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Wojciech Bożek 

Dotacje z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej 

(dotacja uzdrowiskowa) a zachowanie  

dyscypliny finansów publicznych 

 

1. Uwagi wprowadzające 

Dotacje udzielane z budżetu państwa podlegają szczególnemu 

reżimowi prawnemu. Udzielane są bowiem w ściśle określonych warunkach, 

stanowiąc dodatkowe źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 

Gminy uzdrowiskowe, ze względu na swój szczególny status i rolę  

w zaspokajaniu potrzeb publicznych, mogą korzystać z dotacji z budżetu 

państwa, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.  

o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych1.  

W opracowaniu omówiono instytucję dotacji uzdrowiskowej i czyny, 

które mogą stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych powiązane 

z ww. instytucją prawa finansowego. 

 

2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego i źródła ich 

finansowania  

Zgodnie z konstytucyjną zasadą, zadania publiczne służące 

zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez 

jednostki samorządu terytorialnego2 jako zadania własne, przy czym, jeżeli 

                                                           
1 Ustawa z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 651  
z późn. zm.), ustawa przywoływana dalej jako u.l.u. 

2 Dalej j.s.t. 
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wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawą można zlecić j.s.t. 

wykonywanie innych zadań publicznych. W związku z powyższym,  

w polskim porządku finansowoprawnym przyjęty został dwojaki sposób 

finansowania zadań wykonywanych przez j.s.t. Z jednej bowiem strony 

statyczne ujęcie zasady adekwatności wskazuje na to, że j.s.t. zapewnia się 

udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, 

z drugiej natomiast, mając na względzie dynamiczne ujęcie ww. zasady 

wskazuje się na konieczność korelacji między zmianami w zakresie zadań  

i kompetencji j.s.t. a odpowiednimi zmianami w podziale dochodów 

publicznych. W Konstytucji RP3 wskazano na główne źródła dochodów j.s.t., 

tj. ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu 

państwa. Kolejność wskazanych wyżej źródeł finansowania zadań j.s.t. nie 

jest przypadkowa, gdyż w pierwszej kolejności j.s.t. powinny podejmować 

wszelkie możliwe inicjatywy gromadzenia własnych dochodów, a w sytuacji, 

gdy są one niewystarczające dla kompleksowego wykonywania nałożonych 

na nie zadań publicznych, uruchamiane są alternatywne źródła 

finansowania, w tym dotacje z budżetu państwa.  

W art. 46 u.l.u. wskazano, że gmina uzdrowiskowa oraz gmina 

posiadająca status obszaru ochrony uzdrowiskowej, poza zadaniami 

przewidzianymi przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym4, realizuje zadania własne związane z zachowaniem funkcji 

leczniczych uzdrowiska. Wskazany w u.l.u. katalog zadań nie jest 

wyczerpujący, dlatego obejmuje on w szczególności zadania w zakresie: 

1) gospodarki terenami, z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa 

uzdrowiskowego, ochrony złóż naturalnych surowców 

leczniczych oraz budowy lub innych czynności zabronionych  

w poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej; 

                                                           
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483  

z późn. zm.), dalej: Konstytucja RP. 
4 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.  

poz. 1515). 



177 

Dotacje z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej… 

 

2) ochrony warunków naturalnych uzdrowiska lub obszaru ochrony 

uzdrowiskowej oraz spełniania wymagań w zakresie 

dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza, natężenia 

hałasu, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, gospodarki 

odpadami, emisji pól elektromagnetycznych, o których mowa  

w odrębnych przepisach; 

3) tworzenia warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń 

lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury 

komunalnej w celu zaspokajania potrzeb osób przebywających  

w gminie w celu leczenia uzdrowiskowego; 

4) tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej 

przeznaczonej dla uzdrowisk lub obszarów ochrony 

uzdrowiskowej, związanej ze spełnieniem warunków, 

polegających na obowiązku posiadania infrastruktury technicznej 

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej,  

w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzenia 

gospodarki odpadami. 

Zgodnie z zasadą legalizmu, źródła dochodów j.s.t. uregulowano  

w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego5. 

Nałożenie na gminy uzdrowiskowe wskazanych wyżej zadań wiązać 

się musiało z przypisaniem tym gminom dodatkowych źródeł dochodów,  

tj. nie tylko dochodów własnych w postaci opłaty uzdrowiskowej, ale również 

dotacji z budżetu państwa, które będą stanowiły materialną podstawę 

wykonywania zadań publicznych6. 

                                                           
5 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.), ustawa przywoływana dalej jako u.d.j.s.t. 
6 Por. A. Niezgoda, Podział zasobów publicznych między administracje rządową  

a samorządową, Warszawa 2012, s. 19 i n. 
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Zgodnie z legalną definicją dotacji określoną w art. 126 u.f.p.7, 

dotacjami są podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki  

z budżetu państwa, budżetu j.s.t. oraz z państwowych funduszy celowych 

przeznaczone na podstawie u.f.p., odrębnych ustaw lub umów 

międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 

publicznych. Charakter prawny dotacji uzdrowiskowej, pomimo upływu już 

ponad dekady od uchwalenia u.l.u., nie został zdefiniowany i nadal budzi 

kontrowersje. Pomimo toczącej się dyskusji nad statusem prawnym dotacji 

uzdrowiskowej, tzn. dyskusji wynikającej z występowania w dotacji 

uzdrowiskowej elementów konstrukcyjnych charakterystycznych dla dotacji 

celowej, a z drugiej strony, na ustaleniu metod przyznawania i rozliczania tej 

dotacji na zasadach podobnych do subwencji, nie budzi jednak wątpliwości, 

że dotacja uzdrowiskowa realizuje zarówno funkcję finansowania zadań 

własnych, jak i funkcję bodźcową, która z punktu widzenia podziału zasobów 

publicznych pomiędzy administrację rządową, a samorządową jest funkcją 

drugorzędną8. W niniejszym opracowaniu uznano, że przedmiotowa dotacja 

jest dotacją celową, której istotę można określić jako przyznanie 

beneficjentowi niezbędnego zasobu środków finansowych na realizację 

(sfinansowanie) konkretnego zadania (najczęściej publicznego) w wyniku 

czego poniesie on wydatki. O wysokości tych wydatków i ich strukturze 

rodzajowej decyduje organ udzielający dotacji9. 

 

3. Dotacje z budżetu państwa jako źródło dochodów gmin 

uzdrowiskowych 

W art. 127 u.f.p. zdefiniowano dotacje celowe, wskazując, że są to 

środki przeznaczone na: 

                                                           
7 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.  

poz. 885 z późn. zm.), ustawa przywoływana dalej jako u.f.p. 
8 A. Niezgoda, Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową, 

Warszawa 2012, s. 210-212. 
9 Por. W. Lachiewicz, Prawo dotacyjne po reformie finansów publicznych, „Finanse 

Publiczne” 2010, nr 2, www.finansepubliczne.bdo.pl (dostęp 14.11.2015 r.).  

http://www.finansepubliczne.bdo.pl/
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1) finansowanie lub dofinansowanie: 

a) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych j.s.t. ustawami, 

b) ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu 

mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki 

inne niż j.s.t., 

c) bieżących zadań własnych j.s.t., 

d) ustawowych zadań agencji wykonawczych, 

e) zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, 

f) kosztów realizacji inwestycji; 

2) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie 

określonym  

w odrębnych ustawach. 

Ponadto dotacjami celowymi mogą być także środki przeznaczone na: 

1) realizację programów finansowanych z udziałem środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych, innych aniżeli środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające 

zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA), jak również inne środki wydatkowane przez podmioty 

realizujące te programy, inne niż państwowe jednostki 

budżetowe; 

2) realizację projektów pomocy technicznej finansowanych  

z udziałem środków europejskich i środków przeznaczonych na 

realizację programów w ramach celu Europejska Współpraca 

Terytorialna oraz programów, o których mowa w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 

października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie 

ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa  
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i Partnerstwa10 oraz programów Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa; 

3) finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez 

j.s.t. oraz inne podmioty, ze środków przekazywanych przez 

agencje wykonawcze, państwowe fundusze celowe oraz inne 

państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na 

podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań 

publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów 

badawczych, banków i spółek prawa handlowego; 

4) realizację programów finansowanych z udziałem środków 

przeznaczonych na realizację: programów w ramach celu 

Europejska Współpraca Terytorialna, programów, o których 

mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym 

przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego 

Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz programów 

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2004-2009, Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-

2009; 

5) współfinansowanie realizacji programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich; 

6) wyprzedzające finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, o którym 

mowa w odrębnych przepisach, w części podlegającej refundacji 

ze środków Unii Europejskiej. 

Mając na uwadze wyłącznie dotacje celowe dla j.s.t. wskazać należy, 

że udzielanie dotacji celowych dla ww. jednostek określają odrębne ustawy, 

przy czym kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących  

i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji 

                                                           
10 Dz.Urz. UE L 310 z 9.11.2006 r., s. 1. 



181 

Dotacje z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej… 

 

zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. Z kolei kwoty dotacji 

celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone odrębnymi ustawami j.s.t. określane są przez dysponentów części 

budżetowych według zasad przyjętych w budżecie państwa do określenia 

wydatków podobnego rodzaju, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. wskazano, że gmina uzdrowiskowa, 

której obszarowi lub jego części został nadany status uzdrowiska11, 

otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu 

opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok 

bazowy w rozumieniu u.d.j.s.t.  

Minister Finansów po zasięgnięciu opinii reprezentacji j.s.t. określił,  

w drodze rozporządzenia istotne kwestie dotyczące omawianej dotacji, 

kierując się potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadań gmin 

uzdrowiskowych. Jest to rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2006 r. Ministra 

Finansów w sprawie trybu i terminów ustalania oraz przekazania dotacji  

z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej12, które określa tryb i terminy 

ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej 

realizującej zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych 

uzdrowiska, o których mowa w ww. art. 46 u.l.u.  

 Kwotę dotacji z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej ustala się 

obecnie13 w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej 

                                                           
11 Uzdrowisko, zgodnie z art. 2 pkt 3 .u.l.u., stanowi obszar, na terenie którego prowadzone 

jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na 
jego obszarze naturalnych surowców leczniczych, spełniający warunki następujące warunki: 
posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych 
na zasadach określonych w ustawie; posiada klimat o właściwościach leczniczych 
potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie; na jego obszarze znajdują się zakłady 
lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do 
prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego; spełnia określone w przepisach o ochronie 
środowiska wymagania w stosunku do środowiska; posiada infrastrukturę techniczną w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także 
prowadzi gospodarkę odpadami, któremu został nadany status uzdrowiska. 

12 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów 
ustalania oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (Dz.U. Nr 103,  
poz. 705), dalej przywoływane jako rozporządzenie. 

13 W 2006 r. kwotę tej dotacji ustalono w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty 
miejscowej pobranej w miejscowości uzdrowiskowej w roku 2004, z kolei w na rok 2007 -  



182 

Wojciech Bożek 

pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu 

u.d.j.s.t. 

 Wpływy z tytułu opłaty uzdrowiskowej wykazywane są we wniosku 

gminy uzdrowiskowej o dotację na realizację zadań własnych związanych  

z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. Wzór wniosku określony 

został w załączniku do rozporządzenia. Z punktu widzenia omawianej  

w niniejszym opracowaniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, duże znaczenie ma rozwiązanie polegające na 

zobowiązaniu beneficjenta dotacji (gminę uzdrowiskową) do złożenia 

wniosku do właściwego wojewody w terminie do dnia 31 marca roku 

budżetowego, ze wskazaniem rocznych wpływów z tytułu opłaty 

uzdrowiskowej według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok 

bazowy. W rozporządzeniu określono również niezbędne elementy wniosku 

gminy uzdrowiskowej o przedmiotową dotację. We wniosku tym powinna być 

wskazana stawka opłaty, ustalona przez radę gminy, obowiązująca w roku 

poprzedzającym rok bazowy, a także liczba osobodni, za które pobrano 

opłatę oraz wysokość wpływów z tytułu opłaty pobranej w roku 

poprzedzającym rok bazowy. 

 Szczególna pozycja wojewody w przypadku omawianej dotacji wynika 

również z faktu, że właściwy wojewoda sprawdza prawidłowość 

sporządzonych wniosków pod względem rachunkowym oraz formalnym,  

a w przypadku stwierdzenia we wniosku braków lub błędów rachunkowych, 

wzywa gminę uzdrowiskową do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania. 

 W przypadku spełnienia wszystkich warunków określonych  

w rozporządzeniu, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego 

wojewoda przekazuje na rachunek budżetu gminy uzdrowiskowej kwotę 

                                                                                                                                        
w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty miejscowej pobranej w miejscowości 
uzdrowiskowej w roku 2005. 
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dotacji, co również ma istotne znaczenie z punktu widzenia efektywności 

wykorzystania środków z dotacji z budżetu państwa. 

 

4. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane  

z dotacjami z art. 49 u.l.u.  

Racjonalny ustawodawca, kierując się zamiarem stworzenia systemu 

ochrony prawnej, który gwarantowałby prawidłowy, niezakłócony  

i z poszanowaniem zasady gospodarności oraz efektywności przebieg 

działań i operacji składających się na finanse publiczne wprowadził do 

polskiego porządku finansowoprawnego ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r.  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych14,  

w założeniach regulującą w sposób kompleksowy materialne i proceduralne 

aspekty dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych w celu ochrony ładu i bezpieczeństwa w sektorze finansów 

publicznych, związanego nie tylko z gromadzeniem, ale także 

wydatkowaniem środków publicznych. W związku z powyższym, również  

w odniesieniu do gmin uzdrowiskowych, w części jej dochodów 

stanowiących dotacje z budżetu państwa zastosowanie będą miały przepisy 

tej ustawy.  

W literaturze przedmiotu dokonuje się podziału czynów stanowiących 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które są oparte na różnych 

kryteriach. Wiesława Miemiec15, dokonując funkcjonalnego podziału, do 

czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych zalicza 

m.in. wykorzystywanie środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub z przekroczeniem uprawnień w zakresie dysponowania środkami 

publicznymi, jak i przekazywanie i wykorzystywanie dotacji niezgodnie  

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

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.), ustawa dalej przywoływana jako 
u.n.d.f.p. 

15 W. Miemiec, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,  

(w:) R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo finansowe, cz. II., Warszawa 2011, s. 104. 
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z przeznaczeniem, nierozliczenie lub nieterminowe jej rozliczenie, a także 

ustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi lub niedokonanie terminowego 

zwrotu dotacji w prawidłowej wysokości. Z kolei, Zbigniew Ofiarski16, biorąc 

za kryterium obszar możliwego naruszenia dyscypliny finansów publicznych 

zaliczył naruszenia związane z dotacjami do kategorii naruszeń w zakresie 

wydatkowania środków publicznych. Dlatego też zachowanie polegające na 

przekazaniu lub udzieleniu17 dotacji z naruszeniem zasad lub trybu 

przekazywania lub udzielania dotacji, np. nie zawarcie umowy o dotację lub 

zawarcie umowy, która nie zawiera wszystkich niezbędnych postanowień; 

niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji oraz 

nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu stanowić będzie 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie wydatkowania 

środków publicznych18.  

Adresatami normy zawartej w art. 8 u.n.d.f.p. są podmioty, które 

udzielają dotacji. Podkreślić należy, że do wskazanego wyżej naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych dochodzi przykładowo wówczas,  

gdy ma miejsce faktyczne przekazanie beneficjentowi dotacji, którą organ 

przekazujący ustalił w sposób naruszający zasady lub tryb jej udzielania, 

przy czym, użycie łącznika „lub” wskazuje, że może mieć miejsce zarówno 

naruszenie zasad, jak i naruszenie trybu udzielania dotacji19. Z brzmienia art. 

8 u.n.d.f.p. wynika, że ustawodawca nie różnicuje odpowiedzialności za to 

naruszenie ze względu na rodzaj dotacji, jaka została udzielona, co z kolei 

                                                           
16 Z. Ofiarski, Prawo finansowe, Warszawa 2010, s. 435. 
17 Szerzej na temat rozróżnienia pojęcia: „udzielanie dotacji” oraz „przekazanie dotacji”: 

orzeczenie GKO z dnia 24 maja 2010 r., BDF1/4900/25/30-31/RN-14-15/10/637, BONDFP 
2010, nr 3, poz. 9. 

18 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, 
ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy  
o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilne (druk nr 2914 Sejmu RP III 
Kadencji); A. Nowojski, Nieprawidłowości dotyczące dotacji stanowiące naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, (w:) T. Bojkowski, J. Przybylska (red.), Dyscyplina finansów publicznych. 
Zasady odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne, Warszawa 2012, s. 110, 
114. 

19 Orzeczenie GKO z dnia 24 stycznia 2011 r., BDF1/4900/85/86/RN-16/09/3106, BONDFP 
2011, nr 2, poz. 7. 
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implikuje uznanie, że odpowiedzialność ta obejmuje wszystkie rodzaje 

dotacji20.  

W odróżnieniu od art. 8 u.n.d.f.p., który dotyczy podmiotów 

udzielających dotacje, w art. 9 u.n.d.f.p. wskazano naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych, które mogą być dokonane przez podmioty 

otrzymujące dotacje, tj. wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem 

określonym przez udzielającego dotację, nierozliczenie w terminie 

otrzymanej dotacji, niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej 

wysokości21. Mając powyższe na uwadze wskazać można, że niedozwolone 

jest nawet jedynie tymczasowe wykorzystanie środków niezgodnie z zawartą 

umową o dotację i wskazanym w niej przeznaczeniem, a dla uznania 

niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji nie jest konieczne 

oczekiwanie na złożenie całkowitego rozliczenia rzeczowego lub 

finansowego przez beneficjenta dotacji. Naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych wynikające z naruszenia zasad lub trybu jej udzielania nie jest 

także związane z uszczuplaniem środków publicznych. 

Należy przy tym mieć na uwadze to, że nie stanowi naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych działanie lub zaniechanie określone w art. 8 

i 9 u.n.d.f.p., którego przedmiotem są środki finansowe w wysokości 

nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego działania 

lub zaniechania - łącznie w roku budżetowym, kwoty minimalnej. Kwotą 

minimalną jest kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego  

w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

                                                           
20 Szerzej M. Dębowska- Sołtyk, P. Sołtyk, Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu 

gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako 
przedmiotom oceny audytu wewnętrznego, „Finanse Komunalne” 2012, nr 10, s. 64. 

21 M. Przybylska, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,  
(w:) A. Bieniaszewska, K. Stelmaszczyk, G. Czarnecki, M. Przybylska, U. Wycisk (red.), Dotacje 
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2011, s. 167-177. 
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Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy  

z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych22. 

Z punktu widzenia u.n.d.f.p., a zwłaszcza jej art. 8 ust. 1, w przypadku 

dotacji z art. 49 u.l.u. duże znaczenie będą miały postanowienia właściwej 

umowy dotacyjnej, która stanowi podstawę przyznania dotacji 

uzdrowiskowej. W u.f.p. wskazano, że dysponent części budżetowej lub 

dysponent środków, o których mowa w art. 127 ust. 2 u.f.p., udzielając 

dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, w przypadku 

gdy odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają trybu  

i zasad udzielania lub rozliczania tej dotacji, zawiera umowę, która określa  

w szczególności: 

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została 

przyznana,  

i termin jego wykonania; 

2) wysokość udzielonej dotacji; 

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 

danego roku budżetowego; 

4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji; 

5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 

dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania,  

a w przypadku zadania realizowanego za granicą - 30 dni od 

określonego w umowie dnia jego wykonania; 

6) tryb kontroli wykonania zadania; w umowie można postanowić, 

że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej. 

Z punktu widzenia omawianej dotacji udzielanej z budżetu państwa 

dla gmin uzdrowiskowych, warto również podkreślić, że uregulowania 

u.n.d.f.p. będą pozostawały w związku z przepisami wielu innych ustaw, 

                                                           
22 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. 

Dz.U. z 2015 r. poz. 111). 
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gdyż, przez zwrot „ustawa obowiązująca w czasie popełnienia naruszenia” 

należy rozumieć cały obowiązujący w danym czasie stan prawny odnoszący 

się do czynu, a zatem zarówno samą u.n.d.f.p., jak i inne ustawy finansowe, 

a także akty wykonawcze wydane na ich podstawie i w granicach wyraźnego 

upoważnienia zawartego w ustawie23.  

Warto ponadto przytoczyć orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej  

w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (GKO) z dnia 21 

lipca 2011 r.24, w którym słusznie zauważono, że: „(…) argumentacja  

o wykładni językowej, która w pojęciu „ustawa” miałaby mieścić 

rozporządzenia, ale już nie akty prawa innej rangi jest po prostu niespójna. 

Skoro oskarżenie dopuszcza możliwość kwalifikacji naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych jako niedochowania norm prawa miejscowego, to 

konsekwentnie należy stosować pozostałe regulacje odnoszące się do 

zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Inna interpretacja w niezasadny sposób różnicowałaby sytuację obwinionych 

w zależności od tego jakiej rangi akt prawny został naruszony ich 

postępowaniem.” 

Analiza uregulowań u.n.d.f.p., u.f.p. i u.l.u. (wraz z rozporządzeniem) 

wskazuje zatem na potrzebę stosowania szczegółowych i możliwie 

precyzyjnych postanowień w umowie dotacyjnej, gdyż stosowanie 

ogólnikowych sformułowań może prowadzić do utrudnień w pociągnięciu do 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także 

sprzyjać popełnianiu tych naruszeń. Podkreślić przy tym należy to,  

że przepisy u.n.d.f.p., ze względu na ich represyjny charakter, nie podlegają 

wykładni rozszerzającej, gdyż za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych osobom fizycznym grożą kary (podobne do stosowanych  

w innych postępowaniach dyscyplinarnych): upomnienie, nagana, kara 

                                                           
23 Por. orzeczenie GKO z dnia 12 października 2009 r., BDF1/4900/47/47/09/1540, 

LexPolonica nr 2555835. 
24 Orzeczenie GKO z dnia 29 września 2011 r. BDF1/4900/79/84/RN-24/11/2379, BONDFP 

2011, nr 4, poz. 13; orzeczenie GKO z dnia 21 lipca 2011 r., BDF1/4900/41/47/RN-13/11/1524, 
www.mf.gov.pl (dostęp: 7.11.2015 r.).  
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pieniężna, kara zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi. 

Warunkiem koniecznym pociągnięcia do omawianej 

odpowiedzialności jest przypisanie winy obwinionemu w naruszeniu 

konkretnej normy prawnej, a to z kolei wymaga wskazania w toku 

postępowania przed właściwą komisją orzekającą w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych zachowania stanowiącego opartą na prawie 

alternatywę wobec czynu podlegającego penalizacji. Działanie zgodne  

z prawem powinno być obiektywnie możliwe do zrealizowania. Jak bowiem 

wskazano w art. 19 u.n.d.f.p., odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych ponosi osoba fizyczna, która popełniła czyn 

naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez ustawę 

obowiązującą w czasie jego popełnienia, której można przypisać winę  

w czasie popełnienia naruszenia, jak również, która wydała polecenie 

wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.  

Nie można zatem przypisać winy, jeżeli naruszenia nie można było uniknąć 

mimo dołożenia staranności wymaganej od osoby odpowiedzialnej za 

wykonanie obowiązku, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych. Postanowienia 

umowy o dotację powinny zatem w sposób precyzyjny odzwierciedlać treść 

art. 150 u.f.p. W przeciwnym bowiem razie podmiot dotujący formułując 

wadliwie warunki umowy o dotację może postawić beneficjenta przed 

sytuacją obiektywnie uniemożliwiającą zachowanie zgodne z prawem. 

Prowadzić to będzie nie tylko do naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych w sposób przez beneficjenta niezamierzony (co de facto 

uniemożliwi skuteczne przypisanie winy), ale również pociągnie za sobą 

dalej idące konsekwencje, które wynikać będą z naruszenia zasad 

prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi, nieefektywnego 

wykorzystania środków publicznych itp.  
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Najważniejsze elementy umowy o dotację zostały wskazane w u.f.p., 

a tryb i terminy jej ustalania i przekazania w u.l.u. oraz doprecyzowane  

w rozporządzeniu, dlatego niedochowanie warunków umowy o dotację,  

która realizuje konkretne postanowienia aktów prawnych może narazić 

dotującego na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych.  

Ponadto należy stwierdzić, że również obecnie przyjęte przez 

ustawodawcę rozwiązania prawne mogą w pewnym stopniu sprzyjać 

naruszeniom dyscypliny finansów publicznych. W rozporządzeniu ustalono 

bowiem, że wniosek o udzielenie dotacji dla gminy uzdrowiskowej powinien 

być złożony do właściwego wojewody w terminie do dnia 31 marca roku 

budżetowego, ze wskazaniem rocznych wpływów z tytułu opłaty 

uzdrowiskowej według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok 

bazowy. Z orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych wynika, że środki 

z dotacji przekazywane są na realizację zadania publicznego 

wykonywanego w czasie przyszłym w stosunku do daty zawarcia umowy  

o dotację. Nie ma natomiast żadnych podstaw do uznania, że z dotacji 

udzielonej z budżetu j.s.t. może być finansowane lub dofinansowane 

zadanie zrealizowane przed zawarciem umowy o tę dotację. Wówczas także 

termin wykorzystania dotacji określony w umowie o dotację wyznaczony 

musiałby zostać na datę poprzedzającą zawarcie umowy, a tym samym nie 

można obejmować finansowaniem lub dofinansowaniem z dotacji celowej 

udzielanej z budżetu j.s.t. kosztów inwestycji, które zostały zrealizowane 

przed datą zawarcia umowy o dotację25. Pojawia się zatem znaczne 

utrudnienie realizacji zadań przez gminy uzdrowiskowe, które otrzymują 

dotację, o której mowa w art. 46 u.l.u. w drugiej połowie roku (do 31 

sierpnia), a tym samym ograniczone są warunki realizacji zadań 

                                                           
25 Uchwała Nr 85/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 

września 2014 r., www.bip.kielce.rio.gov.pl (dostęp: 7.11.2015 r.) oraz uchwała Nr 0102-125/14 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 11 czerwca 2014 r., 
www.rio.olsztyn.bip.net.pl (dostęp: 7.11.2015 r.).  

http://www.rio.olsztyn.bip.net.pl/
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finansowanych z omawianych dotacji do praktycznie ostatniego kwartału 

roku budżetowego.  

 

5. Wnioski końcowe 

Rozwiązania prawne przyjęte w zakresie trybu udzielania dotacji,  

o której mowa w art. 49 u.l.u. wymagają zmiany, zwłaszcza jeżeli chodzi  

o tryb udzielania tej dotacji i termin dotyczący wniosku o udzielenie dotacji. 

Wniosek o udzielenie dotacji musi bowiem być obecnie złożony przez gminę 

uzdrowiskową do właściwego wojewody do dnia 31 marca roku 

budżetowego. Takie rozwiązanie prawne stanowić może przyczynę 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ze względu na brak możliwości 

finansowania zadań przed złożeniem takiego wniosku, a więc nawet za 

pierwsze trzy miesiące danego roku budżetowego. Z kolei, faktyczny wpływ 

tych środków do gmin uzdrowiskowych w drugiej połowie roku budżetowego 

(do 31 sierpnia danego roku budżetowego) ogranicza w sposób znaczny 

czas możliwy do wykorzystania tych środków na realizację zadań 

określonych w art. 46 u.l.u. Gminie uzdrowiskowej mogą pozostać zaledwie 

cztery miesiące na wykorzystanie tych środków publicznych. Dowodzi to 

przede wszystkim niepraktyczności istniejących rozwiązań przyjętych  

w rozporządzeniu. Pośpiechowi w wydatkowaniu środków publicznych 

zawsze towarzyszyć będzie podwyższone ryzyko popełnienia błędu, który 

skutkować może wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych i przypisaniem odpowiedzialności na 

gruncie u.n.d.f.p. 

Podkreślić również należy ciężar obowiązku spoczywającego na 

podmiocie dotującym, który powinien bardzo skrupulatnie skonstruować 

warunki umowy o dotację, tj. w sposób możliwie precyzyjny, jasny i przede 

wszystkim oparty na aktualnie obowiązującym porządku prawnym. Należy 

bowiem mieć na uwadze, że beneficjent ma niewielki wpływ na ustalanie 

warunków umowy o dotację, co może stanowić w toku postępowania  
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o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przesłankę negatywną jego 

odpowiedzialności za czyn określony w u.n.d.f.p. 

 

Grants from the state budget for the commune, which area  

or part thereof has been given status of a spa in the manner 

specified in the act and maintaining fiscal discipline  

in public finances 

 

Abstract 

The paper discusses general issues relating to the award of grants to 

local government units, as well as the grant agreement and the violation of 

public finance discipline relating to the grant from the state budget, in 

particular grants of the commune, which area or part thereof has been given 

status of a spa in the manner specified in the act, as a source of revenue for 

this commune. Legal solutions of these institutions also was analyzed in the 

study. 

The author concludes that there is a need to maintain high precision in 

formulating the provisions of the grant agreement, because any ambiguity 

may favor an infringement of basic principles of proper management of 

public funds and result in liability for a breach of public finance discipline.  

In addition, the current legal solutions in terms of procedures for granting 

subsidies are, in the opinion of the author, impractical and may encourage 

violations of public finance discipline by beneficiaries of grants for the 

commune, which area or part thereof has been given status of a spa in the 

manner specified in the act. 

Keywords: purposeful grant, commune, which area or part thereof has been 

given status of a spa in the manner specified in the act, violation of public 

finance discipline. 


