
„12) polegajàcych na zapewnieniu dost´pu do
systemów gazowych lub elektroenergetycz-
nych;

13) przesy∏owych:

a) gazu w systemie gazowym,

b) energii elektrycznej w systemie elektro-
energetycznym;

14) bezpoÊrednio zwiàzanych z us∏ugami, o któ-
rych mowa w pkt 12 i 13.”;

7) w art. 45 w ust. 1 w pkt 9 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje pkt 10 w brzmieniu:

„10) gazu w systemie gazowym lub energii elek-
trycznej w systemie elektroenergetycznym.”;

8) w za∏àczniku nr 4 uchyla si´ poz. 13 i 14.

Art. 2. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏at-
ników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681) w art. 9 ust. 2
otrzymuje brzmienie:

„2. Obowiàzek dokonania zg∏oszenia aktualizacyjne-
go przez podatników, o których mowa w art. 6
ust. 1, wyst´puje równie˝ w przypadku, gdy po-
datnikom tym, w wyniku utraty prawa do zwol-
nienia od podatku od towarów i us∏ug lub rezy-
gnacji z tego prawa, zmieni∏a si´ w∏aÊciwoÊç na-
czelnika urz´du skarbowego; w tym przypadku
zg∏oszenia aktualizacyjnego dokonuje si´ naczel-
nikowi urz´du skarbowego w∏aÊciwemu w spra-
wach podatku od towarów i us∏ug, wraz ze zg∏o-
szeniem rejestracyjnym, o którym mowa
w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us∏ug.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lutego
2005 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 8, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 marca 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 17 grudnia 2004 r.

o odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i zakres odpowie-
dzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych, organy w∏aÊciwe oraz post´powanie
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych.

Art. 2. OkreÊlenia zawarte w dziale II: „finanse pu-
bliczne”, „Êrodki publiczne”, „jednostka sektora finan-
sów publicznych”, „bud˝et”, „plan finansowy”, „wy-
datek”, „dotacja”, „rezerwa bud˝etowa”, „sprawoz-
danie bud˝etowe” oraz „kontrola finansowa” majà
znaczenie nadane im w ustawie z dnia 26 listopada

1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, z póên. zm.1)), przy czym:

1) bud˝et — oznacza odpowiednio bud˝et paƒstwa
i bud˝et jednostki samorzàdu terytorialnego; 

2) rezerwa bud˝etowa — oznacza odpowiednio two-
rzonà w bud˝ecie rezerw´ celowà i rezerw´ ogólnà.

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do nale˝-
noÊci celnych i nale˝noÊci podatkowych stanowiàcych
dochody bud˝etu paƒstwa lub jednostki samorzàdu
terytorialnego.

DZIA¸ II

OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych

Rozdzia∏ 1

Zakres odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych

Art. 4. OdpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych podlegajà:

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135
i Nr 273, poz. 2703.



1) osoby wchodzàce w sk∏ad organu wykonujàcego
bud˝et lub plan finansowy jednostki sektora finan-
sów publicznych albo jednostki niezaliczanej do
sektora finansów publicznych otrzymujàcej Êrodki
publiczne lub zarzàdzajàcego mieniem tych jedno-
stek;

2) kierownicy jednostek sektora finansów publicz-
nych;

3) pracownicy jednostek sektora finansów publicz-
nych, którym powierzono okreÊlone obowiàzki
w zakresie gospodarki finansowej lub czynnoÊci
przewidziane w przepisach o zamówieniach pu-
blicznych;

4) osoby gospodarujàce Êrodkami publicznymi prze-
kazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora fi-
nansów publicznych.

Art. 5. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów pu-
blicznych jest:

1) nieustalenie nale˝noÊci Skarbu Paƒstwa, jednost-
ki samorzàdu terytorialnego lub innej jednostki
sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej
nale˝noÊci w wysokoÊci ni˝szej ni˝ wynikajàca
z prawid∏owego obliczenia; 

2) niepobranie lub niedochodzenie nale˝noÊci Skar-
bu Paƒstwa, jednostki samorzàdu terytorialnego
lub innej jednostki sektora finansów publicznych
albo pobranie lub dochodzenie tej nale˝noÊci
w wysokoÊci ni˝szej ni˝ wynikajàca z prawid∏owe-
go obliczenia;

3) niezgodne z przepisami umorzenie nale˝noÊci
Skarbu Paƒstwa, jednostki samorzàdu terytorial-
nego lub innej jednostki sektora finansów publicz-
nych albo dopuszczenie do przedawnienia tej na-
le˝noÊci;

4) niedochodzenie nadmiernie lub nienale˝nie po-
branych Êrodków pochodzàcych:

a) z bud˝etu Unii Europejskiej,

b) ze êróde∏ zagranicznych, niepodlegajàcych
zwrotowi, innych ni˝ wymienione w lit. a.

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora
finansów publicznych do uszczuplenia wp∏ywów na-
le˝nych Skarbowi Paƒstwa, jednostce samorzàdu tery-
torialnego lub innej jednostce sektora finansów pu-
blicznych wskutek zaniedbania lub niewype∏nienia
obowiàzków w zakresie kontroli finansowej.

3. Przepisy ust. 1 pkt 1—3 i ust. 2 nie majà zastoso-
wania do nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek, do poboru któ-
rych sà obowiàzani Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
i Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego.

Art. 6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicz-
nych jest:

1) nieprzekazanie do bud˝etu w nale˝nej wysokoÊci
pobranych dochodów nale˝nych Skarbowi Paƒ-
stwa lub jednostce samorzàdu terytorialnego lub
nieterminowe przekazanie tych dochodów; 

2) niedokonanie wp∏aty do bud˝etu w nale˝nej wy-
sokoÊci nadwy˝ki dochodów w∏asnych przez jed-
nostk´ bud˝etowà, nadwy˝ki Êrodków obroto-
wych przez zak∏ad bud˝etowy albo cz´Êci zysku
przez gospodarstwo pomocnicze jednostki bud˝e-
towej lub nieterminowe dokonanie tej wp∏aty.

Art. 7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicz-
nych jest przeznaczenie dochodów, z wy∏àczeniem do-
chodów w∏asnych oraz dochodów gromadzonych na
rachunku funduszu motywacyjnego, uzyskiwanych
przez jednostk´ bud˝etowà na wydatki ponoszone
w tej jednostce.

Art. 8. Naruszeniem dyscypliny finansów publicz-
nych jest:

1) przekazanie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu
jej udzielania;

2) nierozliczenie przekazanej dotacji lub nietermino-
we rozliczenie tej dotacji;

3) nieustalenie kwoty dotacji podlegajàcej zwrotowi
do bud˝etu.

Art. 9. Naruszeniem dyscypliny finansów publicz-
nych jest:

1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznacze-
niem okreÊlonym przez udzielajàcego dotacj´;

2) nierozliczenie otrzymanej dotacji lub nietermino-
we rozliczenie tej dotacji;

3) niedokonanie zwrotu dotacji w nale˝nej wysoko-
Êci lub nieterminowe dokonanie zwrotu tej dotacji.

Art. 10. Naruszeniem dyscypliny finansów publicz-
nych jest dokonanie zmiany w bud˝ecie lub planie fi-
nansowym jednostki sektora finansów publicznych
bez upowa˝nienia albo z przekroczeniem zakresu upo-
wa˝nienia. 

Art. 11. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów pu-
blicznych jest dokonanie wydatku ze Êrodków publicz-
nych bez upowa˝nienia albo z przekroczeniem zakresu
upowa˝nienia.

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora
finansów publicznych do dokonania wydatku powo-
dujàcego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej
w rocznym planie finansowym jednostki wskutek za-
niedbania lub niewype∏nienia obowiàzków w zakresie
kontroli finansowej.

Art. 12. Naruszeniem dyscypliny finansów publicz-
nych jest przeznaczenie Êrodków rezerwy bud˝etowej
na inny cel ni˝ okreÊlony w decyzji o ich przyznaniu.

Art. 13. Naruszeniem dyscypliny finansów publicz-
nych jest:

1) przyznanie lub przekazanie Êrodków pochodzà-
cych z bud˝etu Unii Europejskiej oraz innych Êrod-
ków pochodzàcych ze êróde∏ zagranicznych, nie-
podlegajàcych zwrotowi, bez zachowania lub z na-
ruszeniem procedur obowiàzujàcych przy ich
przyznaniu lub przekazaniu;
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2) przyznanie lub przekazanie Êrodków na realizacj´
zadaƒ Wspólnej Polityki Rolnej bez zachowania
procedur obowiàzujàcych przy uruchamianiu tych
Êrodków;

3) wykorzystanie Êrodków, o których mowa w pkt 1,
niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie
z obowiàzujàcymi procedurami.

Art. 14. Naruszeniem dyscypliny finansów publicz-
nych jest nieop∏acenie przez jednostk´ sektora finan-
sów publicznych:

1) sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne,

2) sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne,

3) sk∏adek na Fundusz Pracy,

4) sk∏adek na Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ
Pracowniczych,

5) wp∏at na Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych

— albo ich op∏acenie w kwocie ni˝szej ni˝ wynikajàca
z prawid∏owego obliczenia lub z przekroczeniem ter-
minu zap∏aty.

Art. 15. Naruszeniem dyscypliny finansów publicz-
nych jest zaciàgni´cie zobowiàzania bez upowa˝nienia
albo z przekroczeniem zakresu upowa˝nienia do zacià-
gania zobowiàzaƒ jednostki sektora finansów publicz-
nych.

Art. 16. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów pu-
blicznych jest niewykonanie zobowiàzania jednostki
sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest
zap∏ata odsetek, kar lub op∏at. 

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora
finansów publicznych do niewykonania zobowiàzania
jednostki, którego termin p∏atnoÊci up∏ynà∏, wskutek
zaniedbania lub niewype∏nienia obowiàzków w zakre-
sie kontroli finansowej.

Art. 17. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów pu-
blicznych jest udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcy, który nie zosta∏ wybrany w trybie
okreÊlonym w przepisach o zamówieniach pu-
blicznych; 

2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach pu-
blicznych dotyczàcych:

a) przes∏anek stosowania poszczególnych trybów
udzielenia zamówienia publicznego,

b) obowiàzku zamieszczenia og∏oszenia w post´-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

c) obowiàzku uzyskania wymaganej zgody Preze-
sa Urz´du Zamówieƒ Publicznych;

3) którego przedmiot lub warunki zosta∏y okreÊlone
w sposób naruszajàcy zasady uczciwej konkurencji;

4) z innym, ni˝ wymienione w pkt 1—3, naruszeniem
przepisów o zamówieniach publicznych, je˝eli na-

ruszenie to mia∏o wp∏yw na wynik post´powania
o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego:

1) bez zachowania formy pisemnej;

2) na czas nieoznaczony, z wy∏àczeniem przypadków
okreÊlonych w przepisach o zamówieniach pu-
blicznych;

3) na czas d∏u˝szy ni˝ 3 lata bez wymaganej zgody
Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych;

4) przed ostatecznym rozstrzygni´ciem protestu
z naruszeniem przepisów o zamówieniach pu-
blicznych.

3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
jest uniewa˝nienie post´powania o udzielenie zamó-
wienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamó-
wieniach publicznych, okreÊlajàcych przes∏anki upo-
wa˝niajàce do uniewa˝nienia tego post´powania.

4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
jest niez∏o˝enie przez cz∏onka komisji przetargowej lub
innà osob´ wyst´pujàcà w post´powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w imieniu zamawiajàcego
oÊwiadczeƒ wymaganych przepisami o zamówieniach
publicznych.

5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
jest niewy∏àczenie z post´powania o udzielenie zamó-
wienia publicznego osoby podlegajàcej wy∏àczeniu
z takiego post´powania na podstawie przepisów o za-
mówieniach publicznych.

6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicz-
nych. 

7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora
finansów publicznych do pope∏nienia naruszenia dys-
cypliny finansów publicznych, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 5, wskutek zaniedbania
lub niewype∏nienia obowiàzków w zakresie kontroli fi-
nansowej.

Art. 18. Naruszeniem dyscypliny finansów publicz-
nych jest:

1) zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia in-
wentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie
inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami
ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowo-
Êci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên. zm.2) ); 

2) wykazanie w sprawozdaniu bud˝etowym danych
niezgodnych z danymi wynikajàcymi z ewidencji
ksi´gowej.
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146,
poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.



Rozdzia∏ 2

Zasady odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych

Art. 19. 1. OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych ponosi osoba, która po-
pe∏ni∏a czyn naruszajàcy dyscyplin´ finansów publicz-
nych okreÊlony przez ustaw´ obowiàzujàcà w czasie
jego pope∏nienia.

2. OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych ponosi osoba, której mo˝na przy-
pisaç win´ w czasie pope∏nienia naruszenia.

3. OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych ponosi tak˝e osoba, która wyda-
∏a polecenie wykonania czynu naruszajàcego dyscy-
plin´ finansów publicznych. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ do czynów, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 16 ust. 2
oraz art. 17 ust. 7.

Art. 20. 1. Osoba, o której mowa w art. 4 pkt 1,
uczestniczàca w podejmowaniu uchwa∏y zawierajàcej
polecenie lub upowa˝nienie do pope∏nienia czynu na-
ruszajàcego dyscyplin´ finansów publicznych, w przy-
padku niezg∏oszenia sprzeciwu do tej uchwa∏y, odpo-
wiada na zasadach okreÊlonych w art. 19 ust. 3.

2. Za zg∏oszenie sprzeciwu, o którym mowa
w ust. 1, uwa˝a si´ zg∏oszenie sprzeciwu do uchwa∏y
na piÊmie albo ustnie do protoko∏u, jak równie˝ g∏oso-
wanie przeciwko uchwale w przypadku g∏osowania
imiennego.

Art. 21. Naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych uwa˝a si´ za pope∏nione w czasie, w którym
sprawca dzia∏a∏ lub zaniecha∏ dzia∏ania, do którego by∏
obowiàzany.

Art. 22. 1. OdpowiedzialnoÊç jest ponoszona za-
równo za umyÊlne, jak i nieumyÊlne naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych.

2. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
jest pope∏nione umyÊlnie, je˝eli sprawca mia∏ zamiar
je pope∏niç, to jest chcia∏ je pope∏niç albo przewidujàc
mo˝liwoÊç jego pope∏nienia na to si´ godzi∏.

3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
jest pope∏nione nieumyÊlnie, je˝eli sprawca nie majàc
zamiaru jego pope∏nienia pope∏ni∏ je jednak na skutek
niezachowania ostro˝noÊci wymaganej w danych oko-
licznoÊciach, mimo ˝e mo˝liwoÊç pope∏nienia naru-
szenia dyscypliny finansów publicznych przewidywa∏
albo móg∏ przewidzieç.

Art. 23. 1. NieÊwiadomoÊç tego, ˝e dzia∏anie lub
zaniechanie stanowi naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, nie wy∏àcza odpowiedzialnoÊci, chyba ˝e
nieÊwiadomoÊç by∏a usprawiedliwiona.

2. Nie pope∏nia naruszenia dyscypliny finansów
publicznych osoba, która z powodu choroby psychicz-
nej lub innego zak∏ócenia czynnoÊci psychicznych nie

mog∏a w czasie czynu rozpoznaç jego znaczenia lub
pokierowaç swoim post´powaniem.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´, gdy zak∏ócenie
czynnoÊci psychicznych zosta∏o spowodowane wpra-
wieniem si´ w stan nietrzeêwoÊci lub odurzenia w wy-
niku w∏asnego dzia∏ania.

Art. 24. 1. Je˝eli w czasie orzekania w sprawie
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych obo-
wiàzuje ustawa inna ni˝ w czasie pope∏nienia tego na-
ruszenia, stosuje si´ ustaw´ nowà, z tym ˝e nale˝y sto-
sowaç ustaw´ obowiàzujàcà w czasie pope∏nienia na-
ruszenia, je˝eli jest ona wzgl´dniejsza dla sprawcy.

2. Je˝eli wed∏ug nowej ustawy okreÊlone dzia∏anie
lub zaniechanie obj´te orzeczeniem nie stanowi ju˝
naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ukaranie
ulega zatarciu z mocy prawa.

Art. 25. 1. OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych jest niezale˝na od odpo-
wiedzialnoÊci okreÊlonej innymi przepisami prawa,
z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. W razie wszcz´cia post´powania w sprawie
o przest´pstwo, przest´pstwo skarbowe, wykroczenie
albo wykroczenie skarbowe, o czyn stanowiàcy rów-
noczeÊnie naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych, post´powanie o naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych zawiesza si´ do czasu zakoƒczenia
post´powania karnego, post´powania w sprawie
o wykroczenie albo post´powania w sprawie o prze-
st´pstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. 

3. W razie prawomocnego skazania za przest´p-
stwo, przest´pstwo skarbowe, wykroczenie albo wy-
kroczenie skarbowe, b´dàce równoczeÊnie narusze-
niem dyscypliny finansów publicznych, wszcz´te po-
st´powanie o naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych podlega umorzeniu.

Art. 26. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finan-
sów publicznych dzia∏anie lub zaniechanie, o którym
mowa w art. 7, 11, 12, 15 i w art. 16 ust. 2, skutkujàce
przekroczeniem uprawnieƒ do wydatkowania Êrod-
ków publicznych, do zaciàgania zobowiàzaƒ albo nie-
wykonaniem zobowiàzaƒ w kwocie nieprzekraczajàcej
w roku bud˝etowym ∏àcznie przeci´tnego wynagro-
dzenia miesi´cznego w gospodarce narodowej w roku
poprzednim og∏oszonego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie
z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏ado-
wym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U. z 1996 r.
Nr 70, poz. 335, z póên. zm.3)), zwanego dalej „prze-
ci´tnym wynagrodzeniem”.
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Art. 27. 1. Nie dochodzi si´ odpowiedzialnoÊci za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przy-
padku dzia∏ania lub zaniechania podj´tego wy∏àcznie
w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego. 

2. Zdarzeniem losowym, o którym mowa w ust. 1,
jest zdarzenie wywo∏ane przez czynniki zewn´trzne,
którego nie mo˝na przewidzieç z pewnoÊcià, w szcze-
gólnoÊci zagra˝ajàce bezpoÊrednio ˝yciu lub zdrowiu
ludzi lub gro˝àce powstaniem szkody niewspó∏miernie
wi´kszej ni˝ spowodowana dzia∏aniem lub zaniecha-
niem naruszajàcym dyscyplin´ finansów publicznych.

Art. 28. 1. Nie dochodzi si´ odpowiedzialnoÊci za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, którego
stopieƒ szkodliwoÊci dla finansów publicznych jest
znikomy.

2. Przy ocenie stopnia szkodliwoÊci naruszenia
dyscypliny finansów publicznych dla finansów pu-
blicznych uwzgl´dnia si´ wag´ naruszonych obowiàz-
ków, sposób i okolicznoÊci ich naruszenia, a tak˝e
skutki naruszenia, bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci:

1) wysokoÊç uszczuplonych Êrodków publicznych; 

2) kwot´ Êrodków publicznych niewp∏aconych lub
niezwróconych na w∏aÊciwy rachunek bud˝etu
paƒstwa, jednostki samorzàdu terytorialnego lub
innej jednostki sektora finansów publicznych;

3) kwot´ Êrodków publicznych wydatkowanych bez
upowa˝nienia lub z jego przekroczeniem albo nie-
zgodnie z przeznaczeniem;

4) wysokoÊç zobowiàzaƒ zaciàgni´tych bez upowa˝-
nienia lub z jego przekroczeniem;

5) kwot´ odsetek, kar i op∏at zap∏aconych wskutek
zw∏oki w op∏aceniu nale˝noÊci.

Art. 29. 1. Osoba, która naruszy∏a dyscyplin´ finan-
sów publicznych wskutek wykonania polecenia prze-
∏o˝onego albo kierownika jednostki, albo dysponenta
Êrodków publicznych, organu nadzorujàcego lub or-
ganu za∏o˝ycielskiego, nie ponosi odpowiedzialnoÊci,
je˝eli przed wykonaniem polecenia zg∏osi∏a pisemnie
zastrze˝enie i, pomimo tego zastrze˝enia, otrzyma∏a
pisemne potwierdzenie wykonania polecenia albo po-
lecenie nie zosta∏o odwo∏ane albo zmienione. W tym
przypadku odpowiedzialnoÊç ponosi osoba, która
podpisa∏a si´ pod pisemnym poleceniem wykonania
polecenia, a przy braku takiego dokumentu — osoba,
która wyda∏a polecenie.

2. Osoba, która naruszy∏a dyscyplin´ finansów pu-
blicznych wskutek wykonania uchwa∏y organu, o któ-
rym mowa w art. 4 pkt 1, nie ponosi odpowiedzialno-
Êci, je˝eli przed wykonaniem uchwa∏y zg∏osi∏a pisem-
nie zastrze˝enie i, pomimo tego zastrze˝enia, otrzyma-
∏a pisemne potwierdzenie wykonania uchwa∏y lub
uchwa∏a nie zosta∏a uchylona albo zmieniona; w tym
przypadku odpowiedzialnoÊç ponosi ka˝dy z cz∏onków
organu, który podpisa∏ si´ pod pisemnym potwierdze-
niem wykonania uchwa∏y, a przy braku takiego doku-
mentu — ka˝dy z cz∏onków organu, który nie zg∏osi∏
sprzeciwu do uchwa∏y, która nie zosta∏a uchylona albo
zmieniona.

Art. 30. Ukaranie osoby odpowiedzialnej za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych nie ogranicza
praw Skarbu Paƒstwa, jednostki samorzàdu terytorial-
nego lub innej jednostki sektora finansów publicznych
do dochodzenia odszkodowania za poniesionà szkod´.

Rozdzia∏ 3

Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
oraz ich wymiar

Art. 31. 1. Karami za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych sà:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) kara pieni´˝na;

4) zakaz pe∏nienia funkcji zwiàzanych z dysponowa-
niem Êrodkami publicznymi.

2. Kar´ pieni´˝nà wymierza si´ w wysokoÊci od
jednokrotnoÊci do trzykrotnoÊci miesi´cznego wyna-
grodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych — obliczonego jak wy-
nagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego — na-
le˝nego w roku, w którym dosz∏o do tego naruszenia. 

3. Je˝eli nie jest mo˝liwe ustalenie wysokoÊci wy-
nagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, kar´ pieni´˝nà
wymierza si´ w wysokoÊci od jednokrotnoÊci do pi´-
ciokrotnoÊci przeci´tnego wynagrodzenia.

4. Kar´ zakazu pe∏nienia funkcji zwiàzanych z dys-
ponowaniem Êrodkami publicznymi wymierza si´ na
okres od roku do 5 lat.

Art. 32. 1. Ukaranie karà nagany lub karà pieni´˝-
nà wywo∏uje, okreÊlone w odr´bnych przepisach,
skutki wynikajàce z ujemnej lub negatywnej oceny
kwalifikacyjnej.

2. Ukaranie karà zakazu pe∏nienia funkcji zwiàza-
nych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi wyklu-
cza, przez czas okreÊlony w orzeczeniu o ukaraniu,
mo˝liwoÊç:

1) pe∏nienia funkcji: 

a) kierownika, zast´pcy kierownika lub dyrektora
generalnego,

b) cz∏onka zarzàdu, 

c) skarbnika, g∏ównego ksi´gowego lub zast´pcy
g∏ównego ksi´gowego,

d) kierownika lub zast´pcy kierownika komórki
bezpoÊrednio odpowiedzialnej za wykonywa-
nie bud˝etu lub planu finansowego

— jednostki sektora finansów publicznych;

2) reprezentowania interesów majàtkowych Skarbu
Paƒstwa, jednostki samorzàdu terytorialnego lub
innej jednostki sektora finansów publicznych; 

3) cz∏onkostwa w organach stanowiàcych, nadzor-
czych i wykonawczych paƒstwowych i samorzà-
dowych osób prawnych. 
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3. Ukaranie karà zakazu pe∏nienia funkcji zwiàza-
nych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi nie
ogranicza prawa wybieralnoÊci (biernego prawa wy-
borczego) na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Art. 33. 1. Organ orzekajàcy w sprawach o naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych wymierza ka-
r´ wed∏ug swego uznania, w granicach okreÊlonych
w ustawie, uwzgl´dniajàc skutki i stopieƒ szkodliwoÊci
naruszenia dyscypliny finansów publicznych dla fi-
nansów publicznych, stopieƒ winy, jak równie˝ cele
kary w zakresie spo∏ecznego oddzia∏ywania oraz cele
zapobiegawcze i dyscyplinujàce, które ma osiàgnàç
w stosunku do ukaranego.

2. Wymierzajàc kar´, organ orzekajàcy uwzgl´dnia
motywy i sposób dzia∏ania, okolicznoÊci dzia∏ania lub
zaniechania, jak równie˝ w∏aÊciwoÊci, warunki osobi-
ste osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, jej doÊwiadczenie zawodowe,
sposób wywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych
oraz zachowanie po naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych. 

3. OkolicznoÊci wp∏ywajàce na wymiar kary
uwzgl´dnia si´ tylko co do osoby, której dotyczà.

Art. 34. 1. Kar´ okreÊlonà w art. 31 ust. 1 pkt 4 wy-
mierza si´ w przypadku ra˝àcego naruszenia dyscypli-
ny finansów publicznych, a w szczególnoÊci dzia∏ania
lub zaniechania:

1) którego skutkiem jest znaczàce uszczuplenie Êrod-
ków publicznych, zaciàgni´cie bez upowa˝nienia
zobowiàzaƒ albo zap∏ata znacznej kwoty odsetek,
kar lub op∏at;

2) Êwiadczàcego o nagannym niedope∏nieniu obo-
wiàzku nale˝ytej starannoÊci zawodowej;

3) Êwiadczàcego o uporczywym lekcewa˝eniu zasad
gospodarowania Êrodkami publicznymi.

2. Kar´ okreÊlonà w art. 31 ust. 1 pkt 4 mo˝na wy-
mierzyç w przypadku ponownego ukarania za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych.

Art. 35. Kar´ upomnienia wymierza si´ w przypad-
ku naruszenia dyscypliny finansów publicznych po-
pe∏nionego nieumyÊlnie lub w przypadku gdy stopieƒ
szkodliwoÊci naruszenia dyscypliny finansów publicz-
nych nie jest znaczny.

Art. 36. 1. W przypadkach zas∏ugujàcych na szcze-
gólne uwzgl´dnienie mo˝na, bioràc pod uwag´ rodzaj
i okolicznoÊci naruszenia dyscypliny finansów publicz-
nych lub w∏aÊciwoÊci i warunki osobiste sprawcy na-
ruszenia dyscypliny finansów publicznych, wymierzyç
kar´ ∏agodniejszego rodzaju, a nawet odstàpiç od jej
wymierzenia.

2. Jako okolicznoÊci ∏agodzàce mo˝na uwzgl´dniç
w szczególnoÊci:

1) dzia∏anie lub zaniechanie ze szczególnych pobu-
dek lub w szczególnych warunkach, zas∏ugujàcych
na uwzgl´dnienie, w tym w celu zapobie˝enia
szkodzie w mieniu publicznym;

2) wyró˝nianie si´ przed pope∏nieniem naruszenia
dyscypliny finansów publicznych wzorowym spe∏-
nianiem obowiàzków zawodowych; 

3) przyczynienie si´ do usuni´cia szkodliwych na-
st´pstw naruszenia dyscypliny finansów publicz-
nych lub podj´cie o to staraƒ.

3. Odstàpienia od wymierzenia kary nie stosuje si´
wobec sprawcy naruszenia dyscypliny finansów pu-
blicznych pope∏nionego w czasie, gdy nie uleg∏o zatar-
ciu ukaranie prawomocnie orzeczone za inne narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych.

Art. 37. Sprawcy, który dopuÊci∏ si´ kilku czynów
stanowiàcych naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych, a sprawa o te czyny jest obj´ta jednym post´po-
waniem, wymierza si´ jednà kar´ za wszystkie czyny.

Rozdzia∏ 4

Przedawnienie oraz zatarcie ukarania

Art. 38. 1. KaralnoÊç naruszenia dyscypliny finan-
sów publicznych ustaje, je˝eli od czasu jego pope∏nie-
nia up∏yn´∏y 3 lata. Je˝eli jednak w tym okresie 
wszcz´to post´powanie o naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych, karalnoÊç ustaje z up∏ywem 2 lat
od zakoƒczenia tego okresu.

2. W razie stwierdzenia niewa˝noÊci prawomocne-
go postanowienia lub orzeczenia komisji orzekajàcej
w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych, karalnoÊç ustaje po up∏ywie 2 lat od dnia stwier-
dzenia niewa˝noÊci prawomocnego postanowienia
lub orzeczenia. 

3. W razie uchylenia prawomocnego postanowie-
nia lub orzeczenia komisji orzekajàcej w sprawie o na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych, karalnoÊç
ustaje po up∏ywie 2 lat od dnia uchylenia prawomoc-
nego postanowienia lub orzeczenia. 

4. W razie wznowienia post´powania w sprawie
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych zakoƒ-
czonego prawomocnym postanowieniem lub orzecze-
niem, karalnoÊç ustaje po up∏ywie 2 lat od dnia wyda-
nia postanowienia o wznowieniu post´powania.

Art. 39. 1. Nie mo˝na wykonaç kary za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, je˝eli od dnia upra-
womocnienia si´ orzeczenia up∏yn´∏y 2 lata.

2. Przedawnienie wykonania kary nie biegnie
w okresie wstrzymania z urz´du jej wykonania, wsku-
tek zaskar˝enia do sàdu prawomocnego orzeczenia
zgodnie z art. 169, a w przypadku kary pieni´˝nej tak˝e
w okresie odroczenia tej kary lub jej sp∏aty w ratach.

Art. 40. 1. Zatarcie ukarania za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych nast´puje z mocy prawa,
je˝eli od dnia wykonania kary lub przedawnienia jej
wykonania up∏yn´∏y 2 lata.

2. W razie odstàpienia od wymierzenia kary zatar-
cie ukarania z mocy prawa nast´puje po up∏ywie roku
od dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia.

3. Z chwilà zatarcia ukarania uwa˝a si´ je za nieby∏e.
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Art. 41. Na wniosek ukaranego lub jego prze∏o˝o-
nego, pozytywnie zaopiniowany przez G∏ównego
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e posta-
nowiç o zatarciu ukarania za naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych przed up∏ywem terminu, o któ-
rym mowa w art. 40 ust. 1 i 2.

DZIA¸ III

Organy w∏aÊciwe w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozdzia∏ 1

Organy orzekajàce w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych

Art. 42. 1. Organami orzekajàcymi w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierw-
szej instancji sà komisje orzekajàce w sprawach o na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwane da-
lej „komisjami orzekajàcymi”. 

2. Organem orzekajàcym w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych drugiej instancji jest
G∏ówna Komisja Orzekajàca w Sprawach o Narusze-
nie Dyscypliny Finansów Publicznych, zwana dalej
„G∏ównà Komisjà Orzekajàcà”. 

3. Kadencja komisji orzekajàcych i G∏ównej Komi-
sji Orzekajàcej trwa 4 lata.

Art. 43. 1. W sk∏ad komisji orzekajàcej wchodzi
przewodniczàcy, jeden lub dwóch jego zast´pców i od
5 do 21 cz∏onków komisji.

2. W sk∏ad G∏ównej Komisji Orzekajàcej wchodzi
przewodniczàcy, jeden lub dwóch jego zast´pców
i 21 cz∏onków Komisji.

Art. 44. 1. Przewodniczàcy kieruje pracà komisji
orzekajàcych i G∏ównej Komisji Orzekajàcej, czuwa
nad sprawnym przebiegiem post´powania i w tym ce-
lu wydaje postanowienia i zarzàdzenia oraz podejmu-
je inne czynnoÊci okreÊlone w ustawie.

2. Zast´pca przewodniczàcego, w zakresie spraw
przekazanych przez przewodniczàcego, podejmuje
wszystkie czynnoÊci okreÊlone w ustawie dla prze-
wodniczàcego.

3. Przewodniczàcy, ich zast´pcy i cz∏onkowie komi-
sji orzekajàcych i G∏ównej Komisji Orzekajàcej sà obo-
wiàzani do udzia∏u w szkoleniach z zakresu problema-
tyki finansów publicznych i prawa.

Art. 45. 1. Cz∏onkowie komisji orzekajàcych i G∏ów-
nej Komisji Orzekajàcej sà niezawiÊli w zakresie orze-
kania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych i podlegajà tylko przepisom prawa.

2. Cz∏onkowie komisji orzekajàcych i G∏ównej Ko-
misji Orzekajàcej orzekajà w granicach okreÊlonych
ustawà oraz na mocy przekonania opartego na ocenie
dowodów, rozstrzygajà samodzielnie nasuwajàce si´

zagadnienia prawne i nie sà zwiàzani rozstrzygni´cia-
mi innych organów, z wyjàtkiem prawomocnego wy-
roku sàdu.

Rozdzia∏ 2

Komisje orzekajàce i ich w∏aÊciwoÊç

Art. 46. Komisjami orzekajàcymi sà:

1) wspólna komisja orzekajàca;

2) resortowe komisje orzekajàce przy ministrach kie-
rujàcych dzia∏em lub dzia∏ami administracji rzàdo-
wej;

3) komisja orzekajàca przy Szefie Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów;

4) regionalne komisje orzekajàce przy regionalnych
izbach obrachunkowych.

Art. 47. 1. Wspólna komisja orzekajàca orzeka
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych w zakresie realizacji bud˝etu paƒstwa w cz´-
Êciach:

1) Kancelaria Sejmu;

2) Kancelaria Senatu;

3) Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

4) Sàd Najwy˝szy;

5) Naczelny Sàd Administracyjny;

6) Trybuna∏ Konstytucyjny;

7) Najwy˝sza Izba Kontroli;

8) Rzecznik Praw Obywatelskich;

9) Rzecznik Praw Dziecka;

10) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji;

11) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;

12) Instytut Pami´ci Narodowej — Komisja Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

13) Krajowe Biuro Wyborcze;

14) Paƒstwowa Inspekcja Pracy;

15) Krajowa Rada Sàdownictwa.

2. Wspólna komisja orzekajàca orzeka równie˝
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych w odniesieniu do jednostek otrzymujàcych
Êrodki publiczne przekazane z cz´Êci bud˝etu paƒstwa
okreÊlonych w ust. 1.

Art. 48. Resortowa komisja orzekajàca orzeka
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych w zakresie dotyczàcym:

1) realizacji bud˝etu paƒstwa w cz´Êciach, którymi
dysponuje minister kierujàcy dzia∏em lub dzia∏ami
administracji rzàdowej, z wy∏àczeniem Êrodków
przekazanych jednostkom, o których mowa
w art. 51 pkt 1 i 4;
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2) organów i jednostek podleg∏ych lub nadzorowa-
nych przez ministra oraz jednostek im podleg∏ych
lub przez nie nadzorowanych;

3) innych jednostek otrzymujàcych Êrodki publiczne
przekazane z cz´Êci bud˝etu paƒstwa lub innych
Êrodków publicznych, którymi dysponuje minister
lub organy i jednostki, o których mowa w pkt 2.

Art. 49. Resortowa komisja orzekajàca przy mini-
strze w∏aÊciwym do spraw administracji publicznej
orzeka tak˝e w sprawach o naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych w zakresie dotyczàcym:

1) osób pe∏niàcych funkcje wojewody, wicewojewo-
dy, dyrektora generalnego urz´du wojewódzkiego
i g∏ównego ksi´gowego cz´Êci bud˝etowej, której
dysponentem jest wojewoda;

2) osób pe∏niàcych funkcje marsza∏ka województwa,
cz∏onka zarzàdu województwa i g∏ównego ksi´go-
wego bud˝etu województwa (skarbnika woje-
wództwa).

Art. 50. Komisja orzekajàca przy Szefie Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów orzeka w sprawach o naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie
dotyczàcym:

1) realizacji bud˝etu Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów;

2) samorzàdowych kolegiów odwo∏awczych;

3) organów i jednostek nadzorowanych przez Preze-
sa Rady Ministrów oraz jednostek im podleg∏ych
lub przez nie nadzorowanych, z wy∏àczeniem
osób, o których mowa w art. 49 pkt 1, oraz jedno-
stek, o których mowa w art. 51 pkt 3;

4) osób pe∏niàcych funkcje sekretarza stanu, podse-
kretarza stanu, dyrektora generalnego naczelnego
lub centralnego urz´du administracji rzàdowej
i g∏ównego ksi´gowego cz´Êci bud˝etowej, z wy-
∏àczeniem osób, o których mowa w art. 49 pkt 1;

5) innych jednostek otrzymujàcych Êrodki publiczne
przekazane z cz´Êci bud˝etu paƒstwa lub innych
Êrodków publicznych, którymi dysponuje Szef
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub organy
i jednostki wymienione w pkt 3.

Art. 51. Regionalna komisja orzekajàca orzeka
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych w zakresie dotyczàcym:

1) jednostek samorzàdu terytorialnego, ich zwiàz-
ków i stowarzyszeƒ, z wy∏àczeniem osób, o któ-
rych mowa w art. 49 pkt 2;

2) realizacji bud˝etu wojewody;

3) jednostek podleg∏ych i nadzorowanych przez wo-
jewod´;

4) samorzàdowych jednostek organizacyjnych, w tym
samorzàdowych osób prawnych;

5) innych jednostek otrzymujàcych Êrodki publiczne
przekazane z bud˝etów jednostek samorzàdu tery-
torialnego lub innych Êrodków publicznych, który-
mi dysponujà te jednostki;

6) innych jednostek w zakresie Êrodków otrzyma-
nych z bud˝etu wojewody lub z innych Êrodków,
którymi dysponuje wojewoda.

Rozdzia∏ 3

Zasady powo∏ywania komisji orzekajàcych
i G∏ównej Komisji Orzekajàcej

Art. 52. Przewodniczàcego, jego zast´pc´ oraz
cz∏onków wspólnej komisji orzekajàcej powo∏uje i od-
wo∏uje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Sà oni po-
wo∏ywani spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez:

1) Szefa Kancelarii Prezydenta;

2) Marsza∏ka Sejmu;

3) Marsza∏ka Senatu;

4) Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli;

5) Rzecznika Praw Obywatelskich;

6) Rzecznika Praw Dziecka;

7) Przewodniczàcego Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji;

8) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobo-
wych;

9) Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

10) Kierownika Krajowego Biura Wyborczego;

11) G∏ównego Inspektora Pracy;

12) Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego;

13) Prezesa Naczelnego Sàdu Administracyjnego;

14) Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego;

15) Przewodniczàcego Krajowej Rady Sàdownictwa.

Art. 53. 1. Przewodniczàcych komisji, o których
mowa w art. 46 pkt 2—4, i ich zast´pców powo∏uje
i odwo∏uje, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych, Prezes Rady Ministrów. Sà oni
powo∏ywani spoÊród kandydatów zg∏oszonych, odno-
Ênie do:

1) resortowej komisji orzekajàcej przy ministrze kie-
rujàcym dzia∏em lub dzia∏ami administracji rzàdo-
wej — przez tego ministra;

2) komisji orzekajàcej przy Szefie Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów — przez Szefa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów;

3) regionalnej komisji orzekajàcej przy regionalnej
izbie obrachunkowej — przez prezesa tej izby.

2. Cz∏onków komisji, o których mowa w art. 46
pkt 2—4, powo∏uje i odwo∏uje, na wniosek przewodni-
czàcego komisji orzekajàcej, Prezes Rady Ministrów.

Art. 54. 1. Przewodniczàcego G∏ównej Komisji
Orzekajàcej i jego zast´pc´ powo∏uje i odwo∏uje, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych, Prezes Rady Ministrów.
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2. Cz∏onków G∏ównej Komisji Orzekajàcej powo∏u-
je i odwo∏uje, na wniosek Przewodniczàcego tej Komi-
sji, Prezes Rady Ministrów.

Art. 55. 1. W sk∏ad komisji orzekajàcej oraz G∏ów-
nej Komisji Orzekajàcej powo∏uje si´ osob´, która wy-
razi∏a zgod´ na prac´ w komisji oraz:

1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pe∏ni praw
publicznych;

2) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

3) nie by∏a prawomocnie skazana za przest´pstwo
lub przest´pstwo skarbowe pope∏nione umyÊlnie;

4) nie by∏a prawomocnie ukarana za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych;

5) posiada wy˝sze wykszta∏cenie, z zastrze˝eniem
ust. 2;

6) posiada odpowiednià wiedz´ z zakresu problema-
tyki finansów publicznych i prawa oraz niezb´dne
doÊwiadczenie zawodowe.

2. Przewodniczàcy komisji orzekajàcej oraz G∏ów-
nej Komisji Orzekajàcej oraz ich zast´pcy powinni po-
siadaç wy˝sze wykszta∏cenie prawnicze lub ekono-
miczne.

3. Nie mo˝na ∏àczyç cz∏onkostwa w komisji orzeka-
jàcej i G∏ównej Komisji Orzekajàcej, byç cz∏onkiem
wi´cej ni˝ jednej komisji orzekajàcej, a tak˝e ∏àczyç
cz∏onkostwa w tych komisjach z funkcjà rzecznika dys-
cypliny finansów publicznych, G∏ównego Rzecznika
Dyscypliny Finansów Publicznych lub ich zast´pców.

4. Cz∏onkiem wspólnej komisji orzekajàcej nie mo-
˝e byç kierownik i zast´pca kierownika komórki bezpo-
Êrednio odpowiedzialnej za wykonanie bud˝etu paƒ-
stwa w zakresie cz´Êci, o których mowa w art. 47
ust. 1. 

5. Cz∏onkiem resortowej komisji orzekajàcej nie
mo˝e byç kierownik i zast´pca kierownika komórki
bezpoÊrednio odpowiedzialnej za wykonanie bud˝etu
paƒstwa w zakresie cz´Êci, której dysponentem jest
w∏aÊciwy minister, lub planu finansowego jednostki
bud˝etowej — urz´du obs∏ugujàcego ministra. 

6. Cz∏onkiem komisji orzekajàcej przy Szefie Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów nie mo˝e byç kierow-
nik i zast´pca kierownika komórki bezpoÊrednio odpo-
wiedzialnej za wykonywanie bud˝etu paƒstwa w za-
kresie cz´Êci Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

7. Cz∏onkiem regionalnej komisji orzekajàcej nie
mo˝e byç kierownik i zast´pca kierownika komórki
bezpoÊrednio odpowiedzialnej za wykonywanie bu-
d˝etu paƒstwa w zakresie cz´Êci, której dysponentem
jest wojewoda, lub planu finansowego jednostki bu-
d˝etowej — urz´du wojewódzkiego. 

Art. 56. 1. Przed up∏ywem kadencji cz∏onkostwo
w komisji orzekajàcej lub G∏ównej Komisji Orzekajàcej
wygasa w razie:

1) rezygnacji z cz∏onkostwa;

2) Êmierci;

3) utraty obywatelstwa polskiego;

4) utraty praw publicznych;

5) utraty pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych;

6) prawomocnego skazania za przest´pstwo lub
przest´pstwo skarbowe pope∏nione umyÊlnie;

7) prawomocnego ukarania za naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych; 

8) powo∏ania na stanowisko, o którym mowa
w art. 55 ust. 4—7;

9) zniesienia lub po∏àczenia organów, przy których
powo∏ano komisje orzekajàce.

2. Cz∏onka komisji orzekajàcej lub G∏ównej Komisji
orzekajàcej mo˝na odwo∏aç w razie:

1) nieusprawiedliwionego niewykonywania przez
niego obowiàzków lub ra˝àco niedba∏ego ich wy-
konywania; 

2) zachowania uchybiajàcego godnoÊci cz∏onka ko-
misji;

3) trwa∏ej niemo˝noÊci wykonywania obowiàzków
cz∏onka komisji.

3. Przepisy ust. 1 i 2 oraz art. 55 stosuje si´ odpo-
wiednio do przewodniczàcych i zast´pców przewodni-
czàcego komisji. 

4. WygaÊni´cie cz∏onkostwa w komisji orzekajàcej
stwierdza przewodniczàcy komisji, a wygaÊni´cie
cz∏onkostwa przewodniczàcego komisji lub jego za-
st´pcy — stwierdza Przewodniczàcy G∏ównej Komisji
Orzekajàcej.

5. WygaÊni´cie cz∏onkostwa w G∏ównej Komisji
Orzekajàcej stwierdza Przewodniczàcy G∏ównej Komi-
sji Orzekajàcej, a wygaÊni´cie cz∏onkostwa Przewodni-
czàcego G∏ównej Komisji Orzekajàcej lub jego zast´p-
cy stwierdza Prezes Rady Ministrów. 

6. Sk∏ad komisji orzekajàcej lub G∏ównej Komisji
Orzekajàcej mo˝e byç uzupe∏niony w czasie trwania
kadencji.

Rozdzia∏ 4

Organy w∏aÊciwe do wype∏niania funkcji
oskar˝yciela

Art. 57. 1. Organami w∏aÊciwymi do prowadzenia
post´powania wyjaÊniajàcego w sprawach o narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych oraz wype∏niania
funkcji oskar˝yciela w pierwszej instancji sà rzecznicy
dyscypliny finansów publicznych, zwani dalej „rzecz-
nikami dyscypliny”, i ich zast´pcy.

2. Zast´pca rzecznika dyscypliny w zakresie spraw
przekazanych przez rzecznika dyscypliny wykonuje za-
dania i podejmuje wszystkie czynnoÊci okreÊlone
w ustawie dla rzecznika dyscypliny.
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3. W zakresie sprawowanej funkcji rzecznik dyscy-
pliny jest prze∏o˝onym swoich zast´pców.

Art. 58. 1. Organem w∏aÊciwym do wype∏niania
funkcji oskar˝yciela w drugiej instancji jest G∏ówny
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, zwany da-
lej „G∏ównym Rzecznikiem”, i jego zast´pcy.

2. Zast´pca G∏ównego Rzecznika w zakresie spraw
przekazanych przez G∏ównego Rzecznika wykonuje za-
dania i podejmuje wszystkie czynnoÊci okreÊlone
w ustawie dla G∏ównego Rzecznika.

3. G∏ówny Rzecznik jest w zakresie sprawowanej
funkcji prze∏o˝onym swoich zast´pców oraz rzeczni-
ków dyscypliny i ich zast´pców. 

4. Rzecznicy dyscypliny i ich zast´pcy sà obowiàza-
ni do udzia∏u w szkoleniach z zakresu problematyki fi-
nansów publicznych i prawa.

Art. 59. W zakresie sprawowanej funkcji G∏ówny
Rzecznik, rzecznik dyscypliny i ich zast´pcy dzia∏ajà na
rzecz finansów publicznych oraz reprezentujà w pro-
wadzonym post´powaniu interesy Skarbu Paƒstwa,
jednostek samorzàdu terytorialnego i innych jedno-
stek sektora finansów publicznych.

Rozdzia∏ 5

Zasady powo∏ywania G∏ównego Rzecznika
i rzeczników dyscypliny

Art. 60. 1. G∏ównego Rzecznika powo∏uje i odwo-
∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw finansów publicznych.

2. Zast´pców G∏ównego Rzecznika powo∏uje i od-
wo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek G∏ównego
Rzecznika.

Art. 61. Rzecznika dyscypliny w∏aÊciwego w spra-
wach rozpatrywanych przez wspólnà komisj´ orzeka-
jàcà i jego zast´pców powo∏uje i odwo∏uje Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 62. 1. Rzeczników dyscypliny w∏aÊciwych
w sprawach rozpatrywanych przez komisje, o których
mowa w art. 46 pkt 2—4, i ich zast´pców, powo∏uje
i odwo∏uje G∏ówny Rzecznik.

2. G∏ówny Rzecznik zwraca si´ do Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujàcych dzia∏a-
mi administracji rzàdowej oraz prezesów regional-
nych izb obrachunkowych o przedstawienie, w termi-
nie 30 dni, kandydatów na rzeczników dyscypliny lub
zast´pców rzecznika.

3. G∏ówny Rzecznik mo˝e powo∏aç rzecznika dys-
cypliny lub zast´pc´ rzecznika w∏aÊciwego w spra-
wach rozpoznawanych przez wi´cej ni˝ jednà komisj´
orzekajàcà, jak równie˝ spoÊród innych osób, ni˝ wy-
mienione w ust. 2, pod warunkiem uzyskania pozy-
tywnej opinii Szefa Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, w∏aÊciwego ministra albo prezesa regionalnej
izby obrachunkowej. 

4. G∏ówny Rzecznik mo˝e, na wniosek lub z urz´-
du, wyznaczyç do prowadzenia post´powania lub wy-
pe∏niania obowiàzków oskar˝yciela w danej sprawie
innego, ni˝ wynika to z jego w∏aÊciwoÊci, rzecznika
dyscypliny lub jego zast´pc´.

Art. 63. 1. Rzecznikiem dyscypliny lub jego zast´p-
cà mo˝e byç osoba, która wyrazi∏a zgod´ na pe∏nienie
funkcji rzecznika dyscypliny oraz:

1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pe∏ni praw
publicznych;

2) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

3) nie by∏a prawomocnie skazana za przest´pstwo
lub przest´pstwo skarbowe pope∏nione umyÊlnie;

4) nie by∏a prawomocnie ukarana za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych;

5) posiada wy˝sze wykszta∏cenie prawnicze lub eko-
nomiczne;

6) posiada odpowiednià wiedz´ z zakresu problema-
tyki finansów publicznych i prawa oraz niezb´dne
doÊwiadczenie zawodowe.

2. Do rzeczników dyscypliny i ich zast´pców stosu-
je si´ odpowiednio przepisy art. 55 ust. 4—7. Funkcji
rzecznika dyscypliny, G∏ównego Rzecznika i ich za-
st´pców nie mo˝na ∏àczyç z cz∏onkostwem w komisji
orzekajàcej lub G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

Art. 64. O powo∏aniu lub odwo∏aniu rzecznika dys-
cypliny lub jego zast´pcy powiadamia si´ odpowied-
nio Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w∏aÊci-
wego ministra, prezesa regionalnej izby obrachunko-
wej i przewodniczàcego komisji orzekajàcej.

Rozdzia∏ 6

Uprawnienia cz∏onków organów orzekajàcych
i rzeczników oraz funkcjonowanie i obs∏uga komisji

i rzeczników

Art. 65. 1. Przewodniczàcym, ich zast´pcom, cz∏on-
kom komisji orzekajàcych oraz G∏ównej Komisji Orze-
kajàcej, rzecznikom dyscypliny, G∏ównemu Rzeczniko-
wi i ich zast´pcom, z zastrze˝eniem ust. 6, przys∏uguje
rycza∏towe wynagrodzenie miesi´czne wyp∏acane
z bud˝etu paƒstwa.

2. WysokoÊç rycza∏towego wynagrodzenia mie-
si´cznego, o którym mowa w ust. 1, cz∏onka komisji
orzekajàcej i G∏ównej Komisji Orzekajàcej wynosi od-
powiednio 0,2 i 0,4 przeci´tnego wynagrodzenia.

3. WysokoÊç rycza∏towego wynagrodzenia mie-
si´cznego, o którym mowa w ust. 1, przewodniczàcego
komisji orzekajàcej i Przewodniczàcego G∏ównej Komi-
sji Orzekajàcej wynosi odpowiednio 0,4 i 0,8 przeci´t-
nego wynagrodzenia.

4. WysokoÊç rycza∏towego wynagrodzenia mie-
si´cznego, o którym mowa w ust. 1, zast´pcy prze-
wodniczàcego komisji orzekajàcej i G∏ównej Komisji
Orzekajàcej wynosi odpowiednio 0,3 i 0,6 przeci´tne-
go wynagrodzenia.
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5. WysokoÊç rycza∏towego wynagrodzenie mie-
si´cznego, o którym mowa w ust. 1, G∏ównego Rzecz-
nika i jego zast´pcy wynosi odpowiednio
0,8 i 0,6 przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego,
a rzecznika dyscypliny i jego zast´pcy odpowiednio
0,4 i 0,3 tego wynagrodzenia.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie
przys∏uguje osobom powo∏anym spoÊród osób za-
trudnionych w komórce organizacyjnej zapewniajàcej
obs∏ug´ prawnà i administracyjno-technicznà, o której
mowa w art. 70 ust. 1 i 2.

Art. 66. 1. Cz∏onkom sk∏adu orzekajàcego, oskar˝y-
cielowi i protokolantowi, o ile protokolant nie wykonu-
je obowiàzków wynikajàcych z zatrudnienia, przys∏u-
guje wynagrodzenie rycza∏towe za udzia∏ w rozprawie
lub posiedzeniu.

2. WysokoÊç rycza∏towego wynagrodzenia, o któ-
rym mowa w ust. 1, przewodniczàcego sk∏adu orzeka-
jàcego komisji orzekajàcej wynosi 0,08, cz∏onka sk∏adu
orzekajàcego i oskar˝yciela 0,07 przeci´tnego wyna-
grodzenia, a protokolanta 0,05 tego wynagrodzenia.

3. WysokoÊç rycza∏towego wynagrodzenia, o któ-
rym mowa w ust. 1, przewodniczàcego sk∏adu orzeka-
jàcego G∏ównej Komisji Orzekajàcej wynosi 0,12,
cz∏onka sk∏adu orzekajàcego i oskar˝yciela wynosi
0,1 przeci´tnego wynagrodzenia, a protokolanta 0,05
tego wynagrodzenia.

4. Je˝eli cz∏onek sk∏adu orzekajàcego zosta∏ wy-
znaczony do rozpoznania w tym samym dniu wi´cej
ni˝ jednej sprawy, przys∏uguje mu wynagrodzenie ry-
cza∏towe jak za jednà rozpraw´ lub posiedzenie. Prze-
pis stosuje si´ odpowiednio do protokolanta.

Art. 67. 1. O powo∏aniu w sk∏ad komisji orzekajàcej
lub G∏ównej Komisji Orzekajàcej albo do pe∏nienia
funkcji rzecznika dyscypliny, G∏ównego Rzecznika i ich
zast´pców, zawiadamia si´ osob´ powo∏anà oraz jej
pracodawc´.

2. O wygaÊni´ciu cz∏onkostwa albo odwo∏aniu ze
sk∏adu komisji orzekajàcej lub G∏ównej Komisji Orze-
kajàcej przed up∏ywem kadencji albo odwo∏aniu
z funkcji rzecznika, G∏ównego Rzecznika lub ich za-
st´pcy, zawiadamia si´ osob´ odwo∏anà lub której
cz∏onkostwo wygas∏o oraz jej pracodawc´. 

3. Wypowiedzenie przez pracodawc´ stosunku
pracy z osobà wchodzàcà w sk∏ad komisji orzekajàcej
lub G∏ównej Komisji Orzekajàcej, a tak˝e w okresie
6 miesi´cy po up∏ywie kadencji, wygaÊni´ciu cz∏onko-
stwa lub odwo∏aniu ze sk∏adu komisji — w przypadku
gdy jest on pracownikiem jednostki sektora finansów
publicznych — wymaga uprzedniej zgody Przewodni-
czàcego G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

Art. 68. 1. Pracodawca osoby powo∏anej w sk∏ad
komisji orzekajàcej lub G∏ównej Komisji Orzekajàcej
albo pe∏niàcej funkcj´ rzecznika dyscypliny, G∏ównego
Rzecznika lub ich zast´pcy jest obowiàzany zwolniç jà
na czas niezb´dny do wywiàzania si´ ze sprawowanej
funkcji albo udzia∏u w szkoleniach, okreÊlonych

w art. 44 ust. 3 oraz art. 58 ust. 4, z zachowaniem pra-
wa do wynagrodzenia za ten czas. Podstawà do zwol-
nienia z pracy jest wezwanie lub pismo przewodniczà-
cego komisji orzekajàcej lub G∏ównej Komisji Orzeka-
jàcej albo rzecznika dyscypliny lub G∏ównego Rzeczni-
ka.

2. Pracodawca osoby wezwanej na rozpraw´
w charakterze Êwiadka jest obowiàzany zwolniç jà
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas nie-
obecnoÊci w pracy. Podstawà do zwolnienia z pracy
jest wezwanie przewodniczàcego komisji orzekajàcej
lub G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

Art. 69. 1. Osobom wchodzàcym w sk∏ad komisji
orzekajàcych i G∏ównej Komisji Orzekajàcej, rzeczni-
kom dyscypliny, G∏ównemu Rzecznikowi i ich zast´p-
com przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu i noclegów,
zgodnie z przepisami o wysokoÊci oraz warunkach
ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom
zatrudnionym w paƒstwowej lub samorzàdowej jed-
nostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych
na obszarze kraju.

2. Âwiadkom wezwanym na rozpraw´ przys∏uguje
zwrot kosztów przejazdu, zgodnie z przepisami o wy-
sokoÊci oraz warunkach ustalania nale˝noÊci przys∏u-
gujàcych pracownikom zatrudnionym w paƒstwowej
lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu-
∏u podró˝y s∏u˝bowych na obszarze kraju.

Art. 70. 1. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Szef Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, ministrowie oraz prezesi regionalnych izb obra-
chunkowych zapewniajà siedzib´, obs∏ug´ prawnà
i administracyjno-technicznà komisji orzekajàcej oraz
rzecznika i jego zast´pcy w∏aÊciwych w sprawach tej
komisji, a tak˝e ponoszà wydatki zwiàzane z ich funk-
cjonowaniem, wyp∏atà wynagrodzeƒ i szkoleniem,
z zastrze˝eniem ust. 3, oraz zwrotem Êwiadkom kosz-
tów przejazdu, finansowane z bud˝etu paƒstwa.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych zapewnia siedzib´, obs∏ug´ prawnà i organiza-
cyjno-technicznà G∏ównej Komisji Orzekajàcej, G∏ów-
nego Rzecznika i jego zast´pców, a tak˝e ponosi wy-
datki zwiàzane z ich funkcjonowaniem, wyp∏atà wyna-
grodzeƒ i szkoleniem oraz zwrotem Êwiadkom kosz-
tów przejazdu, finansowane z bud˝etu paƒstwa. 

3. W przypadku powo∏ania rzecznika dyscypliny
lub jego zast´pcy spoÊród kandydatów niezg∏oszo-
nych przez organy, o których mowa w art. 62 ust. 2,
wydatki zwiàzane z wyp∏atà mu wynagrodzenia i szko-
leniem ponosi minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych.

Art. 71. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) regulamin dzia∏ania komisji orzekajàcych i G∏ów-
nej Komisji Orzekajàcej,

2) zakres zadaƒ organizacyjno-prawnej i biurowej
obs∏ugi komisji orzekajàcych, rzeczników dyscy-
pliny oraz G∏ównej Komisji Orzekajàcej i G∏ówne-
go Rzecznika,
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3) warunki organizowania i prowadzenia szkolenia
cz∏onków komisji orzekajàcych, G∏ównej Komisji
Orzekajàcej i rzeczników dyscypliny,

4) rodzaje dokumentacji kwalifikowanej jako mate-
ria∏y archiwalne oraz terminy, w których akta
spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych podlegajà zniszczeniu w ca∏oÊci lub w cz´Êci
albo przekazaniu archiwom paƒstwowym

— majàc na uwadze zapewnienie sprawnego i sku-
tecznego dzia∏ania organów w∏aÊciwych w sprawach
naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

DZIA¸ IV

Post´powanie w sprawach o naruszenie
dyscypliny f inansów publicznych

Rozdzia∏ 1

Zasady post´powania w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Art. 72. 1. Post´powanie w sprawie o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, zwane dalej „post´-
powaniem”, jest dwuinstancyjne.

2. Post´powanie obejmuje post´powanie wyja-
Êniajàce prowadzone przez rzecznika dyscypliny, po-
st´powanie przed komisjà orzekajàcà oraz post´powa-
nie odwo∏awcze przed G∏ównà Komisjà Orzekajàcà. 

3. Komisja orzeka na rozprawie lub posiedzeniu
w sk∏adzie trzech osób. Rozstrzygni´cia sk∏adu orzeka-
jàcego sà podejmowane w drodze g∏osowania i zapa-
dajà wi´kszoÊcià g∏osów.

Art. 73. 1. Stronami post´powania przed komisjà
orzekajàcà i G∏ównà Komisjà Orzekajàcà sà obwiniony
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwany
dalej „obwinionym”, oraz oskar˝yciel.

2. Oskar˝ycielem przed komisjà orzekajàcà jest
rzecznik dyscypliny, który wyst´puje z wnioskiem
o ukaranie, z zastrze˝eniem art. 114 ust. 2, a oskar˝y-
cielem przed G∏ównà Komisjà Orzekajàcà jest G∏ówny
Rzecznik.

3. Obwinionym jest osoba, wobec której oskar˝y-
ciel wystàpi∏ z wnioskiem o ukaranie za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.

Art. 74. 1. Obwinionemu przys∏uguje prawo do
obrony w toku ca∏ego post´powania.

2. Obwinionemu przys∏uguje prawo do przedsta-
wiania dowodów na swojà obron´ oraz sk∏adania
wniosków dowodowych. 

3. Obwinionemu przys∏uguje prawo do korzysta-
nia z pomocy jednego obroƒcy.

Art. 75. 1. Obroƒcà obwinionego mo˝e byç osoba
uprawniona do obrony zgodnie z przepisami prawa
o adwokaturze, osoba uprawniona do Êwiadczenia po-
mocy prawnej zgodnie z przepisami o radcach praw-

nych albo inna osoba, posiadajàca pe∏nà zdolnoÊç do
czynnoÊci prawnych, upowa˝niona przez obwinione-
go. 

2. Obwiniony mo˝e udzieliç upowa˝nienia do
obrony na piÊmie lub ustnie do protoko∏u. 

3. Obroƒca mo˝e podejmowaç wszystkie czynno-
Êci okreÊlone dla obwinionego oraz przys∏ugujà mu
wszystkie prawa okreÊlone dla obwinionego, a jego
udzia∏ w post´powaniu nie wy∏àcza osobistego dzia∏a-
nia w nim obwinionego. Obroƒca mo˝e podejmowaç
czynnoÊci jedynie na korzyÊç obwinionego.

4. Obroƒca mo˝e broniç kilku obwinionych, je˝eli
ich interesy nie pozostajà w sprzecznoÊci.

Art. 76. 1. Obwinionego uwa˝a si´ za niewinnego,
dopóki jego odpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych nie zostanie udowodniona
i potwierdzona prawomocnym orzeczeniem w spra-
wie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2. Obwiniony nie ma obowiàzku dowodzenia swo-
jej niewinnoÊci i mo˝e bez podania powodów odmó-
wiç sk∏adania wyjaÊnieƒ lub odpowiedzi na poszcze-
gólne pytania. 

3. Niedajàce si´ usunàç wàtpliwoÊci rozstrzyga si´
na korzyÊç obwinionego. 

4. Podstawà rozstrzygania mogà byç jedynie do-
wody ujawnione w post´powaniu przed organem
orzekajàcym.

Art. 77. Prawa okreÊlone w art. 74—76 przys∏ugujà
tak˝e osobie, wobec której rzecznik dyscypliny wszczà∏
post´powanie wyjaÊniajàce.

Art. 78. 1. Nie wszczyna si´ post´powania, 
a wszcz´te umarza, z zastrze˝eniem ust. 3, gdy:

1) zarzucanego czynu nie pope∏niono;

2) w zarzucanym czynie brak jest znamion narusze-
nia dyscypliny finansów publicznych;

3) nastàpi∏o przedawnienie karalnoÊci;

4) obwiniony zmar∏;

5) obwiniony na mocy przepisów szczególnych nie
podlega orzecznictwu w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych;

6) w sprawie o ten sam czyn, pope∏niony przez tego
samego obwinionego, zosta∏o wydane prawo-
mocne postanowienie lub orzeczenie komisji orze-
kajàcej albo w tej samej sprawie przeciwko temu
samemu obwinionemu toczy si´ przed komisjà
orzekajàcà wczeÊniej wszcz´te post´powanie;

7) zachodzi okolicznoÊç, o której mowa w art. 27
ust. 1 lub art. 28 ust. 1;

8) zachodzi inna okolicznoÊç wykluczajàca z mocy
ustawy orzekanie w sprawie o naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych.

2. OkolicznoÊci wymienione w ust. 1 uwzgl´dnia
si´ z urz´du w ka˝dej fazie post´powania i wydaje po-
stanowienie o umorzeniu post´powania. 
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3. Je˝eli okolicznoÊç, o której mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, stwierdzono po przeprowadzeniu post´powania
dowodowego przed organem orzekajàcym, wydaje
si´ orzeczenie o uniewinnieniu.

Art. 79. Sprawy o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, pozostajàce ze sobà w Êcis∏ym zwiàzku
lub dotyczàce naruszenia dyscypliny finansów pu-
blicznych pope∏nionego przez wi´cej ni˝ jednà osob´,
rozpoznaje si´ ∏àcznie, chyba ˝e zachodzà okolicznoÊci
uniemo˝liwiajàce ∏àczne rozpoznanie sprawy.

Art. 80. 1. Organy prowadzàce post´powanie sà
obowiàzane badaç oraz uwzgl´dniaç okolicznoÊci
przemawiajàce zarówno na korzyÊç, jak i na nieko-
rzyÊç obwinionego.

2. Organy prowadzàce post´powanie sà obowià-
zane, w niezb´dnym zakresie, pouczaç jego uczestni-
ków o cià˝àcych na nich obowiàzkach i przys∏ugujà-
cych im prawach oraz udzielaç im wyjaÊnieƒ i infor-
macji o tych prawach i obowiàzkach, tak aby w toku
post´powania jego uczestnicy nie ponieÊli szkody
z powodu nieznajomoÊci przepisów, dotyczàcych po-
st´powania w sprawach o naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych.

Art. 81. 1. Z wnioskiem o ukaranie wyst´puje si´
do komisji orzekajàcej, zgodnie z w∏aÊciwoÊcià okre-
Êlonà w art. 47—51.

2. Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej,
na wniosek przewodniczàcego komisji orzekajàcej z∏o-
˝ony przed skierowaniem wniosku o ukaranie do roz-
poznania, wyznacza, w drodze postanowienia, do roz-
poznania wniosku o ukaranie innà komisj´ orzekajàcà
ni˝ wynika to z jej w∏aÊciwoÊci, je˝eli wniosek o ukara-
nie dotyczy cz∏onka komisji orzekajàcej albo rzecznika
dyscypliny lub jego zast´pcy, w∏aÊciwego w sprawach
tej komisji.

3. Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej
wyznacza, w drodze postanowienia, do rozpoznania
wniosku o ukaranie innà komisj´ orzekajàcà ni˝ wyni-
ka to z jej w∏aÊciwoÊci, je˝eli z powodu wy∏àczenia
cz∏onków komisji w∏aÊciwej do rozpoznania sprawy jej
rozpoznanie przed danà komisjà nie jest mo˝liwe. 

4. Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej
rozstrzyga, w drodze postanowienia, spory o w∏aÊci-
woÊç mi´dzy komisjami orzekajàcymi.

Art. 82. G∏ówna Komisja Orzekajàca, uchylajàc
orzeczenie komisji orzekajàcej, stwierdzajàc niewa˝-
noÊç prawomocnego rozstrzygni´cia lub wydajàc po-
stanowienie o wznowieniu post´powania, mo˝e po-
stanowiç o przekazaniu sprawy do ponownego rozpo-
znania przez innà komisj´ orzekajàcà.

Art. 83. 1. Cz∏onek komisji orzekajàcej lub G∏ównej
Komisji Orzekajàcej podlega wy∏àczeniu od udzia∏u
w rozpoznawaniu sprawy, je˝eli:

1) sprawa dotyczy go bezpoÊrednio, jego ma∏˝onka,
krewnego lub powinowatego w linii prostej albo
osoby pozostajàcej z nim w stosunku przysposo-
bienia;

2) bra∏ udzia∏ w wydaniu postanowienia lub orzecze-
nia uchylonego albo uznanego za niewa˝ne z mo-
cy prawa;

3) bra∏ udzia∏ w rozpoznawaniu sprawy w ni˝szej in-
stancji;

4) wyst´powa∏ w sprawie w charakterze Êwiadka lub
oskar˝yciela.

2. Wy∏àczenie cz∏onka komisji orzekajàcej lub
G∏ównej Komisji Orzekajàcej od udzia∏u w rozpozna-
waniu sprawy z przyczyn, o których mowa w ust. 1,
nast´puje z urz´du. 

3. Wy∏àczenie cz∏onka komisji orzekajàcej lub
G∏ównej Komisji Orzekajàcej od udzia∏u w rozpozna-
waniu sprawy nast´puje równie˝ na wniosek tego
cz∏onka, oskar˝yciela, obwinionego lub jego obroƒcy,
je˝eli mi´dzy nim a oskar˝ycielem, obwinionym lub je-
go obroƒcà, zachodzi stosunek tego rodzaju, ˝e mo˝e
budziç wàtpliwoÊci co do jego bezstronnoÊci. 

4. Przepisy ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 stosuje si´ odpo-
wiednio do wy∏àczenia od udzia∏u w rozpoznawaniu
sprawy oskar˝yciela i protokolanta.

Art. 84. 1. W sprawie wy∏àczenia cz∏onka komisji
orzekajàcej lub G∏ównej Komisji Orzekajàcej na wnio-
sek rozstrzygajà, odpowiednio przed rozprawà lub po-
siedzeniem, przewodniczàcy tych komisji. O wy∏àcze-
niu cz∏onka sk∏adu orzekajàcego, oskar˝yciela lub pro-
tokolanta rozstrzyga, przed odczytaniem wniosku
o ukaranie, przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego. Je-
˝eli wniosek o wy∏àczenie dotyczy przewodniczàcego
sk∏adu orzekajàcego — w sprawie jego wy∏àczenia
rozstrzyga odpowiednio przewodniczàcy komisji orze-
kajàcej lub Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajà-
cej.

2. W sprawie wy∏àczenia rzecznika dyscypliny od
udzia∏u w rozpoznawaniu zawiadomienia o narusze-
niu dyscypliny finansów publicznych rozstrzyga G∏ów-
ny Rzecznik.

Art. 85. 1. Je˝eli ustawa nie wymaga wydania
orzeczenia albo postanowienia, wydaje si´ zarzàdze-
nia.

2. Postanowienie powinno zawieraç co najmniej:

1) oznaczenie organu oraz osoby lub osób, wydajà-
cych postanowienie; 

2) dat´ wydania postanowienia;

3) wskazanie sprawy oraz kwestii, której postanowie-
nie dotyczy;

4) rozstrzygni´cie z podaniem podstawy prawnej;

5) uzasadnienie, chyba ˝e ustawa zwalnia od tego
wymagania;

6) pouczenie o terminie i sposobie wniesienia Êrodka
zaskar˝enia albo informacj´ o jego nieprzys∏ugi-
waniu;

7) wskazanie osoby lub osób, którym jest przekazy-
wane.
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3. Uzasadnienie postanowienia powinno zawieraç
przedstawienie faktów i dowodów, które stanowi∏y
podstaw´ wydania postanowienia, oraz wyjaÊnienie
podstawy prawnej postanowienia.

4. Za˝alenie na postanowienie przys∏uguje, je˝eli
ustawa tak stanowi. 

5. Przepisy ust. 2 pkt 1—4, 6 i 7 oraz ust. 4 stosuje
si´ odpowiednio do zarzàdzeƒ.

Art. 86. 1. Instytucje paƒstwowe i samorzàdowe sà
obowiàzane, w zakresie swojego dzia∏ania, udzielaç
pomocy organom w∏aÊciwym w sprawach o narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych, w szczególnoÊci
wydawaç opinie, je˝eli stwierdzenie okolicznoÊci ma-
jàcych istotne znaczenie dla sprawy wymaga wiado-
moÊci specjalnych lub specjalistycznych.

2. Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych wydaje
opinie, w terminie okreÊlonym przez organ prowadzà-
cy post´powanie, w sprawach dotyczàcych przepisów
o zamówieniach publicznych.

Rozdzia∏ 2

Dowody

Art. 87. Przedmiotem dowodu sà fakty majàce dla
rozstrzygni´cia sprawy istotne znaczenie.

Art. 88. Fakty powszechnie znane nie wymagajà
dowodu. To samo dotyczy faktów znanych z urz´du
organowi prowadzàcemu post´powanie, nale˝y jed-
nak zwróciç na nie uwag´ stron.

Art. 89. 1. Organ prowadzàcy post´powanie jest
obowiàzany do wyczerpujàcego zebrania i wszech-
stronnego rozpatrzenia materia∏u dowodowego.

2. We wniosku dowodowym nale˝y podaç ozna-
czenie dowodu oraz okreÊliç okolicznoÊci, które majà
byç udowodnione, a tak˝e mo˝na okreÊliç sposób
przeprowadzenia dowodu. 

3. Wniosek dowodowy mo˝e zostaç oddalony, je-
˝eli:

1) okolicznoÊç, która ma zostaç udowodniona, nie
ma znaczenia dla sprawy;

2) okolicznoÊç, której dotyczy wniosek, zosta∏a ju˝
udowodniona zgodnie z twierdzeniem wniosko-
dawcy;

3) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej
okolicznoÊci;

4) wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza
do przed∏u˝enia post´powania;

5) dowodu nie da si´ przeprowadziç.

4. Podstawà oddalenia wniosku dowodowego nie
mo˝e byç fakt, ˝e dotychczas przeprowadzone dowo-
dy wskazujà fakty odmienne od tych, które wniosko-
dawca zamierza udowodniç.

5. Oddalenie wniosku dowodowego nie stoi na
przeszkodzie póêniejszemu dopuszczeniu dowodu, na-
wet je˝eli nie ujawni∏y si´ nowe okolicznoÊci.

Art. 90. Osoba, wobec której wszcz´to post´powa-
nie, wyst´pujàca z wnioskiem dowodowym, w tym
o dowód z wyjaÊnieƒ Êwiadków, obowiàzana jest do-
k∏adnie oznaczyç fakty, o których stwierdzenie wnosi.
Obowiàzek dotyczy równie˝ wskazania Êwiadków, któ-
rych wyjaÊnienia majà stwierdzaç te fakty, tak aby we-
zwanie ich przez organ prowadzàcy post´powanie by-
∏o mo˝liwe.

Art. 91. 1. Osoba wezwana w charakterze Êwiadka
ma obowiàzek, na ˝àdanie organu prowadzàcego po-
st´powanie, z∏o˝yç wyjaÊnienia na piÊmie, a je˝eli oka-
˝e si´ to niezb´dne, stawiç si´ na wezwanie, w szcze-
gólnoÊci na rozprawie i z∏o˝yç zeznania ustnie.

2. Âwiadek, który nie mo˝e stawiç si´ na rozpraw´
z powodu choroby, kalectwa lub innej niedajàcej si´
pokonaç przeszkody, mo˝e byç przes∏uchany w miej-
scu swojego pobytu przez:

1) wyznaczonego cz∏onka sk∏adu orzekajàcego lub

2) cz∏onka innej komisji orzekajàcej, je˝eli by∏oby to
uzasadnione ze wzgl´du na odleg∏oÊç, która dzieli
siedzib´ komisji od miejsca pobytu Êwiadka,
a zwróci si´ o to przewodniczàcy komisji rozpo-
znajàcej spraw´.

3. Przed rozpocz´ciem przes∏uchania, Êwiadka na-
le˝y pouczyç o odpowiedzialnoÊci karnej za zeznanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy.

4. Âwiadek mo˝e odmówiç udzielenia odpowiedzi
na poszczególne pytania, je˝eli odpowiedê mog∏aby
naraziç jego samego, jego ma∏˝onka, krewnego lub
powinowatego w linii prostej albo osob´ pozostajàcà
z nim w stosunku przysposobienia na odpowiedzial-
noÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
lub odpowiedzialnoÊç okreÊlonà odr´bnymi przepisa-
mi. 

5. Âwiadek mo˝e odmówiç udzielenia odpowiedzi
na pytania co do okolicznoÊci obj´tych tajemnicà paƒ-
stwowà lub s∏u˝bowà, chyba ˝e zostanie zwolniony
z obowiàzku zachowania tajemnicy, w trybie i na zasa-
dach okreÊlonych w odr´bnych przepisach. Zwolnie-
nia mo˝na odmówiç tylko wtedy, gdy z∏o˝enie wyja-
Ênieƒ lub udzielenie odpowiedzi wyrzàdziç mog∏o po-
wa˝nà szkod´ paƒstwu.

6. Âwiadek mo˝e odmówiç odpowiedzi na po-
szczególne pytania ze wzgl´du na obowiàzek zacho-
wania tajemnicy zwiàzanej z wykonywaniem zawodu
lub funkcji, co do okolicznoÊci, na które rozciàga si´
ten obowiàzek, chyba ˝e sàd zwolni go od obowiàzku
zachowania tajemnicy. Zwolnienie to mo˝e dotyczyç
wy∏àcznie okolicznoÊci, która nie mo˝e byç ustalona
w post´powaniu przed komisjà orzekajàcà lub w po-
st´powaniu odwo∏awczym na podstawie innych do-
wodów.

Art. 92. Je˝eli stwierdzenie okolicznoÊci majàcych
istotne znaczenie dla sprawy wymaga wiadomoÊci
specjalnych lub specjalistycznych, organ prowadzàcy
post´powanie zasi´ga opinii organów lub instytucji,
o których mowa w art. 86.
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Rozdzia∏ 3

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny
finansów publicznych

Art. 93. 1. Zawiadomienie o ujawnionych okoliczno-
Êciach, wskazujàcych na naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych, zwane dalej „zawiadomieniem”, sk∏a-
da niezw∏ocznie do w∏aÊciwego rzecznika dyscypliny:

1) kierownik jednostki sektora finansów publicznych, 

2) kierownik jednostki otrzymujàcej Êrodki publiczne,

3) organ sprawujàcy nadzór nad jednostkà sektora fi-
nansów publicznych,

4) organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorial-
nego,

5) organ kontroli lub kierownik jednostki prowadzà-
cej kontrol´ jednostki sektora finansów publicz-
nych,

6) dysponent przekazujàcy Êrodki publiczne jednost-
ce niezaliczanej do sektora finansów publicznych

— zwany dalej „zawiadamiajàcym”. 

2. Zawiadamiajàcemu przys∏uguje prawo do ˝àda-
nia informacji niezb´dnych do sporzàdzenia zawiado-
mienia.

Art. 94. 1. Zawiadomienie zawiera co najmniej:

1) dat´, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe, adres
i podpis zawiadamiajàcego;

2) okreÊlenie ujawnionego naruszenia dyscypliny fi-
nansów publicznych wraz z podaniem sposobu,
czasu jego pope∏nienia oraz naruszonego przepisu
prawa;

3) wskazanie okolicznoÊci, w jakich dosz∏o do naru-
szenia dyscypliny finansów publicznych, a tak˝e
je˝eli nastàpi∏o uszczuplenie Êrodków publicz-
nych, przekroczenie upowa˝nienia do dokonywa-
nia wydatków ze Êrodków publicznych, do zacià-
gni´cia zobowiàzaƒ lub niewykonanie zobowiàzaƒ
albo zap∏ata odsetek, kar lub op∏at — okreÊlenie
ich wysokoÊci;

4) informacj´, czy przedstawione naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych jest przedmiotem po-
st´powania karnego, post´powania w sprawie
o wykroczenie, post´powania w sprawie o prze-
st´pstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.

2. Zawiadomienie zawiera równie˝, w miar´ mo˝-
liwoÊci, wskazanie imienia i nazwiska, adresu za-
mieszkania osoby, która naruszy∏a dyscyplin´ finan-
sów publicznych, adresu pracodawcy i stanowiska zaj-
mowanego przez t´ osob´ w czasie pope∏nienia naru-
szenia, a tak˝e nazwy i adresu jej aktualnego praco-
dawcy. 

3. Je˝eli zawiadomienie nie zawiera imienia, na-
zwiska, stanowiska s∏u˝bowego lub adresu zawiada-
miajàcego, pozostawia si´ je bez rozpoznania. 

4. Je˝eli zawiadomienie nie zawiera któregokol-
wiek z elementów wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub
podpisu zawiadamiajàcego, rzecznik dyscypliny zwra-
ca zawiadomienie, wskazujàc braki z∏o˝onego zawia-
domienia. 

5. Je˝eli zawiadomienie nie zawiera któregokol-
wiek z elementów wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 4,
rzecznik dyscypliny uzupe∏nia braki we w∏asnym za-
kresie albo wskazuje je zawiadamiajàcemu, wzywajàc
go jednoczeÊnie do ponownego z∏o˝enia uzupe∏nione-
go zawiadomienia w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni
od daty dor´czenia wezwania.

Art. 95. Je˝eli rzecznik dyscypliny otrzyma∏ infor-
macj´ o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
od osób lub podmiotów innych ni˝ wymienione
w art. 93 ust. 1, przekazuje t´ informacj´ kierowniko-
wi jednostki, której ona dotyczy, oraz organowi spra-
wujàcemu nadzór nad tà jednostkà. 

Rozdzia∏ 4

CzynnoÊci sprawdzajàce i post´powanie
wyjaÊniajàce

Art. 96. 1. Na podstawie zawiadomienia rzecznik
dyscypliny podejmuje czynnoÊci sprawdzajàce w celu
stwierdzenia, czy istniejà podstawy do wszcz´cia po-
st´powania wyjaÊniajàcego.

2. Rzecznik dyscypliny mo˝e wzywaç zawiadamia-
jàcego, kierownika jednostki, której zawiadomienie
dotyczy, oraz organ sprawujàcy nad nià nadzór lub
dysponenta, który przekaza∏ Êrodki publiczne do z∏o˝e-
nia wyjaÊnieƒ, przekazania opinii oraz do wydania al-
bo okazania dokumentu majàcego znaczenie w spra-
wie, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. 

3. Dokumenty, opinie lub inne informacje, obj´te
obowiàzkiem zachowania tajemnicy paƒstwowej lub
s∏u˝bowej, przekazuje si´ rzecznikowi dyscypliny tylko
w przypadku zwolnienia z obowiàzku zachowania ta-
jemnicy, w trybie i na zasadach okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach.

Art. 97. 1. Rzecznik dyscypliny, w terminie nie d∏u˝-
szym ni˝ 60 dni od dnia otrzymania zawiadomienia,
powinien zakoƒczyç czynnoÊci sprawdzajàce i wydaç
postanowienie o wszcz´ciu post´powania wyjaÊniajà-
cego albo o odmowie jego wszcz´cia.

2. Je˝eli postanowienie o wszcz´ciu post´powania
wyjaÊniajàcego nie obejmuje wszystkich naruszeƒ
dyscypliny finansów publicznych wskazanych w za-
wiadomieniu, rzecznik dyscypliny wydaje — w zakre-
sie tych naruszeƒ — postanowienie o odmowie 
wszcz´cia post´powania wyjaÊniajàcego.

3. Je˝eli zakoƒczenie czynnoÊci sprawdzajàcych
nie jest mo˝liwe w terminie, o którym mowa w ust. 1,
G∏ówny Rzecznik mo˝e, na uzasadniony wniosek
rzecznika dyscypliny, przed∏u˝yç ten termin na czas
oznaczony, nie d∏u˝ej jednak ni˝ o 90 dni. 

Dziennik Ustaw Nr 14 — 1057 — Poz. 114



4. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególno-
Êci gdy ustalenie, czy istniejà podstawy do wszcz´cia
post´powania wyjaÊniajàcego jest uzale˝nione od wy-
dania ostatecznej decyzji ustalajàcej nale˝noÊç Skarbu
Paƒstwa, jednostki samorzàdu terytorialnego lub in-
nej jednostki sektora finansów publicznych, G∏ówny
Rzecznik mo˝e przed∏u˝yç termin zakoƒczenia czynno-
Êci sprawdzajàcych na czas nieoznaczony.

Art. 98. 1. Postanowienie o wszcz´ciu post´powa-
nia wyjaÊniajàcego powinno zawieraç dodatkowo:

1) imi´ i nazwisko osoby, wobec której post´powanie
zosta∏o wszcz´te, adres pracodawcy i stanowisko
zajmowane przez t´ osob´ w czasie pope∏nienia
naruszenia dyscypliny finansów publicznych; 

2) okreÊlenie naruszenia dyscypliny finansów pu-
blicznych b´dàcego przedmiotem post´powania
wraz z podaniem naruszonego przepisu prawa.

2. Postanowienie o wszcz´ciu post´powania wyja-
Êniajàcego nie wymaga uzasadnienia.

Art. 99. Rzecznik dyscypliny mo˝e wszczàç post´-
powanie wyjaÊniajàce:

1) wobec osoby, która nie by∏a wymieniona w zawia-
domieniu;

2) w zakresie czynu, którego nie wymieniono w za-
wiadomieniu.

Art. 100. 1. Rzecznik dyscypliny odmawia wszcz´-
cia post´powania wyjaÊniajàcego, je˝eli stwierdzi wy-
stàpienie okolicznoÊci wymienionej w art. 78 ust. 1.

2. Postanowienie o odmowie wszcz´cia post´po-
wania wyjaÊniajàcego powinno zawieraç dodatkowo
okreÊlenie naruszenia dyscypliny finansów publicz-
nych, b´dàcego przedmiotem czynnoÊci sprawdzajà-
cych, wraz z podaniem czasu jego pope∏nienia oraz
naruszonego przepisu prawa.

Art. 101. 1. Postanowienie o odmowie wszcz´cia
post´powania wyjaÊniajàcego dor´cza si´ zawiadamia-
jàcemu, któremu s∏u˝y za˝alenie na to postanowienie.

2. W wyniku rozpoznania za˝alenia G∏ówny Rzecz-
nik, w drodze postanowienia, utrzymuje w mocy za˝a-
lone postanowienie lub je uchyla, w ca∏oÊci lub w cz´-
Êci. Uchylajàc postanowienie G∏ówny Rzecznik poleca
rzecznikowi dyscypliny:

1) wszcz´cie post´powania wyjaÊniajàcego lub

2) uzupe∏nienie czynnoÊci sprawdzajàcych i wyzna-
cza termin na wydanie nowego postanowienia.

Art. 102. 1. Rzecznik dyscypliny dor´cza postano-
wienie o wszcz´ciu post´powania wyjaÊniajàcego
osobie, wobec której post´powanie zosta∏o wszcz´te.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, ma prawo, w ter-
minie okreÊlonym przez rzecznika dyscypliny, do z∏o-
˝enia wyjaÊnieƒ lub wniosków dowodowych na pi-

Êmie lub do protoko∏u. Niez∏o˝enie wyjaÊnieƒ lub
wniosków dowodowych w tym terminie uznaje si´ za
odmow´ ich z∏o˝enia.

Art. 103. 1. Rzecznik dyscypliny mo˝e wzywaç
Êwiadków do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, na piÊmie lub ustnie
do protoko∏u, oraz do przes∏ania dokumentu majàce-
go znaczenie w sprawie.

2. Pracodawca osoby wezwanej przez rzecznika
dyscypliny w charakterze Êwiadka jest obowiàzany
zwolniç jà z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za
czas nieobecnoÊci w pracy. Podstawà do zwolnienia
z pracy jest wezwanie rzecznika dyscypliny.

3. W post´powaniu wyjaÊniajàcym rzecznik dyscy-
pliny sporzàdza protokó∏ z czynnoÊci majàcych istotne
znaczenie dla sprawy. Protokó∏ podpisujà osoby
uczestniczàce w czynnoÊci, a w przypadku odmowy je-
go podpisania rzecznik dyscypliny zamieszcza stosow-
nà adnotacj´.

Art. 104. 1. Rzecznik dyscypliny, w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia wszcz´cia post´powania
wyjaÊniajàcego, wyst´puje z wnioskiem o ukaranie za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwanym
dalej „wnioskiem o ukaranie”, albo wydaje postano-
wienie o umorzeniu post´powania wyjaÊniajàcego lub
jego zawieszeniu. 

2. Je˝eli wystàpienie z wnioskiem o ukaranie lub
umorzenie post´powania wyjaÊniajàcego nie jest
mo˝liwe w terminie, o którym mowa w ust. 1, G∏ówny
Rzecznik mo˝e, na uzasadniony wniosek rzecznika
dyscypliny, przed∏u˝yç ten termin na czas oznaczony,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ o 30 dni.

Art. 105. Rzecznik dyscypliny informuje obwinio-
nego i zawiadamiajàcego o wystàpieniu z wnioskiem
o ukaranie.

Art. 106. 1. Rzecznik dyscypliny zawiesza post´po-
wanie wyjaÊniajàce w zwiàzku z wystàpieniem oko-
licznoÊci, o których mowa w art. 25 ust. 2. 

2. Rzecznik dyscypliny umarza post´powanie wy-
jaÊniajàce, je˝eli stwierdzi wystàpienie okolicznoÊci
wymienionej w art. 78 ust. 1.

3. Postanowienie o umorzeniu post´powania wy-
jaÊniajàcego powinno zawieraç dodatkowo:

1) imi´, nazwisko, adres zamieszkania osoby, wobec
której wszcz´to post´powanie wyjaÊniajàce, oraz
zajmowane przez nià stanowisko w czasie pope∏-
nienia naruszenia dyscypliny finansów publicz-
nych; 

2) okreÊlenie naruszenia dyscypliny finansów pu-
blicznych, b´dàcego przedmiotem post´powania
wyjaÊniajàcego, wraz z podaniem czasu jego po-
pe∏nienia oraz naruszonego przepisu prawa.

Art. 107. Je˝eli we wniosku o ukaranie rzecznik
dyscypliny nie postawi∏ zarzutu naruszenia dyscypliny
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finansów publicznych wszystkim osobom, wobec któ-
rych wszczà∏ post´powanie wyjaÊniajàce, wydaje —
w stosunku do tych osób — postanowienie o umorze-
niu post´powania wyjaÊniajàcego.

Art. 108. 1. Postanowienie o umorzeniu post´po-
wania wyjaÊniajàcego, z wy∏àczeniem wydanego na
podstawie art. 78 ust. 1 pkt 4, dor´cza si´ osobie, wo-
bec której by∏o ono wszcz´te. Osobie tej s∏u˝y za˝ale-
nie na postanowienie o umorzeniu post´powania.

2. W wyniku rozpoznania za˝alenia G∏ówny Rzecz-
nik, w drodze postanowienia, utrzymuje w mocy za˝a-
lone postanowienie lub je uchyla, w ca∏oÊci lub w cz´-
Êci. Uchylajàc postanowienie G∏ówny Rzecznik:

1) poleca rzecznikowi dyscypliny wystàpiç z wnio-
skiem o ukaranie albo

2) zmienia za˝alone postanowienie, albo

3) poleca rzecznikowi dyscypliny uzupe∏niç post´po-
wanie wyjaÊniajàce i wyznacza termin wystàpie-
nia z wnioskiem o ukaranie albo wydania nowego
postanowienia.

3. G∏ówny Rzecznik dor´cza postanowienie oso-
bie, która wnios∏a za˝alenie. Na postanowienie koƒ-
czàce post´powanie osobie tej s∏u˝y za˝alenie do
G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

Rozdzia∏ 5

Wniosek o ukaranie

Art. 109. 1. Z wnioskiem o ukaranie wyst´puje
rzecznik dyscypliny.

2. Z wnioskiem o ukaranie mo˝e tak˝e — za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych, ujawnione
w wyniku kontroli przeprowadzonej w danej jednostce
lub kontroli dotyczàcej zamówienia publicznego —
wystàpiç Najwy˝sza Izba Kontroli, Prezes Urz´du Za-
mówieƒ Publicznych i prezes regionalnej izby obra-
chunkowej.

Art. 110. 1. Wniosek o ukaranie zawiera:

1) oznaczenie organu oraz osoby wyst´pujàcej
z wnioskiem o ukaranie;

2) imi´, nazwisko, adres zamieszkania obwinionego;

3) wskazanie miejsca zatrudnienia, adresu pracodaw-
cy i stanowiska zajmowanego przez obwinionego
w czasie pope∏nienia zarzucanego naruszenia dys-
cypliny finansów publicznych;

4) okreÊlenie zarzucanego naruszenia dyscypliny fi-
nansów publicznych wraz ze wskazaniem sposobu
i czasu jego pope∏nienia, naruszonego przepisu
prawa oraz przepisu ustawy, pod który zarzucany
czyn podpada;

5) wskazanie okolicznoÊci, w jakich dosz∏o do naru-
szenia dyscypliny finansów publicznych, a tak˝e
je˝eli nastàpi∏o uszczuplenie Êrodków publicz-

nych, przekroczenie upowa˝nienia do dokonywa-
nia wydatków ze Êrodków publicznych, do zacià-
gni´cia zobowiàzaƒ lub niewykonanie zobowiàzaƒ
albo zap∏ata odsetek, kar lub op∏at — okreÊlenie
ich wysokoÊci;

6) wskazanie dowodów;

7) informacj´, czy obwiniony przed pope∏nieniem za-
rzucanego naruszenia dyscypliny finansów pu-
blicznych by∏ karany za naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych;

8) okreÊlenie, jakiej kary domaga si´ oskar˝yciel;

9) uzasadnienie oparte na wynikach post´powania
wyjaÊniajàcego.

2. Do wniosku o ukaranie do∏àcza si´ zebrany ma-
teria∏ dowodowy oraz dowody i wyjaÊnienia przedsta-
wione przez obwinionego na swojà obron´ lub infor-
macj´ o odmowie ich z∏o˝enia.

3. Do wniosku o ukaranie do∏àcza si´, w miar´
mo˝liwoÊci, tak˝e:

1) zaÊwiadczenie o wysokoÊci wynagrodzenia, obli-
czonego jak za urlop wypoczynkowy, otrzymywa-
nego przez obwinionego w czasie pope∏nienia za-
rzucanego naruszenia dyscypliny finansów pu-
blicznych oraz nazw´ i adres aktualnego praco-
dawcy tej osoby; 

2) opini´ prze∏o˝onych o sposobie wywiàzywania si´
obwinionego z obowiàzków s∏u˝bowych.

4. Organowi, o którym mowa w art. 109 ust. 2,
przys∏uguje uprawnienie do ˝àdania informacji nie-
zb´dnych do wniesienia wniosku o ukaranie zgodnie
z ust. 1—3. Przepisy art. 96 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Rozdzia∏ 6

Post´powanie przed komisjà orzekajàcà

Art. 111. 1. Komisje orzekajàce badajà swojà w∏a-
ÊciwoÊç z urz´du.

2. Stwierdzenie niewa˝noÊci i przekazanie sprawy
w∏aÊciwej komisji orzekajàcej mo˝e nastàpiç w ka˝dej
fazie post´powania, jednak˝e nie d∏u˝ej ni˝ do otwar-
cia post´powania dowodowego.

Art. 112. 1. Przewodniczàcy komisji orzekajàcej do-
konuje wst´pnej kontroli wniosku o ukaranie.

2. Je˝eli wniosek o ukaranie nie odpowiada wa-
runkom wymienionym w art. 110 ust. 1 i 2, przewod-
niczàcy komisji orzekajàcej, w terminie 14 dni od dnia
jego otrzymania, zarzàdza zwrot wniosku do uzupe∏-
nienia organowi, który z nim wystàpi∏. 

3. W zarzàdzeniu o zwrocie wniosku o ukaranie do
uzupe∏nienia nale˝y wskazaç braki wniosku oraz okre-
Êliç termin ich usuni´cia, nie d∏u˝szy ni˝ 30 dni. Na za-
rzàdzenie o zwrocie wniosku o ukaranie przys∏uguje,
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w terminie 7 dni od dnia jego dor´czenia, za˝alenie do
Przewodniczàcego G∏ównej Komisji Orzekajàcej za po-
Êrednictwem przewodniczàcego komisji, który wyda∏
to zarzàdzenie. 

4. W wyniku rozpoznania za˝alenia Przewodniczà-
cy G∏ównej Komisji Orzekajàcej, w terminie 7 dni od
dnia jego dor´czenia, w drodze zarzàdzenia, uchyla
lub utrzymuje w mocy zarzàdzenie przewodniczàcego
komisji orzekajàcej.

Art. 113. 1. Je˝eli wniosek o ukaranie odpowiada
warunkom wymienionym w art. 110 ust. 1 i 2, prze-
wodniczàcy komisji orzekajàcej, w terminie 14 dni od
dnia jego otrzymania zarzàdza dor´czenie odpisu
wniosku obwinionemu, kieruje wniosek do rozpozna-
nia na posiedzenie albo rozpraw´, wyznacza ich termi-
ny oraz sk∏ad orzekajàcy.

2. W zarzàdzeniu o dor´czeniu odpisu wniosku
o ukaranie nale˝y wskazaç miejsce i czas, w którym ak-
ta sprawy sà udost´pnione do wglàdu obwinionemu
lub jego obroƒcy, a tak˝e pouczyç o prawie sk∏adania
wniosków dowodowych.

Art. 114. 1. Zarzàdzenie o dor´czeniu odpisu wnio-
sku o ukaranie, w terminie 7 dni od dnia jego wydania,
przewodniczàcy komisji orzekajàcej przekazuje stro-
nom, a w przypadku gdy z wnioskiem o ukaranie wy-
st´puje organ wymieniony w art. 109 ust. 2, odpis
wniosku o ukaranie przekazuje tak˝e rzecznikowi dys-
cypliny.

2. Na uzasadnione ˝àdanie rzecznika dyscypliny
funkcj´ oskar˝yciela przed komisjà orzekajàcà z wnio-
sku o ukaranie wniesionego przez organ wymieniony
w art. 109 ust. 2 pe∏ni wyst´pujàcy z wnioskiem o uka-
ranie lub jego przedstawiciel. Oskar˝ycielowi takiemu
przys∏ugujà wszystkie prawa i cià˝à na nim obowiàzki
strony w post´powaniu w pierwszej instancji. Koszty
dzia∏ania przedstawiciela, poza rycza∏towym wyna-
grodzeniem za udzia∏ w rozprawie nale˝nym oskar˝y-
cielowi, ponosi organ, który go wyznaczy∏. 

3. Rzecznik dyscypliny kieruje ˝àdanie, o którym
mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem, do przewodni-
czàcego komisji orzekajàcej, w terminie 7 dni od dnia
dor´czenia mu zarzàdzenia, o którym mowa w ust. 1.
Przewodniczàcy komisji orzekajàcej niezw∏ocznie za-
wiadamia wyst´pujàcego z wnioskiem o ukaranie
o z∏o˝eniu takiego ˝àdania i wzywa go do pe∏nienia
w sprawie obowiàzków oskar˝yciela przed komisjà
orzekajàcà.

Rozdzia∏ 7

Posiedzenie

Art. 115. Posiedzeniem kieruje przewodniczàcy
sk∏adu orzekajàcego i czuwa nad jego prawid∏owym
przebiegiem.

Art. 116. 1. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa
w art. 78 ust. 1 pkt 3—8, zostanà ujawnione w toku po-
st´powania poza rozprawà, przewodniczàcy komisji

orzekajàcej kieruje spraw´ do rozpoznania na posie-
dzeniu.

2. Posiedzenie jest niejawne i odbywa si´ bez
udzia∏u stron. Komisja orzekajàca podejmuje rozstrzy-
gni´cie na podstawie materia∏u dowodowego do∏à-
czonego do wniosku o ukaranie lub zebranego w toku
prowadzonego post´powania. Wyznaczony przez
przewodniczàcego komisji orzekajàcej cz∏onek sk∏adu
orzekajàcego przedstawia omówienie wniosku o uka-
ranie i okolicznoÊci faktycznych sprawy oraz dotych-
czasowego przebiegu post´powania. 

3. W wyniku rozpoznania sprawy na posiedzeniu
komisja orzekajàca wydaje postanowienie o umorze-
niu post´powania albo, je˝eli uzna, ˝e nie zachodzà
przes∏anki umorzenia post´powania, przekazuje spra-
w´ do rozpoznania na rozprawie. 

4. Postanowienie o umorzeniu post´powania,
oprócz elementów okreÊlonych w art. 85 ust. 2, powin-
no zawieraç tak˝e:

1) imi´, nazwisko, adres zamieszkania obwinionego
oraz zajmowane przez niego stanowisko w czasie
pope∏nienia naruszenia dyscypliny finansów pu-
blicznych;

2) okreÊlenie zarzucanego naruszenia dyscypliny fi-
nansów publicznych wraz z podaniem sposobu
i czasu jego pope∏nienia oraz naruszonego przepi-
su prawa.

5. Postanowienie o umorzeniu post´powania do-
r´cza si´ stronom w terminie 21 dni od dnia jego wy-
dania. Stronom s∏u˝y za˝alenie na to postanowienie. 

6. W wyniku rozpoznania za˝alenia G∏ówna Komi-
sja Orzekajàca, w drodze postanowienia, utrzymuje
w mocy postanowienie o umorzeniu post´powania
lub uchyla je w ca∏oÊci lub cz´Êci i przekazuje spraw´
przewodniczàcemu komisji orzekajàcej w celu skiero-
wania do rozpoznania na rozprawie.

Rozdzia∏ 8

Rozprawa

Art. 117. Rozprawà kieruje przewodniczàcy sk∏adu
orzekajàcego i czuwa nad jej prawid∏owym przebie-
giem.

Art. 118. Zarzàdzenie o wyznaczeniu terminu roz-
prawy i sk∏adu orzekajàcego nale˝y wydaç w terminie
30 dni odpowiednio od dnia wydania zarzàdzenia
o dor´czeniu odpisu wniosku o ukaranie albo od dnia
wydania postanowienia o skierowaniu sprawy na roz-
praw´, o którym mowa w art. 116 ust. 3.

Art. 119. 1. Rozprawa przed komisjà orzekajàcà
jest jawna, z zastrze˝eniem ust. 2. 

2. Wy∏àczenie jawnoÊci rozprawy lub jej cz´Êci mo-
˝e nastàpiç wy∏àcznie:

1) ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo paƒstwa lub ochro-
n´ tajemnicy paƒstwowej;
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2) z uwagi na zagro˝enie spokoju i porzàdku publicz-
nego.

3. Og∏oszenie orzeczenia w sprawie o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych jest jawne. 

4. Zawiadomienie o terminie i przedmiocie rozpra-
wy wywiesza si´ w siedzibie komisji orzekajàcej
w miejscu ogólnie dost´pnym, co najmniej na 7 dni
przed rozprawà. 

Art. 120. 1. Wy∏àczenie jawnoÊci rozprawy lub jej
cz´Êci zarzàdza przewodniczàcy komisji orzekajàcej,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku wystàpienia w toku rozprawy oko-
licznoÊci, o których mowa w art. 119 ust. 2, wy∏àczenie
jawnoÊci rozprawy lub jej cz´Êci zarzàdza przewodni-
czàcy sk∏adu orzekajàcego. 

3. W przypadku wy∏àczenia jawnoÊci rozprawy
z przyczyn, o których mowa w art. 119 ust. 2 pkt 1, do
sk∏adu orzekajàcego wyznacza si´ osoby posiadajàce
poÊwiadczenia, wymagane odr´bnymi przepisami,
upowa˝niajàce do dost´pu do informacji niejawnych. 

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do rzecz-
nika dyscypliny i protokolanta.

Art. 121. 1. Przewodniczàcy komisji orzekajàcej za-
wiadamia o terminie i miejscu rozprawy strony oraz
obroƒc´ obwinionego, je˝eli zosta∏ on ustanowiony. 

2. ObecnoÊç na rozprawie obwinionego lub jego
obroƒcy nie jest obowiàzkowa. 

3. Zawiadomienie powinno zostaç dor´czone ob-
winionemu i jego obroƒcy, co najmniej na 7 dni przed
terminem rozprawy. Zawiadomienie to zawiera okre-
Êlenie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów
publicznych, a tak˝e pouczenie, ˝e rozprawa mo˝e byç
przeprowadzona bez ich udzia∏u, a orzeczenie mo˝e
zostaç wydane zaocznie oraz ˝e obwiniony mo˝e
przedstawiç na swojà obron´ dowody lub wnosiç
o przes∏uchanie Êwiadków.

Art. 122. W toku rozprawy przewodniczàcy sk∏adu
orzekajàcego realizuje obowiàzki, o których mowa
w art. 80 ust. 2, a w szczególnoÊci poucza:

1) obwinionego o prawie odmowy odpowiedzi na
poszczególne pytania; 

2) Êwiadka o obowiàzku mówienia prawdy i odpo-
wiedzialnoÊci za sk∏adanie fa∏szywych zeznaƒ oraz
o prawie do odmowy udzielenia odpowiedzi na
poszczególne pytania;

3) strony o przys∏ugujàcym im prawie do zadawania
pytaƒ Êwiadkom, wypowiadania si´ co do ka˝de-
go ujawnionego dowodu oraz sk∏adania wnio-
sków dowodowych.

Art. 123. 1. Z przebiegu rozprawy protokolant pod
kierunkiem przewodniczàcego sk∏adu orzekajàcego
sporzàdza protokó∏, który zawiera:

1) dat´ i miejsce rozprawy oraz wzmiank´ o osobach
w niej uczestniczàcych;

2) przebieg rozprawy, a w szczególnoÊci oÊwiadcze-
nia i wnioski jej uczestników;

3) wzmiank´ o dowodach ujawnionych i zaliczonych
w poczet materia∏u dowodowego;

4) treÊç wydanych w toku rozprawy postanowieƒ
i zarzàdzeƒ, a je˝eli postanowienia lub zarzàdzenia
zosta∏y wydane poza rozprawà — wzmiank´ o ich
wydaniu;

5) w miar´ potrzeby, stwierdzenia innych okoliczno-
Êci dotyczàcych przebiegu rozprawy.

2. Protokó∏ podpisujà przewodniczàcy sk∏adu orze-
kajàcego i protokolant.

3. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego mo˝e za-
rzàdziç utrwalenie przebiegu rozprawy za pomocà
urzàdzenia rejestrujàcego dêwi´k niezale˝nie od spo-
rzàdzania protoko∏u, o czym uprzedza uczestników
rozprawy. Zapis dêwi´ku prze∏o˝ony na pismo mo˝e
byç do∏àczony do protoko∏u. Zarejestrowany dêwi´k
nie stanowi dowodu w post´powaniu. 

Art. 124. Strony mogà sk∏adaç wyjaÊnienia,
oÊwiadczenia i wnioski ustnie do protoko∏u lub na pi-
Êmie. O dopuszczeniu dowodu, poza rozprawà, decy-
duje przewodniczàcy komisji orzekajàcej, a po wyzna-
czeniu sk∏adu orzekajàcego jego przewodniczàcy. Od-
dalenie wniosku dowodowego nast´puje w formie po-
stanowienia. 

Art. 125. Rozpraw´ odracza si´, je˝eli w aktach
sprawy:

1) brak jest dowodu dor´czenia obwinionemu lub je-
go obroƒcy zawiadomienia o rozprawie, chyba ˝e
osoba, której nie dor´czono zawiadomienia, jest
obecna na rozprawie i wyrazi zgod´ na jej przepro-
wadzenie;

2) jest dowód dor´czenia obwinionemu  i jego obroƒ-
cy zawiadomienia o rozprawie w terminie krót-
szym ni˝ 7 dni przed terminem rozprawy, chyba ˝e
obwiniony lub jego obroƒca obecny na rozprawie
wyrazi zgod´ na jej przeprowadzenie;

3) jest dowód dor´czenia obwinionemu i jego obroƒ-
cy zawiadomienia o rozprawie, a obwiniony lub je-
go obroƒca nale˝ycie usprawiedliwi swojà nie-
obecnoÊç na rozprawie i wystàpi z wnioskiem
o odroczenie rozprawy.

Art. 126. W przypadkach, o których mowa
w art. 125, komisja orzekajàca mo˝e jednak przepro-
wadziç dowód, a w szczególnoÊci przes∏uchaç Êwiad-
ków, pod warunkiem ˝e przewodniczàcy sk∏adu orze-
kajàcego poinformuje obwinionego lub jego obroƒc´
o przebiegu rozprawy oraz umo˝liwi im z∏o˝enie wyja-
Ênieƒ co do przeprowadzonego dowodu, a tak˝e zada-
wanie pytaƒ Êwiadkom, je˝eli o to wystàpià.

Dziennik Ustaw Nr 14 — 1061 — Poz. 114



Art. 127. 1. Rozprawa rozpoczyna si´ od sprawdze-
nia obecnoÊci zawiadomionych i wezwanych osób.
Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego zarzàdza opusz-
czenie sali rozpraw przez Êwiadków, a nast´pnie zarzà-
dza odczytanie przez rzecznika dyscypliny wniosku
o ukaranie.

2. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego zwraca si´
do obwinionego z zapytaniem, czy zrozumia∏ posta-
wiony mu zarzut lub zarzuty, a nast´pnie zarzàdza wy-
s∏uchanie obwinionego. 

3. Po wys∏uchaniu obwinionego przewodniczàcy
sk∏adu orzekajàcego zarzàdza przeprowadzenie post´-
powania dowodowego. Je˝eli obwiniony zgodzi∏ si´
z postawionym mu zarzutem, a jego wyjaÊnienia nie
budzà wàtpliwoÊci, mo˝na w tym zakresie nie przepro-
wadzaç dalszego post´powania dowodowego.

Art. 128. 1. Âwiadka przes∏uchuje si´ w czasie nie-
obecnoÊci tych Êwiadków, którzy jeszcze nie z∏o˝yli ze-
znaƒ.

2. Je˝eli istnieje potrzeba uzupe∏nienia materia∏u
dowodowego o dowody mogàce mieç istotny wp∏yw
na rozstrzygni´cie sprawy, rozpraw´ odracza si´ na
czas niezb´dny do uzupe∏nienia materia∏u dowodowe-
go. Postanowienie o odroczeniu rozprawy powinno
wskazywaç, w jaki sposób materia∏ dowodowy ma zo-
staç uzupe∏niony. 

3. Komisja orzekajàca mo˝e uzupe∏niç dowody
z urz´du. 

Art. 129. 1. Na rozprawie mo˝na odczytywaç
i ujawniaç wszystkie dokumenty znajdujàce si´ w ak-
tach sprawy.

2. Je˝eli obwiniony korzysta z prawa odmowy z∏o-
˝enia wyjaÊnieƒ lub wyjaÊnia na rozprawie odmiennie
ni˝ poprzednio, wolno na rozprawie odczytaç jego wy-
jaÊnienia znajdujàce si´ w aktach sprawy, tylko w od-
powiednim zakresie. Po odczytaniu wyjaÊnieƒ prze-
wodniczàcy sk∏adu orzekajàcego zwraca si´ do obwi-
nionego o wyjaÊnienie zachodzàcych sprzecznoÊci.

Art. 130. 1. Je˝eli w toku rozprawy wyniknie, ˝e
jest zasadne postawienie zarzutu naruszenia dyscypli-
ny finansów publicznych osobie niewymienionej we
wniosku o ukaranie, komisja orzekajàca, na wniosek
oskar˝yciela, mo˝e — w celu wspólnego rozpoznania
— odroczyç rozpraw´ na czas niezb´dny do wystàpie-
nia z wnioskiem o ukaranie.

2. Je˝eli w toku rozprawy oskar˝yciel wnosi o uka-
ranie obwinionego za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, które nie by∏o obj´te wnioskiem o ukara-
nie, komisja orzekajàca odracza rozpraw´ na czas nie-
zb´dny do wystàpienia z dodatkowym wnioskiem
o ukaranie.

Art. 131. 1. Je˝eli w toku rozprawy wyniknie, ˝e —
nie przekraczajàc granic wniosku o ukaranie — mo˝na
naruszenie dyscypliny finansów publicznych zarzuco-
ne obwinionemu zakwalifikowaç wed∏ug innego prze-

pisu ustawy, przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego in-
formuje o tym obecne na rozprawie strony. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na wnio-
sek obwinionego lub jego obroƒcy komisja orzekajàca
odracza rozpraw´ na czas oznaczony. 

3. W przypadku nieobecnoÊci obwinionego lub je-
go obroƒcy, komisja orzekajàca odracza rozpraw´ na
czas oznaczony i przekazuje informacj´, o której mowa
w ust. 1, obwinionemu i jego obroƒcy.

Art. 132. Rozpraw´ odroczonà prowadzi si´ w no-
wym terminie w dalszym ciàgu. Je˝eli sk∏ad orzekajà-
cy zosta∏ zmieniony, ujawnia si´ dowody przeprowa-
dzone poprzednio. 

Art. 133. 1. Po przeprowadzeniu dowodów do-
puszczonych w sprawie przewodniczàcy sk∏adu orze-
kajàcego pyta strony, czy wnoszà o uzupe∏nienie po-
st´powania dowodowego, a w przypadku odpowiedzi
odmownej zamyka post´powanie dowodowe.

2. Po zamkni´ciu post´powania dowodowego
przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego udziela g∏osu ko-
lejno oskar˝ycielowi, obroƒcy i obwinionemu. Je˝eli
jedna ze stron zabiera g∏os ponownie, przewodniczà-
cy udziela g∏osu równie˝ stronie przeciwnej. 

3. Po wys∏uchaniu stron przewodniczàcy sk∏adu
orzekajàcego zamyka rozpraw´ i zarzàdza poufnà na-
rad´ sk∏adu orzekajàcego w celu wydania orzeczenia.
Na naradzie oprócz sk∏adu orzekajàcego obecny jest
tylko protokolant.

Art. 134. 1. Komisja orzekajàca orzeka na podsta-
wie materia∏u dowodowego ujawnionego na rozpra-
wie i rozstrzyga wi´kszoÊcià g∏osów. G∏osowanie prze-
prowadza si´ oddzielnie dla ka˝dej rozstrzyganej kwe-
stii.

2. Orzeczenie podpisujà przewodniczàcy i cz∏onko-
wie sk∏adu orzekajàcego, nie wy∏àczajàc przeg∏osowa-
nego, który podpisujàc rozstrzygni´cie ma prawo za-
znaczyç na nim swoje zdanie odr´bne. Uzasadnienie
zdania odr´bnego do∏àcza si´ do akt sprawy.

Art. 135. 1. Komisja orzekajàca wydaje orzeczenie
o odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych albo orzeczenie o uniewinnieniu, al-
bo orzeczenie o umorzeniu post´powania.

2. Orzeczenie zawiera:

1) oznaczenie komisji orzekajàcej, która je wyda∏a,
imiona i nazwiska przewodniczàcego oraz cz∏on-
ków sk∏adu orzekajàcego i protokolanta;

2) dat´ i miejsce wydania orzeczenia;

3) oznaczenie oskar˝yciela, jego imi´ i nazwisko;

4) imi´, nazwisko, adres zamieszkania obwinionego
oraz zajmowane przez niego w czasie pope∏nienia
naruszenia dyscypliny finansów publicznych sta-
nowisko;
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5) okreÊlenie zarzucanego naruszenia dyscypliny fi-
nansów publicznych wraz z podaniem sposobu
i czasu jego pope∏nienia oraz naruszonego przepi-
su prawa;

6) rozstrzygni´cie komisji orzekajàcej;

7) rozstrzygni´cie o kosztach post´powania, z poda-
niem podstawy prawnej i ich wysokoÊci;

8) pouczenie o terminie i trybie zaskar˝enia.

3. W przypadku przypisania odpowiedzialnoÊci za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych orzecze-
nie powinno zawieraç dodatkowo:

1) okreÊlenie naruszenia dyscypliny finansów pu-
blicznych przypisanego obwinionemu, z poda-
niem sposobu i czasu jego pope∏nienia, wskaza-
niem naruszonego przepisu prawa oraz przepisu
ustawy, pod który naruszenie to podpada;

2) rozstrzygni´cie co do kary albo o odstàpieniu od
jej wymierzenia, z podaniem podstawy prawnej.

Art. 136. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego
og∏asza orzeczenie niezw∏ocznie po zakoƒczeniu nara-
dy sk∏adu orzekajàcego oraz podaje ustnie motywy
wydania rozstrzygni´cia. W sprawie zawi∏ej mo˝na
odroczyç wydanie orzeczenia na czas nie d∏u˝szy ni˝
7 dni od dnia zamkni´cia rozprawy.

Art. 137. 1. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem dor´-
cza si´ stronom na piÊmie, w terminie 21 dni od dnia
jego og∏oszenia.

2. Uzasadnienie orzeczenia powinno zawieraç:

1) wskazanie faktów i okolicznoÊci, które sk∏ad orze-
kajàcy uwzgl´dni∏ wydajàc rozstrzygni´cie o przy-
pisaniu odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych albo uniewinnieniu, albo
umorzeniu post´powania, a tak˝e 

2) wskazanie faktów, które sk∏ad orzekajàcy uzna∏ za
udowodnione lub nieudowodnione, wskazanie, na
jakich w tym wzgl´dzie opar∏ si´ dowodach, oraz
wyjaÊnienie, dlaczego nie uzna∏ dowodów prze-
ciwnych, o ile takie by∏y przedstawione;

3) wyjaÊnienie podstawy prawnej orzeczenia;

4) przytoczenie okolicznoÊci, które sk∏ad orzekajàcy
mia∏ na wzgl´dzie przy wymierzaniu kary albo od-
stàpieniu od jej wymierzenia, w tym w szczególno-
Êci wskazanie okolicznoÊci, które komisja
uwzgl´dni∏a przy wymiarze kary albo odstàpieniu
od jej wymierzenia.

3. Uzasadnienie podpisuje przewodniczàcy sk∏adu
orzekajàcego, a je˝eli uzasadnienia nie mo˝e podpisaç
przewodniczàcy sk∏adu, orzeczenie podpisuje inny
cz∏onek sk∏adu orzekajàcego, zaznaczajàc na uzasad-
nieniu przyczyn´ braku podpisu przewodniczàcego. 

4. Je˝eli nie jest mo˝liwe sporzàdzenie uzasadnie-
nia orzeczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1,

przewodniczàcy komisji orzekajàcej mo˝e, na uzasad-
niony wniosek cz∏onka sk∏adu orzekajàcego, przed∏u-
˝yç ten termin na czas okreÊlony, nie d∏u˝ej jednak ni˝
o 14 dni.

5. Stronom s∏u˝y odwo∏anie od orzeczenia.

Rozdzia∏ 9

Za˝alenia i odwo∏ania

Art. 138. 1. Za˝alenie na postanowienie rzecznika
dyscypliny wnosi si´ do G∏ównego Rzecznika. Za˝ale-
nie na zarzàdzenie przewodniczàcego komisji orzeka-
jàcej wnosi si´ do Przewodniczàcego G∏ównej Komisji
Orzekajàcej. Za˝alenie na postanowienie G∏ównego
Rzecznika, postanowienie komisji orzekajàcej oraz od-
wo∏anie od orzeczenia komisji orzekajàcej wnosi si´
do G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

2. Za˝alenie i odwo∏anie, zwane dalej „Êrodkiem
zaskar˝enia”, przys∏ugujàce w zakresie okreÊlonym
w ustawie, wnosi si´ na piÊmie, za poÊrednictwem or-
ganu, który wyda∏ zaskar˝ane zarzàdzenie, postano-
wienie albo orzeczenie, w terminie 14 dni od jego do-
r´czenia. 

3. W treÊci Êrodka zaskar˝enia nale˝y okreÊliç, ja-
kiego rozstrzygni´cia domaga si´ skar˝àcy. Ârodek za-
skar˝enia wnoszony przez rzecznika dyscypliny lub
obroƒc´ powinien zawieraç tak˝e zarzuty stawiane za-
skar˝anemu rozstrzygni´ciu. Z treÊci Êrodka zaskar˝e-
nia powinno wynikaç, czy jest on wnoszony na ko-
rzyÊç, czy na niekorzyÊç obwinionego. Rzecznik dyscy-
pliny mo˝e wnosiç Êrodki zaskar˝enia równie˝ na ko-
rzyÊç obwinionego.

Art. 139. Rzecznik dyscypliny lub G∏ówny Rzecznik,
który wyda∏ zaskar˝one postanowienie, a w pozosta-
∏ych przypadkach — przewodniczàcy komisji orzekajà-
cej, po otrzymaniu Êrodka zaskar˝enia:

1) wydaje postanowienie o odmowie jego przyj´cia,
je˝eli zosta∏ on wniesiony po terminie lub przez
osob´ nieuprawnionà, albo

2) przekazuje je niezw∏ocznie, wraz z aktami sprawy,
do rozpoznania w drugiej instancji.

Art. 140. 1. Ârodek zaskar˝enia mo˝e zostaç cofni´-
ty przez wnoszàcego ten Êrodek do czasu zamkni´cia
rozprawy w drugiej instancji, z tym ˝e Êrodka zaskar-
˝enia wniesionego na korzyÊç obwinionego nie mo˝-
na cofnàç bez jego zgody. 

2. Cofni´ty Êrodek zaskar˝enia pozostawia si´ bez
rozpoznania, chyba ˝e zachodzi jedna z okolicznoÊci
powodujàcych niewa˝noÊç postanowienia lub orze-
czenia z mocy prawa. 

3. W razie cofni´cia Êrodka zaskar˝enia po jego
przekazaniu do rozpoznania w drugiej instancji, nie-
zw∏ocznie powiadamia si´ o tym odpowiednio G∏ów-
nego Rzecznika lub Przewodniczàcego G∏ównej Komi-
sji Orzekajàcej.
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Art. 141. 1. Postanowienie i orzeczenie komisji
orzekajàcej, od którego nie zosta∏ wniesiony Êrodek
zaskar˝enia, staje si´ prawomocne z dniem, w którym
up∏ywa termin wniesienia Êrodka zaskar˝enia.

2. Postanowienie i orzeczenie komisji orzekajàcej,
co do którego Êrodek zaskar˝enia cofni´to, staje si´
prawomocne z dniem jego cofni´cia.

Art. 142. Postanowienia i orzeczenia G∏ównej Ko-
misji Orzekajàcej koƒczàce post´powanie sà prawo-
mocne w dniu ich wydania.

Rozdzia∏ 10

Post´powanie odwo∏awcze
przed G∏ównà Komisjà Orzekajàcà

Art. 143. Do rozpoznania odwo∏ania Przewodniczà-
cy G∏ównej Komisji Orzekajàcej wyznacza sk∏ad orze-
kajàcy oraz powierza wskazanemu cz∏onkowi tego
sk∏adu przygotowanie sprawozdania z dotychczaso-
wego przebiegu post´powania, a tak˝e omówienie
orzeczenia i wniesionego odwo∏ania oraz okolicznoÊci
faktycznych sprawy.

Art. 144. 1. Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orze-
kajàcej mo˝e skierowaç odwo∏anie do rozpoznania na
posiedzeniu, je˝eli zachodzi potrzeba wydania posta-
nowienia o umorzeniu post´powania w przypadku
stwierdzenia okolicznoÊci, o której mowa w art. 78
ust. 1 pkt 3—8.

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, jest nie-
jawne i odbywa si´ bez udzia∏u stron. G∏ówna Komi-
sja Orzekajàca podejmuje rozstrzygni´cie na podsta-
wie materia∏u dowodowego zebranego przez komisj´
orzekajàcà oraz dokumentów do∏àczonych do odwo∏a-
nia. 

3. W wyniku rozpoznania odwo∏ania w trybie,
o którym mowa w ust. 1, G∏ówna Komisja Orzekajàca
wydaje postanowienie o umorzeniu post´powania al-
bo je˝eli uzna, ˝e nie zachodzà przes∏anki umorzenia
post´powania, przekazuje spraw´ do rozpoznania na
rozprawie.

4. Przepisy ust. 1—3 i przepis art. 143 stosuje si´
odpowiednio do rozpoznawania za˝alenia na postano-
wienie G∏ównego Rzecznika i postanowienie komisji
orzekajàcej.

Art. 145. 1. Na rozprawie G∏ówna Komisja Orzeka-
jàca rozpoznaje odwo∏anie na podstawie materia∏u
dowodowego zebranego przez komisj´ orzekajàcà
oraz dokumentów do∏àczonych do odwo∏ania.

2. G∏ówna Komisja Orzekajàca przyjmuje wniosek
dowodowy wskazany w odwo∏aniu lub zg∏oszony na
rozprawie i mo˝e przeprowadziç post´powanie dowo-
dowe, je˝eli przyczyni si´ do przyspieszenia lub
uproszczenia post´powania.

Art. 146. 1. G∏ówna Komisja Orzekajàca mo˝e uka-
raç obwinionego albo zaostrzyç wymierzonà mu kar´

tylko wtedy, gdy wniesiono odwo∏anie na jego nieko-
rzyÊç. Wniesienie odwo∏ania na niekorzyÊç obwinio-
nego nie wyklucza zmiany rozstrzygni´cia na jego ko-
rzyÊç.

2. W przypadku wniesienia odwo∏ania na nieko-
rzyÊç obwinionego, który zosta∏ uniewinniony przez
komisj´ orzekajàcà lub co do którego post´powanie
umorzono, G∏ówna Komisja Orzekajàca nie mo˝e wy-
mierzyç mu kary. Je˝eli jednak uzna, ˝e wymierzenie
kary jest uzasadnione, przekazuje spraw´ do ponow-
nego rozpoznania.

Art. 147. 1. G∏ówna Komisja Orzekajàca w wyniku
rozpoznania odwo∏ania na rozprawie wydaje orzecze-
nie, w którym:

1) utrzymuje orzeczenie w mocy albo

2) uchyla orzeczenie w ca∏oÊci lub w cz´Êci i rozstrzy-
ga spraw´ co do istoty, albo

3) uchyla orzeczenie w ca∏oÊci lub w cz´Êci i przeka-
zuje spraw´ do ponownego rozpoznania przez ko-
misj´ orzekajàcà.

2. G∏ówna Komisja Orzekajàca uchylajàc zaskar˝o-
ne orzeczenie i rozstrzygajàc na korzyÊç obwinionego,
w przypadku gdy to orzeczenie dotyczy naruszenia
dyscypliny finansów publicznych przypisanego wi´cej
ni˝ jednej osobie, uchyla je i rozstrzyga tak˝e na ko-
rzyÊç pozosta∏ych obwinionych, choçby nie wnieÊli
oni odwo∏ania, je˝eli te same wzgl´dy przemawiajà za
uchyleniem orzeczenia i rozstrzygni´ciem na ich rzecz.

Art. 148. Postanowienia i orzeczenia G∏ównej Ko-
misji Orzekajàcej wraz z uzasadnieniem dor´cza si´,
w terminie 21 dni od dnia ich og∏oszenia, G∏ównemu
Rzecznikowi oraz obwinionemu i jego obroƒcy. Posta-
nowienie i orzeczenie niezaskar˝one przez strony do
sàdu administracyjnego dor´cza si´ niezw∏ocznie
równie˝ przewodniczàcemu komisji orzekajàcej, w ce-
lu wykonania, a za jego poÊrednictwem tak˝e rzeczni-
kowi dyscypliny.

Art. 149. W zakresie nieuregulowanym w niniej-
szym rozdziale do post´powania przed G∏ównà Komi-
sjà Orzekajàcà stosuje si´ odpowiednio przepisy o po-
st´powaniu przed komisjà orzekajàcà.

Rozdzia∏ 11

Ponowne rozpoznanie sprawy

Art. 150. 1. Komisja orzekajàca, której zosta∏a prze-
kazana sprawa do ponownego rozpoznania, orzeka
w granicach, w jakich nastàpi∏o przekazanie. 

2. Wskazania G∏ównej Komisji Orzekajàcej co do
dalszego post´powania sà wià˝àce dla komisji orzeka-
jàcej, której spraw´ przekazano.

Art. 151. Ponownie rozpatrujàc spraw´ komisja
orzekajàca mo˝e wydaç rozstrzygni´cie surowsze ni˝
uchylone tylko wtedy, gdy wniesiono odwo∏anie na
niekorzyÊç obwinionego. 
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Art. 152. Do post´powania w sprawie ponownego
rozpoznania sprawy stosuje si´ odpowiednio przepisy
o post´powaniu przed komisjà orzekajàcà.

Rozdzia∏ 12

Wykonywanie prawomocnych orzeczeƒ
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

publicznych

Art. 153. 1. Przewodniczàcy komisji orzekajàcej nie-
zw∏ocznie przekazuje prawomocne orzeczenie o odpo-
wiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych:

1) obwinionemu; 

2) kierownikowi jednostki, w której zatrudniony jest
obwiniony;

3) kierownikowi jednostki, w której nastàpi∏o naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych;

4) Przewodniczàcemu G∏ównej Komisji Orzekajàcej. 

2. Je˝eli obwiniony jest kierownikiem jednostki
sektora finansów publicznych, orzeczenie przekazuje
si´ tak˝e organowi sprawujàcemu nadzór nad tà jed-
nostkà.

Art. 154. 1. Odpis prawomocnego orzeczenia,
o którym mowa w art. 153 ust. 1, niezw∏ocznie do∏àcza
si´ do akt osobowych obwinionego. 

2. Dniem rozpocz´cia wykonywania kary zakazu
pe∏nienia funkcji zwiàzanych z dysponowaniem Êrod-
kami publicznymi jest dzieƒ odwo∏ania ukaranego
z funkcji obj´tej zakazem, a w przypadku gdy obwinio-
ny nie pe∏ni takiej funkcji — dzieƒ, w którym orzecze-
nie si´ uprawomocni.

Art. 155. 1. Do orzeczenia, o którym mowa
w art. 153 ust. 1, przekazanego obwinionemu, prze-
wodniczàcy komisji orzekajàcej do∏àcza wezwanie do
uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia dor´czenia we-
zwania, kosztów post´powania oraz kary pieni´˝nej,
o ile zosta∏y orzeczone.

2. Przewodniczàcy komisji orzekajàcej mo˝e,
w drodze postanowienia, na wniosek obwinionego
uzasadniony jego wa˝nym interesem, odroczyç ter-
min p∏atnoÊci lub roz∏o˝yç zap∏at´ kosztów post´po-
wania lub kary pieni´˝nej na raty, na czas nie d∏u˝szy
ni˝ 2 lata. Odmowa odroczenia terminu p∏atnoÊci lub
roz∏o˝enia na raty nast´puje w drodze postanowienia.

Art. 156. 1. Do orzeczenia o ukaraniu karà zakazu
pe∏nienia funkcji zwiàzanych z dysponowaniem Êrod-
kami publicznymi przewodniczàcy komisji orzekajàcej
do∏àcza wezwanie do odwo∏ania ukaranego z funkcji
obj´tej zakazem. 

2. Je˝eli ukaranym karà zakazu pe∏nienia funkcji
zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi
jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, przewodni-
czàcy komisji orzekajàcej przekazuje orzeczenie w∏a-

Êciwemu wojewodzie i do∏àcza wezwanie do wystà-
pienia z wnioskiem o odwo∏anie w trybie okreÊlonym
w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z póên. zm.4)).

3. O odwo∏aniu z funkcji obj´tej zakazem zawiada-
mia si´, w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od dnia do-
r´czenia wezwania, przewodniczàcego komisji orzeka-
jàcej oraz Przewodniczàcego G∏ównej Komisji Orzeka-
jàcej. W zawiadomieniu podaje si´ dat´, z jakà ukara-
ny zosta∏ odwo∏any.

Rozdzia∏ 13

Stwierdzenie niewa˝noÊci prawomocnych
postanowieƒ i orzeczeƒ

Art. 157. 1. Niewa˝noÊç prawomocnego postano-
wienia lub orzeczenia, wydanego przez organ orzeka-
jàcy w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych, stwierdza G∏ówna Komisja Orzekajàca, je-
˝eli:

1) w wydaniu postanowienia lub orzeczenia bra∏a
udzia∏ osoba nieuprawniona do orzekania lub pod-
legajàca wy∏àczeniu z przyczyn wskazanych
w art. 83 ust. 1; 

2) orzeka∏a komisja niew∏aÊciwa w sprawie;

3) orzeczono kar´ nieznanà ustawie;

4) sk∏ad orzekajàcy by∏ niew∏aÊciwie obsadzony albo
postanowienie lub orzeczenie nie zosta∏o podpisa-
ne przez któregokolwiek cz∏onka sk∏adu orzekajà-
cego bioràcego udzia∏ w jego wydaniu;

5) zachodzi sprzecznoÊç w treÊci postanowienia lub
orzeczenia uniemo˝liwiajàca jego wykonanie;

6) zachodzi∏a w czasie orzekania jedna z okolicznoÊci
wy∏àczajàcych orzekanie, o których mowa
w art. 78 ust. 1 pkt 3—6 i 8.

2. G∏ówna Komisja Orzekajàca stwierdza niewa˝-
noÊç prawomocnego postanowienia lub orzeczenia
z urz´du lub na wniosek strony. 

Art. 158. 1. W przedmiocie niewa˝noÊci G∏ówna
Komisja Orzekajàca rozstrzyga na posiedzeniu i wyda-
je postanowienie o:

1) stwierdzeniu niewa˝noÊci albo

2) odmowie stwierdzenia niewa˝noÊci.

2. Je˝eli stwierdzenie niewa˝noÊci dotyczy tylko
cz´Êci prawomocnego postanowienia lub orzeczenia,
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w postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
si´, w jakim zakresie to postanowienie lub orzeczenie
pozostaje prawomocne. 

3. Stwierdzajàc niewa˝noÊç prawomocnego posta-
nowienia lub orzeczenia G∏ówna Komisja Orzekajàca
uchyla je i umarza post´powanie albo przekazuje
spraw´ do ponownego rozpoznania.

4. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, dor´-
cza si´ stronom.

Art. 159. W przedmiocie stwierdzenia niewa˝noÊci
stosuje si´ przepisy o post´powaniu odwo∏awczym,
z tym ˝e, je˝eli stwierdzenie niewa˝noÊci dotyczy po-
stanowienia lub orzeczenia G∏ównej Komisji Orzekajà-
cej, orzeka ona w sk∏adzie pi´ciu osób, któremu prze-
wodniczy Przewodniczàcy tej Komisji.

Art. 160. 1. Stwierdzenie niewa˝noÊci prawomoc-
nego postanowienia lub orzeczenia na niekorzyÊç ob-
winionego nie mo˝e nastàpiç, je˝eli od dnia jego upra-
womocnienia up∏ynà∏ rok.

2. Nie stwierdza si´ niewa˝noÊci prawomocnego
postanowienia lub orzeczenia, je˝eli od dnia jego
uprawomocnienia up∏yn´∏y dwa lata.

3. Nie stwierdza si´ niewa˝noÊci prawomocnego
orzeczenia lub postanowienia, je˝eli by∏o ono przed-
miotem rozpoznania na podstawie art. 169.

4. Nie stwierdza si´ niewa˝noÊci prawomocnego
orzeczenia po zatarciu ukarania.

Art. 161. W przypadku stwierdzenia niewa˝noÊci
prawomocnego orzeczenia wp∏acona kara pieni´˝na
lub koszty post´powania podlegajà zwrotowi.

Rozdzia∏ 14

Wznowienie post´powania

Art. 162. Post´powanie, zakoƒczone prawomoc-
nym postanowieniem lub orzeczeniem, mo˝e zostaç
wznowione, je˝eli:

1) postanowienie lub orzeczenie zosta∏o wydane
w wyniku przest´pstwa; 

2) postanowienie lub orzeczenie zosta∏o wydane na
podstawie dowodów, które okaza∏y si´ fa∏szywe;

3) po wydaniu orzeczenia lub postanowienia wysz∏y
na jaw nowe, istotne dla sprawy okolicznoÊci fak-
tyczne lub dowody, nieznane przy wydaniu posta-
nowienia lub orzeczenia.

Art. 163. 1. Z wnioskiem o wznowienie post´powa-
nia mo˝e wystàpiç G∏ówny Rzecznik, rzecznik dyscy-
pliny, osoba, której dotyczy postanowienie albo orze-
czenie, lub jej obroƒca.

2. Z wnioskiem o wznowienie post´powania nale-
˝y wystàpiç w terminie 30 dni od dnia, w którym oso-

by wymienione w ust. 1 dowiedzia∏y si´ o przyczynie
uzasadniajàcej wznowienie.

3. Z wnioskiem o wznowienie post´powania wy-
st´puje si´ do G∏ównej Komisji Orzekajàcej. 

Art. 164. 1. W przedmiocie wznowienia post´po-
wania G∏ówna Komisja Orzekajàca rozstrzyga na po-
siedzeniu i wydaje postanowienie o:

1) wznowieniu post´powania albo

2) odmowie wznowienia post´powania. 

2. Wydajàc postanowienie o wznowieniu post´po-
wania G∏ówna Komisja Orzekajàca uchyla prawomoc-
ne postanowienie lub orzeczenie i przekazuje spraw´
do ponownego rozpoznania komisji orzekajàcej
w pierwszej instancji.

3. Postanowienie o odmowie wznowienia post´-
powania albo o wznowieniu post´powania dor´cza
si´ osobie, która z∏o˝y∏a wniosek o wznowienie post´-
powania, oraz stronom.

Art. 165. W przedmiocie wznowienia post´powa-
nia stosuje si´ przepisy o post´powaniu odwo∏aw-
czym, z tym ˝e, je˝eli post´powanie dotyczy postano-
wienia lub orzeczenia G∏ównej Komisji Orzekajàcej,
orzeka ona w sk∏adzie pi´ciu osób, któremu przewod-
niczy Przewodniczàcy tej Komisji. 

Art. 166. 1. Post´powania nie wznawia si´ po up∏y-
wie dwóch lat od dnia uprawomocnienia si´ postano-
wienia albo orzeczenia.

2. Post´powania nie wznawia si´ po zatarciu uka-
rania.

Rozdzia∏ 15

Koszty post´powania, egzekwowanie kosztów
post´powania i kar pieni´˝nych

Art. 167. 1. Ka˝dy uznany za odpowiedzialnego za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych zwraca
— na rzecz Skarbu Paƒstwa — koszty post´powania.
Koszty te okreÊla si´ rycza∏towo w wysokoÊci 10 %
przeci´tnego wynagrodzenia. 

2. W przypadku uniewinnienia obwinionego albo
umorzenia post´powania koszty post´powania pono-
si Skarb Paƒstwa.

3. Nie mo˝na egzekwowaç kosztów post´powania,
je˝eli od dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia up∏y-
n´∏y dwa lata. Termin nie biegnie w okresie wstrzyma-
nia z urz´du wykonania prawomocnego orzeczenia,
zgodnie z art. 169.

Art. 168. 1. Nale˝noÊci z tytu∏u kar pieni´˝nych
i kosztów post´powania egzekwuje si´ w trybie prze-
pisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Nie egzekwuje si´ kary pieni´˝nej i kosztów po-
st´powania w przypadku zatarcia ukarania.
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Rozdzia∏ 16

Skarga do sàdu administracyjnego

Art. 169. Na prawomocne orzeczenia i postano-
wienia G∏ównej Komisji Orzekajàcej koƒczàce post´-
powanie przys∏uguje skarga do sàdu administracyjne-
go. Wniesienie skargi wstrzymuje wykonanie prawo-
mocnego orzeczenia w sprawie o naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych.

DZIA¸ V

Przepisy porzàdkowe

Rozdzia∏ 1

Sprostowania, udost´pnianie akt, pisma, terminy

Art. 170. 1. Oczywiste omy∏ki pisarskie lub rachun-
kowe w orzeczeniu, postanowieniu, zarzàdzeniu lub
ich uzasadnieniu mo˝na sprostowaç, z urz´du lub na
wniosek stron, w ka˝dym czasie. Sprostowanie orze-
czenia, postanowienia lub ich uzasadnieƒ nast´puje
w drodze postanowienia, a sprostowanie zarzàdzenia
— w drodze zarzàdzenia.

2. Sprostowania dokonuje organ, który pope∏ni∏
omy∏k´, albo z urz´du organ odwo∏awczy, je˝eli post´-
powanie toczy si´ przed tym organem.

3. W celu sprostowania oczywistej omy∏ki pisar-
skiej lub rachunkowej w treÊci wydanego orzeczenia,
postanowienia lub ich uzasadnienia, odpowiednio
Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej lub
przewodniczàcy komisji orzekajàcej kieruje spraw´ na
posiedzenie.

4. O dokonaniu sprostowania, o którym mowa
w ust. 1, zamieszcza si´ stosownà adnotacj´ w proto-
kole z przebiegu posiedzenia. 

5. W celu sprostowania oczywistej omy∏ki pisar-
skiej lub rachunkowej w treÊci wydanego postanowie-
nia lub z∏o˝onego wniosku o ukaranie, G∏ówny Rzecz-
nik lub rzecznik dyscypliny wydaje odpowiednio po-
stanowienie. 

6. Na postanowienie co do sprostowania wydane
przez komisj´ orzekajàcà albo rzecznika dyscypliny
s∏u˝y za˝alenie.

Art. 171. 1. Sprostowanie oczywistej omy∏ki pisar-
skiej lub rachunkowej w protokole rozprawy lub po-
siedzenia mo˝e nastàpiç na wniosek lub z urz´du
w ka˝dym czasie.

2. Strony mogà z∏o˝yç wniosek o sprostowanie
protoko∏u z rozprawy lub posiedzenia, wskazujàc nie-
Êcis∏oÊci lub braki.

3. Wniosek o sprostowanie protoko∏u rozpoznaje
przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego, po wys∏uchaniu
protokolanta. Przewodniczàcy mo˝e odmówiç spro-
stowania albo zarzàdziç sprostowanie protoko∏u. 

4. O sprostowaniu lub o odmowie sprostowania
zawiadamia si´ osob´, która zg∏osi∏a wniosek o spro-
stowanie, i dokonuje odpowiedniej wzmianki w proto-
kole. Na odmow´ sprostowania protoko∏u za˝alenie
nie przys∏uguje. 

5. Wniosek o sprostowanie protoko∏u rozprawy
lub posiedzenia, z∏o˝ony po wys∏aniu akt sprawy do
G∏ównej Komisji Orzekajàcej, przekazuje si´ do rozpo-
znania G∏ównej Komisji Orzekajàcej. 

6. SkreÊleƒ i poprawek w protokole rozprawy lub
posiedzenia dokonuje si´ w taki sposób, aby wyrazy
skreÊlone i poprawione by∏y czytelne. SkreÊlenia i po-
prawki omawia si´ w protokole przed jego podpisa-
niem. 

7. Przepisy ust. 1, 2, 4 i 6 stosuje si´ odpowiednio
do sprostowania protoko∏ów sporzàdzanych przez
rzeczników dyscypliny.

Art. 172. CzynnoÊci komisji orzekajàcej, a tak˝e in-
ne zdarzenia majàce znaczenie dla post´powania,
z których nie sporzàdza si´ protoko∏u, utrwala si´
w aktach w formie adnotacji podpisanej przez osob´,
która dokonywa∏a tych czynnoÊci.

Art. 173. W ka˝dym stadium post´powania umo˝-
liwia si´ na ˝àdanie osoby, której post´powanie doty-
czy, jej obroƒcy lub oskar˝yciela przeglàdanie akt
sprawy oraz sporzàdzanie z nich notatek i odpisów.

Art. 174. 1. Zawiadomienie, wniosek o ukaranie,
jak równie˝ Êrodek zaskar˝enia sk∏ada si´ na piÊmie.
WyjaÊnienia oraz oÊwiadczenia sk∏ada si´ na piÊmie
albo wnosi ustnie do protoko∏u.

2. Pismo lub oÊwiadczenie wniesione do protoko-
∏u poza rozprawà powinno byç podpisane przez wno-
szàcego, a protokó∏ równie˝ przez osob´, która go
sporzàdzi∏a.

Art. 175. 1. Je˝eli pismo wniesiono do niew∏aÊci-
wego organu, organ ten niezw∏ocznie przekazuje je do
organu w∏aÊciwego w sprawie o naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych i powiadamia o tym nadaw-
c´ pisma.

2. Pismo wniesione przed up∏ywem przewidziane-
go terminu do niew∏aÊciwego organu uwa˝a si´ za
wniesione z zachowaniem terminu.

Art. 176. 1. Do biegu terminu nie wlicza si´ dnia,
od którego liczy si´ dany termin.

2. Je˝eli koniec terminu przypada na dzieƒ ustawo-
wo wolny od pracy, za ostatni dzieƒ terminu uwa˝a si´
najbli˝szy nast´pny dzieƒ powszedni. 

3. Termin jest zachowany, je˝eli przed jego up∏y-
wem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej
lub z∏o˝ono w polskim urz´dzie konsularnym.

Art. 177. 1. W razie uchybienia terminu nale˝y
przywróciç termin na wniosek zainteresowanego, je-
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˝eli uprawdopodobni, ˝e uchybienie nastàpi∏o bez je-
go winy.

2. Wniosek o przywrócenie terminu nale˝y z∏o˝yç
w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia
terminu. RównoczeÊnie z wnioskiem nale˝y dope∏niç
czynnoÊci, która mia∏a byç w tym terminie dokonana.

Art. 178. 1. W sprawie przywrócenia terminu roz-
strzyga odpowiednio rzecznik dyscypliny lub prze-
wodniczàcy komisji orzekajàcej i przywraca uchybiony
termin albo wydaje postanowienie o odmowie jego
przywrócenia.

2. Na postanowienie o odmowie przywrócenia ter-
minu przys∏uguje za˝alenie odpowiednio do G∏ówne-
go Rzecznika albo Przewodniczàcego G∏ównej Komisji
Orzekajàcej, który utrzymuje postanowienie w mocy
albo je uchyla i nadaje sprawie w∏aÊciwy bieg.

Rozdzia∏ 2

Dor´czenia

Art. 179. 1. Orzeczenia i postanowienia dor´cza si´
w uwierzytelnionych odpisach.

2. W wezwaniu nale˝y oznaczyç organ wysy∏ajàcy,
wskazaç, jakiej sprawy dotyczy, oraz wskazaç termin
jego wykonania i pouczyç o skutkach jego niewykona-
nia. 

3. W zawiadomieniu nale˝y oznaczyç organ wysy-
∏ajàcy, podaç, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma
si´ stawiç adresat, oraz okreÊliç, czy jego stawiennic-
two jest obowiàzkowe, a tak˝e uprzedziç o skutkach
niestawiennictwa.

Art. 180. 1. Wezwania, zawiadomienia, zarzàdze-
nia, postanowienia lub orzeczenia, od których daty do-
r´czenia biegnà terminy, zwane dalej „pismami”, do-
r´cza si´ przez poczt´ jako listy polecone za potwier-
dzeniem odbioru. Pisma dor´czane przez osoby, o któ-
rych mowa w ust. 2, wydaje si´ za pokwitowaniem.

2. Pisma mogà byç dor´czane przez osoby imien-
nie upowa˝nione przez:

1) rzecznika dyscypliny;

2) G∏ównego Rzecznika;

3) przewodniczàcego komisji orzekajàcej;

4) Przewodniczàcego G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

Art. 181. 1. Je˝eli adresatem pisma jest osoba:

1) wobec której rzecznik dyscypliny wszczà∏ post´po-
wanie wyjaÊniajàce,

2) której przewodniczàcy przekazuje wniosek o uka-
ranie lub zawiadomienie o rozprawie,

3) która jest obroƒcà obwinionego, nieb´dàca adwo-
katem lub radcà prawnym,

4) której dotyczy orzeczenie lub postanowienie,

5) której dotyczy wezwanie do uiszczenia kosztów po-
st´powania lub kary pieni´˝nej

— dor´czenia dokonuje si´ jej osobiÊcie w mieszka-
niu, z zastrze˝eniem art. 184.

2. W razie niemo˝noÊci dor´czenia pisma w miesz-
kaniu adresata, o którym mowa w ust. 1, pismo dor´-
cza si´ w ka˝dym miejscu, gdzie adresata si´ zastanie.

Art. 182. Je˝eli adresatem pisma jest:

1) obroƒca obwinionego, b´dàcy adwokatem lub
radcà prawnym,

2) rzecznik dyscypliny,

3) G∏ówny Rzecznik,

4) przewodniczàcy komisji orzekajàcej,

5) Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej,

6) wezwany do odwo∏ania ukaranego karà okreÊlonà
w art. 31 ust. 1 pkt 4 z funkcji obj´tej zakazem

— pismo dor´cza si´ pod adres wskazany przez
nadawc´ do ràk pracownika upowa˝nionego do od-
bioru korespondencji.

Art. 183. 1. W toku post´powania obwiniony i jego
obroƒca majà obowiàzek zawiadomiç w∏aÊciwy organ
prowadzàcy to post´powanie o ka˝dej zmianie adresu
zamieszkania lub pracy, a w przypadku przebywania
za granicà wskazaç adresata do dor´czeƒ w kraju.
O obowiàzku zawiadomienia o zmianie adresu poucza
si´ odpowiednio w toku post´powania.

2. W przypadku niewykonania obowiàzku okreÊlo-
nego w ust. 1 dor´czenie pisma pod dotychczasowym
adresem ma skutek prawny.

Art. 184. W razie nieobecnoÊci adresata, o którym
mowa w art. 181 ust. 1, w jego mieszkaniu, pismo do-
r´cza si´ pe∏noletniemu domownikowi, je˝eli zgodzi
si´ dostarczyç je adresatowi.

Art. 185. 1. Odbierajàcy pismo potwierdza odbiór
i jego dat´ swoim podpisem na potwierdzeniu odbio-
ru, w przypadku gdy pismo jest dor´czane przez pocz-
t´, a w pozosta∏ych przypadkach — na pokwitowaniu.
Dor´czajàcy potwierdza swoim czytelnym podpisem
sposób dor´czenia i dat´ dor´czenia. 

2. Je˝eli odbierajàcy pismo uchyla si´ od potwier-
dzenia dor´czenia lub nie mo˝e tego uczyniç, dor´cza-
jàcy sam potwierdza dat´ dor´czenia oraz wskazuje
osob´, która pismo odebra∏a, i przyczyn´ braku jej
podpisu. 

3. Je˝eli adresat odmawia przyj´cia pisma dor´-
czanego przez poczt´ lub w inny sposób, pismo zwra-
ca si´ nadawcy z adnotacjà o odmowie jego przyj´cia
i datà odmowy. Pismo wraz z adnotacjà w∏àcza si´ do
akt sprawy. 

Dziennik Ustaw Nr 14 — 1068 — Poz. 114



4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3,
uznaje si´, ˝e pismo zosta∏o skutecznie dor´czone od-
powiednio w dniu stwierdzonym przez dor´czajàcego
lub w dniu odmowy jego przyj´cia przez adresata.

Art. 186. 1. W przypadku pisma dor´czanego przez
poczt´, którego nie mo˝na dor´czyç w sposób okre-
Êlony w art. 180 ust. 1 lub art. 184, na stronie adreso-
wej przesy∏ki zawierajàcej pismo listonosz dokonuje
adnotacji „awizowano dnia” i niezw∏ocznie przekazuje
jà do w∏aÊciwej pocztowej placówki oddawczej.

2. Zawiadomienie o z∏o˝eniu pisma w pocztowej
placówce oddawczej wraz z informacjà o tym, gdzie
i kiedy adresat mo˝e je odebraç, listonosz umieszcza
w pocztowej skrzynce oddawczej adresata lub gdy jest
to niemo˝liwe — na drzwiach jego mieszkania. 

3. Pozostawienie pisma w pocztowej placówce od-
dawczej placówka ta potwierdza przez umieszczenie
na adresowej stronie przesy∏ki zawierajàcej pismo od-
cisku datownika oraz podpisu przyjmujàcego pracow-
nika. 

4. Pismo przechowuje si´ w pocztowej placówce
oddawczej wraz z potwierdzeniem odbioru przez 7 dni
od dnia nast´pnego po jego z∏o˝eniu. 

5. Je˝eli adresat nie zg∏osi si´ po odbiór pisma
w terminie, o którym mowa w ust. 4, pocztowa pla-
cówka oddawcza wysy∏a powtórne zawiadomienie
o mo˝liwoÊci jego odbioru, zaÊ na stronie adresowej
przesy∏ki zawierajàcej pismo umieszcza si´ odcisk da-
townika i dokonuje adnotacji „awizowano powtórnie
dnia”; w zawiadomieniu tym okreÊla siedmiodniowy
termin do odbioru pisma liczàc go od dnia nast´pne-
go po dniu sporzàdzenia zawiadomienia. 

6. Dor´czenie uwa˝a si´ za dokonane z up∏ywem
ostatniego dnia okresu, na który pismo pozostawiono
w pocztowej placówce oddawczej, chyba ˝e zosta∏o
podj´te wczeÊniej. Pismo niepodj´te w terminie pocz-
towa placówka oddawcza zwraca nadawcy.

Rozdzia∏ 3

Przekazywanie prawomocnych rozstrzygni´ç
i rejestr ukaranych oraz sprawozdania z dzia∏alnoÊci

organów w∏aÊciwych w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych

Art. 187. 1. Prawomocne postanowienie komisji
orzekajàcej o umorzeniu post´powania w sprawie
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ze
wzgl´du na przedawnienie karalnoÊci albo okoliczno-
Êci, o których mowa w art. 27 ust. 1 lub art. 28 ust. 1,
przekazuje si´ Przewodniczàcemu G∏ównej Komisji
Orzekajàcej.

2. Postanowienia o odmowie wszcz´cia post´po-
wania wyjaÊniajàcego ze wzgl´du na przedawnienie
karalnoÊci albo okolicznoÊci, o których mowa w art. 27
ust. 1 lub art. 28 ust. 1, rzecznik dyscypliny przekazuje
G∏ównemu Rzecznikowi.

Art. 188. Prawomocne orzeczenie o odpowiedzial-
noÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez
G∏ównà Komisj´ Orzekajàcà.

Art. 189. 1. W rejestrze, o którym mowa w art. 188,
podlegajà wpisowi informacje o osobach odpowie-
dzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych zawierajàce nast´pujàce dane osobowe:

1) imi´ i nazwisko osoby podlegajàcej wpisowi, imio-
na rodziców, data i miejsce jego urodzenia;

2) adres zamieszkania;

3) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzajàcego to˝samoÊç;

4) numer ewidencyjny PESEL, w przypadku gdy nu-
mer taki zosta∏ nadany.

2. Wpisowi do rejestru podlegajà tak˝e:

1) data wydania orzeczenia i nazwa komisji, która wy-
da∏a orzeczenie;

2) okreÊlenie orzeczonej kary lub informacja o odstà-
pieniu od wymierzenia kary;

3) data rozpocz´cia wykonywania kary;

4) data zatarcia ukarania.

3. Przewodniczàcy komisji orzekajàcej po uzyska-
niu informacji, b´dàcej podstawà do dokonania zmia-
ny lub usuni´cia wpisu do rejestru, niezw∏ocznie za-
wiadamia o tym Przewodniczàcego G∏ównej Komisji
Orzekajàcej.

4. Dokonanie wpisu do rejestru, zmian´ jego treÊci
oraz jego usuni´cie zarzàdza Przewodniczàcy G∏ównej
Komisji Orzekajàcej.

5. O zarzàdzeniu:

1) wpisu do rejestru i jego treÊci,

2) zmiany treÊci wpisu do rejestru,

3) usuni´cia wpisu do rejestru

— Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej za-
wiadamia osob´, której dane podlegajà wpisowi,
oraz przewodniczàcego komisji orzekajàcej, która
wyda∏a orzeczenie.

Art. 190. Wpis do rejestru, o którym mowa
w art. 188, podlega usuni´ciu w przypadku:

1) zatarcia ukarania;

2) stwierdzenia niewa˝noÊci lub uchylenia prawo-
mocnego orzeczenia;

3) wznowienia post´powania;

4) Êmierci osoby podlegajàcej wpisowi do rejestru.
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Art. 191. 1. Informacje zawarte w rejestrze, o któ-
rym mowa w art. 188, mogà byç udost´pniane:

1) rzecznikom dyscypliny oraz komisjom orzekajà-
cym w zwiàzku z prowadzonym post´powaniem;

2) sàdom w zwiàzku z prowadzonym post´powa-
niem;

3) prokuratorom i innym organom uprawnionym do
prowadzenia post´powania przygotowawczego
w sprawach o przest´pstwa i przest´pstwa skar-
bowe w zwiàzku z prowadzonym post´powaniem;

4) organom administracji publicznej oraz innym or-
ganom wykonujàcym zadania publiczne, w przy-
padku gdy jest to uzasadnione potrzebà wykony-
wania na∏o˝onych na nie zadaƒ, okreÊlonych
w ustawie;

5) pracodawcom i innym osobom lub organom,
w zwiàzku z powierzeniem lub powo∏aniem do pe∏-
nienia funkcji zwiàzanych z dysponowaniem Êrod-
kami publicznymi, o których mowa w art. 32 ust. 2.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) sposób i tryb zasi´gania informacji z rejestru,
o którym mowa w art. 188,

2) wzór formularza zg∏oszenia osoby podlegajàcej
wpisowi do rejestru,

3) wzory pisemnych zapytaƒ o informacje z rejestru
oraz odpowiedzi na te zapytania

— zapewniajàc ochron´ informacji zawartych w reje-
strze przed ich ujawnieniem osobom i podmiotom
nieuprawnionym.

Art. 192. 1. Przewodniczàcy komisji orzekajàcych,
w terminie do dnia 31 stycznia ka˝dego roku, sk∏adajà
Przewodniczàcemu G∏ównej Komisji Orzekajàcej spra-
wozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukara-
nie, wniesionych w roku poprzednim.

2. Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej,
w terminie do dnia 15 marca ka˝dego roku, sk∏ada
Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z dzia∏alno-
Êci G∏ównej Komisji Orzekajàcej oraz zbiorcze spra-
wozdanie z dzia∏alnoÊci komisji orzekajàcych w roku
poprzednim.

3. Rzecznicy dyscypliny, w terminie do dnia
31 stycznia ka˝dego roku, sk∏adajà G∏ównemu Rzeczni-
kowi sprawozdanie z dzia∏alnoÊci w roku poprzednim.

4. G∏ówny Rzecznik, w terminie do dnia 15 marca
ka˝dego roku, sk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych sprawozdanie ze swojej
dzia∏alnoÊci oraz zbiorcze sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
rzeczników dyscypliny w roku poprzednim. 

5. Sprawozdania sk∏adane przez komisje orzekajà-
ce oraz rzeczników dyscypliny powinny odpowiednio
zawieraç co najmniej informacje o liczbie:

1) zawiadomieƒ otrzymanych przez rzeczników dys-
cypliny; 

2) postanowieƒ wydanych przez rzeczników;

3) z∏o˝onych wniosków o ukaranie oraz liczb´ osób
obj´tych tymi wnioskami;

4) rozstrzygni´ç wydanych przez komisje orzekajàce
i liczb´ obj´tych nimi osób;

5) wniesionych Êrodków zaskar˝enia;

6) rozpoznanych Êrodków zaskar˝enia i sposobie ich
rozstrzygni´cia.

6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wzory sprawozdaƒ sk∏adanych przez komisje
orzekajàce oraz rzeczników dyscypliny, uwzgl´dniajàc
spójnoÊç i jednolitoÊç danych uwzgl´dnionych
w sprawozdaniach.

Art. 193. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych zapewnia obs∏ug´ biurowà i organizacyjno-
-technicznà rejestru, o którym mowa w art. 188, oraz
ponosi wydatki z tym zwiàzane, finansowane z bud˝e-
tu paƒstwa.

Rozdzia∏ 4

Nadzór administracyjny nad dzia∏alnoÊcià komisji
orzekajàcych

Art. 194. 1. Nadzór administracyjny nad dzia∏alno-
Êcià komisji orzekajàcych sprawuje Przewodniczàcy
G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest sprawo-
wany przez:

1) analiz´ rocznych sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci komi-
sji orzekajàcych i formu∏owanie wynikajàcych
z niej wniosków;

2) analiz´ sposobu wywiàzywania si´ z obowiàzków
przez przewodniczàcych komisji i cz∏onków komi-
sji orzekajàcych dotyczàcà zw∏aszcza:

a) toku i sprawnoÊci post´powania, w szczególno-
Êci w sprawach, w których post´powanie toczy
si´ przewlekle,

b) kolejnoÊci kierowania spraw do rozpoznania,

c) zasadnoÊci odraczania rozpraw, 

d) terminowoÊci wydawania postanowieƒ i orze-
czeƒ, 

e) poprawnoÊci sporzàdzania sprawozdaƒ.

3. W ramach wykonywania nadzoru, Przewodni-
czàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej mo˝e ˝àdaç nade-
s∏ania akt sprawy, wyjaÊnieƒ oraz usuni´cia uchybieƒ.

Art. 195. 1. Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orze-
kajàcej w przypadku stwierdzenia wzrostu liczby
spraw nierozpoznanych zleca przewodniczàcemu ko-
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misji orzekajàcej sporzàdzenie w terminie 14 dni pla-
nu dzia∏aƒ zmierzajàcych do usuni´cia zaleg∏oÊci.
Przewodniczàcy komisji orzekajàcej przekazuje spo-
rzàdzony plan Przewodniczàcemu G∏ównej Komisji
Orzekajàcej.

2. Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej
mo˝e, w terminie 7 dni od dnia otrzymania planu,
wnieÊç do niego uzupe∏nienia i uwagi.

3. Uzupe∏nienia i uwagi Przewodniczàcego G∏ów-
nej Komisji Orzekajàcej sà wià˝àce dla przewodniczà-
cego komisji orzekajàcej.

DZIA¸ VI

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Rozdzia∏ 1

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 196. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z póên. zm.5)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. Organem izby jest kolegium izby.”;

2) w art. 17:

a) w ust. 1 w pkt 10 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:

„11) realizuje zadania okreÊlone w art. 70 ust. 1
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpo-
wiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14,
poz. 114).”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W razie ujawnienia okolicznoÊci wskazujà-
cych na naruszenie dyscypliny finansów
publicznych Prezes izby mo˝e wnieÊç
wniosek o ukaranie w trybie i na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.”;

3) uchyla si´ art. 22.

Art. 197. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Naj-
wy˝szej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937,
z póên. zm.6)) w art. 63 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. W razie ujawnienia naruszenia dyscypliny finan-
sów publicznych Najwy˝sza Izba Kontroli mo˝e
wnieÊç wniosek o ukaranie, w trybie i na zasa-
dach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.”.

Art. 198. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 uchyla si´ pkt 11;

2) w art. 11 w ust. 2 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) podejmowanie w g∏osowaniu jawnym uchwa∏
dotyczàcych gospodarowania Êrodkami pu-
blicznymi.”;

3) uchyla si´ dzia∏ V.

Rozdzia∏ 2

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 199. Je˝eli czyn stanowiàcy naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
pope∏niony przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, nie jest naruszeniem dyscypliny finansów pu-
blicznych w rozumieniu niniejszej ustawy, post´powa-
nia w sprawie naruszenia dyscypliny finansów pu-
blicznych nie wszczyna si´, a wszcz´te umarza.

Art. 200. Post´powanie w sprawie o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych wszcz´te przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy prowadzone jest we-
d∏ug przepisów niniejszej ustawy, chyba ˝e przepisy
dotychczasowe sà korzystniejsze dla obwinionego.
CzynnoÊci dokonane przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy sà skuteczne, je˝eli zosta∏y dokonane z zacho-
waniem przepisów dotychczasowych.

Art. 201. 1. Kadencja komisji orzekajàcych w spra-
wach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
powo∏anych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy wy-
gasa w dniu powo∏ania komisji orzekajàcej na podsta-
wie przepisów niniejszej ustawy, nie póêniej ni˝
w dniu 30 wrzeÊnia 2005 r.

2. Kadencja G∏ównej Komisji Orzekajàcej przy Mi-
nistrze Finansów powo∏anej przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy wygasa w dniu powo∏ania G∏ównej
Komisji Orzekajàcej, nie póêniej ni˝ w dniu 30 wrze-
Ênia 2005 r.

3. Rzecznicy dyscypliny finansów publicznych
i ich zast´pcy, powo∏ani przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, pe∏nià swoje funkcje do czasu powo∏ania
rzeczników dyscypliny i ich zast´pców na podstawie
niniejszej ustawy, nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia
2005 r.

4. G∏ówny rzecznik dyscypliny finansów publicz-
nych i jego zast´pcy, powo∏ani przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, pe∏nià swoje funkcje do czasu powo-
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———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454 oraz z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r.
Nr 10, poz. 71.

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. u. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135
i Nr 273, poz. 2703.



∏ania G∏ównego Rzecznika i jego zast´pców na podsta-
wie niniejszej ustawy, nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 30 wrze-
Ênia 2005 r.

5. Po up∏ywie kadencji komisji orzekajàcych
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych oraz G∏ównej Komisji Orzekajàcej przy Mini-
strze Finansów, powo∏anych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, przewodniczàcy tych komisji przeka-
zujà do w∏aÊciwych komisji orzekajàcych oraz G∏ównej
Komisji Orzekajàcej, powo∏anych na podstawie niniej-
szej ustawy, odpowiednio:

1) sprawy, w których toczy si´ post´powanie o naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych;

2) sprawy, w których post´powanie nie zosta∏o 
wszcz´te;

3) sprawy, w których prawomocne orzeczenia nie zo-
sta∏y wykonane;

4) akta spraw, w których orzeczone kary nie uleg∏y za-
tarciu.

6. Po zaprzestaniu pe∏nienia funkcji przez rzecznika
dyscypliny finansów publicznych oraz G∏ównego
Rzecznika dyscypliny finansów publicznych, prowa-
dzone przez nich sprawy, a tak˝e ich prawa i obowiàz-
ki, przejmujà odpowiednio: rzecznik dyscypliny oraz
G∏ówny Rzecznik, powo∏ani na podstawie niniejszej
ustawy.

7. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku wygaÊni´cia cz∏onkostwa w komisji orzekajàcej
z przyczyn, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 9.

Art. 202. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Dziennik Ustaw Nr 14 — 1072 — Poz. 114 i 115

115

USTAWA

z dnia 22 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
oraz o zmianie innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agen-
cji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rol-
nych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 w pkt 3 w lit. f kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) zasady nadzoru nad wykorzystaniem i prze-
mieszczaniem surowców uprawianych na
gruntach od∏ogowanych oraz produktów po-
Êrednich lub produktów ubocznych pochodzà-
cych z tych surowców lub z produktów poÊred-
nich, przeznaczonych do wytworzenia produk-
tów nie˝ywnoÊciowych.”;

2) w art. 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nadzór nad Agencjà sprawuje minister w∏a-
Êciwy do spraw rynków rolnych, a w zakre-
sie gospodarki finansowej — minister w∏a-
Êciwy do spraw finansów publicznych.”,

b) uchyla si´ ust. 3;

3) w art. 11 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wspiera dzia∏ania promocyjne i informacyj-
ne na rynkach wybranych produktów rol-
nych i ˝ywnoÊciowych w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej;”,

b) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a i 4b w brzmieniu:

„4a) prowadzi dzia∏ania w zakresie wsparcia
pszczelarstwa w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej;

4b) prowadzi dzia∏ania w zakresie realizacji
programu dostarczania nadwy˝ek ˝ywno-
Êci dla najubo˝szej ludnoÊci Unii Europej-
skiej;”,

c) w pkt 5 uchyla si´ lit. c,

d) w pkt 5 w lit. e kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 6 i 7 w brzmieniu:

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie skarbowej, ustaw´ z dnia
21 grudnia 2000 r. o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-
-spo˝ywczych, ustaw´ z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach
zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia, ustaw´ z dnia 20 grud-
nia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, usta-
w´ z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców
i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu
paszowego, ustaw´ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o admini-
strowaniu obrotem towarowym z zagranicà oraz ustaw´
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach pro-
duktów rolnych i produktów cukrowych.
Dane dotyczàce aktów prawa Unii Europejskiej og∏oszo-
nych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniej-
szej ustawie, dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.


