypracowania 

spójnego i efektywnego systemu prawnego finansów publicznych. Uzasadnianie w procesie 

prawotwórczym potrzeby przestrzegania określonych regulacji prawnych, jak i piętnowania 

zachowań z nimi sprzecznych, nie jest łatwe, jednakże dla ich społecznej akceptacji niezbędne. 

Akty prawne, w których uregulowano publicznoprawne kary pieniężne o charakterze 

prewencyjnym, muszą być oparte na możliwie trwałych i obiektywnych wartościach 

powszechnych. One stanowią wyznacznik kierunków wykładni prawa, a także uzasadniają 

wymiar pieniężny (dolegliwość) stosowanej sankcji prawnej. Konkretne normy prawa 

finansowego powinny te wartości w sposób efektywny realizować i chronić, gdyż są one 

wartościami ważnymi również z systemowego punktu widzenia. Wartości zakodowane  

w przepisach prawa finansów publicznych oddziaływują również na przyszłe kierunki rozwoju 

polskiego porządku finansowoprawnego, który – co wykazano w monografii – jest 

dynamiczny, lecz często nie nadąża za zmianami społeczno-gospodarczymi. Zauważalnym 

przy tym jest, że w wielu uzasadnieniach do projektów ustaw szczegółowych (jak i ustaw  

je zmieniających), w których uregulowano zagadnienia dotyczące kar pieniężnych, nie podaje 

się przesłanek przemawiających za wiązaniem wpływów z omawianych sankcji z sytuacją 

budżetu państwa. O ile w przypadku organów państwowych jednostek budżetowych 

nakładających te kary można doszukiwać się uzasadnienia takiego rozwiązania w systemowych 

założeniach, wynikających m.in. z formy prowadzonej gospodarki finansowej przez te 

jednostki, czy też w postanowieniach rozdziału 7 FinPubU, o tyle w przypadku innych 

podmiotów wyjaśnienie takie należy uznać za szczególnie pożądane. 

Krytyczna ocena dotyczy opierania się na pozornych, a nie rzeczywistych, podstawach 

aksjologicznych określonych regulacji prawnych. Dzieje się tak zwłaszcza wówczas,  

gdy z wpływów z kar pieniężnych próbuje się uczynić istotne źródło finansowania zadań 

realizowanych przez daną jednostkę sektora finansów publicznych. Należy dostrzec,  

że prawodawca aktualnie nadaje coraz większe znaczenie fiskalne publicznoprawnym karom 

pieniężnym o charakterze prewencyjnym. Niekiedy zmiany te trudno jednoznacznie ocenić. 

Przykładowo środki Funduszu Edukacji Finansowej (dalej: FEF) pochodzą w pierwszej 

kolejności z wpływów z różnych kar pieniężnych, przez co podkreślono zasadnicze znaczenie 

dochodowe tych kar. Ustawodawca uznał zatem, że główne źródło finansowania FEF będzie 

związane z naruszeniami porządku prawnego. Pozostaje to w sprzeczności z aksjologiczną 
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podstawą tej ustawy. Uwidacznia się w ten sposób jednocześnie potrzeba każdorazowej 

wieloaspektowej oceny wprowadzanych rozwiązań prawnych oraz zachowania konsekwencji 

w tym zakresie. Omówiony wyżej przykład nie jest odosobniony. Podsumowując powyższe 

należy wskazać, że przeprowadzone w monografii badania uprawniają konfirmację hipotezy 

dotyczącej potrzeby każdorazowego odnoszenia wymogu transparentności aksjologicznej 

przepisów prawa do publicznoprawnych kar pieniężnych in genere. U podstaw norm prawnych 

właściwych omawianemu obszarowi regulacji leżeć powinny wartości powszechne, takie jak 

dobro, sprawiedliwość, równość, wolność, ale w obszarze prawa finansów publicznych 

szczególnie istotne jest uwzględnianie wartości właściwych przede wszystkim tej gałęzi prawa, 

tj. stabilności i bezpieczeństwa finansów publicznych, równowagi finansowej sektora finansów 

publicznych, równowagi budżetowej itd. W praktyce ustawodawca nie zawsze jednak 

respektuje powyższy postulat, bowiem niekiedy czyni z wpływów z publicznoprawnych kar 

pieniężnych podstawowe źródło finansowania zadań niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych, co podkreśla ich znaczenie fiskalne, a nie oddziaływanie prewencyjne, ochronne 

czy też represyjne na sprawcę. 

Powyższe rozważania mają istotne znaczenie dla określenia podstawowego bądź też ubocznego 

charakteru poszczególnych funkcji pełnionych przez publicznoprawne kary pieniężne 

stanowiące źródło dochodów budżetu państwa. Wpisuje się to w czwartą hipotezę badawczą. 

Zauważono, że w procesie wykładni przepisów prawa, w których uregulowano tytułowe kary, 

każdorazowo powinno się brać pod uwagę cel, jakiemu służyć ma nałożenie tej sankcji,  

a przez to także jej funkcje i skuteczność, postrzeganą przez stopień jej oddziaływania na 

adresata. Wiele kar pieniężnych o charakterze publicznoprawnym stanowi przede wszystkim 

instrument prewencji (oddziaływania zapobiegawczego i dyscyplinującego), a zatem nie pełni 

wyłącznie czy też w dominującym zakresie funkcji represyjnej. Jest to uprawniona 

konsekwencja ustrojowych rozwiązań, gdyż gdyby przyjęto odmienne stanowisko, godziłoby 

to w podstawową zasadę trójpodziału władzy wyrażoną w Konstytucji RP.  

Organy administracji publicznej przejmowałyby bowiem w ten sposób rolę niezależnych sądów 

(wymiaru sprawiedliwości). Poza funkcją prewencyjną (indywidualną i generalną) należy 

podkreślić również znaczenie funkcji ochronnej publicznoprawnych kar pieniężnych, 

dotyczącej wartości realizowanych przez normy prawa. Znaczenie chronionego dobra, wiążące 

się z potrzebą miarkowania stopnia dolegliwości publicznoprawnej kary pieniężnej,  

musi być adekwatne do społecznej wagi chronionych wartości. Dlatego dopiero w dalszej 
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kolejności przy analizie tych kar wymienić należy funkcję represyjną, redystrybucyjną, 

restytucyjną czy wreszcie fiskalną (względy ekonomiczne związane z możliwością uzyskania 

dodatkowego źródła dochodów budżetu państwa). Omawiane rodzaje sankcji –  

przy uwzględnieniu przyjętego kierunku rozważań – powinny oczywiście wiązać się  

z dolegliwością dla sprawcy, jednakże istotne jest to, aby kara pieniężna, która ma charakter 

publicznoprawny i prewencyjny, nie była powiązana z nadmierną i nieuzasadnioną surowością 

(dolegliwością). Groziłoby to bowiem tym, że stanie się ona karą de iure kryminalną. 

Adekwatność stosowanej publicznoprawnej kary pieniężnej stanowiącej źródło dochodów 

budżetu państwa powinna wiązać się z możliwością stopniowania ciężaru finansowego tej kary, 

co oznacza, że w zależności od okoliczności konkretnego przypadku istnieje możliwość 

zastosowania publicznoprawnej kary pieniężnej o różnej wysokości (w granicach ustawowo 

wyznaczonych), na co wpłyną m.in. okoliczności łagodzące, jak i obciążające sprawcę.  

Na tym tle wyłania się istotna rola organów stosujących prawo, które w granicach 

przysługującej im swobody decyzyjnej powinny wymierzać publicznoprawne kary pieniężne 

sprawiedliwe. Chodzi tutaj o racjonalne ustalanie dolegliwości publicznoprawnej kary 

pieniężnej, aby funkcja represyjna nie zdominowała pozostałych funkcji. Ponadto analiza 

uzasadnień wprowadzanych rozwiązań prawnych sprzyjała (choć, jak wskazano wyżej,  

nie w każdym przypadku) ustaleniu motywów działania ustawodawcy, a te w dominującej 

grupie badanych ustaw również prowadzą do konstatacji o ubocznym znaczeniu funkcji 

fiskalnej publicznoprawnych kar pieniężnych, które stanowią źródło dochodów budżetu 

państwa. Wpływy z tytułowych kar nie przynależą bowiem do świadczeń pieniężnych 

(dochodów publicznych), których głównym celem jest dostarczenie państwu środków 

niezbędnych do jego działania. Nie budzi wątpliwości, że w interesie publicznym mieści się 

respektowanie wspólnych dla całej społeczności wartości, związanych z właściwym  

i wieloaspektowym funkcjonowaniem życia społecznego, a z interesem tym wiąże się również 

dobro SP, ale nie można interesu tego zawężać wyłącznie do wymiaru pieniężnego.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że publicznoprawne kary pieniężne są konstrukcją prawną 

często związaną z dochodami budżetu państwa, ale – jak już wyżej wskazano – wpływy z tych 

kar nie są daninami publicznymi. W zestawieniu z daninami (głównie podatkowymi),  

co potwierdzono w badaniach statystycznych, znaczenie fiskalne wpływów do budżetu państwa 

z publicznoprawnych kar pieniężnych jest nadal ograniczone i nieodczuwalne, co nie daje 

oczywiście podstaw do całkowitej rezygnacji z tego rodzaju dochodów publicznych (budżetu 
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państwa). Skuteczność wymierzanych publicznoprawnych kar pieniężnych wynika również 

wielokrotnie z ich majątkowej dolegliwości, co współgra z prewencyjnym oddziaływaniem 

tych sankcji, czyniąc to prawne narzędzie efektywniejszym. Uwzględniając wymiar finansowy 

analizowanych kar warto podkreślić, że w warunkach cyklicznie występującego deficytu 

budżetu państwa, każde środki (nawet te o wyjątkowym i niestałym charakterze) wpływają na 

zmniejszenie różnicy między wydatkami a dochodami budżetu państwa. O ubocznym 

charakterze funkcji fiskalnej omawianych sankcji świadczą nie tylko zebrane dane statystyczne, 

ale także analiza ustaw budżetowych (skarbowych) w ujęciu historycznoprawnym.  

Nigdy bowiem w historii Polski (poczynając od okresu dwudziestolecia międzywojennego) 

omawiane kary nie miały istotnego znaczenia dochodowego. Również badania 

komparatystyczne prowadzą do konkluzji, że funkcja fiskalna kar pieniężnych stosowanych  

w Niemczech, Francji, Anglii i Danii ma uboczne znaczenie. Każdy z przeanalizowanych 

porządków finansowoprawnych opiera się na środkach publicznych pochodzących przede 

wszystkim z podatkowych źródeł dochodów, choć stopień szczegółowości ujętych we 

właściwym budżecie centralnym wpływów z kar pieniężnych jest różny. Podsumowując należy 

stwierdzić, że ustawodawca nie powinien czynić z wpływów z publicznoprawnych kar 

pieniężnych podstawowego źródła dochodów jednostek sektora finansów publicznych,  

jak i innych podmiotów zaangażowanych w wykonywanie zadań publicznych.  

Uboczny charakter funkcji fiskalnej badanych sankcji został potwierdzony i to wieloaspektowo. 

Nie koreluje to jednak z rozwiązaniami prawnymi przyjętymi w przypadku niektórych 

jednostek sektora finansów publicznych, zwłaszcza państwowych funduszy celowych. 

Obowiązujące regulacje prawne dotyczące tytułowych kar pieniężnych powinny być 

dostosowane do otoczenia, w jakim są one stosowane, a więc również w sposób wyważony 

elastyczne, tj. powinny one umożliwiać reakcję na zmieniające się procesy i zdarzenia 

gospodarcze, a także społeczne. Dlatego także i czwarta hipoteza badawcza została 

konfirmowana. 

Ostatni problem badawczy sprowadzał się do oceny racjonalności i spójności rozwiązań 

systemowych, dotyczących gromadzenia wpływów z publicznoprawnych kar pieniężnych. 

Weryfikacja piątej hipotezy badawczej wymagała oceny legislacyjnych działań prawodawcy, 

respektowania przez ustawodawcę zasady zaufania obywatela do stanowionego prawa,  

w dążeniu do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa systemu finansów publicznych i przy 

uwzględnieniu uzasadnionych potrzeb publicznych. Aktywność ustawodawcy w obszarze 
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prawa finansów publicznych powinna być ukierunkowana w stronę ładu, stabilności, 

bezpieczeństwa i ochrony finansów publicznych in genere, w oparciu o rozwiązania 

sprawiedliwe, efektywne, optymalne (wyważone pod względem interesu publicznego  

i prywatnego) i służące organizowaniu publicznej działalności finansowej. Ten uzasadniony 

racjonalizm oraz obiektywizm działania wymaga rozsądnej wykładni zasady proporcjonalnej 

reakcji państwa na naruszenie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, wywodzonej  

z art. 2 Konstytucji RP, którą należy odnieść do uregulowanych w prawie finansowym 

sankcyjnych źródeł dochodów publicznych. Stosowanie publicznoprawnych kar pieniężnych 

powinno być ostatecznym środkiem wymuszania zachowań zgodnych z normą prawną,  

przy czym ustawodawca powinien dobierać sankcje najbardziej adekwatne do charakteru 

stosunków społecznych i gospodarczych objętych regulacją prawa materialnego. 

Wyeliminowaniu powinien podlegać automatyzm, który może powodować nieuzasadnione 

zróżnicowanie sytuacji podmiotów podlegających ukaraniu. Nawiązując do teorii norm 

sprzężonych, normy sankcjonujące muszą motywować adresatów norm sankcjonowanych do 

postaw legalistycznych. Ustawodawca winien tworzyć akty prawne o wysokim poziomie 

legislacyjnym. Analiza rozwiązań prawnych dotyczących omawianych sankcji zwłaszcza na 

poziomie ustaw szczegółowych, ale także systemowych (FinPubU, KPA oraz OrdPU) 

wskazuje na to, że ustawodawca nie jest konsekwentny w wielu obszarach merytorycznych.  

Z poczynionych ustaleń wynika, że prawodawcy nieobce jest posługiwanie się różnymi 

pojęciami na określenie tych samych instrumentów prawnych, budzące wątpliwości 

różnicowanie poszczególnych czynów w odrębnych ustawach, poprzez m.in. ustalenie różnych 

okresów przedawnienia ich karalności oraz egzekucji nałożonych kar pieniężnych czy też 

niejednolite określanie warunków płatności nałożonych kar pieniężnych. Niekonsekwencja 

pojawia się nawet w uregulowaniach jednego aktu prawnego, a należy mieć na względzie to, 

że niektóre nieścisłości wiążą się z określonymi skutkami finansowymi również dla budżetu 

państwa (np. z późniejszym wpływem kwot wymierzonych kar pieniężnych na właściwy 

rachunek bankowy). 

Krytycznie odnieść się także trzeba do zidentyfikowanego skomplikowanego sposobu 

uregulowania zagadnienia odpowiedniego stosowania przepisów FinPubU, KPA, OrdPU  

i innych ustaw do kar pieniężnych o charakterze publicznoprawnym unormowanych w ustawie 

szczegółowej. Zasady ogólne, dotyczące niepodatkowych należności budżetowych  

o charakterze publicznoprawnym, określono w FinPubU. Zgodnie z art. 67 ust. 1 tej ustawy do 
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spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60 FinPubU, nieuregulowanych  

w FinPubU stosuje się przepisy KPA i odpowiednio przepisy działu III OrdPU. Z kolei na 

podstawie art. 67 ust. 2 FinPubU do spraw dotyczących administracyjnych kar pieniężnych 

stosuje się przepisy KPA, przy czym lex specialis względem uregulowań FinPubU stanowią 

przepisy ustaw odrębnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że w przypadku 

publicznoprawnych kar pieniężnych uregulowanych w odrębnych ustawach nadal często są 

stosowane odwołania do odpowiedniego stosowania przepisów działu III OrdPU. Analiza 

rozwiązań prawnych wielu ustaw prowadzi zatem do wniosku, że w ramach jednej ustawy może 

być stosowanych kilka źródeł uregulowań materialnych, tj. przede wszystkim ustawa 

szczegółowa, niekiedy KPA, a w odniesieniu do innych kar pieniężnych może to być OrdPU. 

Postulat przejrzystości w analizowanym obszarze badawczym nie można zatem uznać za 

spełniony. Sankcyjny charakter uregulowań prawnych dotyczących publicznoprawnych kar 

pieniężnych stanowiących źródło dochodów budżetu państwa przemawia za potrzebą 

podkreślenia znaczenia zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa. 

Oczywiste jest, że niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym są inicjatywy 

ustawodawcze, których skutki są retroaktywne, ale w przypadku omawianych kar za istotny 

należy uznać również zakaz skutków retrospektywnych tych norm, przez które trzeba rozumieć 

zaskakiwanie adresatów normy prawnej sposobem oddziaływania tej normy.  

Skoro publicznoprawne kary pieniężne zapewniać mają wykonalność wielu norm prawa 

finansowego, musi to być skorelowane z odpowiednią legislacyjną jakością stanowionego 

prawa, tzn. jego poprawnością (prawidłową konstrukcją z punktu widzenia językowego  

i logicznego), precyzją (konkretnością nakładanych obowiązków i przyznawanych praw,  

tak aby ich treść była oczywista i pozwalała na wyegzekwowanie) oraz jasnością (klarownością 

i zrozumiałością dla adresatów, którzy mają prawo oczekiwać od racjonalnego ustawodawcy 

tworzenia norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków  

i przyznawanych praw). W konkluzjach należy podkreślić, że racjonalny i świadomy 

podejmowanych działań prawotwórczych ustawodawca powinien mieć na względzie,  

iż publicznoprawne kary pieniężne o charakterze prewencyjnym stanowiące źródła dochodów 

budżetu państwa muszą wpisywać się w stanowiący pewną logiczną całość system finansów 

publicznych, a zatem również w systematykę środków publicznych. Postulować należy 

podejmowanie działań zmierzających do doprecyzowania aktualnie obowiązujących przepisów 

prawnych, tj. uregulowania merytorycznych zagadnień w sposób jasny, przejrzysty, rzetelny, 
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akceptowany społecznie, pozbawiony pozorności i niefragmentaryczny, zgodny z zasadami 

konstytucyjnymi, a zatem właściwy demokratycznemu państwu prawnemu,  

w którym respektowana jest zasada przyzwoitej legislacji. Stąd negatywnie należy ocenić stan, 

w którym dopuszczalne jest ujmowanie tych samych kategorii dochodów budżetu państwa – 

jak np. wpływów z publicznoprawnych kar pieniężnych stanowiących źródło dochodów tego 

budżetu pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe – w ramach dwóch podstaw 

prawnych, jak ma to miejsce w art. 111 FinPubU (pkt 7 i 12). 

Należy opowiedzieć się za potrzebą oparcia przyjętych zasad gromadzenia wpływów  

z publicznoprawnych kar pieniężnych na racjonalnych i spójnych rozwiązaniach systemowych, 

stanowiących wynik legislacyjnie poprawnych działań prawodawcy, podejmowanych przy 

poszanowaniu zasady zaufania obywatela do stanowionego prawa, w dążeniu do zapewnienia 

stabilności i bezpieczeństwa systemu finansów publicznych oraz przy uwzględnieniu potrzeb 

publicznych. Postulat ten w odniesieniu do publicznoprawnych kar pieniężnych o charakterze 

prewencyjnym stanowiących źródło dochodów budżetu państwa jest, co do zasady, 

realizowany i w tym zakresie ostatnia hipoteza badawcza może być konfirmowana.  

Zasady gromadzenia wpływów z omawianych publicznoprawnych kar pieniężnych 

uregulowano przede wszystkim w FinPubU. Ich nieprzestrzeganie, jako szkodliwe dla ładu  

i bezpieczeństwa w finansach publicznych, wiąże się m.in. z odpowiedzialnością za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. Trzeba jednak dodać, że w przypadku publicznoprawnych 

kar pieniężnych in genere potwierdzenie prawdziwości piątej hipotezy badawczej nie jest już 

tak jednoznaczne, jak poprzednich, ze względu na objęcie zakresem należności z art. 60 

FinPubU tylko części publicznoprawnych kar pieniężnych, które stanowią dochody publiczne 

uregulowane w art. 5 ust. 2 pkt 2 FinPubU. 

Rekapitulując powyższe należy stwierdzić, że przeprowadzone w monografii badania ponad 

wszelką wątpliwość uprawniły konfirmację przyjętych hipotez badawczych (z wyjątkiem 

części ostatniej hipotezy, której w oparciu o zebrany materiał badawczy prawdziwości bądź 

fałszywości nie można przesądzić). Rozstrzygnięte problemy badawcze, poczynione ustalenia 

i konstatacje pozwalają tym samym stwierdzić, że sformułowany cel główny, jak i cele 

szczegółowe, zostały zrealizowane. Ustalono bowiem status finansowoprawny, istotę oraz 

cechy charakterystyczne publicznoprawnych kar pieniężnych o charakterze prewencyjnym, 

wyróżniających je od innych źródeł dochodów budżetu państwa. Uporządkowano 

wieloaspektowe zagadnienia dotyczące tytułowych kar pieniężnych, opisano genezę kar 
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pieniężnych, dokonano szczegółowej charakterystyki poszczególnych elementów w ich 

strukturze, rodzajów oraz funkcji pełnionych przez te sankcje, kończąc na wykazaniu 

złożoności rozwiązań prawnych dotyczących przesłanek wymiaru tytułowych kar, ich 

wielogałęziowego, interdyscyplinarnego i międzynarodowego zastosowania. To zaś pozwala 

konkludować, że proces badawczy doprowadził do realizacji wyznaczonego wprowadzeniem 

celu, postawionego przed niniejszą monografią. 

Niekwestionowaną wartością zainicjowanych badań jest zidentyfikowanie wielu 

niedoskonałości obowiązującego ustawodawstwa, co daje asumpt do sformułowania 

poniższych wniosków de lege ferenda: 

1. W pierwszej kolejności uprawniony jest postulat konsekwentnego i skrupulatnego 

przestrzegania przez ustawodawcę transparentności aksjologicznej przepisów prawa, w których 

uregulowano zagadnienia dotyczące publicznoprawnej kary pieniężnej o charakterze 

prewencyjnym. Nadrzędny kontekst i status omawianych kar wymaga ścisłej korelacji między 

aksjologią systemową, wyrażoną w zasadach prawa finansów publicznych, a aksjologią 

pozasystemową, opartą na akceptowanym w realiach demokratycznego państwa prawnego 

systemie wartości. Tylko takie regulacje prawne będą społecznie akceptowane, budzące nie 

tylko respekt, ale również zaufanie obywatela do stanowionego prawa i decyzji organów 

nakładających tytułowe kary pieniężne. Sankcje te będą przy tym stanowić narzędzie 

poszanowania wartości prawnie chronionych w normach określających pożądane (nakazane  

i zakazane) zachowania. 

2. Konsekwencją postulatu pierwszego jest potrzeba szczegółowego wyjaśniania  

w uzasadnieniach do projektów ustaw podłoża aksjologicznego wprowadzania przepisów 

sankcyjnych. Projektodawca rzadko czyni zadość wymogom w tym zakresie. Odpowiedni 

poziom legislacyjny tworzonego prawa pociąga też za sobą wymóg, po pierwsze, właściwego 

umiejscowienia w źródłach dochodów (przychodów) danej jednostki sektora finansów 

publicznych wpływów z publicznoprawnych kar pieniężnych (kary te nie mogą stanowić 

podstawowego źródła dochodów lub przychodów, gdyż są to niedaninowe należności 

budżetowe o charakterze publicznoprawnym), po drugie zaś racjonalnego uzasadnienia 

wiązania tych wpływów konkretnie z budżetem państwa, względnie budżetem j.s.t. lub 

przychodem innej jednostki sektora finansów publicznych. Aktualnie w wielu uzasadnieniach 

ustaw szczegółowych, jak i zmieniających, wymóg ten nie jest spełniany. 
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3. Potrzebne jest doprecyzowanie art. 5 ust. 2 pkt 2 FinPubU, bowiem w katalogu środków 

publicznych brakuje odniesienia in genere do bardzo obszernej, a zarazem zróżnicowanej 

kategorii niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. 

Inicjatywa ta jest niezbędna, bowiem w wielu ustawach odrębnych odwołano się do „środków 

publicznych” w rozumieniu FinPubU, a jak wykazano powyżej art. 60 FinPubU objęto tylko 

niektóre wpływy z publicznoprawnych kar pieniężnych (budżetu państwa, budżetów j.s.t. oraz 

państwowych funduszy celowych). Realizacja zakreślonego powyżej postulatu umacniałaby 

systemowy charakter uregulowań art. 5 FinPubU, przy jednoczesnym zachowaniu 

odpowiedniego stopnia ogólności tych postanowień. 

4. Zasadne jest sformułowanie na poziomie FinPubU definicji legalnej niepodatkowych 

należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, ale w szerszym ujęciu aniżeli  

w art. 60 FinPubU. Aktualnie w przepisie tym zawarto jedynie przykłady niepodatkowych 

należności budżetowych i pozabudżetowych, co wiąże się z potrzebą ustalania charakteru 

prawnego należności publicznoprawnych wprost w nim niewymienionych. Przy ewentualnym 

utrzymaniu aktualnej konstrukcji art. 60 FinPubU niezbędne jest jego doprecyzowanie poprzez 

wskazanie expressis verbis, że niepodatkowymi należnościami o charakterze 

publicznoprawnym są wszelkie dochody (przychody) z publicznoprawnych kar pieniężnych 

przynależne jednostkom sektora finansów publicznych, a zatem też dochody (przychody) 

innych aniżeli SP, j.s.t. i państwowe fundusze celowe jednostek sektora finansów publicznych. 

Status finansowoprawny tych środków publicznych nie jest jednoznacznie i precyzyjnie 

ustalony, podczas gdy system prawa finansowego powinien być w tym zakresie wewnętrznie 

spójny, zupełny i niesprzeczny. 

5. Konieczne jest kompleksowe i klarowne uregulowanie w FinPubU statusu prawnego 

(charakteru prawnego) wpływów ze wszystkich publicznoprawnych kar pieniężnych 

stanowiących źródło dochodów budżetu państwa. Służyłoby temu zdefiniowanie 

publicznoprawnych kar pieniężnych. Przemawia za tym m.in. potrzeba ich odróżnienia od 

innych źródeł dochodów budżetu państwa, np. sankcji o charakterze kryminalnym (grzywien, 

mandatów). Kodeksowa definicja administracyjnych kar pieniężnych jest w powyższym 

zakresie niewystarczająca. Aktualnie w polskim porządku finansowoprawnym obok 

administracyjnych kar pieniężnych występują również inne kary o charakterze pieniężnym, 

które stanowią źródło dochodów budżetu państwa, np. kara pieniężna za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, do której nie mają zastosowania przepisy działu IVa KPA.  
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Postulat ten można wiązać również z potrzebą regulacji doprecyzowującej – na poziomie ustaw 

szczegółowych – charakter prawny wpływów z niektórych publicznoprawnych kar pieniężnych 

poprzez wskazywanie expressis verbis, że są to źródła dochodów budżetu państwa.  

Nie we wszystkich ustawach zagadnienie to uregulowano w sposób niebudzący wątpliwości  

i klarownie. 

6. Zasadne jest również doprecyzowanie na poziomie ustawowym znaczenia podstawowych 

pojęć w prawie administracyjnym, jak i finansowym, tj. „wymierzania” i „nakładania” kar 

pieniężnych. Ustawy odrębne zawierają uregulowania niejednolite w tym zakresie – określenia 

te są traktowane synonimicznie. W porządku prawnym należy również doprecyzować 

znaczenie „sankcji”, zwłaszcza że pojęcie to zostało wykorzystane w definicji legalnej 

administracyjnej kary pieniężnej, jak i w wielu innych ustawach odnoszono się tego pojęcia. 

7. Potrzebne jest wyeliminowanie terminologicznego zróżnicowania stosowanych określeń 

tytułowych kar pieniężnych, ujmowanych niekiedy jako „kary pieniężne”, innym razem jako 

„administracyjne kary pieniężne”. Zwłaszcza w ramach tego samego aktu prawnego stosowanie 

odmiennych sformułowań na określenie jednego narzędzia prawnego budzi zastrzeżenia. 

Oczywiście o zakwalifikowaniu danej niepodatkowej należności publicznoprawnej  

do „publicznoprawnych kar pieniężnych” nie decyduje jej nazwa, a charakter i inne cechy 

środka publicznego, ale uporządkowanie nomenklatury, o którym mowa, należy uznać za wyraz 

poszanowania poprawności, precyzyjności i jasności legislacyjnej. Różnobrzmiące określenia 

oznaczać powinny różne desygnaty, na co zwraca się uwagę także w orzecznictwie.  

Podobne wnioski dotyczą również posługiwania się pojęciem decyzji i decyzji administracyjnej 

(na określenie aktu administracyjnego w sprawie, w której organ administracji publicznej 

dokonuje władczej konkretyzacji uprawnień lub obowiązków jednostki). 

8. Usunięcie z uregulowań poszczególnych ustaw istniejącego nadal pojęcia konta na 

określenie narzędzia, na którym gromadzone są i ewidencjonowane środki pieniężne, 

wynikające z uiszczonej kary pieniężnej i zastąpienie właściwym z punktu widzenia prawa 

finansowego, ale także zasad techniki prawotwórczej, wyrażeniem „rachunek bankowy”.  

W niektórych ustawach należy ponadto zmienić uregulowania, w których postanowiono,  

że rachunek bankowy jest prowadzony na rzecz organu nakładającego karę pieniężną,  

a nie jednostki go obsługującej. 

9. Ujednolicenie budzących wątpliwości uregulowań ustawowych, dotyczących 

odpowiedniego stosowania do niektórych administracyjnych kar pieniężnych przepisów 
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OrdPU poprzez albo uchylenie właściwych przepisów ustaw szczegółowych, albo ich zmianę. 

W ten sposób zrealizowano by postulat systemowej zgodności rozwiązań prawnych 

dotyczących tych samych kategorii niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 

publicznoprawnym. Zgodnie z regułą ustanowioną w art. 67 ust. 2 FinPubU zastosowanie 

powinny mieć przepisy KPA. 

10. Ze względu na charakter prawny, jak i znaczenie publicznoprawnych kar pieniężnych  

w systemie finansów publicznych, a także szerokie (i rosnące) stosowanie tych kar w polskim 

porządku prawnym, a w pewnym zakresie również ze względu na wzrastające wpływy do 

budżetu państwa z tych kar, trzeba rozważyć wprowadzenie bardziej transparentnych zasad 

klasyfikowania tych źródeł dochodów budżetu państwa. Mogłoby to się odbyć poprzez 

wyodrębnienie ich z grupy wpływów łączonych z innymi dochodami sankcyjnymi  

(np. grzywnami). Umożliwiłoby to pełną kontrolę wysokości wpływów do budżetu państwa  

z tych tytułów i spełnienie postulatu transparentności środków publicznych, jak i ich jawności 

(zwłaszcza w jej ujęciu materialnym). 

 

4.4. Omówienie pozostałych osiągnieć naukowo-badawczych 

Łącznie z opublikowaną monografią habilitacyjną do osiągnięć naukowych po uzyskaniu 

stopnia doktora nauk prawnych zaliczyć można 66 opublikowanych prac o niejednolitym 

charakterze (załącznik nr 4). Wskazuję ponadto, że 14 października 2016 r. Rektor 

Uniwersytetu Szczecińskiego przyznał mi nagrodę indywidualną II stopnia za szczególne 

osiągnięcia naukowe, zaś 14 października 2022 r.  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego 

przyznał mi nagrodę indywidualną I stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe (załącznik nr 

5). 

Katalog publikacji po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych obejmuje: 2 monografie 

jednoautorskie (w tym jedną będącą rozbudowaną i istotnie zmodyfikowaną wersją rozprawy 

doktorskiej), opracowanie komentarzy do 28 artykułów FinPubU (praca zbiorowa) oraz do 

wznowienia tego komentarza (praca zbiorowa), opracowanie 36 haseł do Wielkiej 

Encyklopedii Prawa (praca zbiorowa), 22 artykułów naukowych, w tym 17 artykułów 

naukowych opublikowanych w języku polskim oraz 5 artykułów naukowych opublikowanych 

w języku obcym (angielskim), 34 rozdziałów w pracach zbiorowych, w tym 31 rozdziałów  

w języku polskim i 3 rozdziały w języku obcym (angielskim), 4 redakcje monografii,  
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1 sprawozdanie. Niezależnie od powyższego wskazać można również 3 recenzje monografii 

naukowych wieloautorskich. W dorobku naukowym przed uzyskaniem stopnia doktora ujęto 

21 pozycji, w tym 10 artykułów naukowych, 9 rozdziałów w monografiach naukowych oraz  

2 sprawozdania. 

Wykaz ww. publikacji został zamieszczony w załączniku nr 4. W wykazie tym wyodrębniono 

również opracowania opublikowane przed uzyskaniem stopnia doktora, tj. 21 publikacji, w tym 

10 artykułów naukowych, 9 rozdziałów w pracach zbiorowych oraz 2 sprawozdania. Ponieważ 

część publikacji została przygotowana we współautorstwie, oświadczenia o udziale 

współautorów i ich indywidualnym wkładzie merytorycznym stanowią załącznik nr 6. 

 

Moje zainteresowania naukowe obejmują obszar prawa finansowego i finansów publicznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wyodrębnionych w nim obszarów 

badawczych: 

1. Stabilność i bezpieczeństwo sektora finansów publicznych i zadłużenie publiczne. 

2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

3. Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa i niektóre osoby prawne. 

4. Środki publiczne – procesy ich gromadzenie i rozdysponowywania. 

5. Wybrane problemy prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku finansowego. 

Wyniki prac badawczych prowadzonych w ramach wszystkich wymienionych wyżej obszarów 

badawczych prezentowano systematycznie w trakcie czynnego udziału w międzynarodowych 

(7 konferencji), ogólnopolskich i lokalnych (16 konferencji) konferencjach naukowych. 

Dodatkowo uczestniczyłem również w 32 konferencjach bez wystąpienia (ale często  

z publikacją naukową), koncentrując się na zdobywaniu wiedzy i dyskusjach merytorycznych. 

Wykaz konferencji wraz z podaniem tytułu wystąpienia ujęto w załączniku nr 4, ujmując 

jednocześnie wykaz udziału w konferencjach naukowych przed uzyskaniem stopnia doktora  

(6 międzynarodowych i 11 ogólnopolskich konferencji).  

 

Pierwszy obszar badawczy stanowią zagadnienia dotyczące stabilności i bezpieczeństwa 

systemu finansów publicznych, które często było rozpatrywane z punktu widzenia zagrożeń 

wynikających z państwowego długu publicznego. W tym obszarze wskazać można następujące 

publikacje: 
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1. Zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach wzrostu 

państwowego długu publicznego, (w:) A. Chabasińska, Z. Czachór (red.), Bezpieczeństwo 

narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian, Difin, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-

8085-037-8, s. 132-146. 

2. Główny Urząd Statystyczny jako źródło informacji istotnych w określeniu stanu 

finansów publicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Gospodarka finansowa Głównego 

Urzędu Statystycznego, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2016, nr 3 (4), s. 85-105. 

3. Wpływ wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego i deficytu publicznego 

do produktu krajowego brutto na zmiany przepisów finansowo-prawnych ze szczególnym 

uwzględnieniem art. 86 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

(w:) M. Nawrocki, M. Rylski (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 

2017,  ISBN: 978-83-8085-412-3, s. 176-186 (współaut. P. Mańczyk). 

4. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego na tle państwowego długu publicznego 

i jego struktura, Ekonomiczne Problemy Usług 2017, nr 4 (129),  

DOI: 10.18276/epu.2017.129-04, s. 41-52. 

5. Liability for infringing discipline of Public finance as a Legal measure to ensure security 

of Public finance in Poland, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference 

on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings. 

Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology 

Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN: 978-619-7408-62-1, ISSN: 2367-5659,  

DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 667-674. 

6. Public debt limit of the EU Member States and its impact on polish legal system – 

considerations in the context of public finance stability, Yearbook of the Institute of East-

Central Europe 2020, Volume 18, Issue 1, s. 239-255.  

7. The impact of declaring a „state of epidemic” on fiscal sustainability in Poland,  

(w:) K.S. Soliman (editor), Education excellence and innovation management: a 2025 

Vision to sustain economic development during global challenges: Proceedings of the 35th 

International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 

April 2020 Seville, Spain, ISBN: 978-0-9998551-4-1, s. 10647-10651. 

8.  „Stabilność sektora finansów publicznych” w warunkach pandemii COVID-19, Prawo 

Budżetowe Państwa i Samorządu 2021, nr 4 (9), s. 69-85. 
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9. Wielka Encyklopedia Prawa. Tom XI Prawo finansowe, B. Brzeziński, H. Litwińczuk, 

Z. Ofiarski (red.), Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2017, ISBN: 978-

83-64556-10-4 (tom 11), ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość), ss. 640. Hasło merytorycznie 

związane z obszarem badawczym: Stabilizująca reguła wydatkowa, s. 454-455. 

10. Redakcja naukowa: Bezpieczeństwo i stabilność jako wartość chroniona na gruncie 

prawa finansowego, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Łódź 2022, ISBN: 978-83-

67527-28-6, ss. 221 (współred. D. Wróblewska). 

W powyższych publikacjach zawarto odniesienia do uregulowań ustrojowych, zwłaszcza zaś 

do reguły określonej w art. 216 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 

r.1, stanowiącej o konstytucyjnym limicie zadłużenia. Silnie akcentowano potrzebę zachowania 

właściwego stanu finansów publicznych, ich stabilności i bezpieczeństwa, co ma istotne 

znaczenie z punktu widzenia niezakłóconego realizowania zadań publicznych przez państwo. 

Powaga omawianych zagadnień wynikała z uznania, że dobrem konstytucyjnie chronionym jest 

równowaga finansów publicznych i ochrona przed nadmiernym zadłużaniem się podmiotów 

publicznych zarówno na poziomie państwa, jak i samorządu. Dobro to jest w hierarchii 

konstytucyjnych wartości, aż tak wysoko usytuowane, że chroni je restrykcja konstytucyjna 

(czyli bezwzględny zakaz nadmiernego zadłużania się państwa), wyrażona w art. 216 ust. 5 

Konstytucji RP. W powyższych publikacjach zwrócono uwagę m.in. na zagrożenia wiążące się 

ze wzrostem zadłużenia wobec rezydentów, jak i nierezydentów (np. presja wzrostu stóp 

procentowych i wyższe koszty obsługi długu publicznego, ryzyko utraty wiarygodności na 

rynku międzynarodowym), podkreślając, że dobre fundamenty makroekonomiczne w państwie 

mogą wpłynąć na wzrost atrakcyjności rynku polskiego dla inwestorów krajowych  

i zagranicznych, oceniono znaczenie statystyki publicznej w procesie sprawnego zarządzania 

finansami publicznymi oraz prowadzenia jawnej i przejrzystej gospodarki środkami 

publicznymi. Wyniki badań potwierdziły przy tym potrzebę pełnego powiązania gospodarki 

finansowej Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: GUS) z budżetem państwa  

i wyodrębnienie funkcji informacyjnej, poznawczej, a także porządkowej GUS, zwłaszcza  

z perspektywy finansów publicznych. Pogłębione analizy dotyczące państwowego długu 

publicznego oraz procedur ostrożnościowych, uregulowanych m.in. w art. 86 FinPubU, 

prowadziły do krytycznych wniosków, dotyczących zjawiska wieloletnich procesów 

                                                           
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., dalej też: Konstytucja 

RP). 
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niezrównoważonej gospodarki finansowej, tj. powtarzających się i niespłaconych deficytów 

budżetowych (także na poziomie budżetów lokalnych), wynikających z dokonywania 

większych wydatków publicznych, niż możliwość zgromadzenia dochodów. W badaniach 

mieszczących się w ramach niniejszego obszaru dążono również do udzielenia odpowiedzi na 

pytanie, jaki jest udział zadłużenia j.s.t. w państwowym długu publicznym oraz jakie są 

przyczyny jego występowania i źródła jego pokrycia. Z przeprowadzonych badań 

analitycznych wynikało, że podstawowym źródłem finansowania deficytu j.s.t. są kredyty  

i pożyczki, a w znacznie mniejszym zakresie również papiery wartościowe (przede wszystkim 

obligacje komunalne). Zauważono przy tym, że ze względu na to, że w art. 86 u.f.p. 

ustawodawca nie uwzględnia w żadnym stopniu udziału procentowego długu podsektora 

samorządowego w państwowym długu publicznym, podsektor samorządowy obciążać będą 

negatywne konsekwencje realizowanych przez podsektor rządowy programów,  

również o charakterze socjalnym, które wywierają istotny wpływ na wzrost zadłużenia 

publicznego. Kontynuując istotną tematykę stabilności w sektorze finansów publicznych 

przedmiotem badań uczyniono uregulowania DyscypFinPubU w ujęciu aksjologicznym.  

Z przyjętych rozwiązań prawnych DyscypFinPubU wynika, że postępowanie w sprawach  

o naruszenie dyscypliny finansów publicznych składa się z uporządkowanego ciągu czynności, 

układających się w proces mający na celu rozstrzygnięcie przez właściwe ograny kwestii 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. To z kolei sprzyja 

utrzymaniu ładu w sektorze finansów publicznych, związanego z gromadzeniem  

i rozdysponowywaniem środków publicznych. Liczne opracowania oparto na badaniach 

statystycznych, które dotyczyły tak zadłużenia publicznego w Polsce, jak i w państwach 

członkowskich UE, a także ukazywały dynamikę wzrostu tego zadłużenia, podyktowaną 

zmiennością wynikającą z warunków pandemii COVID-19. W przypisywanej Hipokratesowi 

uniwersalnej maksymie: morbum evitare quam curare facilius est („łatwiej unikać choroby niż 

ją leczyć”) zawarto niezwykle istotne wytyczne postępowania racjonalnego, opartego na 

rzetelnej analizie istniejących okoliczności i ocenie perspektywy możliwych do wystąpienia 

negatywnych skutków działań spóźnionych. W tym aspekcie dostrzeżono potrzebę 

harmonijnego godzenia wartości konstytucyjnych. Troska o dobro wspólne, poszanowanie 

wolności człowieka i obywatela oraz jego godności, które są wartościami powszechnymi,  

ma istotne znaczenie w procesie interpretowania prawa finansowego. O atrakcyjności 

tematycznej drugiego obszaru badawczego świadczy ostatnia z prezentowanych w tej części 
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publikacja współautorska (pt. Bezpieczeństwo i stabilność jako wartość chroniona na gruncie 

prawa finansowego), wskazująca na żywe zainteresowanie analizowaną problematyką 

szerokiego kręgu osób. Wyniki prowadzonych w ramach pierwszego obszaru badań 

prezentowano na konferencjach  naukowych z udziałem czynnym (w ramach wystąpień),  

jak i biernym (w dyskusji merytorycznej, w trakcie moderowania panelów itp.), a także były  

i są nadal wykorzystywane w prowadzonych zajęciach dydaktycznych, na szkoleniach 

tematycznych i w działalności popularyzującej naukę. 

Niebagatelne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa sektora finansów publicznych mają 

przy tym uregulowania DyscypFinPubU, które ujęto przede wszystkim w drugim obszarze 

badawczym. W polskim porządku finansowoprawnym stworzony został bowiem szczególny 

reżim prawny ochrony środków publicznych, z odrębnymi regułami, tj. zasadami i trybem 

postępowania w zakresie dotyczącym wybranych procesów składających się na finanse 

publiczne. Wartością podlegającą ochronie jest w tym systemie ład w sektorze finansów 

publicznych, związany z gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych.  

Obszerne merytorycznie badania przeprowadzono w obszarze uregulowań prawnych, 

dotyczących systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Podkreślić należy, że w ramach tego obszaru potrzebne było szerokie spojrzenie na 

problematykę prawa finansowego, bowiem rozważania dotyczące rozwiązań prawa 

materialnego i proceduralnego DyscypFinPubU łączyły się za każdym razem z potrzebą analizy 

przepisów ustaw odrębnych, w których uregulowano m.in. zasady prawidłowej gospodarki 

finansowej jednostek sektora finansów publicznych (np. FinPubU, ustawa z 11 września 2019 

r. - Prawo zamówień publicznych2, ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości3, itp.), 

konkretne instytucje prawa finansowego (np. audyt wewnętrzny, dotacja celowa, 

inwentaryzacja, sprawozdanie z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich 

rozdysponowania, umowa koncesji, budżet zadaniowy), czy też inne, jak np. dotyczące 

zagadnień teoretycznoprawnych, w tym reguł wykładni w prawie polskim (uznanie 

administracyjne, zwroty nieokreślone i nieostre). Celem podejmowanych w tym obszarze 

badań była identyfikacja zagrożeń dla sprawnego funkcjonowania systemu odpowiedzialności 

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wyniki badań prowadzonych w ramach 

drugiego obszaru badawczego są niezmiennie istotnym polem aktywności naukowej, 

                                                           
2 Ustawa z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). 
3 Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.). 
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stanowiące kontinuum tematyki, która stanowiła przedmiot rozprawy doktorskiej.  

Badania prowadzone w oparciu o źródła normatywne, piśmiennictwo, orzecznictwo organów 

w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz sądów polskich, jak i innych 

źródeł, w tym przede wszystkim sprawozdań z działalności Głównej Komisji Orzekającej  

w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i komisji pierwszej instancji, 

służyły obiektywnej ocenie kierunków orzeczniczych w sprawach uregulowanych  

w DyscypFinPubU. Wiedza nabyta i ugruntowywana w ramach wytyczonego obszaru 

badawczego sprzyjała nie tylko wymianie myśli na interdyscyplinarnych konferencjach 

naukowych, ale także służyła prowadzeniu w ujęciu praktycznym szkoleń dla prawników 

praktyków, a także była pogłębiana na odbywanych szkoleniach, jak w pracach zespołowych 

członków Zespołu Badawczego Prawa Finansowego, Wiedza ta sprzyjała także organizowaniu 

licznych przedsięwzięć w ramach pełnionych funkcji i  innych aktywności podejmowany na 

WPiA US. W tym obszarze wskazać należy na praktyczne znaczenie prowadzonych badań i ich 

wykorzystywanie również w trakcie prowadzonych zajęć na studiach podyplomowych  

z zakresu zamówień publicznych, przy realizowanych projektach oraz szkoleniach.  

Wiedza dotycząca analizowanego obszaru badawczego często była wykorzystywana we 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (np. w sporządzanych opiniach prawnych, 

czy też organizowanych konkursach). 

W tym zakresie tematycznym wskazać należy na następujące publikacje naukowe  

z uwzględnieniem nurtów badawczych: 

a) nurt badań dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych w ujęciu teoretyczno-prawnym, a w jego ramach publikacje: 

1. Uznanie administracyjne w rozstrzygnięciach organów orzekających w sprawach  

o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, (w:) M. Smaga, M. Winiarz (red.), 

Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka, C.H. Beck, 

Warszawa 2015, ISBN: 83-88730-20-7, s. 62-76. 

2. Obowiązek działania na rzecz zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście 

niedookreślonego charakteru zasad wymiaru kar za jej naruszenie, Acta Iuris Stetinensis 

2017, nr 1 (17), DOI:10.18276/ais.2017.17-08, s. 93-108. (współaut. Kowalewska Ewa). 
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3. Zwroty niedookreślone (nieostre) w tekście aktu prawnego na przykładzie ustawy  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza wybranych 

zagadnień, (w:) J. M. Salachna, K. Stelmaszczyk, A. Babczuk (red.), Dyscyplina finansów 

publicznych. Aktualne problemy w systemie odpowiedzialności, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8187-741-1, s. 32-49. 

4. The Degree of an Act’s Harmfulness to Public Finances under the Act of 17 December 

of 2004 on Liability for Breaching the Public Finance Discipline, TEKA Komisji 

Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2022, vol. 15, no. 1, DOI: 10.32084/tkp.4453,  

s. 29-39. 

 

W ramach tego nurtu uwagę skoncentrowano na ujęciu teoretyczno-prawnym zagadnień 

systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Takie ujęcie 

prowadziło do konkluzji przydatnych na etapie stosowania prawa. Zwrócono uwagę na to,  

że należyta poprawność, precyzyjność i jasność przepisów prawnych ma szczególne znaczenie, 

gdy chodzi o ochronę praw obwinionych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, ze względu na to, że adresat normy prawnej musi wiedzieć, jakie znaczenie 

prawne ma jego zachowanie i z jakich przyczyn. Zidentyfikowano również zalety uznania 

administracyjnego, na podstawie którego organy orzekające w analizowanych sprawach 

zyskują uprawnienie do samodzielnego kształtowania sytuacji prawnej obywatela oraz  

możliwość elastycznego działania i uzupełniania luk, które wynikają z niedostatków techniki 

legislacyjnej. Określono także wyzwania, jakie wiążą się z dążeniem do zapewnienia 

jednolitości orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

ustanowienia zasad jasnego, zrozumiałego i skutecznie działającego systemu postępowania 

organów władzy, administracji i sądownictwa, tj. takiego systemu, który zostanie powszechnie 

zaakceptowany jako przejrzysty, uczciwy i sprawiedliwy. Fundamentem takiego systemu 

powinna być zasada równości, która chroni przed usankcjonowaniem woluntaryzmu, 

występowaniem nadużyć, a nawet dyskryminowaniem jednostek. Ujęcie teoretyczno-prawne 

miało również znaczenie z punktu widzenia analizy stopni szkodliwości czynu dla finansów 

publicznych.  

b) nurt badań dotyczących rozwiązań systemowych w obszarze odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a w nim następujące publikacje: 
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1. Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. Analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym 

w latach 2010-2015, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2016, ISBN: 978-83-933087-9-8, ss. 421. 

2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Polsce na tle 

rozwiązań przyjętych we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii, (w:) E. Małuszyńska, 

G. Mazur, P. Idczak (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, 

finansowe i handlowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 

2015, ISBN: 978-83-7417-857-0, ISBN: 978-83-7417-859-4, s. 146-158. 

3. Meaning of Activity of Adjudication Commissions in Cases Related to Violation of 

Public Finance Discipline in Polish Legal System, Financial Law Review 2019, Issue 16 

(4), No. 4 (3), s. 56-67. 

4. Wielka Encyklopedia Prawa. Tom XI Prawo finansowe, B. Brzeziński, H. Litwińczuk, 

Z. Ofiarski (red.), Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2017, ISBN: 978-

83-64556-10-4 (tom 11), ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość), ss. 640. Lista haseł 

merytorycznie związanych z obszarem badawczym: Dowody w postępowaniu w sprawach 

o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 138-140. Dyscyplina finansów 

publicznych, s. 147-148. Główna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, s. 195-196. Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, 

s. 197-198. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 221-222. Komisja 

Orzekająca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, s. 228-229. Międzyresortowe 

Komisje Orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 264-

266. Nadzór nad działalnością organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, s. 277-278. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych, s. 282-

283. Odwołanie w postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, s. 298-299. Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, s. 330-332. Podmioty odpowiedzialne w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, 374-375. Postępowanie odwoławcze przed Główną Komisją 

Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 386-387. 

Postępowanie przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, s. 388-389. Postępowanie wyjaśniające w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, s. 389-390. Przedawnienie karalności za naruszenie dyscypliny 
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finansów publicznych, s. 402-403. Przesłanki negatywne odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, s. 406-407. Przesłanki pozytywne odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 407-408. Regionalne Komisje Orzekające, 

s. 416-417. Rejestr ukaranych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 419-420. 

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, s. 431-432. Stwierdzenie nieważności 

prawomocnego postanowienia lub orzeczenia w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, s. 431-462. Wniosek o ukaranie w sprawie o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, s. 499-500. Wspólna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, s. 502-503. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń  

w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 514-515. Wznowienie 

postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 518-519. 

Zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 542-543. 

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, s. 543-544. Zażalenie  

w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 545-546. 

 

W nurcie badań związanych z zagadnieniami systemowymi ujęto monografię, zawierającą 

wyniki badań zwieńczonych obronioną rozprawą doktorską. Monografia pt. Działalność 

orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. Analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-2015 jest 

publikacją - w porównaniu do obronionej rozprawy doktorskiej - nie tylko zaktualizowaną  

i zmodyfikowaną, ale także o rozbudowanym czasowo obszarze analiz. W nurcie tym 

uwzględniono również publikacje stanowiące pokłosie badań komparatystycznych.  

Na tle przeanalizowanych porządków prawnych rozwiązania prawne właściwe RP okazały się 

unikatowe (w żadnym z analizowanych państw nie uchwalono aktu prawnego na wzór polskiej 

DyscypFinPubU). Dostrzeżono przy tym zmniejszające się znaczenie kontroli prawidłowości 

wykonania budżetu na rzecz sprawnego zarządzania finansami publicznymi tj. gospodarności, 

efektywności i skuteczności wykorzystania środków publicznych. W tej części drugiego 

obszaru badawczego omówiono charakter odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych i uzasadniono potrzebę funkcjonowania systemu odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  
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c) nurt badań dotyczący konkretnych naruszeń dyscypliny finansów publicznych lub ich 

kategorii (zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).  

W nurcie tym ujęto następujące publikacje: 

1. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny instrumentami egzekwowania dyscypliny 

finansów publicznych, (w:) Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli 

zarządczej. Tom 2. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, nr 864,  Finanse, 

Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76, s. 375-386. 

2. Umowa koncesji w Ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych – analiza finansowoprawna zagadnienia, (w:) Z. Głodek, A. Kuciński (red.), 

Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe Akademii 

im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2016, ISBN: 978-83-63134-38-9 (seria), 

ISBN: 978-83-65466-13-6, s. 9-19. 

3. Skutki zaniechania przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji oraz 

przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (w:) K. Barczyk (red.), Finanse  

i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej, Wydawca Górnośląska 

Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2017, ISBN: 978-83-

60953-95-2, s. 247-259. 

4. Budżet zadaniowy a naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane  

z wydatkami publicznymi, Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego 2017, nr 2 (25), część 2, DOI 10.7172/1733-9758.2017.25.2, s. 15-24. 

5. Problem wykorzystywania środków publicznych z realizacją programów 

finansowanych z udziałem środków Unijnych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

naruszeniem obowiązujących procedur – analiza wybranych zagadnień, Europa Regionum 

2017, nr 4, tom 33, DOI: 10.18276/er.2017.33-01, s. 5-14. 

6. Partnerstwo publiczno-prywatne a dyscyplina finansów publicznych – wybrane 

zagadnienia, Gospodarka finansowa i współdziałanie instytucjonalne w sektorze 

publicznym, Ekonomiczne Problemy Usług 2018 (133), nr 4, t. 1,  

DOI 10.18276/epu.2018.133/1-04, s. 41-55. 

7. Penalizacja nierzetelnego prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji – analiza 

orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 
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publicznych, Problemy Zarządzania 2018, vol. 16, nr 1 (72), cz. 1, DOI 10.7172/1644-

9584.72.4, s. 76-88. 

8. Zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego – przesłanka naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych, Kontrola Państwowa 2018, nr 3, s. 324-335. 

 

Na prowadzone w tym obszarze badania naukowe wpływ miało to, że w DyscypFinPubU  

w sposób wyczerpujący wyliczono czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. Jest ono obszerne i bardzo szczegółowe (art. 5-18c DyscypFinPubU).  

Jest to katalog zamknięty i nie jest dopuszczalne dokonywanie interpretacji rozszerzającej tych 

naruszeń. Co istotne pod względem przedmiotowym odpowiedzialność za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych nie dotyczy wszystkich, a co najwyżej niektórych tylko 

elementów składowych pojęcia finansów publicznych. Mając to na względzie omówiono  

m.in. naruszenia określone w art. 11, 13, 17a, art. 18, 18a, 18c DyscypFinPubU, orzecznictwo 

z nimi związane i poglądy doktryny. Często wspierano się przy tym danymi statystycznymi 

wynikającymi z dokumentów publikowanych przez Przewodniczącego Głównej Komisji 

Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. O praktycznym 

znaczeniu omawianych w tym nurcie zagadnień świadczy np. przywołanie pierwszej z ujętych 

wyżej publikacji w orzeczeniu Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych z 22 listopada 2018 r., (BDF1.4800.86.2018). 

 

d) nurt badań dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, a w nim publikacje: 

1. Dyscyplina finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 

2011-2015 z perspektywy regionalnych komisji orzekających, (w:) E. Markowska-

Bzducha, P. Możyłowski, T. Śmietanka (red.), Finanse samorządu terytorialnego – 

problemy i wyzwania, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2016,  

ISBN: 978-83-628-5-26-6, s. 41-52. 

2. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego 

– ujęcie merytoryczne i statyczne, (w:) E. Kielska, P. Możyłowski, T. Śmietanka,  

S. Wrzosek (red.), Finanse samorządu terytorialnego w Polsce. Bariery, wyzwania, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Radom 2017, ISBN: 978-83-62491-52-0,  

s. 45-54. 
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3. Regionalne komisje orzekające przy regionalnych izbach obrachunkowych – status 

prawny, zadania i aspekty organizacyjne, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Przemiany 

prawne i ekonomiczne w Polsce oraz ich wpływy na zarządzanie finansami państwa  

i jednostek samorządu terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet 

Szczeciński, Szczecin 2019, ISBN: 978-83-945471-7-2, s. 37-50. 

 

 W ostatnim nurcie wyodrębnionym w drugim obszarze badań ujęto publikacje, w których 

szczególną uwagę poświęcono dyscyplinie finansów publicznych w j.s.t. Wynikało  

to z zaobserwowanej największej liczby naruszeń dyscypliny finansów publicznych, 

stwierdzanych corocznie przez regionalne komisje orzekające przy regionalnych izbach 

obrachunkowych. Komisje te są istotnymi elementami w strukturze systemu odpowiedzialności 

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które wykonują zadania z zakresu prewencji 

ogólnej i indywidualnej. Pozytywnie oceniono usytuowanie przedmiotowych komisji  

w strukturach regionalnych izb obrachunkowych (tak z organizacyjnego, finansowego,  

jak i kompetencyjnego punktu widzenia). Zauważono przy tym, że istotnym utrudnieniem  

w efektywnym wykonywaniu obowiązków nałożonych na te komisje w DyscypFinPubU są jej 

nieprecyzyjne postanowienia, wielokrotnie wpływające na rozbieżne rozstrzygnięcia  

w podobnych stanach faktycznych. Krytycznie oceniono też kazuistyczny sposób uregulowań 

przedmiotowych naruszeń, który uznano za częściowo niedostosowany do aktualnego stanu 

prawnego regulującego zagadnienia finansów publicznych w j.s.t. 

W trzecim obszarze badawczym skupiono się na problematyce poręczeń i gwarancji 

udzielanych przez SP i niektóre osoby prawne w ujęciu finansowoprawnym. W literaturze 

fachowej niewiele miejsca poświęca się tej tematyce, pomimo tego, że te poręczenia  

i gwarancje są istotnym oraz atrakcyjnym narzędziem rozwoju gospodarczego państwa. 

Wystarczy wskazać, że główne obszary gospodarcze wspierane przez te rozwiązania prawne 

skoncentrowane są wokół m.in. rozwoju i utrzymania infrastruktury rozwoju eksportu dóbr  

i usług, ochrony środowiska, tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją  

w ramach pomocy regionalnej, wdrażania nowych rozwiązań technicznych  

lub technologicznych będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych, 

restrukturyzacji przedsiębiorstw. Poza pierwszym z wyżej wskazanych obszarów  

w pozostałych z nich niezwykle rzadko wykorzystuje się poręczenia i gwarancje SP. 

Zauważono, że przyczyny takiego stanu rzecz są różne i wielokrotnie niezależne od woli 
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ustawodawcy, bowiem są regulowane przez prawa wolnego rynku i wynikają ze zmieniającej 

się sytuacji społecznej oraz gospodarczej. Z tych względów uznano, że uregulowania ustawy  

z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez SP oraz niektóre osoby 

prawne4 będą stanowiły interesujący kierunek prowadzenia badań naukowych.  

W obszarze zainteresowań związanych z poręczeniami i gwarancjami w ujęciu 

finansowoprawnym znajdowały się nie tylko te z nich, których udzielano w imieniu  

i na rachunek SP, ale także udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK). 

Ujęcie to obejmowało również konkretne (zawężone) problemy badawcze, dotyczące np. 

rozwoju firm rodzinnych, realizacji założeń rządowych programów poręczeniowo-

gwarancyjnych, funduszy zarządzanych przez BGK. Wyniki prowadzonych w tym obszarze 

badań prezentowano na międzynarodowych, jak i krajowych konferencjach naukowych. 

Zagadnienia te są również ujęte w zakresie materiału realizowanego w ramach wszystkich 

kierunków studiów, na których prowadzę zajęcia, co daje możliwość prezentowania wyników 

prowadzonych badań szerszemu gronu studentów. 

W obszarze tym wskazać można następujące publikacje: 

1. Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa – problematyka finansowo-

prawna, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2015, nr 4 (3), s. 45-62. 

2. Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa w kontekście rozliczania 

kosztów obsługi długu publicznego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2018, nr 1 

(835), s. 19-24. 

3. Wpływ gwarancji Skarbu Państwa na rozwój gospodarczy państwa oraz bezpieczeństwo 

sektora finansów publicznych, Kwartalnik Prawno-Finansowy 2019, nr 2, s. 98-116. 

4. Znaczenie poręczeń i gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla 

rozwoju firm rodzinnych, (w:) A. Marjański, K. Wach (red.), Firmy rodzinne – 

determinanty funkcjonowania i rozwoju, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 

2019, ISBN: 978-83-64971-64-8, s. 225-240. 

5. Fundusz Gwarancji Płynnościowych – aspekty finansowoprawne, Kwartalnik Prawno-

Finansowy 2020, nr 1, s. 52-75.  

6. Znaczenie poręczeń i gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego  

w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych, (w:) A. Gorgol (red.), 

                                                           
4  Ustawa z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez SP oraz niektóre osoby prawne  

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1613, dalej: PorGwU). 
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Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania  

i rozwiązania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8198-597-0,  

s. 53-65. 

7. Supporting investment projects in the Act on Sureties and Guarantees (ASG) granted  

by the State Treasury (ST) and certain legal entities – analysis of selected issues,  

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2020, Vol 8, No 1,  

DOI: 10.12775/PBPS.2020.002, s. 39-61. 

8. The importance of sureties and guarantees granted by the State Treasury in 

implementing new technical or technological solutions – an analysis from the financial law 

perspective, 26th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent 

Information & Engineering Systems (KES 2022), Procedia Computer Science 2022,  

nr 207, DOI: 10.1016/j.procs.2022.09.417, s. 3576-3583.  

9. Wielka Encyklopedia Prawa. Tom XI Prawo finansowe, B. Brzeziński, H. Litwińczuk, 

Z. Ofiarski (red.), Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2017, ISBN: 978-

83-64556-10-4 (tom 11), ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość), ss. 640. Lista haseł 

merytorycznie związanych z obszarem badawczym: Minister Finansów, s. 266-267. 

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach 

programów rządowych, s. 380-381. Poręczenia i gwarancje udzielane przez niektóre osoby 

prawne, s. 381-382. Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa, s. 382-383. 

Skarb Państwa, s. 441-442. Zasady tworzenia zasobu majątkowego na zaspokojenie 

roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa, s. 541-542. 

 

Czwarty obszar badawczy skoncentrowano wokół problematyki środków publicznych,  

ich poszczególnych rodzajów, znaczenia fiskalnego, charakteru. Zakresem badań objęto różne 

problemy, dotyczące procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich 

rozdysponowywaniem. Procesy te stanowią interesujące, ważne i aktualne pole badawcze.  

Z przedmiotową problematyką w znaczącym zakresie związana jest monografia 

Publicznoprawne kary pieniężne o charakterze prewencyjnym stanowiące źródło dochodów 

budżetu państwa, której szczegółowy opis zawarto powyżej. Procesy składające się na finanse 

publiczne wiążą się z innymi obszarami badawczymi oscylującymi wokół zasad prawidłowej 

gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych czy zadłużenia publicznego itd. Dowodzi to 
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sprzężenia zachodzącego pomiędzy różnymi uregulowaniami prawnymi w systemie finansów 

publicznych, który powinien tworzyć logiczną całość.  

Zasadniczym celem prowadzonych w ramach czwartego obszaru badawczego analiz jest ocena 

skuteczności i efektywności gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych, które 

stanowią zbiorczą i obszerną kategorię różnego rodzaju dochodów publicznych i przychodów 

publicznych, gromadzonych w budżecie państwa oraz w budżetach j.s.t., a także ujmowanych 

w planach finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych czy w  środkach 

pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środkach z pomocy udzielanej 

przez państwa członkowskie EFTA oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 

niepodlegające zwrotowi. Kontekst prawny, polityczny, społeczny, jak i akceptowany system 

wartości wpływają na cele i zadania publiczne, realizowane z wykorzystaniem określonych 

źródeł środków publicznych. 

 

W ramach tego obszaru badawczego wyróżnić można kilka nurtów, wokół których 

zainteresowania naukowe skoncentrowano, tzn.: 

a) znaczenie fiskalne dochodów publicznych i zasady ich wydatkowania. W ramach tego 

nurtu można wskazać następujące publikacje: 

1. Dochody podatkowe budżetu państwa i ich znaczenie w finansowaniu zadań 

publicznych – analiza wybranych zagadnień, (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy  

w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, ISBN: 978-83-945471-0-3, 

s. 23-35. 

2. Dotacje z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej (dotacja uzdrowiskowa)  

a zachowanie dyscypliny finansów publicznych, (w:) E. Koniuszewska (red.), Szczególny 

status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, 

Szczecin 2016, ISBN: 978-83-933087-8-1, s. 175-191. 

3. Finansowanie zadań gminy związanych z dożywianiem dzieci,  (w:) K. Święch-

Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN: 978-83-945471-4-1, s. 39-53. 
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4. Obciążenie czynności komorników sądowych podatkiem od towarów i usług – analiza 

wybranych zagadnień, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska (red.), 

Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego, Currenda  

Sp. z o.o., Sopot 2017, ISBN: 978-83-60833-93-3, s. 141-158. 

5. Znaczenie danin publicznych w budżecie państwa, (w:) Daniny publiczne w Polsce  

i innych państwach Europy, P. Mańczyk (red.), Szczecin 2018, Wydawca Wydział Prawa 

i Administracji Uniwersytet Szczeciński, ISBN: 978-83-945471-6-5,  ss. 57-67. 

6. Zasada neutralności podatku od towarów i usług a obowiązek rozliczenia przez 

komornika podatków – analiza finansowoprawna art. 151 (w:) A. Góra-Błaszczykowska, 

K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil (red.),  Nowy model zawodu komornika sądowego  

i finansowania egzekucji sądowej,  Wydawnictwo Currenda, Sopot 2018,  ISBN: 978-83-

65966-16-2, s. 81-109. 

7. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Z. Ofiarski (red.) Wolters Kluwer, 

Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8124-893-8, ss. 1552 (praca zbiorowa) oraz jej 

wznowienie: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, wydanie 2, Z. Ofiarski (red.) 

Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8187-361-1, ss. 1556. Opracowane hasła: 

art.: 29, 32, 38-38c, 41, 48, 49, 50, 68-71, 78a-78g, 83, 83-84, 91a, 112aa, 112d, 125 

FinPubU. 

8.  System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, 

Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, 

ISBN: 978-83-945471-0-3, ss. 423. 

 

W publikacjach tych analizowano różne ujęcia (legalne, finansowe, statystyczne)  dochodów 

budżetu państwa. Celem każdego z tych opracowań było potwierdzenie, w oparciu o aktualne 

dane, że to właśnie daniny publiczne, ujęte w art. 5 ust. 2 pkt 1 FinPubU, będąc świadczeniami 

przymusowymi nakładanymi przez państwo w drodze ustawy w celu pokrycia jego potrzeb 

finansowych, pełnią przede wszystkim funkcję fiskalną, wśród nich zaś najistotniejsze są 

podatkowe źródła dochodów, które stanowią podstawę sprawnego wykonywania zadań 

publicznych. Szczególnego zaakcentowania wymagała konstytucyjnie określona zasada, 

zgodnie z którą każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych,  

w tym podatków, określonych w ustawie. Przepisy regulujące problematykę danin publicznych 

muszą być zgodne z całokształtem obowiązujących norm i zasad konstytucyjnych, w tym nie 
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mogą prowadzić do naruszenia wartości, objętych ochroną konstytucyjną. W ramach tego nurtu 

badań wyodrębnić można także zagadnienia dotyczące rozdysponowywania środków 

publicznych, przy czym problematyka poruszana w tych publikacjach łączona była  

z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wynikało to z uznania, 

że wydatki publiczne podlegają szczególnemu reżimowi prawnemu, tj. realizowane są  

w ustawowo określony sposób. 

 

b) sankcyjne źródła dochodów budżetu państwa i przychodów państwowych funduszy 

celowych. Do nurtu tego przypisano publikacje: 

1. Funkcje kary pieniężnej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

(w:) Z. Głodek, A. Kuciński (red.), Wybrane aspekty z finansów, Studia i Prace Wydziału 

Ekonomicznego. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 

Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża,  Gorzów Wielkopolski 2017, 

nr 14, ISBN: 978-83-65466-32-7, s. 9-22. 

2. Kary pieniężne uregulowane w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. 

Analiza finansowoprawna, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, 

nr 1(7), DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.7.6, s. 77-88. 

3. Legal and Financial Analysis of The Consequences of Using Special Drawing Rights as 

Administrative Monetary Penalties Levied in Connection to Marine Pollution Prevention 

from Ships, (w:) K.S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and 

Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th 

International Business Information Management Association Conference (IBIMA),  

4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 4519-4526. 

4. Kary pieniężne w zamówieniach publicznych, (w:) P. Bielarczyk, W. Gonet,  

A. Wójtowicz-Dawid (red.), Zamówienia publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, 

ISBN: 978-83-8246-173-2, s. 655-674. 

5. Special Drawing Rights w ustawie o bezpieczeństwie morskim i ich wpływ na 

określanie wymiaru administracyjnych kar pieniężnych stanowiących źródło dochodów 

budżetu państwa, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2022, nr 1(10), s. 103-125. 

6. Środki finansowe na cele publiczne. Analiza przypadku w kontekście art. 216 ust. 1 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r., Przegląd Prawa 

Konstytucyjnego 2022, nr 4 (68), DOI: 10.15804/ppk.2022.04.22, s. 277-288. 
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W powyższych opracowaniach skupiono się również na omówieniu problemów powiązanych 

merytorycznie z tematem monografii wykazywanej jako istotne osiągnięcie naukowe, tzn. na 

wybranych sankcyjnych źródłach dochodów budżetu państwa: orzekanych w sprawach  

o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w prawie pocztowym, w zamówieniach 

publicznych, a także w prawie morskim. W publikacjach powyższych celowe było nie tylko 

przytoczenie i analiza rozwiązań prawa polskiego, ale przede wszystkim określenie funkcji, 

jakie te kary mają pełnić i ich znaczenia fiskalnego. Konstatacja płynąca z każdej z ww. pozycji 

sprowadza się do uznania, że co prawda każdy dochód publiczny powoduje zwiększenie 

zgromadzonych środków, ale nie oznacza to, że jego ustanowienie -  jak ma to miejsce  

w przypadku kar pieniężnych - w zamierzeniu ustawodawcy ma spełnić głównie cel fiskalny. 

Potwierdzając prewencyjne (przede wszystkim) oddziaływanie tych kar uznano, że funkcje kar 

pieniężnych są realizowane z różną intensywnością, a ich występowanie jest uzależnione od 

przedmiotu naruszenia i z tym związanych sankcji.  

 

c) dotyczące lokowania wolnych środków przez jednostki sektora finansów publicznych, 

w ramach którego można wskazać na następujące publikacje: 

1. Depozyt u Ministra Finansów – stan obecny i przyszłe zmiany, (w:) E. Kowalewska,  

P. Mańczyk (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, 

Tom I, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, 

ISBN: 978-83-933087-7-4, s. 265-279. 

2. Lokaty wolnych środków z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego,  

(w:) W. Miemiec (red.) Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza  

i perspektywy, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-264-9330-0, s. 487-495. 

3. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Z. Ofiarski (red.) Wolters Kluwer, 

Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8124-893-8, ss. 1552 (praca zbiorowa) oraz jej 

wznowienie: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, wydanie 2, Z. Ofiarski (red.) 

Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8187-361-1, ss. 1556. Opracowane hasło 

do art.: 48, 78a-78g FinPubU. 

 

Celem, jaki przyświecał powyższym publikacjom było zweryfikowanie potrzeby,  

jak i skuteczności praktycznej rozwiązań prawnych, dotyczących relatywnie nowego 
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instrumentu zarządzania płynnością budżetu państwa, jakim jest depozyt wolnych środków,  

o którym stanowi art. 48 FinPubU. Z rozwiązaniem tym wiązały się pewne niebezpieczeństwa, 

takie jak osłabienie bodźców do oszczędnego gospodarowania przez jednostki sektora finansów 

publicznych objęte tym mechanizmem, zmniejszenie wolumenu udzielanych przez banki 

kredytów i zaostrzenie kryteriów ich przyznawania, czy też gwałtowny odpływ środków 

finansowych z sektora bankowego. Dlatego koncentrując się na konsolidacji zarządzania 

płynnością jednostek sektora finansów publicznych, dokonano oceny podjętych działań 

ustawodawczych, dostrzegając zalety, jak i wady rozwiązań prawnych, w dążeniu do 

zainicjowania dyskusji nad efektywnymi działaniami podejmowanymi w skali państwa, 

zmierzającymi do ograniczenia zadłużenia sektora finansów publicznych. W obszarze tym 

uwzględniono też autorstwo kilkunastu haseł w pracy zbiorowej Ustawa o finansach 

publicznych. Komentarz z 2019 r. i jego wznowieniu z 2020 r., bowiem badania ujęte w tej 

pozycji dotyczyły w istotnej części problematyki lokowania wolnych środków przez jednostki 

sektora finansów publicznych (art. 48, art. 78a-78g tej ustawy).  

Wiedza zdobyta w trakcie prowadzonych badań w trzecim obszarze uprawniała do 

pogłębionych analiz i dyskusji nad zagadnieniami dotyczącymi finansów publicznych nie tylko 

na konferencjach i w ramach zajęć ze studentami, ale także w pracach Zespołu Badawczego 

Prawa Finansowego i na spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Koło Naukowe 

Prawa Finansowego FiskUS.  

 

Ostatni obszar badawczy stanowią ogólne problemy prawa, choć dominują w nim zagadnienia 

dotyczące prawa rynku finansowego (zwłaszcza zaś prawa bankowego). W ramach tego 

obszaru uwzględniono następujące publikacje:  

1. Ewolucja modeli nadzoru bankowego w Polsce, (w:) Z. Głodek, A. Kuciński (red.), 

Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych, Studia i Prace Wydziału 

Ekonomicznego nr 8, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba 

z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2015, ISBN: 978-83-

89682-30-7, s. 37-52. 

2. Uwarunkowania nadzoru korporacyjnego w Polsce oraz efektywność corporate 

governance, (w:) H. Babis, M. Janowski, M. Musiał, J. Rzempała (red.), Współczesne 

problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu z perspektywy młodych 
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naukowców, Wydawca Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie, 

Szczecin 2015, ISBN: 978-83-65-360-014, s. 113-129. 

3. Znaczenie zezwoleń dewizowych w polskim porządku prawnym, (w:) A. Gozdek,  

M. Musiał, K. Peszko (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu  

z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, ISBN: 978-

83-7972-086-6, s. 207-216 (współaut. E. Kowalewska). 

4. „Emerytura olimpijska” ‒ zarys konstrukcji prawnej i kilka uwag o odbieraniu laurów 

sportowych w wyniku wykrycia niedozwolonego dopingu, (w:) P. Mańczyk (red.), 

Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa  

i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, ISBN: 978-83-945-4712-7,  

s. 9-22. 

5. Anglo-amerykański model nadzoru korporacyjnego na tle zasad nadzoru 

korporacyjnego przyjętych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – 

znaczenie dla rozwiązań przyjętych w Polsce, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne 

problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa 

i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, ISBN: 978-83-945471-1-0,  

s. 123-138. 

6. Bankowa obsługa budżetu państwa oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN: 978-

83-945471-3-4, s. 25-38. 

7. Sprawozdanie z IV Edycji Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej „Prawne  

i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”, Acta Iuris 

Stetinensis 2018,  nr 3 (23), s. 229-233. 

8. RODO w postępowaniu przed instytucjami finansowymi, (w:) Kinga Flaga-

Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński (red.), Ochrona danych osobowych w postępowaniach 

sądowych i przed organami administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, 

ISBN: 978-83-8160-631-8, s. 224-246. 

9. Informatyzacja rynku usług finansowych na przykładzie sektora usług płatniczych  

i bankowych, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński (red.), Prawo nowych 

technologii, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8223-513-5, s. 183-200. 
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10. Tajemnica przedsiębiorstwa w ustawie o finansach publicznych i niektórych innych 

ustawach, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, V. Nekrošius (red.), Tajemnica prawnie chroniona 

w prawie materialnym i procesowym, Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8198-410-2, s. 137-150. 

11. Przemiany prawne i ekonomiczne w Polsce oraz ich wpływy na zarządzanie finansami 

państwa i jednostek samorządu terytorialnego, Wydawca Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytet Szczeciński, ISBN: 978-83-945471-7-2, ss. 264, (współred. E. Kowalewska). 

12. Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydawca Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4,  

s. 456 (współred.: E. Kowalewska).  

 

W ramach tego obszaru badawczego, który cechuje się istotnym zróżnicowaniem 

tematycznym, za szczególnie interesujące uznano zagadnienia związane z procesem tworzenia 

sprawnego modelu nadzoru bankowego w RP. Ustalono, że ewolucja polskiego systemu 

nadzoru bankowego była częścią działań zmierzających do wzmocnienia globalnego 

bezpieczeństwa i stabilności systemów finansowych, przy czym najważniejsze cele,  

jakie wiązać należy z obecnym modelem nadzoru nad rynkiem finansowym to zapewnienie - 

poza wspomnianą wyżej stabilnością i bezpieczeństwem - również prawidłowego 

funkcjonowania rynku finansowego, jego transparentności oraz zaufania, co sprzyjać będzie 

zapewnieniu ochrony interesów uczestników tego rynku. W badaniach tych potwierdzono 

istotne znaczenie uregulowań prawa bankowego w procesie sprawnego zarządzania finansami 

publicznymi, zwłaszcza zaś z punktu widzenia dokonywania rozliczeń pieniężnych w ramach 

budżetu państwa. W obszarze tym zauważalna jest duża dynamika, wynikająca z postępujących 

procesów informatyzacji rynku usług finansowych, jak i wprowadzenia w życie innych 

uregulowań prawnych, jak np. dotyczących ochrony danych osobowych w postępowaniu przed 

instytucjami finansowymi. O znaczeniu tych zagadnień, możliwości ich interdyscyplinarnego 

ujmowania świadczą dwie zredagowane monografie wieloautorskie, , tj. pt. Przemiany prawne 

i ekonomiczne w Polsce oraz ich wpływy na zarządzanie finansami państwa i jednostek 

samorządu terytorialnego oraz pt. Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, jak również 

Sprawozdanie z IV edycji Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej „Prawne i ekonomiczne 

ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”. Dodać trzeba,  

że atrakcyjność naukowa tego obszaru badawczego przyczyniła się do zorganizowania  
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IV Edycji Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej w ramach współpracy z Narodowym 

Bankiem Polskim Oddziałem Okręgowy w Szczecinie. Wielogałęziowe spojrzenie na prawo 

finansowe i finansów publicznych skutkowało również kilkoma innymi publikacjami,  

w których skupiono się na problemach dotyczących nadzoru korporacyjnego w Polsce, 

związanych z informacją, należącą do istotnych zasobów przedsiębiorstwa i odgrywającą 

ważną rolę w jego funkcjonowaniu czy też finansowoprawnymi aspektami działalności 

sportowej. 

 

5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo artystyczną 

realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury,  

w szczególności zagranicznej  

 

W ramach istotnej aktywności naukowej realizowanej w zewnętrznych uczelniach wskazać 

należy na: 

1) staż naukowy w Uniwersytecie Wileńskim połączony z kwerendą biblioteczną w Vilnius 

University Library w Wilnie w okresie od 15 do 23 sierpnia 2021 r. 

W trakcie stażu naukowego zapoznałem się ze zbiorami stacjonarnymi i elektronicznymi tej 

biblioteki i zgromadził materiały, które wykorzystano w dalszych badaniach naukowych. W 

dniu 17 sierpnia 2021 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego wygłosiłem referat pt. 

The impact of the coronavirus pandemic on the condition of public finances in Poland - 

comments in the context of the financial situation of countries of the European Union, któremu 

towarzyszyła wymiana poglądów i inne rozmowy merytoryczne dotyczące zagadnień 

finansowoprawnych z pracownikami zatrudnionymi na Uniwersytecie Wileńskim. 

 

2) staż naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu (dalej: WPiA UMK) od 16 marca 2022 r. do 3 kwietnia 2022 r.  

Moim opiekunem naukowym był dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK. Założonym 

celem stażu naukowego było prowadzenie badań naukowych, a także poszerzenie wiedzy oraz 

umiejętności dotyczących prowadzenia badań naukowych. W jego trakcie przeprowadziłem 

kwerendę biblioteczną w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, zapoznałem się z wykorzystywanymi w tej Uczelni dostępnymi 

narzędziami poszukiwania krajowych i zagranicznych źródeł literatury prawa finansowego. Ze 
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stażem i prowadzonymi badaniami naukowymi związana jest publikacja w czasopiśmie 

naukowym „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” artykułu naukowego pt. Special 

Drawing Rights w ustawie o bezpieczeństwie morskim i ich wpływ na określanie wymiaru 

administracyjnych kar pieniężnych stanowiących źródło dochodów budżetu państwa. 

Prowadziłem ponadto wykład z przedmiotu „Finanse publiczne i prawo finansowe”, 

uczestniczyłem w ustaleniu założeń metodologicznych, koncepcji struktury  

i zakresu merytorycznego rozdziałów monografii naukowej, dotyczącej problemów 

praktycznych związanych ze stosowaniem przepisów DyscypFinPubU przez pracowników j.s.t. 

oraz w opracowaniu koncepcji ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej 

zagadnieniom odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W dniu 16 

grudnia 2022 r. wezmę udział w seminarium poświęconym tej tematyce, organizowanym przez 

WPiA UMK, na którym zaprezentowane będą kolejne wyniki badań, dotyczących stopnia 

szkodliwości czynu stanowiącego naruszenia dyscypliny finansów publicznych dla finansów 

publicznych. Seminarium skierowane jest do praktyków. Dokumenty potwierdzające powyższe 

aktywności stanowią załącznik nr 7. 

 

W obszarze rozwoju naukowego, który wiąże się ze współpracą naukową ująć należy również 

współpracę w projektach realizowanych przez:  

1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie. Aktywność w tym obszarze 

obejmowała uczestniczenie w inicjatywach naukowych organizowanych przez PTE Oddział 

w Szczecinie, m.in. czynny udział (wystąpienie pt. Problem wykorzystania środków 

publicznych związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem 

środków unijnych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących procedur 

– analiza wybranych zagadnień) oraz moderowanie jednego z paneli Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej Fundusze europejskie w regionach. Bariery  

i wyzwania współczesności w warunkach zrównoważonego rozwoju, która odbyła się  

w Szczecinie w dniach 21-22 listopada 2017 r., panel: Fundusze unijne a innowacyjność 

przedsiębiorstw. 

2. Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stettinensis wraz z WPiA US. Aktywność w tym 

obszarze obejmowała współorganizowanie siedmiu konferencji naukowych o zasięgu 

międzynarodowym oraz ogólnopolskim (w tym obsługę finansowo-księgową).  
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3. Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego PSUS. Aktywność w tym obszarze 

obejmowała współorganizowanie ogólnopolskiego Seminarium otwartego on-line  

pt. Wybrane rozwiązania prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  

w czasie epidemii, które odbyło się w Szczecinie 23 czerwca 2020 r. W ramach tego 

przedsięwzięcia wskazać należy na opracowanie redakcyjne materiałów poseminaryjnych, 

które były przekazane uczestnikom tego Seminarium, uczestniczenie w seminarium 

naukowym pt. Bieżące problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – przegląd 

orzecznictwa, które odbyło się 3 marca 2022 r. w Szczecinie. 

Wykaz członkostwa w międzynarodowych lub krajowych organizacjach lub towarzystwach 

naukowych wraz informacją o pełnionych funkcjach ujęto w załączniku nr 4. 

Ponadto wskazać można na podejmowanie również innych inicjatyw związanych z wymianą 

poglądów naukowych, które nie miały stałego charakteru, np. współpracę ze Stowarzyszeniem 

Edukacji i Badań Międzynarodowych – ERIA (moderowanie panelu podczas konferencji 

Seminaria Adenauera, pt. Czy Unia Europejska to projekt, który się wyczerpał?  

Test solidarności europejskiej podczas konfliktu zbrojnego w Ukrainie, 14 marca 2022 r.).  

 

Współpracuję również z Instytutem Analiz i Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o.,  

który obejmuje zespół ekspertów (w tym biegłych sądowych) sporządzających opinie  

i ekspertyzy ekonomiczne oraz prawne na potrzeby różnych organów, przede wszystkim 

publicznych takich jak sądy, prokuratury, kancelarie komornicze, a także prywatnych w oparciu 

o właściwą ww. naukom metodykę pracy. Współpraca ta obejmuje również konsultowanie 

problemów pojawiających się na etapie stosowania prawa w obszarze funkcjonowania 

jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów prawa prywatnego, co zazębia się  

z obszarem działania Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. (załącznik nr 9). 

 

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących 

naukę lub sztukę 

 

6.1. Osiągnięcia dydaktycznie 

W trakcie zatrudnienia na WPiA US od początku prowadziłem zajęcia (przed uzyskaniem 

stopnia doktora tylko ćwiczenia, a po uzyskaniu stopnia doktora również wykłady i seminaria 

dyplomowe) mieszczące się w zakresie prawa finansów publicznych, choć nie tylko. 
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Prowadziłem również inne zajęcia o charakterze dydaktycznym, przyjmujące postać 

wykładów, sesji, seminariów dla wszystkich studentów WPiA US (realizowanymi poza 

zajęciami dydaktycznymi), uczniów szkół średnich i podstawowych, studentów innych 

jednostek Uniwersytetu Szczecińskiego itd., a także liczne szkolenia specjalistyczne dotyczące 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasad gromadzenia  

i wydatkowania środków publicznych, finansowoprawnych aspektów zamówień publicznych, 

finansowoprawnych zagadnień związanych z działalnością kancelarii komorniczej itd. 

Szczegółowy wykaz przykładowych form aktywności dydaktycznej zawarto w załączniku  

nr 8. 

 

6.2. Osiągnięcia organizacyjne 

W ramach pełnionych funkcji na WPiA US wykazać można zaangażowanie w liczne 

przedsięwzięcia organizacyjne (m.in. związane z administracyjnym funkcjonowaniem WPiA 

US), dydaktyczne (np. wsparcie w trakcie dni otwartych kierunków), jak i badawczej 

(inaugurowanie konferencji naukowych, koordynowanie pracy merytorycznej Sekcji ds. 

Nauki). W dominującym zakresie aktywność skoncentrowano na wykonywaniu obowiązków 

dotyczących ewaluacji jakości działalności naukowej WPiA US. Działalność organizacyjna 

wiąże się również z pełnieniem funkcji ogólnouczelnianych, jak np. członka Senatu 

Uniwersytetu Szczecińskiego i jego Komisji ds. Budżetu i Finansów, funkcji Dyrektora 

Centrum Analiz Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego i kierownika merytorycznego 

projektu „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie”. Szczegółowe 

informacje dotyczące osiągnięć organizacyjnych znajdują się w załączniku nr 8. 

 

6.3. Osiągnięcia popularyzujące naukę 

Istotny obszar aktywności stanowi również działalność popularyzującą naukę. Wynika ona  

z przynależności do towarzystw i stowarzyszeń ogólnopolskich i międzynarodowych,  

a także związana jest z pracami badawczymi podejmowanymi w ramach Zespołu Badawczego 

Prawa Finansowego itp. Szczegółowy wykaz osiągnięć popularyzujących naukę znajduje się  

w załączniku nr 8 do wniosku. 

 

7. Oprócz kwestii wymienionych w pkt. 1-6, wnioskodawca może podać inne informacje, 

ważne z jego punktu widzenia, dotyczące jego kariery zawodowej 
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W obszarze tym zwrócić należy uwagę na kilkadziesiąt szkoleń, które umożliwiły podniesienie 

kompetencji istotnych z organizacyjnego, dydaktycznego, jak badawczego punktu widzenia. 

Ich wykaz stanowi załącznik nr 10 (w załączniku nr 22 ujęto skany certyfikatów i zaświadczeń). 

 

 

 

    ……………..……..………………. 

              (podpis wnioskodawcy) 
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