


                                                                                                                 Projekt

USTAWA

                                               z dnia

o odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dzia∏ I

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i zakres odpowiedzialnoÊci za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych, organy w∏aÊciwe w sprawach o naruszenie

dyscypliny finansów publicznych oraz post´powanie w sprawach o naruszenie

dyscypliny finansów publicznych.

Art. 2. OkreÊlenia zawarte w dziale II: „finanse publiczne”, „Êrodki

publiczne”, „jednostka sektora finansów publicznych”, „bud˝et”, „plan finansowy”,

„wydatki”, „dotacja”, „rezerwa bud˝etowa” oraz „sprawozdanie bud˝etowe” majà

znaczenie nadane im w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach

publicznych (Dz. U. z  2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594

i Nr 96, poz. 874), przy czym:

1) bud˝et – oznacza odpowiednio bud˝et paƒstwa i bud˝et

jednostki samorzàdu terytorialnego;

2) rezerwa bud˝etowa – oznacza odpowiednio tworzonà w bud˝e-

cie   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
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Art. 4. OdpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych podlegajà:

1) osoby wchodzàce w sk∏ad organu wykonujàcego bud˝et lub

plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo

jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych

otrzymujàcej Êrodki publiczne lub zarzàdzajàcego mieniem

tych jednostek;

2) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;

3) pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym

powierzono okreÊlone obowiàzki w zakresie gospodarki

finansowej jednostki;

4) osoby gospodarujàce Êrodkami publicznymi przekazanymi

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Art. 5. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

1) nieustalenie nale˝noÊci Skarbu Paƒstwa, jednostki samo-

rzàdu 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 Skarbu Paƒstwa,

jednostki samorzàdu terytorialnego lub innej jednostki

sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie

tej nale˝noÊci w wysokoÊci ni˝szej ni˝ wynikajàca z pra-

wid∏owego obliczenia;

3) niezgodne z przepisami umorzenie nale˝noÊci Skarbu

Paƒstwa, jednostki samorzàdu terytorialnego lub innej

jednostki sektora finansów publicznych albo dopuszczenie

do przedawnienia tej nale˝noÊci;
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4) niedochodzenie nadmiernie lub nienale˝nie pobranych

Êrodków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Funduszu

SpójnoÊci oraz funduszy strukturalnych.

    2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie

przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do uszczuplenia

wp∏ywów nale˝nych Skarbowi Paƒstwa, jednostce samorzàdu terytorialnego lub

innej jednostce sektora finansów publicznych wskutek zaniedbania w przedmiocie

organizacji pracy lub kierowania jednostkà.

Art. 6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

1) nieprzekazanie do bud˝etu w nale˝nej wysokoÊci  pobranych

dochodów nale˝nych Skarbowi Paƒstwa lub jednostce

samorzàdu terytorialnego lub nieterminowe przekazanie tych

dochodów;

2) niedokonanie wp∏aty do bud˝etu w nale˝nej wysokoÊci

nadwy˝ki Êrodków obrotowych przez zak∏ad bud˝etowy albo

cz´Êci zysku przez gospodarstwo pomocnicze jednostki

bud˝etowej lub nieterminowe dokonanie tej wp∏aty.

Art. 7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie

dochodów uzyskiwanych przez jednostk´ bud˝etowà na wydatki ponoszone w tej

jednostce.

Art. 8. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

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

2) nierozliczenie przekazanej dotacji lub nieterminowe rozliczenie

tej dotacji;

3) nieustalenie kwoty dotacji podlegajàcej zwrotowi do bud˝etu

paƒstwa.

Art. 9. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem okreÊlonym

przez udzielajàcego dotacj´;
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2) nierozliczenie otrzymanej dotacji lub nieterminowe rozliczenie

tej dotacji;

3) niedokonanie zwrotu dotacji w nale˝nej wysokoÊci lub nie-

terminowe dokonanie zwrotu tej dotacji.

Art. 10. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie

zmian w bud˝ecie lub planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych

bez upowa˝nienia albo z przekroczeniem zakresu upowa˝nienia.

Art. 11. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie

wydatku ze Êrodków publicznych bez upowa˝nienia albo z przekroczeniem

zakresu upowa˝nienia.

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopusz-

czenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych  do dokonania

wydatku powodujàcego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym

planie finansowym jednostki wskutek zaniedbania lub niewype∏nienia obowiàzków

w zakresie nadzoru.

Art. 12. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie

Êrodków rezerwy bud˝etowej na inny cel ni˝ okreÊlony w decyzji o ich przyznaniu.

Art. 13. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

1) przyznanie lub przekazanie Êrodków pochodzàcych ze êróde∏

zagranicznych, nie podlegajàcych zwrotowi lub z funduszy

strukturalnych, Funduszu SpójnoÊci oraz Êrodków przezna-

czonych na realizacj´ Wspólnej Polityki Rolnej bez

zachowania lub z naruszeniem procedur obowiàzujàcych przy

ich wykorzystaniu;

2) wykorzystanie Êrodków, o których mowa w pkt 1, niezgodnie

z przeznaczeniem lub niezgodnie z obowiàzujàcymi proce-

durami.

Art. 14. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nieop∏acenie

przez jednostk´ sektora finansów publicznych:
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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 Pracowni-

czych;

5) wp∏at na Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏no-

sprawnych

- albo ich op∏acenie w kwocie ni˝szej ni˝ wynikajàca z pra-

wid∏owego obliczenia lub z przekroczeniem terminu zap∏aty.

Art. 15. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciàgni´cie

zobowiàzania bez upowa˝nienia albo z przekroczeniem zakresu upowa˝nienia do

zaciàgania zobowiàzaƒ jednostki sektora finansów publicznych.

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopusz-

czenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do niewykonania

zobowiàzaƒ jednostki, których termin p∏atnoÊci up∏ynà∏, wskutek zaniedbania lub

niewype∏nienia obowiàzków w zakresie nadzoru.

Art. 16. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie

przez jednostk´ sektora finansów publicznych zobowiàzaƒ, którego skutkiem jest

zap∏ata odsetek, kar lub op∏at.

Art. 17. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie

zamówienia publicznego:

1) dostawcy lub wykonawcy, który nie zosta∏ wybrany w try-

bie okreÊlonym w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r.

o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,

poz. 664, z pó˝n. zm.1)),  zwanej dalej „ustawà o zamó-

wieniach publicznych”;

2) z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicz-

nych dotyczàcych:
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a) przes∏anek stosowania poszczególnych trybów udzie-

lenia zamówienia publicznego,

b) obowiàzku zamieszczenia og∏oszenia o post´powaniu

o udzielenie zamówienia publicznego w Biuletynie

Zamówieƒ Publicznych, w siedzibie zamawiajàcego

lub na stronie internetowej,

c) obowiàzku uzyskania wymaganej decyzji adminis-

tracyjnej;

3) którego przedmiot lub warunki zosta∏y okreÊlone w sposób

naruszajàcy zasady uczciwej konkurencji;

4) z  innym, ni˝ wymienione w pkt 1–3, naruszeniem prze-

pisów ustawy o zamówieniach publicznych, je˝eli naru-

szenie to mia∏o wp∏yw na wynik post´powania o udzielenie

zamówienia publicznego.

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie

umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1) bez zachowania formy pisemnej;

2) na czas nieoznaczony;

3) na czas d∏u˝szy ni˝ 3 lata lub przed ostatecznym roz-

strzygni´ciem protestu, z naruszeniem przepisów ustawy

o zamówieniach publicznych.

3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest uniewa˝-

nienie post´powania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem

przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, okreÊlajàcych przes∏anki upowa˝-

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 ustawy o zamówieniach publicznych.
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5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewy∏à-

czenie z post´powania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegajàcej

wy∏àczeniu z takiego post´powania na podstawie przepisów ustawy o zamó-

wieniach publicznych.

6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana

umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy

o zamówieniach publicznych.

7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopusz-

czenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do pope∏nienia

naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz

ust. 2, 3 i 5, wskutek zaniedbania lub niewype∏nienia obowiàzków w zakresie

nadzoru.

Art. 18. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

1) zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji

albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób

niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.

o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz

z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152 i Nr 139,

poz. 1324);

2) wykazanie w sprawozdaniu bud˝etowym danych niezgodnych

z danymi wynikajàcymi z ewidencji ksi´gowej.

Rozdzia∏ 2

Zasady odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Art. 19. 1. OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicz-

nych ponosi osoba, która pope∏ni∏a czyn naruszajàcy dyscyplin´ finansów

publicznych okreÊlony przez ustaw´ obowiàzujàcà w czasie jego pope∏nienia.
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2. OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicz-

nych ponosi osoba, której mo˝na przypisaç win´ w czasie pope∏nienia naruszenia.

3. OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicz-

nych ponosi tak˝e osoba, która wyda∏a polecenie wykonania czynu naruszajàcego

dyscyplin´ finansów publicznych.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ do czynów, o których mowa

w art. 5 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2 oraz art. 17 ust. 7.

Art. 20. 1. Brak zg∏oszenia sprzeciwu do uchwa∏y zawierajàcej polecenie

lub upowa˝nienie do pope∏nienia czynu naruszajàcego dyscyplin´ finansów

publicznych przez osob´, o której mowa w art. 4 pkt 1, uczestniczàcà w po-

dejmowaniu tej uchwa∏y, stanowi wydanie polecenia, o którym mowa 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∏osowanie przeciwko uchwale w przypadku g∏osowania imiennego.

Art. 21. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych 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 zarówno za umyÊlne, jak

i nieumyÊlne  naruszenie dyscypliny 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 okolicznoÊciach,

mimo ˝e mo˝liwoÊç pope∏nienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych

przewidywa∏ albo móg∏ przewidzieç.
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Art. 23. 1. NieÊwiadomoÊç tego, ˝e dzia∏anie lub zaniechanie, stanowi na-

ruszenie 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 psychicznej 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 psy-

chicznych zosta∏o spowodowane wprawieniem si´ w stan nietrzeêwoÊci lub

odurzenia w wyniku w∏asnego dzia∏ania.

Art. 24. 1. Je˝eli w czasie orzekania w sprawie o naruszenie dyscypliny

finansów publicznych obowiàzuje ustawa inna ni˝ w czasie pope∏nienia tego

naruszenia, stosuje si´ ustaw´ nowà, z tym ˝e nale˝y stosowaç ustaw´

obowiàzujàcà w czasie pope∏nienia naruszenia, je˝eli jest ona wzgl´dniejsza dla

sprawcy.

2. Je˝eli wed∏ug nowej ustawy okreÊlone dzia∏anie lub zanie-

chanie obj´te orzeczeniem nie stanowi ju˝  naruszenia dyscypliny finansów

publicznych, ukaranie ulega zatarciu z mocy prawa.

Art. 25. 1. OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicz-

nych jest niezale˝na od  odpowiedzialnoÊci 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 sta-

nowiàcy równoczeÊnie naruszenie dyscypliny finansów publicznych, post´powanie

o naruszenie dyscypliny finansów publicznych zawiesza si´ do czasu zakoƒczenia

post´powania karnego, post´powania w sprawie o wykroczenie  albo post´po-

wania w sprawie o przest´pstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.

3. W razie prawomocnego skazania za przest´pstwo, przest´p-

stwo skarbowe, wykroczenie albo wykroczenie skarbowe, b´dàce równoczeÊnie

naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, wszcz´te post´powanie o naru-
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szenie dyscypliny finansów publicznych podlega umorzeniu.

Art. 26. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych dzia∏anie

lub zaniechanie, o którym mowa w art. 7, 11, 12 i 15, skutkujàce przekroczeniem

uprawnieƒ do wydatkowania Êrodków publicznych, do zaciàgania zobowiàzaƒ lub

niewykonaniem zobowiàzaƒ w kwocie nieprzekraczajàcej w roku bud˝etowym

∏àcznie przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego w gospodarce narodowej

w roku poprzednim og∏oszonego przez Prezesa G∏ównego Urz´du

Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor

Polski", zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏adowym

funduszu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z póên. zm.2)),

zwanego dalej „przeci´tnym wynagrodzeniem”.

Art. 27. 1. Nie dochodzi si´ odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych w przypadku 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 pew-

noÊcià, w szczególnoÊci zagra˝ajàce bezpoÊrednio ˝yciu lub zdrowiu ludzi lub

gro˝àce powstaniem szkody niewspó∏miernie wi´kszej ni˝ spowodowana

dzia∏aniem lub zaniechaniem 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 finan-

sów publicznych dla finansów publicznych uwzgl´dnia si´ wag´ naruszonych

obowiàzków, 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 niezwró-

conych na w∏aÊciwy rachunek bud˝etu paƒstwa, jednostki
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samorzàdu terytorialnego lub innej jednostki sektora

finansów publicznych;

3) kwot´ Êrodków publicznych wydatkowanych bez upowa˝-

nienia lub z jego przekroczeniem albo niezgodnie

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´ finansów publicznych wsku-

tek wykonania polecenia prze∏o˝onego albo kierownika jednostki, albo dysponenta

Êrodków publicznych,  organu nadzorujàcego lub organu 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 lub polecenie nie zosta∏o odwo∏ane albo zmienione.

2. Osoba, która naruszy∏a dyscyplin´ finansów publicznych

wskutek wykonania uchwa∏y organu, o którym mowa w art. 4 pkt 1, nie ponosi

odpowiedzialnoÊci, je˝eli przed wykonaniem uchwa∏y zg∏osi∏a pisemnie

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 potwierdzeniem wykonania uchwa∏y, a przy braku takiego

dokumentu -  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 naruszenie dyscypliny

finansów publicznych nie ogranicza praw Skarbu Paƒstwa, jednostki samorzàdu

terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych do dochodzenia

odszkodowania za poniesionà szkod´.
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Rozdzia∏ 3

Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Art. 31. 1. Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych sà:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) kara pieni´˝na;

4) zakaz pe∏nienia funkcji zwiàzanych z dysponowaniem

Êrodkami publicznymi.

2. Kar´ pieni´˝nà wymierza si´ w wysokoÊci od jednokrotnoÊci do

trzykrotnoÊci miesi´cznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych - obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu

wypoczynkowego - nale˝nego w roku, w którym dosz∏o do tego naruszenia.

3. Je˝eli nie jest mo˝liwe ustalenie wysokoÊci wynagrodzenia,

o którym mowa w ust. 2, kar´ pieni´˝nà wymierza si´ w wysokoÊci od jedno-

krotnoÊci do pi´ciokrotnoÊci przeci´tnego wynagrodzenia.

4. Kar´ zakazu pe∏nienia funkcji zwiàzanych z dysponowaniem

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 zwiàzanych z dyspono-

waniem Êrodkami publicznymi wyklucza, przez czas okreÊlony w orzeczeniu

o ukaraniu, mo˝liwoÊç:

1) pe∏nienia funkcji:

a) kierownika, zast´pcy kierownika lub dyrektora gene-

ralnego jednostki sektora finansów publicznych,

b) cz∏onka zarzàdu jednostki sektora finansów publicz-

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

nego ksi´gowego,

d) kierownika lub zast´pcy kierownika komórki bezpo-

Êrednio odpowiedzialnej za wykonywanie bud˝etu lub

planu finansowego jednostki sektora finansów publicz-

nych;

2) reprezentowania interesów majàtkowych Skarbu Paƒstwa,

jednostki samorzàdu terytorialnego lub innej jednostki

sektora finansów publicznych;

3) cz∏onkostwa w organach stanowiàcych, nadzorczych i wy-

konawczych paƒstwowych i samorzàdowych osób praw-

nych.

3. Ukaranie karà zakazu pe∏nienia funkcji zwiàzanych z dyspo-

nowaniem Êrodkami publicznymi nie ogranicza prawa wybieralnoÊci (biernego

prawa wyborczego) na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Rozdzia∏ 4

Wymiar kary, zasady wymiaru kary

Art. 33. 1. Organ orzekajàcy w sprawach o naruszenie dyscypliny finan-

sów publicznych wymierza kar´ wed∏ug swego uznania, w granicach okreÊlonych

w ustawie, uwzgl´dniajàc skutki i stopieƒ szkodliwoÊci naruszenia dyscypliny

finansów publicznych dla finansów publicznych, stopieƒ winy, jak równie˝ cele

kary w zakresie spo∏ecznego oddzia∏ywania oraz cele zapobiegawcze i dys-

cyplinujàce, które ma osiàgnàç w stosunku do ukaranego.

2. Wymierzajàc kar´, organ orzekajàcy uwzgl´dnia motywy i spo-

sób dzia∏ania, okolicznoÊci dzia∏ania lub zaniechania, jak równie˝ w∏aÊciwoÊci,

warunki osobiste osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych, jej doÊwiadczenie zawodowe, sposób wywiàzywania si´ z obo-
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wiàzków 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 wymierza si´ w przypadku

ra˝àcego naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a w szczególnoÊci

dzia∏ania lub zaniechania:

1) którego skutkiem jest znaczàce uszczuplenie Êrodków

publicznych, zaciàgni´cie bez upowa˝nienia zobowiàzaƒ

albo zap∏ata znacznej kwoty odsetek, kar lub op∏at;

2) Êwiadczàcego o nagannym niedope∏nieniu obowiàzku nale-

˝ytej starannoÊci zawodowej;

3) Êwiadczàcego o uporczywym lekcewa˝eniu zasad gospo-

darowania Êrodkami publicznymi.

2. Kar´ okreÊlonà w art. 31 ust. 1 pkt 4 mo˝na wymierzyç w przy-

padku ponownego ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Art. 35. Kar´ upomnienia wymierza si´ w przypadku naruszenia dyscypliny

finansów publicznych pope∏nionego nieumyÊlnie lub w przypadku  gdy stopieƒ

szkodliwoÊci naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie jest znaczny.

Art. 36. 1. W przypadkach zas∏ugujàcych na szczególne uwzgl´dnienie

mo˝na, bioràc pod uwag´ rodzaj i okolicznoÊci naruszenia dyscypliny finansów

publicznych lub w∏aÊciwoÊci i warunki osobiste sprawcy naruszenia dyscypliny

finansów publicznych, wymierzyç kar´ ∏agodniejszego rodzaju, a nawet odstàpiç

od jej wymierzenia.

2. Jako okolicznoÊci ∏agodzàce mo˝na uwzgl´dniç w szcze-

gólnoÊci:

1) dzia∏anie lub zaniechanie ze szczególnych pobudek lub

w szczególnych warunkach, zas∏ugujàcych na uwzgl´d-



15

nienie, w tym w celu zapobie˝enia szkodzie w mieniu

publicznym;

2) wyró˝nianie si´ przed pope∏nieniem naruszenia dyscypliny

finansów publicznych szczególnymi osiàgni´ciami zawo-

dowymi;

3) przyczynienie si´ do usuni´cia szkodliwych nast´pstw

naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub podj´cie

o to staraƒ.

3. Odstàpienia od wymierzenia kary nie stosuje si´ wobec

sprawcy naruszenia dyscypliny finansów publicznych pope∏nionego w czasie, gdy

nie uleg∏o zatarciu ukaranie prawomocnie orzeczone za inne naruszenie

dyscypliny finansów publicznych.

Art. 37. Sprawcy, który dopuÊci∏ si´ kilku czynów stanowiàcych naruszenie

dyscypliny finansów publicznych, a sprawa o te czyny jest obj´ta jednym

post´powaniem, wymierza si´ jednà kar´ za wszystkie czyny.

Rozdzia∏ 5

Przedawnienie oraz zatarcie ukarania

Art. 38. 1. KaralnoÊç naruszenia dyscypliny finansów publicznych ustaje,

je˝eli od czasu jego pope∏nienia up∏yn´∏y 3 lata. Je˝eli jednak w tym okresie

wszcz´to post´powanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych karalnoÊç

ustaje z up∏ywem 2 lat od zakoƒczenia tego okresu.

2. W razie stwierdzenia niewa˝noÊci prawomocnego postano-

wienia lub orzeczenia komisji orzekajàcej w sprawie o naruszenie dyscypliny

finansów publicznych, karalnoÊç ustaje po up∏ywie 2 lat od dnia stwierdzenia

niewa˝noÊci prawomocnego postanowienia lub orzeczenia.

3. W razie uchylenia prawomocnego postanowienia lub orze-

czenia komisji orzekajàcej w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicz-
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nych, karalnoÊç ustaje po up∏ywie 2 lat od dnia uchylenia prawomocnego

postanowienia lub orzeczenia.

4. W razie wznowienia post´powania w sprawie o naruszenie

dyscypliny finansów publicznych zakoƒczonego prawomocnym postanowieniem

lub orzeczeniem, karalnoÊç ustaje po up∏ywie 2 lat od dnia wydania postanowienia

o wznowieniu post´powania.

Art. 39. Nie mo˝na wykonaç kary za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych, je˝eli od dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia up∏ynà∏ rok.

Przedawnienie wykonania kary pieni´˝nej nie biegnie w okresie odroczenia tej

kary lub jej sp∏aty w ratach.

Art. 40. 1. Zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicz-

nych 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 zatarcie ukarania

z mocy prawa nast´puje po up∏ywie roku od dnia uprawomocnienia si´ orze-

czenia.

3. Z chwilà zatarcia ukarania uwa˝a si´ je za nieby∏e.

Art. 41. Na wniosek ukaranego lub jego prze∏o˝onego, pozytywnie

zaopiniowany przez G∏ównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,

minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e postanowiç o zatarciu

ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przed up∏ywem terminu,

o którym 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  pierwszej instancji sà  komisje orzekajàce w sprawach



17

o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwane dalej „komisjami orze-

kajàcymi”.

2. Organem orzekajàcym w sprawach o naruszenie dyscypliny

finansów publicznych drugiej instancji jest G∏ówna Komisja Orzekajàca

w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, zwana dalej

„G∏ównà Komisjà Orzekajàcà”.

3. Kadencja komisji orzekajàcych i G∏ównej Komisji 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, czuwa nad sprawnym

przebiegiem post´powania i w tym celu wydaje postanowienia i zarzàdzenia oraz

podejmuje inne czynnoÊci okreÊlone w ustawie.

  2. Zast´pca przewodniczàcego, w zakresie spraw przekazanych

przez przewodniczàcego, podejmuje wszystkie czynnoÊci okreÊlone w ustawie dla

przewodniczàcego.

3. Przewodniczàcy, ich zast´pcy i cz∏onkowie komisji sà obowià-

zani do udzia∏u w szkoleniach z zakresu problematyki finansów publicznych

i prawa.

Art.  45. 1. Cz∏onkowie komisji orzekajàcych i G∏ównej Komisji Orzekajà-

cej sà niezawiÊli w zakresie orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny

finansów publicznych i podlegajà tylko przepisom prawa.

2. Cz∏onkowie komisji orzekajàcych i G∏ównej Komisji Orzeka-

jàcej orzekajà w granicach okreÊlonych ustawà oraz na mocy przekonania

opartego na ocenie dowodów, rozstrzygajà samodzielnie nasuwajàce si´

zagadnienia prawne i nie sà zwiàzani rozstrzygni´ciami innych organów,

z wyjàtkiem prawomocnego wyroku sàdu.
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Rozdzia∏ 2

Komisje orzekajàce i ich w∏aÊciwoÊç

Art. 46. Komisjami orzekajàcymi sà:

1) wspólna komisja orzekajàca;

2) resortowe komisje orzekajàce przy ministrach kierujàcych

dzia∏em lub dzia∏ami administracji rzàdowej;

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 publicznych w zakresie realizacji bud˝etu paƒstwa w cz´Ê-

ciach:

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;
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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 na-

ruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do jednostek otrzymu-

jàcych 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 publicznych w zakresie dotyczàcym:

1) realizacji bud˝etu paƒstwa w cz´Êciach, którymi dysponuje

minister kierujàcy dzia∏em lub dzia∏ami administracji rzàdo-

wej, z wy∏àczeniem Êrodków przekazanych jednostkom,

o których mowa w art. 51 pkt 1 i 4;

2) organów i jednostek podleg∏ych lub nadzorowanych 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 ministrze w∏aÊciwym do spraw

administracji publicznej orzeka tak˝e w sprawach o naruszenie dyscypliny

finansów publicznych w zakresie dotyczàcym:
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1) osób pe∏niàcych funkcje wojewody, wicewojewody, 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´gowego bud˝etu województwa

(skarbnika województwa).

Art. 50. Komisja orzekajàca przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Minis-

trów orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie

dotyczàcym:

1) realizacji bud˝etu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

2) samorzàdowych kolegiów odwo∏awczych;

3) organów i jednostek nadzorowanych przez Prezesa Rady

Ministrów oraz jednostek im podleg∏ych lub przez nie nadzo-

rowanych, z wy∏àczeniem osób, o których mowa w art. 49

pkt 1, oraz jednostek, o których mowa w art. 51 pkt 3;

4) osób pe∏niàcych funkcje sekretarza stanu, podsekretarza

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 publicznych w zakresie dotyczàcym:

1) jednostek samorzàdu terytorialnego, ich zwiàzków i stowa-

rzyszeƒ, z wy∏àczeniem osób, o których mowa art. 49 pkt 2;

2) realizacji bud˝etu wojewody;
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3) jednostek podleg∏ych i nadzorowanych przez wojewod´;

4) samorzàdowych jednostek organizacyjnych, w tym samorzà-

dowych osób prawnych;

5) innych jednostek otrzymujàcych Êrodki publiczne przekazane

z bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego lub innych

Êrodków publicznych, którymi dysponujà te jednostki;

6) innych jednostek w zakresie Êrodków otrzymanych z bud˝etu

wojewody lub z innych Êrodków, którymi dysponuje woje-

woda.

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 odwo∏uje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Sà oni

powo∏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 Telewizji;

8) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

9) Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej – Komisji Âcigania

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

10) Kierownika Krajowego Biura Wyborczego;
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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, odnoÊnie do:

1) resortowej komisji orzekajàcej przy ministrze kierujàcym

dzia∏em lub dzia∏ami administracji rzàdowej – 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 obra-

chunkowej – przez prezesa tej izby.

2. Cz∏onków komisji, o których mowa w art. 46 pkt 2–4, powo∏uje

i odwo∏uje, na wniosek przewodniczàcego 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

publicznych, Prezes Rady Ministrów.

2. Cz∏onków G∏ównej Komisji Orzekajàcej powo∏uje i odwo∏uje, na

wniosek Przewodniczàcego tej Komisji, Prezes Rady Ministrów.

Art. 55. 1. W sk∏ad komisji orzekajàcej oraz G∏ównej Komisji Orzekajàcej

powo∏uje si´ osob´, która wyrazi∏a zgod´ na prac´ w komisji oraz:

1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pe∏ni praw pub-

licznych;



23

2) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

3) nie by∏a prawomocnie skazana za przest´pstwo lub przes-

t´pstwo skarbowe pope∏nione umyÊlnie;

4) nie by∏a prawomocnie ukarana za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych;

5) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;

6) posiada odpowiednià wiedz´ z zakresu problematyki

finansów publicznych i prawa oraz niezb´dne doÊwiad-

czenie zawodowe.

2. Nie mo˝na ∏àczyç cz∏onkostwa w komisji orzekajàcej 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 dyscypliny finansów

publicznych, G∏ównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych lub ich

zast´pców.

3. Cz∏onkiem wspólnej komisji orzekajàcej nie mo˝e byç kierownik

i zast´pca kierownika komórki bezpoÊrednio odpowiedzialnej za wykonanie

bud˝etu paƒstwa w zakresie cz´Êci, o których mowa w art. 47 ust. 1.

4. Cz∏onkiem resortowej komisji orzekajàcej nie mo˝e byç kie-

rownik 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.

5. Cz∏onkiem komisji orzekajàcej przy Szefie Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów nie mo˝e byç kierownik i zast´pca kierownika komórki bez-

poÊrednio odpowiedzialnej za wykonywanie bud˝etu paƒstwa w zakresie cz´Êci

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

6. Cz∏onkiem regionalnej komisji orzekajàcej nie mo˝e byç kie-

rownik i zast´pca kierownika komórki bezpoÊrednio odpowiedzialnej za wyko-

nywanie bud˝etu paƒstwa w zakresie cz´Êci, której dysponentem jest wojewoda,

lub planu finansowego jednostki bud˝etowej – urz´du wojewódzkiego.
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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 dyscypliny finansów

publicznych;

8) powo∏ania na stanowisko, o którym mowa w art. 55 ust. 3-6;

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) nie usprawiedliwionego niewykonywania przez niego

obowiàzków lub ra˝àco niedba∏ego ich wykonywania;

2) zachowania uchybiajàcego godnoÊci cz∏onka komisji;

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

komisji.

3. Przepisy ust. 1 i 2 oraz art. 55 stosuje si´ odpowiednio do

przewodniczàcych i zast´pców przewodniczàcego komisji.

4. WygaÊni´cie cz∏onkostwa w komisji orzekajàcej stwierdza

przewodniczàcy komisji, a wygaÊni´cie cz∏onkostwa przewodniczàcego komisji lub

jego zast´pcy – stwierdza Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

5. WygaÊni´cie cz∏onkostwa w G∏ównej Komisji Orzekajàcej

stwierdza Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej, a wygaÊni´cie cz∏on-
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kostwa Przewodniczàcego G∏ównej Komisji Orzekajàcej lub jego zast´pcy

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 wyjaÊnia-

jàcego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wype∏-

niania funkcji oskar˝yciela w pierwszej instancji sà rzecznicy dyscypliny finansów

publicznych, zwani dalej „rzecznikami dyscypliny”, i ich zast´pcy.

2. Zast´pca rzecznika dyscypliny w zakresie spraw przekaza-

nych przez rzecznika dyscypliny wykonuje zadania i podejmuje wszystkie

czynnoÊci okreÊlone w ustawie dla rzecznika dyscypliny.

3. W zakresie sprawowanej funkcji rzecznik dyscypliny jest prze-

∏o˝onym swoich zast´pców.

Art. 58.  1. Organem w∏aÊciwym do wype∏niania funkcji oskar˝yciela w dru-

giej instancji jest G∏ówny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, zwany dalej

„G∏ównym Rzecznikiem”, i jego zast´pcy.

2. Zast´pca G∏ównego Rzecznika w zakresie spraw przeka-

zanych przez G∏ównego Rzecznika wykonuje zadania 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 rzeczników dyscypliny i ich zast´pców.

4. Rzecznicy dyscypliny i ich zast´pcy sà obowiàzani do udzia∏u

w szkoleniach z zakresu problematyki finansów publicznych i prawa.
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Art. 59. W zakresie sprawowanej funkcji G∏ówny Rzecznik, rzecznik

dyscypliny i ich zast´pcy dzia∏ajà na rzecz finansów publicznych oraz reprezentujà

w prowadzonym post´powaniu interesy Skarbu Paƒstwa, jednostek samorzàdu

terytorialnego i innych jednostek 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 Minis-

trów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych .

2. Zast´pców G∏ównego Rzecznika powo∏uje i odwo∏uje Prezes

Rady Ministrów na wniosek G∏ównego Rzecznika.

Art. 61. Rzecznika dyscypliny w∏aÊciwego w sprawach rozpatrywanych

przez wspólnà komisj´ orzekajàcà 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∏ami administracji rzàdowej oraz prezesów

regionalnych izb obrachunkowych o przedstawienie, w terminie 30 dni, kandy-

datów na rzeczników dyscypliny lub zast´pców rzecznika.

3. G∏ówny Rzecznik mo˝e powo∏aç rzecznika dyscypliny lub

zast´pc´ rzecznika  w∏aÊciwego w sprawach rozpoznawanych przez  wi´cej ni˝

jednà komisj´ orzekajàcà, jak równie˝ spoÊród innych osób, ni˝ wymienione

w ust. 2, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii  Szefa Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów, w∏aÊciwego ministra albo prezesa regionalnej izby obra-

chunkowej.
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4. G∏ówny Rzecznik mo˝e, na wniosek lub z urz´du, wyznaczyç

do prowadzenia post´powania lub wype∏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´pcà 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 pub-

licznych;

2) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

3) nie by∏a prawomocnie skazana za przest´pstwo lub przes-

t´pstwo skarbowe pope∏nione umyÊlnie;

4) nie by∏a prawomocnie ukarana za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych;

5) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;

6) posiada odpowiednià wiedz´ z zakresu problematyki

finansów publicznych i prawa oraz niezb´dne doÊwiad-

czenie zawodowe.

2. Do rzeczników dyscypliny i ich zast´pców stosuje si´

odpowiednio przepisy art. 55 ust. 3–6. Funkcji rzecznika dyscypliny, G∏ównego

Rzecznika i ich zast´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 dyscypliny lub jego zast´pcy

powiadamia si´ odpowiednio Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

w∏aÊciwego ministra, prezesa regionalnej izby obrachunkowej i przewodniczàcego

komisji orzekajàcej.

Rozdzia∏ 6

Uprawnienia cz∏onków organów orzekajàcych i rzeczników oraz funkcjonowanie

i obs∏uga komisji i rzeczników
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Art. 65. 1. Przewodniczàcym, ich zast´pcom, cz∏onkom komisji orzeka-

jàcych oraz G∏ównej Komisji Orzekajàcej, rzecznikom dyscypliny, G∏ównemu

Rzecznikowi 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 miesi´cznego, o któ-

rym mowa w ust. 1, cz∏onka komisji orzekajàcej i G∏ównej Komisji Orzekajàcej

wynosi odpowiednio 0,25 i 0,5 przeci´tnego wynagrodzenia.

3. WysokoÊç rycza∏towego wynagrodzenia miesi´cznego, o któ-

rym mowa w ust. 1, przewodniczàcego komisji orzekajàcej i Przewodniczàcego

G∏ównej Komisji Orzekajàcej wynosi odpowiednio 0,7 i 1,0 przeci´tnego wyna-

grodzenia.

4. WysokoÊç rycza∏towego wynagrodzenia miesi´cznego, o któ-

rym mowa w ust. 1, zast´pcy przewodniczàcego komisji orzekajàcej i G∏ównej

Komisji Orzekajàcej wynosi odpowiednio 0,5 i 0,7 przeci´tnego wynagrodzenia.

5. WysokoÊç rycza∏towego wynagrodzenia miesi´cznego, o któ-

rym mowa w ust. 1, G∏ównego Rzecznika i jego zast´pcy wynosi odpowiednio 1,0

i 0,7 przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego, a rzecznika dyscypliny i jego

zast´pcy odpowiednio 0,7 i 0,5 tego wynagrodzenia.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏uguje

osobom powo∏anym spoÊród osób zatrudnionych 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˝ycielowi i protokolanto-

wi, o ile protokolant nie wykonuje obowiàzków wynikajàcych z zatrudnienia,

przys∏uguje wynagrodzenie rycza∏towe za udzia∏ w rozprawie lub posiedzeniu.

2. WysokoÊç rycza∏towego wynagrodzenia, o którym mowa

w ust. 1, cz∏onka sk∏adu orzekajàcego komisji orzekajàcej i oskar˝yciela wynosi

0,08 przeci´tnego wynagrodzenia, a protokolanta 0,05 tego wynagrodzenia.
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3. WysokoÊç rycza∏towego wynagrodzenia, o którym mowa

w ust. 1, cz∏onka sk∏adu orzekajàcego G∏ównej Komisji Orzekajàcej i oskar˝yciela

wynosi 0,1 przeci´tnego wynagrodzenia, a protokolanta 0,05 tego wynagrodzenia.

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 Orzekajàcej przed up∏ywem kadencji albo

odwo∏aniu z funkcji rzecznika, G∏ównego Rzecznika lub ich zast´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∏onkostwa lub odwo∏aniu

ze sk∏adu komisji – w przypadku gdy jest on pracownikiem jednostki sektora

finansów publicznych – wymaga uprzedniej zgody Przewodniczàcego 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 prawa do

wynagrodzenia za ten czas. Podstawà do zwolnienia z pracy jest wezwanie lub

pismo przewodniczàcego komisji orzekajàcej lub G∏ównej Komisji Orzekajàcej

albo rzecznika dyscypliny lub G∏ównego Rzecznika.

2. Pracodawca osoby wezwanej na rozpraw´ w charakterze

Êwiadka jest obowiàzany zwolniç jà z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za

czas nieobecnoÊci 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, rzecznikom dyscypliny, G∏ównemu Rzecznikowi i ich
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zast´pcom przys∏ugujà diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegów, zgodnie

z przepisami o wysokoÊci oraz warunkach ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych

pracownikom zatrudnionym w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce 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 wysokoÊci oraz warunkach ustalania nale˝noÊci

przys∏ugujàcych 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 Rzeczypospolitej Polskiej, Szef

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministrowie oraz prezesi regionalnych izb

obrachunkowych 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

funkcjonowaniem, wyp∏atà wynagrodzeƒ i szkoleniem, z zastrze˝eniem ust. 3,

oraz zwrotem Êwiadkom kosztów przejazdu, finansowane z bud˝etu paƒstwa.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych zapewnia

siedzib´, obs∏ug´ prawnà i organizacyjno-technicznà G∏ównej Komisji Orzekajàcej,

G∏ównego Rzecznika i jego zast´pców, a tak˝e ponosi wydatki zwiàzane z ich

funkcjonowaniem, wyp∏atà wynagrodzeƒ i szkoleniem oraz zwrotem Êwiadkom

kosztów przejazdu, finansowane z bud˝etu paƒstwa.

3. W przypadku powo∏ania rzecznika dyscypliny lub jego zas-

t´pcy spoÊród kandydatów niezg∏oszonych przez organy, o których mowa

w art. 62 ust. 2, wydatki zwiàzane z wyp∏atà mu wynagrodzenia i szkoleniem

ponosi minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.

Art. 71. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) regulamin dzia∏ania komisji orzekajàcych i G∏ównej Komisji

Orzekajàcej;
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2) zakres zadaƒ organizacyjno-prawnej i biurowej obs∏ugi komisji

orzekajàcych, rzeczników dyscypliny oraz G∏ównej Komisji

Orzekajàcej i G∏ównego Rzecznika;

3) warunki organizowania i prowadzenia szkolenia cz∏onków

komisji orzekajàcych, G∏ównej Komisji Orzekajàcej i rzeczni-

ków dyscypliny;

4) rodzaje dokumentacji kwalifikowanej jako materia∏y archiwalne

oraz terminy, w których akta spraw o naruszenie dyscypliny

finansów publicznych podlegajà zniszczeniu w ca∏oÊci lub

w cz´Êci albo przekazaniu archiwom paƒstwowym

– uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci 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 finansów 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 wyjaÊniajàce prowa-

dzone przez rzecznika dyscypliny, post´powanie przed komisjà orzekajàcà oraz

post´powanie odwo∏awcze przed G∏ównà Komisjà Orzekajàcà.

3. Komisje orzekajà na rozprawie lub posiedzeniu w sk∏adzie

trzech osób. Rozstrzygni´cia sk∏adu orzekajàcego sà podejmowane w drodze

g∏osowania i zapadajà wi´kszoÊcià g∏osów.
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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. 109

ust. 2,  a oskar˝ycielem przed G∏ównà Komisjà Orzekajàcà jest G∏ówny Rzecznik.

3. Obwinionym jest osoba, wobec której oskar˝yciel 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 przedstawiania dowodów

na swojà obron´ oraz sk∏adania wniosków dowodowych.

3. Obwinionemu przys∏uguje prawo do korzystania 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

pomocy prawnej zgodnie z przepisami o radcach prawnych albo inna osoba,

posiadajàca pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, upowa˝niona przez

obwinionego.

2. Obwiniony mo˝e udzieliç upowa˝nienia do obrony na piÊmie

lub ustnie do protoko∏u.

3. Obroƒca mo˝e podejmowaç wszystkie czynnoÊci okreÊlone

dla obwinionego oraz przys∏ugujà mu wszystkie prawa okreÊlone dla obwinionego,

a jego udzia∏ w post´powaniu nie wy∏àcza osobistego dzia∏ania 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.
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Art. 76. 1. Obwinionego uwa˝a si´ za niewinnego, dopóki jego odpowie-

dzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie zostanie

udowodniona i potwierdzona prawomocnym orzeczeniem w sprawie o naruszenie

dyscypliny finansów publicznych.

2. Obwiniony nie ma obowiàzku dowodzenia swojej niewinnoÊci

i mo˝e bez podania powodów odmówiç sk∏adania wyjaÊnieƒ lub odpowiedzi na

poszczególne pytania.

3. Nie dajàce si´ usunàç wàtpliwoÊci rozstrzyga si´ na korzyÊç

obwinionego.

4. Podstawà rozstrzygania mogà byç jedynie dowody 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 naruszenia dyscy-

pliny 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 prawomocne postanowienie

lub orzeczenie komisji orzekajàcej, albo w tej samej sprawie

przeciwko temu samemu obwinionemu toczy si´ przed

komisjà orzekajàcà wczeÊniej wszcz´te post´powanie;
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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 dyscypliny finansów

publicznych.

2. OkolicznoÊci wymienione w ust. 1 uwzgl´dnia si´ z urz´du w

ka˝dej fazie post´powania i wydaje postanowienie o umorzeniu post´powania.

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, pozostajà-

ce ze sobà w Êcis∏ym zwiàzku lub dotyczàce naruszenia dyscypliny finansów

publicznych 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 niekorzyÊç

obwinionego.

2. Organy prowadzàce post´powanie sà obowiàzane, w niezb´d-

nym zakresie, pouczaç jego uczestników o cià˝àcych na nich obowiàzkach

i przys∏ugujàcych im prawach oraz udzielaç im wyjaÊnieƒ i informacji o tych

prawach i obowiàzkach, tak aby w toku post´powania jego uczestnicy nie ponieÊli

szkody z powodu nieznajomoÊci przepisów, dotyczàcych post´powania w spra-

wach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Art. 81. 1. Z wnioskiem o ukaranie wyst´puje si´ do komisji orzekajàcej,

zgodnie z w∏aÊciwoÊcià okreÊlonà w art. 47–51.

2. Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej, na wniosek prze-

wodniczàcego komisji orzekajàcej z∏o˝ony przed skierowaniem wniosku o uka-

ranie do rozpoznania, wyznacza, w drodze postanowienia, do rozpoznania wnios-

ku o ukaranie innà komisj´ orzekajàcà ni˝ wynika to z jej w∏aÊciwoÊci, je˝eli
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wniosek o ukaranie 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˝ wynika 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∏aÊciwoÊç mi´dzy komisjami orzekajàcymi.

Art. 82. G∏ówna Komisja Orzekajàca, uchylajàc orzeczenie komisji orzeka-

jàcej, stwierdzajàc niewa˝noÊç prawomocnego rozstrzygni´cia lub wydajàc

postanowienie o wznowieniu post´powania, mo˝e postanowiç o przekazaniu

sprawy do ponownego rozpoznania 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, krew-

nego lub powinowatego w linii prostej albo osoby pozos-

tajàcej z nim w stosunku przysposobienia;

2) bra∏ udzia∏ w wydaniu postanowienia lub orzeczenia

uchylonego albo uznanego za niewa˝ne z mocy prawa;

3) bra∏ udzia∏ w rozpoznawaniu sprawy w ni˝szej instancji;

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 rozpoznawaniu 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 rozpoznawaniu sprawy nast´puje równie˝ na wniosek

tego cz∏onka, oskar˝yciela, obwinionego lub jego obroƒcy, je˝eli mi´dzy nim
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a oskar˝ycielem, obwinionym lub jego 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´ odpowiednio 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 wniosek rozstrzygajà, odpowiednio przed

rozprawà lub posiedzeniem, przewodniczàcy tych komisji. O wy∏àczeniu cz∏onka

sk∏adu orzekajàcego, oskar˝yciela lub protokolanta 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 orzekajàcej lub

Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

2. W sprawie wy∏àczenia rzecznika dyscypliny od udzia∏u

w rozpoznawaniu zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

rozstrzyga G∏ówny Rzecznik.

Art. 85. 1. Organ prowadzàcy post´powanie jest obowiàzany do wyczer-

pujàcego zebrania i wszechstronnego rozpatrzenia materia∏u dowodowego.

2. We wniosku dowodowym nale˝y podaç oznaczenie 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 zna-

czenia dla sprawy;

2) okolicznoÊç, której dotyczy wniosek, zosta∏a ju˝ udowod-

niona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy;

3) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okolicz-

noÊci;

4) wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do prze-

d∏u˝enia post´powania;
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5) dowodu nie da si´ przeprowadziç.

4. Podstawà oddalenia wniosku dowodowego nie mo˝e byç fakt,

˝e dotychczas przeprowadzone dowody wskazujà fakty odmienne od tych, które

wnioskodawca zamierza udowodniç.

5. Oddalenie wniosku dowodowego nie stoi na przeszkodzie

póêniejszemu dopuszczeniu dowodu, nawet je˝eli nie ujawni∏y si´ nowe okolicz-

noÊci.

Art. 86. 1. Ka˝da osoba wezwana w charakterze Êwiadka ma obowiàzek,

na ˝àdanie organu prowadzàcego post´powanie z∏o˝yç wyjaÊnienia na piÊmie,

a je˝eli oka˝e si´ to niezb´dne, stawiç si´ na wezwanie, w szczególnoÊci 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 miejscu swojego pobytu przez:

1) wyznaczonego cz∏onka sk∏adu orzekajàcego lub

2) cz∏onka innej komisji orzekajàcej, je˝eli by∏oby to uzasad-

nione ze wzgl´du na odleg∏oÊç, która dzieli siedzib´

komisji od miejsca pobytu Êwiadka, a zwróci si´ o to

przewodniczàcy komisji rozpoznajàcej spraw´.

3. Przed rozpocz´ciem przes∏uchania, Êwiadka nale˝y pouczyç

o odpowiedzialnoÊci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

4. Âwiadek mo˝e odmówiç udzielenia odpowiedzi na poszcze-

gólne pytania, je˝eli odpowiedê mog∏aby naraziç jego samego, jego ma∏˝onka,

krewnego lub powinowatego w linii prostej albo osob´ pozostajàcà z nim w sto-

sunku przysposobienia na odpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych lub odpowiedzialnoÊç okreÊlonà odr´bnymi przepisami.

5. Âwiadek mo˝e odmówiç udzielenia odpowiedzi na pytania co

do okolicznoÊci obj´tych tajemnicà paƒstwowà lub s∏u˝bowà, chyba ˝e zostanie

zwolniony z obowiàzku zachowania tajemnicy, w trybie i na zasadach okreÊlonych
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w odr´bnych przepisach. Zwolnienia nie obejmujà wyjaÊnieƒ lub udzielenia

odpowiedzi, których z∏o˝enie  mo˝e wyrzàdziç powa˝nà szkod´ paƒstwu.

6. Âwiadek mo˝e odmówiç odpowiedzi na poszczególne pytania

ze wzgl´du na obowiàzek zachowania 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 post´powaniu odwo∏awczym na podstawie innych

dowodów.

Art. 87. 1. Je˝eli ustawa nie wymaga wydania orzeczenia albo postano-

wienia wydaje si´ zarzàdzenia.

2. Postanowienie powinno zawieraç co najmniej:

1) oznaczenie organu oraz osoby lub osób, wydajàcej

postanowienie;

2) dat´ wydania postanowienia;

3) wskazanie sprawy oraz kwestii, której postanowienie

dotyczy;

4) rozstrzygni´cie z podaniem podstawy prawnej;

5) uzasadnienie, chyba ˝e ustawa zwalnia od tego wyma-

gania;

6) pouczenie o terminie i sposobie wniesienia Êrodka zaskar-

˝enia albo informacj´ o jego nieprzys∏ugiwaniu;

7) wskazanie osoby lub osób, którym jest przekazywane.

3. Uzasadnienie postanowienia powinno zawieraç przedstawie-

nie faktów i dowodów, które stanowi∏y  podstaw´ wydania postanowienia oraz

wyjaÊnienie podstawy prawnej postanowienia.
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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´ odpo-

wiednio do zarzàdzeƒ.

Art. 88. 1. Instytucje paƒstwowe i samorzàdowe sà obowiàzane, w zakre-

sie swojego dzia∏ania, udzielaç pomocy organom w∏aÊciwym w sprawach o naru-

szenie dyscypliny finansów publicznych, w szczególnoÊci wydawaç opinie, je˝eli

stwierdzenie okolicznoÊci majàcych istotne znaczenie dla sprawy wymaga

wiadomoÊci specjalnych lub specjalistycznych.

2. Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych wydaje opinie, w termi-

nie okreÊlonym przez organ prowadzàcy post´powanie, w sprawach dotyczàcych

przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, w tym w szczególnoÊci co do

oceny zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdzia∏ 2

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

Art. 89. 1. Zawiadomienie o ujawnionych okolicznoÊciach, wskazujàcych

na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwane dalej „zawiadomieniem”,

sk∏ada 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 finansów

publicznych;

4) organ stanowiàcy  jednostki samorzàdu terytorialnego;

5) organ kontroli lub kierownik jednostki prowadzàcej kontro-

l´ jednostki sektora finansów publicznych;

6) dysponent przekazujàcy Êrodki publiczne jednostce nie

zaliczanej do sektora finansów publicznych
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– zwany dalej „zawiadamiajàcym”.

2. Zawiadamiajàcemu przys∏uguje prawo do ˝àdania informacji

niezb´dnych do sporzàdzenia zawiadomienia.

Art. 90. 1. Zawiadomienie  zawiera co najmniej:

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

zawiadamiajàcego;

2) okreÊlenie ujawnionego naruszenia dyscypliny finansów

publicznych wraz z podaniem sposobu, czasu jego pope∏-

nienia oraz naruszonego przepisu prawa;

3) wskazanie okolicznoÊci, w jakich dosz∏o do naruszenia

dyscypliny finansów publicznych, a tak˝e je˝eli nastàpi∏o

uszczuplenie Êrodków publicznych, przekroczenie upo-

wa˝nienia do dokonywania wydatków ze Êrodków publicz-

nych, do zaciàgni´cia zobowiàzaƒ lub niewykonanie

zobowiàzaƒ albo zap∏ata odsetek, kar lub op∏at – okreÊlenie

ich wysokoÊci;

4) informacj´, czy przedstawione naruszenie dyscypliny

finansów publicznych jest przedmiotem post´powania

karnego, post´powania w sprawie o wykroczenie, post´-

powania w sprawie o przest´pstwo skarbowe albo wykro-

czenie skarbowe.

2. Zawiadomienie zawiera równie˝, w miar´ mo˝liwoÊci, wskaza-

nie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania osoby, która naruszy∏a dyscyplin´

finansów publicznych, adresu pracodawcy i stanowiska zajmowanego przez t´

osob´ w czasie pope∏nienia naruszenia, a tak˝e nazwy i adresu jej aktualnego

pracodawcy.

3. Je˝eli zawiadomienie nie zawiera  imienia, nazwiska, stano-

wiska s∏u˝bowego lub adresu zawiadamiajàcego pozostawia si´ je bez

rozpoznania.
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4. Je˝eli zawiadomienie nie zawiera któregokolwiek z elementów

wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub podpisu zawiadamiajàcego, rzecznik dyscypliny

zwraca zawiadomienie, wskazujàc braki z∏o˝onego zawiadomienia.

5. Je˝eli zawiadomienie nie zawiera któregokolwiek z elementów

wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 4, rzecznik dyscypliny uzupe∏nia braki we w∏asnym

zakresie albo wskazuje je zawiadamiajàcemu, wzywajàc go jednoczeÊnie do

ponownego z∏o˝enia uzupe∏nionego zawiadomienia w terminie nie d∏u˝szym ni˝

14 dni od daty dor´czenia wezwania.

Art. 91. Je˝eli rzecznik dyscypliny otrzyma∏ informacj´ o naruszeniu

dyscypliny finansów publicznych od osób lub podmiotów innych ni˝ wymienione

w art. 89 ust. 1, przekazuje t´ informacj´ kierownikowi  jednostki, której ona

dotyczy oraz organowi sprawujàcemu nadzór nad tà jednostkà.

Rozdzia∏ 3

CzynnoÊci sprawdzajàce i post´powanie wyjaÊniajàce

Art. 92. 1. Na podstawie zawiadomienia rzecznik dyscypliny podejmuje

czynnoÊci sprawdzajàce w celu stwierdzenia, czy istniejà podstawy do wszcz´cia

post´powania wyjaÊniajàcego.

2. Rzecznik dyscypliny mo˝e wzywaç zawiadamiajàcego,

kierownika jednostki, której zawiadomienie dotyczy oraz organ sprawujàcy nad nià

nadzór lub dysponenta, który przekaza∏  Êrodki publiczne do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ,

przekazania opinii oraz do wydania albo okazania  dokumentu majàcego

znaczenie w sprawie, 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
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dyscypliny tylko w przypadku zwolnienia z obowiàzku zachowania tajemnicy,

w trybie i na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

Art. 93. 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 wyjaÊniajàcego albo o

odmowie jego wszcz´cia.

2. Je˝eli postanowienie o wszcz´ciu post´powania wyjaÊniajàce-

go nie obejmuje wszystkich  naruszeƒ dyscypliny finansów publicznych wskaza-

nych w zawiadomieniu, rzecznik dyscypliny wydaje – w zakresie 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.

4. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególnoÊci gdy

ustalenie, czy istniejà podstawy do wszcz´cia post´powania wyjaÊniajàcego jest

uzale˝nione od wydania ostatecznej decyzji ustalajàcej nale˝noÊç Skarbu

Paƒstwa, jednostki samorzàdu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów

publicznych, G∏ówny Rzecznik mo˝e przed∏u˝yç termin zakoƒczenia czynnoÊci

sprawdzajàcych na czas nieoznaczony.

Art. 94. 1. Postanowienie o wszcz´ciu post´powania wyjaÊniajàcego po-

winno 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 dyscyp-

liny finansów publicznych;

2) okreÊlenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

b´dàcego przedmiotem post´powania wraz z podaniem

naruszonego przepisu prawa.
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2. Postanowienie o wszcz´ciu post´powania wyjaÊniajàcego nie

wymaga uzasadnienia.

Art. 95. Rzecznik dyscypliny mo˝e wszczàç post´powanie wyjaÊniajàce:

1) wobec osoby, która nie by∏a wymieniona w zawiadomieniu;

2) w zakresie czynu, którego nie wymieniono w zawiadomieniu.

Art. 96. 1. Rzecznik dyscypliny odmawia wszcz´cia post´powania wyjaÊ-

niajàcego, je˝eli stwierdzi wystàpienie  okolicznoÊci, wymienionej  w art. 78 ust. 1.

2. Postanowienie o odmowie wszcz´cia post´powania wyjaÊnia-

jàcego powinno zawieraç dodatkowo okreÊlenie naruszenia dyscypliny finansów

publicznych, b´dàcego przedmiotem czynnoÊci sprawdzajàcych, wraz z podaniem

czasu jego pope∏nienia oraz naruszonego przepisu prawa.

Art. 97. 1. Postanowienie o odmowie wszcz´cia post´powania wyjaÊnia-

jàcego dor´cza si´ zawiadamiajàcemu, któremu s∏u˝y za˝alenie na to posta-

nowienie.

2. W wyniku rozpoznania za˝alenia G∏ówny Rzecznik, w drodze

postanowienia, utrzymuje w mocy za˝alone 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  wyznacza ter-

min na wydanie nowego postanowienia.

Art. 98. 1. Rzecznik dyscypliny dor´cza postanowienie 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 terminie okreÊlo-

nym przez rzecznika dyscypliny, do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ lub wniosków na piÊmie

lub do protoko∏u. Niez∏o˝enie wyjaÊnieƒ lub wniosków w tym terminie uznaje si´ za

odmow´ ich z∏o˝enia.
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Art. 99. 1. Rzecznik dyscypliny mo˝e wzywaç Êwiadków do z∏o˝enia

wyjaÊnieƒ, na piÊmie lub ustnie do protoko∏u, oraz do przes∏ania dokumentu

majàcego znaczenie w sprawie.

2. W post´powaniu wyjaÊniajàcym rzecznik dyscypliny sporzà-

dza protokó∏ z czynnoÊci majàcych istotne znaczenie dla sprawy. Protokó∏

podpisujà osoby uczestniczàce w czynnoÊci, a w przypadku odmowy jego

podpisania, rzecznik dyscypliny zamieszcza stosownà adnotacj´.

Art. 100. 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 postanowienie o umorzeniu post´powania wyjaÊnia-

jàcego lub jego zawieszeniu.

2. Je˝eli wystàpienie z wnioskiem o ukaranie lub umorzenie pos-

t´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. 101. Rzecznik dyscypliny informuje obwinionego i zawiadamiajàcego

o wystàpieniu z wnioskiem o ukaranie.

Art. 102. 1. Rzecznik dyscypliny zawiesza post´powanie wyjaÊniajàce w

zwiàzku z wystàpieniem okolicznoÊci, o których mowa w art. 25 ust. 2.

 2. Rzecznik dyscypliny umarza post´powanie wyjaÊniajàce,

je˝eli stwierdzi wystàpienie okolicznoÊci wymienionej w art. 78 ust. 1.

3. Postanowienie o umorzeniu post´powania wyjaÊniajàcego

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 publicznych;
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2) okreÊlenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

b´dàcego przedmiotem post´powania wyjaÊniajàcego

wraz z podaniem czasu jego pope∏nienia oraz naru-

szonego przepisu prawa.

Art. 103. Je˝eli we wniosku o ukaranie rzecznik dyscypliny nie postawi∏

zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych wszystkim osobom, wobec

których wszczà∏ post´powanie wyjaÊniajàce, wydaje – w stosunku do tych osób –

postanowienie o umorzeniu post´powania wyjaÊniajàcego.

Art. 104. 1. Postanowienie o umorzeniu post´powania wyjaÊniajàcego,

z wy∏àczeniem wydanego na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 4, dor´cza si´ osobie,

wobec której by∏o ono wszcz´te. Osobie tej s∏u˝y za˝alenie na postanowienie

o umorzeniu post´powania.

2. W wyniku rozpoznania za˝alenia G∏ówny Rzecznik, w drodze

postanowienia, utrzymuje w mocy za˝alone postanowienie lub je uchyla, w ca∏oÊci

lub w cz´Êci. Uchylajàc postanowienie  G∏ówny Rzecznik:

1) poleca rzecznikowi dyscypliny wystàpiç z wnioskiem

o ukaranie albo

2) zmienia za˝alone postanowienie,  albo

3) poleca rzecznikowi dyscypliny uzupe∏niç post´powanie

wyjaÊniajàce i wyznacza termin wystàpienia z wnioskiem

o ukaranie albo wydania nowego postanowienia.

3. G∏ówny Rzecznik dor´cza postanowienie osobie, która wnios∏a

za˝alenie. Na postanowienie koƒczàce post´powanie osobie tej s∏u˝y za˝alenie

do G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

Rozdzia∏ 4

Wniosek o ukaranie

Art. 105. 1. Z wnioskiem o ukaranie wyst´puje rzecznik dyscypliny.
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2. Z wnioskiem o ukaranie, mo˝e tak˝e –  za naruszenie dyscy-

pliny finansów publicznych, ujawnione w wyniku kontroli przeprowadzonej w danej

jednostce  –  wystàpiç Najwy˝sza Izba Kontroli, Prezes Urz´du Zamówieƒ

Publicznych i prezes regionalnej izby obrachunkowej.

Art. 106. 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 pracodawcy i sta-

nowiska zajmowanego przez obwinionego w czasie

pope∏nienia zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów

publicznych;

4) okreÊlenie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów

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 naruszenia

dyscypliny finansów publicznych, a tak˝e je˝eli nastàpi∏o

uszczuplenie Êrodków publicznych, przekroczenie upo-

wa˝nienia do dokonywania wydatków ze Êrodków pub-

licznych, do zaciàgni´cia zobowiàzaƒ lub niewykonanie

zobowiàzaƒ albo zap∏ata odsetek, kar lub op∏at – okreÊle-

nie ich wysokoÊci;

6) wskazanie dowodów;

7) informacj´, czy obwiniony przed pope∏nieniem zarzu-

canego naruszenia dyscypliny finansów publicznych by∏

karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

8) okreÊlenie, jakiej kary domaga si´ oskar˝yciel;
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9) uzasadnienie oparte na wynikach post´powania wyjaÊnia-

jàcego.

2. Do wniosku o ukaranie do∏àcza si´ zebrany materia∏ dowo-

dowy oraz dowody i wyjaÊnienia przedstawione przez obwinionego na swojà

obron´ lub informacj´ 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, obliczonego

jak za urlop wypoczynkowy, otrzymywanego przez obwi-

nionego w czasie pope∏nienia zarzucanego naruszenia

dyscypliny finansów publicznych oraz nazw´ i adres

aktualnego pracodawcy tej osoby;

2) opini´ prze∏o˝onych o sposobie wywiàzywania si´ obwi-

nionego z obowiàzków s∏u˝bowych.

4. Organowi, o którym mowa w art. 105 ust. 2,  przys∏uguje

uprawnienie do ˝àdania informacji  niezb´dnych do wniesienia wniosku o ukaranie

zgodnie z  ust. 1–3. Przepisy art. 92 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 5

Post´powanie przed komisjà orzekajàcà

Art. 107. 1. Przewodniczàcy komisji orzekajàcej dokonuje wst´pnej kontro-

li wniosku o ukaranie.

2. Je˝eli wniosek o ukaranie nie odpowiada warunkom, wymie-

nionym w art. 106 ust. 1 i 2, przewodniczàcy 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 okreÊliç termin ich usuni´cia, nie d∏u˝szy ni˝

30 dni. Na zarzàdzenie o zwrocie wniosku o ukaranie przys∏uguje, w terminie 7 dni
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od dnia jego dor´czenia, za˝alenie do Przewodniczàcego G∏ównej Komisji

Orzekajàcej za poÊrednictwem przewodniczàcego komisji, który wyda∏ to zarzà-

dzenie.

4. W wyniku rozpoznania za˝alenia Przewodniczàcy 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. 108. 1. Je˝eli wniosek o ukaranie odpowiada warunkom, wymienio-

nym w art. 106 ust. 1 i 2,  przewodniczàcy komisji orzekajàcej, w terminie 14 dni

od dnia jego otrzymania zarzàdza dor´czenie odpisu wniosku obwinionemu,

kieruje wniosek do rozpoznania na posiedzenie albo rozpraw´, wyznacza ich

terminy oraz sk∏ad orzekajàcy.

2. W zarzàdzeniu o dor´czeniu odpisu wniosku o ukaranie

nale˝y wskazaç miejsce i czas, w którym akta sprawy sà udost´pnione do wglàdu

obwinionemu lub jego obroƒcy, a tak˝e pouczyç o prawie sk∏adania wniosków

dowodowych.

Art. 109. 1. Zarzàdzenie o dor´czeniu odpisu wniosku o ukaranie, w termi-

nie 7 dni od dnia jego wydania, przewodniczàcy komisji orzekajàcej przekazuje

stronom, a w przypadku gdy z wnioskiem  o ukaranie wyst´puje organ wymieniony

w art. 105 ust. 2, odpis wniosku o ukaranie przekazuje tak˝e rzecznikowi

dyscypliny.

2. Na uzasadnione ˝àdanie rzecznika dyscypliny funkcjà

oskar˝yciela przed komisja orzekajàcà z wniosku o ukaranie wniesionego przez

organ  wymieniony w art. 105 ust. 2, pe∏ni wyst´pujàcy z wnioskiem  o ukaranie

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 wynagrodzeniem za udzia∏ w roz-

prawie nale˝nym oskar˝ycielowi, ponosi organ, który go wyznaczy∏.

3. Rzecznik dyscypliny kieruje ˝àdanie, o którym mowa w ust. 2,

wraz z jego uzasadnieniem, do przewodniczàcego komisji orzekajàcej,  w terminie



49

7 dni od dnia dor´czenia mu zarzàdzenia. Przewodniczàcy komisji orzekajàcej

niezw∏ocznie zawiadamia wyst´pujàcego z wnioskiem o ukaranie o z∏o˝eniu

takiego ˝àdania i wzywa go do pe∏nienia w sprawie obowiàzków oskar˝yciela

przed komisja orzekajàcà.

Rozdzia∏ 6

Posiedzenie

Art. 110. Posiedzeniem kieruje przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego i dba

o jego prawid∏owy przebieg.

Art. 111. 1. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3–8,

zostanà ujawnione w toku post´powania poza rozprawà,  przewodniczàcy komisji

orzekajàcej kieruje spraw´ do rozpoznania na posiedzeniu.

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, jest niejawne i odbywa

si´ bez udzia∏u stron. Komisja orzekajàca podejmuje rozstrzygni´cie  na

podstawie materia∏u dowodowego do∏àczonego do wniosku o ukaranie lub

zebranego w toku prowadzonego post´powania. Wyznaczony przez przewodni-

czàcego komisji orzekajàcej cz∏onek sk∏adu orzekajàcego przedstawia omówienie

wniosku o ukaranie i okolicznoÊci faktycznych sprawy oraz dotychczasowego

przebiegu post´powania.

3. W wyniku rozpoznania sprawy na posiedzeniu komisja

orzekajàca wydaje postanowienie o umorzeniu post´powania albo, je˝eli uzna, ˝e

nie zachodzà przes∏anki umorzenia post´powania, przekazuje spraw´ do

rozpoznania na rozprawie.

4. Postanowienie o umorzeniu post´powania powinno zawieraç

dodatkowo:

1) imi´, nazwisko, adres zamieszkania obwinionego oraz

zajmowane przez niego stanowisko w czasie pope∏nienia

naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
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2) okreÊlenie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów

publicznych wraz z podaniem sposobu i czasu jego

pope∏nienia oraz naruszonego przepisu prawa.

5. Postanowienie o umorzeniu post´powania dor´cza si´

stronom w terminie 21 dni od dnia jego wydania. Stronom s∏u˝y za˝alenie na to

postanowienie.

6. W wyniku rozpoznania za˝alenia G∏ówna Komisja Orzekajàca,

w drodze postanowienia, utrzymuje w mocy  postanowienie o umorzeniu

post´powania lub uchyla je w ca∏oÊci lub cz´Êci i przekazuje spraw´ prze-

wodniczàcemu komisji orzekajàcej w celu skierowania do rozpoznania na

rozprawie.

Rozdzia∏ 7

Rozprawa

Art. 112. Rozprawà kieruje przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego i dba

o jej prawid∏owy przebieg.

Art. 113. Zarzàdzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy i sk∏adu orzekajà-

cego 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 rozpraw´, o którym mowa w art. 111 ust. 3.

Art. 114. 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 ochron´

tajemnicy paƒstwowej;

2) z uwagi na zagro˝enie spokoju i porzàdku publicznego.
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3. Og∏oszenie orzeczenia w sprawie o naruszenie dyscypliny

finansów publicznych jest jawne.

4. Zawiadomienie o terminie i przedmiocie rozprawy wywiesza

si´ w siedzibie komisji orzekajàcej w miejscu ogólnie dost´pnym, co najmniej na 7

dni przed rozprawà.

Art. 115. 1. Wy∏àczenie jawnoÊci rozprawy lub jej cz´Êci zarzàdza prze-

wodniczàcy komisji orzekajàcej, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku wystàpienia w toku rozprawy okolicznoÊci,

o których mowa w art. 114  ust. 2, wy∏àczenie jawnoÊci rozprawy lub jej cz´Êci

zarzàdza przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego.

3. W przypadku wy∏àczenia jawnoÊci rozprawy z przyczyn,

o których mowa w art. 114 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 rzecznika dyscypliny

i protokolanta.

Art. 116. 1.  Przewodniczàcy komisji orzekajàcej zawiadamia 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 obwinionemu i jego

obroƒcy, co najmniej na 7 dni przed terminem rozprawy. Zawiadomienie to

zawiera okreÊlenie 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. 117. W toku rozprawy przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego realizuje

obowiàzki, o których mowa w art. 80 ust. 2, a w szczególnoÊci poucza:
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1) obwinionego o prawie odmowy odpowiedzi na poszczególne

pytania;

2) Êwiadka o obowiàzku mówienia prawdy i odpowiedzialnoÊci

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˝dego ujawnionego

dowodu oraz sk∏adania wniosków dowodowych.

Art. 118. 1. Z przebiegu rozprawy protokolant pod kierunkiem przewodni-

czàcego 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 oÊwiadczenia

i wnioski jej uczestników;

3) wzmiank´ o dowodach ujawnionych i zaliczonych w po-

czet 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 okolicznoÊci doty-

czàcych przebiegu rozprawy.

2. Protokó∏ podpisujà przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego i pro-

tokolant.

3. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego mo˝e zarzàdziç

utrwalenie przebiegu rozprawy za pomocà urzàdzenia rejestrujàcego dêwi´k

niezale˝nie od sporzàdzania 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.
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Art. 119. Strony mogà sk∏adaç  wyjaÊnienia, oÊwiadczenia i wnioski ustnie

do protoko∏u lub na piÊmie. O dopuszczeniu dowodu, poza rozprawà, decyduje

przewodniczàcy komisji orzekajàcej, a po wyznaczeniu sk∏adu orzekajàcego jego

przewodniczàcy. Oddalenie wniosku dowodowego nast´puje w formie posta-

nowienia.

Art. 120. Rozpraw´ odracza si´, je˝eli w aktach sprawy:

1) brak jest dowodu dor´czenia obwinionemu lub jego obroƒcy

zawiadomienia o rozprawie, a osoba której nie dor´czono

zawiadomienia nie jest obecna na rozprawie;

2) jest dowód dor´czenia obwinionemu i jego obroƒcy

zawiadomienia o rozprawie, a obwiniony lub jego obroƒca

nale˝ycie usprawiedliwi swojà nieobecnoÊç na rozprawie

i wystàpi z wnioskiem o odroczenie rozprawy.

Art. 121. W przypadkach, o których mowa w art. 120, komisja orzekajàca

mo˝e jednak przeprowadziç dowód, a w szczególnoÊci przes∏uchaç Êwiadków,

pod warunkiem, ˝e przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego poinformuje obwinionego

lub jego obroƒc´ o przebiegu rozprawy oraz umo˝liwi im z∏o˝enie wyjaÊnieƒ co do

przeprowadzonego dowodu, a tak˝e zadawanie pytaƒ Êwiadkom, je˝eli o to

wystàpià.

Art. 122. 1. Rozprawa rozpoczyna si´ od sprawdzenia obecnoÊci zawiado-

mionych i wezwanych osób. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego zarzàdza

opuszczenie sali rozpraw przez Êwiadków, a nast´pnie zarzàdza odczytanie przez

rzecznika dyscypliny wniosku o ukaranie.

2. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego zwraca si´ do obwinio-

nego z zapytaniem, czy zrozumia∏ postawiony mu zarzut lub zarzuty, a nast´pnie

zarzàdza wys∏uchanie obwinionego.

3. Po wys∏uchaniu obwinionego przewodniczàcy sk∏adu orzeka-

jàcego 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 przeprowadzaç dalszego post´powania dowodowego.
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Art. 123. 1. Âwiadka przes∏uchuje si´ w czasie nieobecnoÊci tych Êwiad-

ków, którzy jeszcze nie z∏o˝yli zeznaƒ.

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 dowodowego. Posta-

nowienie o odroczeniu rozprawy powinno wskazywaç w jaki sposób materia∏

dowodowy ma zostaç uzupe∏niony.

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

Art. 124. 1. Na rozprawie mo˝na odczytywaç i ujawniaç wszystkie doku-

menty znajdujàce si´ w aktach 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 wyjaÊnienia znajdujàce si´ w aktach sprawy, tylko w odpowiednim zakresie.

Po odczytaniu wyjaÊnieƒ przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego zwraca si´ do

obwinionego o wyjaÊnienie zachodzàcych sprzecznoÊci.

Art. 125. 1. Je˝eli w toku rozprawy wyniknie, ˝e jest zasadne postawienie

zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych osobie nie wymienionej we

wniosku o ukaranie komisja orzekajàca, na wniosek oskar˝yciela mo˝e – w celu

wspólnego rozpoznania  – odroczyç rozpraw´ na czas niezb´dny do wystàpienia

z wnioskiem o ukaranie.

2. Je˝eli w toku rozprawy oskar˝yciel wnosi o ukaranie obwinio-

nego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które nie by∏o obj´te

wnioskiem o ukaranie, komisja orzekajàca odracza rozpraw´ na czas niezb´dny

do wystàpienia z dodatkowym wnioskiem o ukaranie.

Art. 126. 1. Je˝eli w toku rozprawy wyniknie, ˝e – nie przekraczajàc granic

wniosku o ukaranie – mo˝na naruszenie dyscypliny finansów publicznych

zarzucone  obwinionemu zakwalifikowaç wed∏ug innego przepisu ustawy, prze-

wodniczàcy sk∏adu orzekajàcego  informuje o tym obecne na rozprawie strony.
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na wniosek obwi-

nionego lub jego obroƒcy komisja orzekajàca odracza rozpraw´ na czas

oznaczony.

3. W przypadku nieobecnoÊci obwinionego lub jego obroƒcy,

komisja orzekajàca odracza rozpraw´ na czas oznaczony i przekazuje informacj´,

o której mowa w ust. 1, obwinionemu i jego obroƒcy.

Art. 127. Rozpraw´ odroczonà prowadzi si´ w nowym terminie w dalszym

ciàgu. Je˝eli sk∏ad orzekajàcy zosta∏ zmieniony ujawnia si´ dowody przepro-

wadzone poprzednio.

Art. 128. 1. Po przeprowadzeniu dowodów dopuszczonych w sprawie,

przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego pyta strony, czy wnoszà o uzupe∏nienie

post´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 kolejno oskar˝ycielowi, obroƒcy i obwinionemu.

Je˝eli jedna ze stron zabiera g∏os ponownie, przewodniczàcy udziela g∏osu

równie˝ stronie przeciwnej.

3. Po wys∏uchaniu stron przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego

zamyka rozpraw´ i zarzàdza poufnà narad´ sk∏adu orzekajàcego w celu wydania

orzeczenia. Na naradzie oprócz sk∏adu orzekajàcego obecny jest tylko

protokolant.

Art. 129. 1. Komisja orzekajàca orzeka na podstawie materia∏u dowodo-

wego ujawnionego na rozprawie i rozstrzyga wi´kszoÊcià g∏osów. G∏osowanie

przeprowadza si´ oddzielnie dla ka˝dej rozstrzyganej kwestii.

2. Orzeczenie podpisujà przewodniczàcy i cz∏onkowie sk∏adu

orzekajàcego, nie wy∏àczajàc przeg∏osowanego, który podpisujàc rozstrzygni´cie

ma prawo zaznaczyç na nim swoje zdanie odr´bne. Uzasadnienie zdania

odr´bnego do∏àcza si´ do akt sprawy.
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Art. 130. 1. Komisja orzekajàca wydaje orzeczenie o odpowiedzialnoÊci za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych albo orzeczenie o uniewinnieniu albo

orzeczenie o umorzeniu post´powania.

2. Orzeczenie zawiera:

1) oznaczenie komisji orzekajàcej, która je wyda∏a, imiona

i nazwiska przewodniczàcego oraz cz∏onków 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 stanowisko;

5) okreÊlenie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów

publicznych wraz z podaniem sposobu i czasu jego

pope∏nienia oraz naruszonego przepisu prawa;

6) rozstrzygni´cie komisji orzekajàcej;

7) rozstrzygni´cie o kosztach post´powania, z podaniem

podstawy prawnej i ich wysokoÊci;

8) pouczenie o terminie i trybie zaskar˝enia.

3. W przypadku przypisania odpowiedzialnoÊci za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych orzeczenie powinno zawieraç dodatkowo:

1) okreÊlenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

przypisanego obwinionemu, z podaniem sposobu i czasu

jego pope∏nienia, wskazaniem 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.
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Art. 131. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego og∏asza orzeczenie nie-

zw∏ocznie po zakoƒczeniu narady 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. 132. 1. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem dor´cza si´ stronom na piÊ-

mie, w terminie 21 dni od dnia jego og∏oszenia.

2. Uzasadnienie orzeczenia powinno zawieraç:

1) wskazanie faktów i okolicznoÊci, które sk∏ad orzekajàcy

uwzgl´dni∏ wydajàc rozstrzygni´cie o przypisaniu odpo-

wiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów pub-

licznych albo uniewinnieniu, albo umorzeniu post´po-

wania, a tak˝e

2) wskazanie faktów, które sk∏ad orzekajàcy uzna∏ za udo-

wodnione lub nie udowodnione, wskazanie, na jakich

w tym wzgl´dzie opar∏ si´ dowodach, oraz wyjaÊnienie,

dlaczego nie uzna∏ dowodów przeciwnych, 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 odstàpieniu od jej

wymierzenia, w tym w szczególnoÊci wskazanie okolicz-

noÊci, 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 uzasadnieniu

przyczyn´ braku podpisu przewodniczàcego.

4. Je˝eli nie jest mo˝liwe sporzàdzenie uzasadnienia orzeczenia

w terminie, o którym mowa w ust. 1, przewodniczàcy komisji orzekajàcej mo˝e, na
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uzasadniony 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∏ 8

Za˝alenia i odwo∏ania

Art. 133. 1. Za˝alenie na postanowienie rzecznika dyscypliny wnosi si´ do

G∏ównego Rzecznika. Za˝alenie na zarzàdzenie przewodniczàcego komisji

orzekajàcej wnosi si´ do Przewodniczàcego G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

Za˝alenie na postanowienie G∏ównego Rzecznika, postanowienie komisji

orzekajàcej oraz odwo∏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 organu, który wyda∏ zaskar˝ane zarzàdzenie, postanowienie albo

orzeczenie, w terminie 14 dni od jego dor´czenia.

3. W treÊci Êrodka zaskar˝enia nale˝y okreÊliç, jakiego roz-

strzygni´cia domaga si´ skar˝àcy. Ârodek zaskar˝enia wnoszony przez rzecznika

dyscypliny lub obroƒc´ powinien zawieraç tak˝e zarzuty stawiane  zaskar˝anemu

rozstrzygni´ciu. Z treÊci Êrodka zaskar˝enia powinno wynikaç, czy jest on

wnoszony na korzyÊç, czy na niekorzyÊç obwinionego. Rzecznik dyscypliny mo˝e

wnosiç Êrodki zaskar˝enia równie˝ na korzyÊç obwinionego.

Art. 134.  Rzecznik dyscypliny lub G∏ówny Rzecznik, który wyda∏ zaskar-

˝one postanowienie, a w pozosta∏ych przypadkach – przewodniczàcy komisji

orzekajàcej, po otrzymaniu Êrodka zaskar˝enia:

1) wydaje postanowienie o odmowie jego przyj´cia, je˝eli

zosta∏ on wniesiony po terminie lub przez osob´ nieupraw-

nionà, albo
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2) przekazuje je niezw∏ocznie, wraz z aktami sprawy, do

rozpoznania w drugiej instancji.

Art. 135. 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 orzeczenia z mocy prawa.

3. W razie cofni´cia Êrodka zaskar˝enia po jego przekazaniu do

rozpoznania w drugiej instancji, niezw∏ocznie powiadamia si´ o tym odpowiednio

G∏ównego Rzecznika lub Przewodniczàcego G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

Art. 136. 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. 137. Postanowienia i orzeczenia G∏ównej Komisji Orzekajàcej

koƒczàce post´powanie sà prawomocne w dniu ich wydania.

Rozdzia∏ 9

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

Art. 138. Do rozpoznania odwo∏ania Przewodniczàcy G∏ównej Komisji

Orzekajàcej wyznacza sk∏ad orzekajàcy oraz powierza wskazanemu cz∏onkowi

tego sk∏adu przygotowanie sprawozdania z dotychczasowego przebiegu

post´powania, a tak˝e omówienie orzeczenia i wniesionego odwo∏ania oraz

okolicznoÊci faktycznych sprawy.

Art. 139. 1. Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej mo˝e skierowaç

odwo∏anie do rozpoznania na posiedzeniu, je˝eli zachodzi potrzeba wydania
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postanowienia 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 niejawne i odbywa

si´ bez udzia∏u stron. G∏ówna Komisja Orzekajàca  podejmuje rozstrzygni´cie na

podstawie materia∏u dowodowego zebranego przez komisj´ orzekajàcà oraz

dokumentów do∏àczonych do odwo∏ania.

3. W wyniku rozpoznania odwo∏ania w trybie, o którym mowa

w ust. 1, G∏ówna Komisja Orzekajàca wydaje postanowienie o umorzeniu post´-

powania albo 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. 138 stosuje si´ odpowiednio do

rozpoznawania za˝alenia na postanowienie G∏ównego Rzecznika i postanowienie

komisji orzekajàcej.

Art. 140. 1. Na rozprawie G∏ówna Komisja Orzekajàca rozpoznaje odwo∏a-

nie na podstawie materia∏u dowodowego zebranego przez komisj´ orzekajàcà

oraz dokumentów do∏àczonych do odwo∏ania.

2. G∏ówna Komisja Orzekajàca mo˝e przeprowadziç post´po-

wanie dowodowe, je˝eli przyczyni si´ to do przyspieszenia lub uproszczenia

post´powania.

Art. 141. 1. G∏ówna Komisja Orzekajàca mo˝e ukaraç obwinionego albo

zaostrzyç wymierzonà mu kar´ tylko wtedy, gdy wniesiono odwo∏anie na jego

niekorzyÊç. Wniesienie odwo∏ania na niekorzyÊç obwinionego nie wyklucza

zmiany rozstrzygni´cia na jego korzyÊç.

2. W przypadku wniesienia odwo∏ania na niekorzyÊç obwinio-

nego, który zosta∏ uniewinniony przez komisj´ orzekajàcà lub co do którego

post´powanie umorzono, G∏ówna Komisja Orzekajàca nie mo˝e wymierzyç mu

kary. Je˝eli jednak uzna, ˝e wymierzenie kary jest uzasadnione przekazuje

spraw´ do ponownego rozpoznania.

Art. 142. 1. G∏ówna Komisja Orzekajàca w wyniku rozpoznania odwo∏ania

na rozprawie wydaje orzeczenie, w którym:
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1) utrzymuje orzeczenie w mocy albo

2) uchyla  orzeczenie w ca∏oÊci lub w cz´Êci i rozstrzyga

spraw´ co do istoty, albo

3) uchyla orzeczenie w ca∏oÊci lub w cz´Êci i przekazuje

spraw´ do ponownego rozpoznania przez komisj´

orzekajàcà.

2. G∏ówna Komisja Orzekajàca uchylajàc zaskar˝one 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 korzyÊç 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. 143.  Postanowienia i orzeczenia G∏ównej Komisji Orzekajàcej wraz

z uzasadnieniem dor´cza si´, w terminie 21 dni od dnia ich og∏oszenia,

G∏ównemu Rzecznikowi oraz – za poÊrednictwem przewodniczàcego komisji

orzekajàcej – obwinionemu, jego obroƒcy i rzecznikowi dyscypliny.

Art. 144. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do post´-

powania przed G∏ówna Komisjà Orzekajàca stosuje si´ odpowiednio przepisy

o post´powaniu przed komisjà orzekajàcà.

Rozdzia∏ 10

Ponowne rozpoznanie sprawy

Art. 145. 1. Komisja orzekajàca, której zosta∏a przekazana sprawa do

ponownego rozpoznania, orzeka w granicach, w jakich nastàpi∏o przekazanie.
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2. Wskazania G∏ównej Komisji Orzekajàcej co do dalszego

post´powania sà wià˝àce dla komisji orzekajàcej, której spraw´ przekazano.

Art. 146. Ponownie rozpatrujàc spraw´ komisja orzekajàca mo˝e wydaç

rozstrzygni´cie surowsze ni˝ uchylone, tylko wtedy, gdy wniesiono odwo∏anie na

niekorzyÊç obwinionego.

Art. 147. Do post´powania w sprawie ponownego rozpoznania sprawy

stosuje si´ odpowiednio przepisy  o post´powaniu przed komisjà orzekajàcà.

Rozdzia∏ 11

Wykonywanie prawomocnych orzeczeƒ w sprawach o naruszenie dyscypliny

finansów publicznych

Art. 148. 1. Przewodniczàcy komisji orzekajàcej niezw∏ocznie przekazuje

prawomocne orzeczenie o odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych:

1) obwinionemu;

2) kierownikowi jednostki, w której zatrudniony jest obwi-

niony;

3) kierownikowi jednostki, w której nastàpi∏o naruszenie

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 jednostkà.

Art. 149. 1. Odpis prawomocnego orzeczenia, o którym mowa w art. 148

ust. 1, niezw∏ocznie do∏àcza si´ do akt osobowych obwinionego.

2. Dniem rozpocz´cia wykonywania kary zakazu pe∏nienia funkcji

zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi jest dzieƒ odwo∏ania obwinio-
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nego z funkcji obj´tej zakazem, a w przypadku gdy obwiniony nie pe∏ni takiej

funkcji –  odpowiednio dzieƒ, w którym odpis orzeczenia zosta∏ w∏àczony do akt

osobowych obwinionego lub dzieƒ dor´czenia orzeczenia obwinionemu, je˝eli nie

jest on pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych.

Art. 150. 1. Do orzeczenia, o którym mowa w art. 148 ust. 1, przeka-

zanego obwinionemu, przewodniczàcy komisji orzekajàcej do∏àcza wezwanie do

uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia dor´czenia wezwania, kosztów post´powania

oraz kary pieni´˝nej, o ile zosta∏y orzeczone.

2. Przewodniczàcy komisji orzekajàcej mo˝e, w drodze postano-

wienia, na wniosek obwinionego uzasadniony jego wa˝nym interesem, odroczyç

termin p∏atnoÊci lub roz∏o˝yç zap∏at´ kosztów post´powania 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. 151. 1. Do orzeczenia o ukaraniu karà zakazu pe∏nienia funkcji

zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi przewodniczàcy komisji

orzekajàcej do∏àcza wezwanie do odwo∏ania obwinionego 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

przewodniczàcy komisji orzekajàcej przekazuje orzeczenie w∏aÊciwemu

wojewodzie i do∏àcza wezwanie do wystàpienia z wnioskiem o odwo∏anie w trybie

okreÊlonym w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póên. zm.3)).

3. O odwo∏aniu  z funkcji obj´tej zakazem zawiadamia si´, w ter-

minie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od dnia dor´czenia wezwania, przewodniczàcego

komisji orzekajàcej oraz Przewodniczàcego G∏ównej Komisji Orzekajàcej. W

zawiadomieniu podaje si´ dat´, z jakà obwiniony zosta∏ odwo∏any.

Rozdzia∏ 12

Stwierdzenie niewa˝noÊci prawomocnych postanowieƒ i orzeczeƒ
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Art. 152. 1. Niewa˝noÊç prawomocnego postanowienia lub orzeczenia,

wydanego przez organ orzekajàcy w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów

publicznych, stwierdza G∏ówna Komisja Orzekajàca, je˝eli:

1) w wydaniu postanowienia lub orzeczenia bra∏a udzia∏

osoba nieuprawniona do orzekania lub podlegajàca

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 podpisane

przez któregokolwiek cz∏onka sk∏adu orzekajàcego

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∏à-

czajàcych orzekanie, o których mowa w art. 78 ust. 1

pkt 3–6 i 8.

2. G∏ówna Komisja Orzekajàca stwierdza niewa˝noÊç prawomoc-

nego postanowienia lub orzeczenia z urz´du lub na wniosek strony.

Art. 153. 1. W przedmiocie niewa˝noÊci G∏ówna Komisja Orzekajàca roz-

strzyga na posiedzeniu i wydaje postanowienie o:

1) stwierdzeniu niewa˝noÊci albo

2) odmowie stwierdzenia niewa˝noÊci.

2. Je˝eli stwierdzenie niewa˝noÊci dotyczy tylko cz´Êci prawo-

mocnego postanowienia lub orzeczenia, w postanowieniu, o którym mowa

w ust. 1,  okreÊla si´, w jakim zakresie to postanowienie lub orzeczenie pozostaje

prawomocne.
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3. Stwierdzajàc niewa˝noÊç prawomocnego postanowienia lub

orzeczenia G∏ówna Komisja Orzekajàca umarza post´powanie albo przekazuje

spraw´ do ponownego rozpoznania.

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

Art. 154. W przedmiocie stwierdzenia niewa˝noÊci stosuje si´ przepisy

o post´powaniu odwo∏awczym, z tym ˝e, je˝eli stwierdzenie niewa˝noÊci dotyczy

postanowienia lub orzeczenia G∏ównej Komisji Orzekajàcej, orzeka ona w sk∏adzie

pi´ciu osób, któremu przewodniczy Przewodniczàcy tej Komisji.

Art. 155. 1. Stwierdzenie niewa˝noÊci prawomocnego postanowienia lub

orzeczenia na niekorzyÊç obwinionego nie mo˝e nastàpiç, je˝eli od dnia jego

uprawomocnienia 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 przedmiotem rozpoznania na podstawie art. 164.

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

Art. 156. W przypadku stwierdzenia niewa˝noÊci prawomocnego orzecze-

nia wp∏acona kara pieni´˝na lub koszty post´powania podlegajà zwrotowi.

Rozdzia∏ 13

Wznowienie post´powania

Art. 157. 1. Post´powanie, zakoƒczone prawomocnym 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 pod-

stawie dowodów, które okaza∏y si´ fa∏szywe;



66

3) po wydaniu orzeczenia lub postanowienia wysz∏y na jaw

nowe, istotne dla sprawy okolicznoÊci faktyczne lub

dowody, nieznane przy wydaniu postanowienia lub

orzeczenia.

Art. 158. 1. Z wnioskiem o wznowienie post´powania mo˝e wystàpiç

G∏ówny Rzecznik, rzecznik dyscypliny, osoba, której dotyczy postanowienie albo

orzeczenie lub jej obroƒca.

  2. Z wnioskiem o wznowienie post´powania nale˝y wystàpiç

w terminie 30 dni od dnia, w którym osoby wymienione w ust. 1 dowiedzia∏y si´

o przyczynie uzasadniajàcej wznowienie.

  3. Z wnioskiem o wznowienie post´powania wyst´puje si´ do

G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

Art. 159. 1. W przedmiocie wznowienia post´powania G∏ówna Komisja

Orzekajàca rozstrzyga na posiedzeniu i wydaje postanowienie o:

1) wznowieniu post´powania albo

2) odmowie wznowienia post´powania.

  2. Wydajàc postanowienie o wznowieniu post´powania G∏ówna

Komisja Orzekajàca przekazuje spraw´ do ponownego rozpoznania.

  3. Postanowienie o odmowie wznowienia post´powania albo

o wznowieniu post´powania dor´cza si´ osobie, która z∏o˝y∏a wniosek o wzno-

wienie post´powania oraz stronom.

Art. 160. W przedmiocie wznowienia post´powania stosuje si´ przepisy

o post´powaniu odwo∏awczym, z tym ˝e, je˝eli post´powanie dotyczy posta-

nowienia lub orzeczenia G∏ównej Komisji Orzekajàcej, orzeka ona w sk∏adzie

pi´ciu osób, któremu przewodniczy Przewodniczàcy tej Komisji.

Art. 161. 1. Post´powania nie wznawia si´ po up∏ywie dwóch lat od dnia

uprawomocnienia si´  postanowienia albo orzeczenia.

2. Post´powania nie wznawia si´ po zatarciu ukarania.
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Rozdzia∏ 14

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

Art. 162. 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 ponosi Skarb Paƒstwa.

   3. Nie mo˝na egzekwowaç kosztów post´powania, je˝eli od dnia

uprawomocnienia si´ orzeczenia up∏yn´∏y dwa lata.

Art. 163. 1. Nale˝noÊci z tytu∏u kar pieni´˝nych i kosztów post´powania

egzekwuje si´ w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Nie egzekwuje si´ kary pieni´˝nej i kosztów post´powania

w przypadku zatarcia ukarania.

Rozdzia∏ 15

Skarga do sàdu administracyjnego

Art. 164. Na prawomocne orzeczenia i postanowienia koƒczàce post´-

powanie skarga do sàdu administracyjnego.

Dzia∏ V

Przepisy porzàdkowe

Rozdzia∏ 1
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Sprostowania, udost´pnianie akt,  pisma, terminy

Art. 165. 1. Oczywiste omy∏ki pisarskie lub rachunkowe w orzeczeniu,

postanowieniu, zarzàdzeniu lub ich uzasadnieniu mo˝na sprostowaç, z urz´du lub

na wniosek stron, w ka˝dym czasie. Sprostowanie orzeczenia, 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 pisarskiej 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, zamiesz-

cza si´ stosownà adnotacj´ w protokole z przebiegu posiedzenia.

5. W celu sprostowania oczywistej omy∏ki pisarskiej lub rachun-

kowej w treÊci wydanego postanowienia lub z∏o˝onego wniosku o ukaranie,

G∏ówny Rzecznik lub rzecznik dyscypliny wydaje odpowiednio postanowienie.

6. Na postanowienie co do sprostowania wydane przez komisj´

orzekajàcà albo rzecznika dyscypliny s∏u˝y za˝alenie.

Art. 166. 1. Sprostowanie oczywistej omy∏ki pisarskiej lub rachunkowej w

protokole rozprawy lub posiedzenia 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 roz-

prawy lub posiedzenia, wskazujàc nieÊcis∏oÊci lub braki.

3. Wniosek o sprostowanie protoko∏u rozpoznaje przewodniczàcy

sk∏adu orzekajàcego, po wys∏uchaniu protokolanta. Przewodniczàcy mo˝e

odmówiç sprostowania albo zarzàdziç sprostowanie protoko∏u.
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4. O sprostowaniu lub o odmowie sprostowania zawiadamia si´

osob´, która zg∏osi∏a wniosek o sprostowanie i dokonuje odpowiednià wzmiank´

w protokole. 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

rozpoznania 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 poprawki omawia si´ w protokole przed jego podpisaniem.

7. Przepisy ust. 1, 2, 4 i 6 stosuje si´ odpowiednio do

sprostowania protoko∏ów sporzàdzanych przez rzeczników dyscypliny.

Art. 167. CzynnoÊci komisji orzekajàcej, a tak˝e inne 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. 168. W ka˝dym stadium post´powania umo˝liwia si´ na ˝àdanie

osoby, której post´powanie dotyczy, jej obroƒcy lub oskar˝yciela przeglàdanie akt

sprawy oraz sporzàdzanie z nich notatek i odpisów.

Art. 169. 1. Zawiadomienie, wniosek o ukaranie, jak równie˝ Êrodek zas-

kar˝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 wnoszàcego, a protokó∏ równie˝ przez

osob´, która go sporzàdzi∏a.

Art. 170. 1. Je˝eli pismo wniesiono do niew∏aÊciwego organu, organ ten

niezw∏ocznie przekazuje je do organu w∏aÊciwego w sprawie o naruszenie

dyscypliny finansów publicznych i powiadamia o tym nadawc´ pisma.

2. Pismo wniesione przed up∏ywem przewidzianego terminu do

niew∏aÊciwego organu uwa˝a si´ za wniesione z zachowaniem terminu.
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Art. 171. 1. Do biegu terminu nie wlicza si´ dnia, od którego liczy si´ dany

termin.

2. Je˝eli koniec terminu przypada na dzieƒ ustawowo 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∏ywem nadano

pismo w polskiej placówce pocztowej lub z∏o˝ono w polskim urz´dzie

konsularnym.

Art. 172. 1. W razie uchybienia terminu nale˝y przywróciç termin na wnio-

sek zainteresowanego, je˝eli uprawdopodobni, ˝e uchybienie nastàpi∏o bez jego

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. 173. 1. W sprawie przywrócenia terminu rozstrzyga odpowiednio rze-

cznik dyscypliny lub przewodniczàcy komisji orzekajàcej i przywraca uchybiony

termin albo wydaje postanowienie o odmowie jego przywrócenia.

2. Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu przys∏u-

guje za˝alenie odpowiednio do G∏ównego 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. 174. 1. Orzeczenia i postanowienia dor´cza si´ w uwierzytelnionych

odpisach.
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2. W wezwaniu nale˝y oznaczyç organ wysy∏ajàcy, wskazaç

jakiej sprawy dotyczy oraz wskazaç termin jego wykonania i pouczyç o skutkach

jego niewykonania.

3. W zawiadomieniu nale˝y oznaczyç organ wysy∏ajàcy, podaç

w jakim charakterze, miejscu i czasie ma si´ stawiç adresat oraz okreÊliç, czy jego

stawiennictwo jest obowiàzkowe, a tak˝e uprzedziç o skutkach niestawiennictwa.

Art. 175. 1. Wezwania, zawiadomienia, zarzàdzenia, postanowienia lub

orzeczenia, od których daty dor´czenia biegnà terminy, zwane dalej „pismami”,

dor´cza si´ przez poczt´ jako listy polecone za potwierdzeniem odbioru. Pisma

dor´czane przez osoby, o których mowa w ust. 2, wydaje si´ za pokwitowaniem.

2. Pisma mogà byç dor´czane przez osoby imiennie upowa˝-

nione przez:

1) rzecznika dyscypliny;

2) G∏ównego Rzecznika;

3) przewodniczàcego komisji orzekajàcej;

4) Przewodniczàcego G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

Art. 176. 1. Je˝eli adresatem pisma jest osoba:

1) wobec której rzecznik dyscypliny wszczà∏ post´powanie

wyjaÊniajàce;

2) której przewodniczàcy przekazuje wniosek o ukaranie lub

zawiadomienie o rozprawie;

3) która jest obroƒcà obwinionego, nie b´dàca adwokatem

lub radcà prawnym;

4) której dotyczy orzeczenie lub postanowienie;

5) której dotyczy wezwanie do uiszczenia kosztów post´-

powania lub kary pieni´˝nej

– dor´czenia dokonuje si´ jej osobiÊcie w mieszkaniu, z zas-

trze˝eniem art. 179.
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2. W razie niemo˝noÊci dor´czenia pisma w mieszkaniu adresa-

ta, o którym mowa w ust. 1, pismo dor´cza si´ w ka˝dym miejscu, gdzie adresata

si´ zastanie.

Art. 177. Je˝eli adresatem pisma jest:

1) obroƒca obwinionego, b´dàcy adwokatem lub radcà praw-

nym;

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 odbioru korespondencji.

Art. 178. 1. W toku post´powania obwiniony i jego obroƒca majà obo-

wiàzek 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 okreÊlonego w ust. 1

dor´czenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 179. W razie nieobecnoÊci adresata, o którym mowa w art. 176 ust. 1,

w jego mieszkaniu, pismo dor´cza si´ pe∏noletniemu domownikowi je˝eli zgodzi

si´ dostarczyç je adresatowi.

Art. 180. 1. Odbierajàcy pismo potwierdza odbiór i jego dat´ swoim pod-

pisem na potwierdzeniu odbioru, w przypadku gdy pismo jest dor´czane przez

poczt´, a w pozosta∏ych przypadkach – na pokwitowaniu. Dor´czajàcy potwierdza

swoim czytelnym podpisem sposób dor´czenia i  dat´ dor´czenia.
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2. Je˝eli odbierajàcy pismo uchyla si´ od potwierdzenia dor´-

czenia lub nie mo˝e tego uczyniç, dor´czajàcy 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 zwraca si´ nadawcy z adnotacjà o odmowie jego

przyj´cia i datà odmowy. Pismo wraz z adnotacjà w∏àcza si´ do akt sprawy.

4. W przypadkach, o których  mowa w ust. 2 i 3, uznaje si´, ˝e

pismo zosta∏o skutecznie  dor´czone odpowiednio w dniu stwierdzonym przez

dor´czajàcego lub  w dniu odmowy jego przyj´cia przez adresata.

 Art. 181. 1. W przypadku pisma dor´czanego przez poczt´, którego nie

mo˝na dor´czyç w sposób okreÊlony w art. 175 ust. 1 lub art. 179, na stronie

adresowej 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 oddawczej

placówka ta potwierdza przez umieszczenie na adresowej stronie przesy∏ki

zawierajàcej pismo odcisku datownika oraz podpisu przyjmujàcego pracownika.

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 placówka oddawcza wysy∏a powtórne

zawiadomienie o mo˝liwoÊci jego odbioru, zaÊ na stronie adresowej przesy∏ki

zawierajàcej pismo umieszcza si´ odcisk datownika i dokonuje adnotacji

„awizowano powtórnie dnia”; w zawiadomieniu tym okreÊla siedmiodniowy termin

do odbioru pisma liczàc go od dnia nast´pnego po dniu sporzàdzenia

zawiadomienia.
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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 nie podj´te w terminie pocztowa

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. 182. 1. Prawomocne postanowienie komisji orzekajàcej o umorzeniu

post´powania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ze

wzgl´du na przedawnienie karalnoÊci albo okolicznoÊci, 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´powania wyjaÊnia-

jàcego 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. 183. Prawomocne orzeczenie o odpowiedzialnoÊci za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych podlega wpisowi do rejestru prowadzonego

przez G∏ównà Komisj´ Orzekajàcà.

Art. 184. 1. W rejestrze, o którym mowa w art. 183, podlegajà wpisowi

informacje o osobach odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych zawierajàce nast´pujàce dane osobowe:

1) imi´ i nazwisko osoby podlegajàcej wpisowi, imiona

rodziców, data i miejsce jego urodzenia;

2) adres zamieszkania;
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3) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu

potwierdzajàcego to˝samoÊç;

4) numer ewidencyjny PESEL, w przypadku gdy numer taki

zosta∏ nadany.

2.  Wpisowi do rejestru podlegajà tak˝e:

1) data wydania orzeczenia i nazwa komisji która wyda∏a

orzeczenie;

2) okreÊlenie orzeczonej kary lub informacja o odstàpieniu

od wymierzenia kary;

3) data rozpocz´cia wykonywania kary;

4) data zatarcia ukarania.

3.  Przewodniczàcy komisji orzekajàcej po uzyskaniu informacji,

b´dàcej podstawà do dokonania zmiany lub usuni´cia wpisu do rejestru,

niezw∏ocznie zawiadamia 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´ciu wpisu do rejestru

- Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej zawiadamia

osob´, której dane podlegajà wpisowi oraz przewodniczàcego

komisji orzekajàcej, która wyda∏a orzeczenie.

Art. 185. Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 183, podlega usuni´ciu

w przypadku:

1) zatarcia ukarania;

2) stwierdzenia niewa˝noÊci lub uchylenia prawomocnego

orzeczenia;
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3) wznowienia post´powania;

4) Êmierci osoby podlegajàcej wpisowi do rejestru.

Art. 186. 1. Informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w art. 183,

mogà byç udost´pniane:

1) rzecznikom dyscypliny oraz komisjom orzekajàcym

w zwiàzku z prowadzonym post´powaniem;

2) sàdom w zwiàzku z prowadzonym post´powaniem;

3) prokuratorom i innym organom uprawnionym do prowa-

dzenia post´powania przygotowawczego w sprawach

o przest´pstwa i przest´pstwa skarbowe w zwiàzku

z prowadzonym post´powaniem;

4) organom administracji publicznej oraz innym organom

wykonujàcym zadania publiczne, w przypadku gdy jest to

uzasadnione potrzebà wykonywania 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 Êrodkami publicznymi,

o których mowa w art. 32 ust. 2.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób i tryb zasi´gania informacji z rejestru, o którym

mowa w art. 183;

2) wzór formularza zg∏oszenia osoby podlegajàcej wpisowi

do rejestru;

3) wzory pisemnych zapytaƒ  o informacje  z rejestru oraz

odpowiedzi na te zapytania

– zapewniajàc w szczególnoÊci ochron´ informacji zawartych

w rejestrze przed ich ujawnieniem osobom i podmiotom

nieuprawnionym.
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Art. 187. 1. Przewodniczàcy komisji orzekajàcych, w terminie do dnia 31

stycznia ka˝dego roku, sk∏adajà Przewodniczàcemu G∏ównej Komisji Orzekajàcej

sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie, 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∏alnoÊci G∏ównej Komisji Orzekajàcej oraz zbiorcze sprawozdanie z dzia-

∏alnoÊci komisji orzekajàcych w roku poprzednim.

3. Rzecznicy dyscypliny, w terminie do dnia 31 stycznia ka˝dego

roku, sk∏adajà G∏ównemu Rzecznikowi 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 orzekajàce oraz rzecz-

ników dyscypliny powinny odpowiednio zawieraç co najmniej informacje o liczbie:

1) zawiadomieƒ otrzymanych przez rzeczników dyscypliny;

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 roz-

strzygni´cia.

6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory

sprawozdaƒ sk∏adanych przez komisje orzekajàce oraz rzeczników dyscypliny,
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uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci spójnoÊç i jednolitoÊç danych uwzgl´dnionych

w sprawozdaniach.

Art. 188. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych zapewnia

obs∏ug´ biurowà i organizacyjno-technicznà rejestru, o którym mowa w art. 183,

oraz ponosi wydatki z tym zwiàzane, finansowane z bud˝etu paƒstwa.

Rozdzia∏ 4

Nadzór administracyjny nad dzia∏alnoÊcià komisji orzekajàcych

Art. 189. 1. Nadzór administracyjny nad dzia∏alnoÊcià komisji orzekajàcych

sprawuje Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest sprawowany przez:

1) analiz´ rocznych sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci komisji

orzekajàcych i formu∏owanie wynikajàcych z niej wnios-

ków;

2) analiz´ sposobu wywiàzywania si´ z obowiàzków przez

przewodniczàcych komisji i cz∏onków komisji orzekajàcych

dotyczàcà zw∏aszcza:

a) toku i sprawnoÊci post´powania, w szczególnoÊci

w sprawach, w których post´powanie toczy si´

przewlekle,

b) kolejnoÊci kierowania spraw do rozpoznania,

c) zasadnoÊci odraczania rozpraw,

d) terminowoÊci wydawania postanowieƒ i orzeczeƒ,

e) poprawnoÊci sporzàdzania sprawozdaƒ.

2. W ramach wykonywania nadzoru, Przewodniczàcy G∏ównej

Komisji Orzekajàcej mo˝e ˝àdaç nades∏ania akt sprawy, wyjaÊnieƒ oraz usuni´cia

uchybieƒ.
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Art. 190. 1. Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej w przypadku

stwierdzenia wzrostu liczby spraw nierozpoznanych zleca przewodniczàcemu

komisji orzekajàcej sporzàdzenie w terminie 14 dni planu dzia∏aƒ, zmierzajàcych

do usuni´cia zaleg∏oÊci. Przewodniczàcy komisji orzekajàcej przekazuje

sporzàdzony plan Przewodniczàcemu G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

2. Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej mo˝e, w ter-

minie 7 dni od dnia otrzymania planu, wnieÊç do niego uzupe∏nienia i uwagi.

3. Uzupe∏nienia i uwagi Przewodniczàcego G∏ównej Komisji

Orzekajàcej sà wià˝àce dla przewodniczàcego komisji orzekajàcej.

Dzia∏ VI

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Rozdzia∏ 1

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 191. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800 oraz

z 2002 r. Nr 113, poz. 984) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 14 skreÊla si´ pkt 2;

2) w art. 17:

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

„5) realizuje zadania okreÊlone w art. 70 ust. 1 ustawy

z dnia  .............. o odpowiedzialnoÊci za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. Nr ...,

poz. ....).”,

 b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. W razie ujawnienia okolicznoÊci wskazujàcych na

naruszenie dyscypliny finansów publicznych Prezes
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izby mo˝e wnieÊç wniosek o ukaranie w trybie i na

zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.”;

3) skreÊla si´ art. 22.

Art. 192.  W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicz-

nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz

z 2003 r. Nr 2, poz. 16 i Nr 130, poz. 1188) w  art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku ujawnienia naruszenia dyscypliny finansów

publicznych Prezes Urz´du zawiadamia w∏aÊciwego rzecznika

dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finan-

sów publicznych albo wnosi wniosek o ukaranie w trybie i na

zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.”.

Art. 193. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy˝szej Izbie Kontroli

(Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 153,

poz. 1271) w art. 63 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. W razie ujawnienia naruszenia dyscypliny finansów publicz-

nych Najwy˝sza Izba Kontroli mo˝e wnieÊç wniosek o ukaranie,

w trybie i na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.”.

Art. 194. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z  2003 r. Nr 15, poz. 148 , Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594 i Nr 96,

poz. 874) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 skreÊla si´ pkt 11;

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

„5) podejmowanie w g∏osowaniu jawnym uchwa∏ dotyczà-

cych gospodarowania Êrodkami publicznymi.”;

3) skreÊla si´ dzia∏ V.

Rozdzia∏ 2

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
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Art. 195. Je˝eli czyn stanowiàcy naruszenie dyscypliny finansów publicz-

nych 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 publicznych w rozumieniu niniejszej ustawy, post´powania

w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie wszczyna si´,

a wszcz´te umarza.

Art. 196. 1. Kadencja komisji orzekajàcych w sprawach o naruszenie dys-

cypliny finansów publicznych, powo∏anych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy

wygasa w dniu powo∏ania komisji orzekajàcej na podstawie przepisów niniejszej

ustawy, nie póêniej ni˝ w dniu 31 marca 2004  r.

  2. Kadencja G∏ównej Komisji Orzekajàcej przy Ministrze

Finansów  powo∏anej przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy wygasa w dniu powo-

∏ania G∏ównej Komisji Orzekajàcej, nie póêniej ni˝ w dniu 31 marca 2004 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 31 marca 2004 r.

4. G∏ówny rzecznik dyscypliny finansów publicznych i jego

zast´pcy, powo∏ani przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, pe∏nià swoje funkcje do

czasu powo∏ania G∏ównego Rzecznika i jego zast´pców na podstawie niniejszej

ustawy nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 marca 2004 r.

5. Po up∏ywie kadencji komisji orzekajàcych w sprawach o naru-

szenie dyscypliny finansów publicznych  oraz G∏ównej Komisji Orzekajàcej przy

Ministrze Finansów, powo∏anych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,

przewodniczàcy tych komisji przekazujà do w∏aÊciwych komisji orzekajàcych oraz

G∏ównej Komisji Orzekajàcej, powo∏anych na podstawie niniejszej ustawy

odpowiednio:
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1) sprawy, w których toczy si´ post´powanie o naruszenie

dyscypliny finansów publicznych;

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

3) sprawy, w których prawomocne orzeczenia nie zosta∏y

wykonane;

4) akta spraw, w których orzeczone kary nie uleg∏y zatarciu.

6. Po zaprzestaniu pe∏nienia funkcji przez rzecznika dyscypliny

finansów publicznych oraz G∏ównego Rzecznika dyscypliny finansów publicznych,

prowadzone przez nich sprawy, a tak˝e ich prawa i obowiàzki przejmujà

odpowiednio: rzecznik dyscypliny oraz G∏ówny Rzecznik, powo∏ani na podstawie

niniejszej ustawy.

7. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio w przypadku

wygaÊni´cia cz∏onkostwa w komisji orzekajàcej z przyczyn, o których mowa w

art. 56 pkt 9.

Art. 197. Przepisy art. 5 ust. 1 pkt 4 i art. 13 stosuje si´ od dnia uzyskania

przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 198. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

_________________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz.U z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16 i Nr 130, poz. 1188.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz.U z 1996 r. Nr 118, poz. 561,
Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz.
486 i Nr 113, poz. 717 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1146.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz.U z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.

8ust./8/hb



UZASADNIENIE

Poddanie osób odpowiedzialnych za gospodarowanie Êrodkami publicznymi

odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej przewidujà obecnie obowiàzujàce regulacje

ustawy o finansach publicznych, konstytuowa∏a jà tak˝e uchylona w 1999 r.

ustawa – Prawo bud˝etowe.

Przepisy Dzia∏u V ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,

formu∏ujà ogólne zasady, zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialnoÊci

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, natomiast w zakresie zasad

post´powania odsy∏ajà do innych uregulowaƒ prawnych, w tym do odpowiedniego

stosowania wybranych artyku∏ów Kodeksu wykroczeƒ i ustawy z dnia 20 maja

1971 r. – Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia,  a tak˝e przepisów

wykonawczych, w tym w szczególnoÊci rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia

27 kwietnia 1999 r. w sprawie w∏aÊciwoÊci i trybu powo∏ywania rzeczników

dyscypliny finansów publicznych, organów orzekajàcych oraz szczegó∏owych

zasad post´powania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia

zosta∏a uchylona w 2001 r. Na mocy art. 3 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.

– Przepisy wprowadzajàce  Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia

mo˝liwe jest „odpowiednie” stosowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny

finansów publicznych przepisów (uchylonego) Kodeksu – nie d∏u˝ej jednak ni˝ do

dnia 31 grudnia 2003 r. Po tym dniu, bez nowej regulacji ustawowej, nie b´dzie

mo˝liwe orzekanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przyj´te w przedstawionym projekcie ustawy o odpowiedzialnoÊci za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych rozwiàzania nawiàzujà do uregulowaƒ dotych-

czasowych, stanowià jednak propozycj´ ca∏oÊciowego, ustawowego uregulowania

problematyki odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

z odes∏aniami do przepisów wykonawczych jedynie w niezb´dnym zakresie.

W projekcie nie ma wi´c dotychczasowych odniesieƒ w zakresie zasad

post´powania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych do
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przepisów karnych (Kodeksu wykroczeƒ lub Kodeksu post´powania w sprawach

o wykroczenia). Z czteroletnich doÊwiadczeƒ stosowania w sprawach o naru-

szenie dyscypliny finansów publicznych przepisów „rozproszonych” w wielu aktach

prawnych, w tym stosowanych jedynie odpowiednio 4 artyku∏ów Kodeksu

wykroczeƒ i 61 artyku∏ów Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia,

wynika, ˝e wi´kszoÊç uczestników post´powania, a tak˝e organy w∏aÊciwe do

jego prowadzenia, mia∏a trudnoÊci z ich prawid∏owym stosowaniem i interpretacjà.

Uregulowanie ca∏oÊciowe problematyki odpowiedzialnoÊci za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych w jednej ustawie powinno u∏atwiç stosowanie

prawa organom prowadzàcym post´powanie, a tak˝e uczytelniç je innym jego

uczestnikom.

OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie ma

charakteru odpowiedzialnoÊci karnej, co wynika z jej zakresu podmiotowego

i przedmiotowego, a tak˝e funkcji, jakà spe∏nia.  W szczególnoÊci zosta∏a ona

zwiàzana z wykonywaniem obowiàzków w zakresie gospodarowania mieniem

i Êrodkami publicznymi, powierzonych w ramach stosunku pracy i wywo∏ujàcej

skutki w ramach tego stosunku, lub gospodarowania Êrodkami publicznymi,

przekazanymi jednostkom spoza sektora finansów publicznych. OdpowiedzialnoÊç

dyscyplinarna ∏àczy si´ z czynami, szkodliwymi dla finansów publicznych, które nie

podlegajà odpowiedzialnoÊci karnej. Dotyczy tak˝e osób wykonujàcych

szczególne zadania, podlegajàce przede wszystkim spo∏ecznej ocenie i nie-

bagatelne z punktu widzenia interesu publicznego.

Post´powanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, chocia˝

zawiera przepisy o charakterze represyjnym, samo w sobie nie jest jednak

post´powaniem karnym. W Êwietle orzecznictwa Trybuna∏u Konstytucyjnego,

ka˝de post´powanie represyjne, tj. takie, którego celem jest poddanie obywatela

pewnej formie ukarania lub okreÊlonej sankcji, powinno zapewniaç gwarancje,

ustanowione w rozdziale II Konstytucji.

Przyj´to, ˝e zasady post´powania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

publicznych, powinny odpowiadaç standardom demokratycznego paƒstwa prawa,

gwarantujàcym prawa i wolnoÊci osób poddanych tej odpowiedzialnoÊci. Zasady
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te, uwzgl´dnione w przedstawianym projekcie to: zasada domniemania

niewinnoÊci, prawa do obrony, jawnoÊci i dwuinstancyjnoÊci post´powania,

niezawis∏oÊci i niezale˝noÊci organu orzekajàcego, kontroli sàdowej w toku

post´powania odwo∏awczego.

OkreÊlono w szczególnoÊci, ˝e organami orzekajàcymi w pierwszej instancji sà

komisje orzekajàce, których cz∏onków powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów.

Post´powanie dyscyplinarne wszczyna rzecznik dyscypliny finansów publicznych

na podstawie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

W trakcie ca∏ego post´powania obwiniony ma prawo do sk∏adania wniosków

dowodowych na swojà obron´, a tak˝e korzystania z pomocy obroƒcy. Orzeczenia

o odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych sà wydawane

po przeprowadzeniu jawnej rozprawy, w tym wys∏uchaniu rzecznika dyscypliny

i obwinionego. Obwinionego nie mo˝na uznaç za odpowiedzialnego za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dopóki jego odpowiedzialnoÊç nie

zostanie dowiedziona i potwierdzona prawomocnym orzeczeniem. Od orzeczenia

komisji orzekajàcej ka˝dej ze stron przys∏uguje odwo∏anie do organu drugiej

instancji        – G∏ównej Komisji Orzekajàcej. Post´powanie odwo∏awcze podlega

tym samym zasadom, jakie przewidziano dla post´powania przed komisjà

orzekajàcà. Od rozstrzygni´ç koƒczàcych post´powanie w toku instancji

przys∏uguje skarga do sàdu administracyjnego.

Proponowane regulacje uwzgl´dniajà tak˝e inne doÊwiadczenia, szczególnie

odnoszàce si´ do stosowanych unormowaƒ proceduralnych, zebrane podczas

czteroletniego funkcjonowania organów orzekajàcych w sprawach o naruszenie

dyscypliny finansów publicznych, powo∏anych w 1999 r. oraz starajà si´ usunàç te

luki i niejasnoÊci, które stanowi∏y przeszkod´ w efektywnym i skutecznym

egzekwowaniu odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Za∏o˝enia przyj´te przy opracowaniu projektu

1) ustawa w sposób kompleksowy ureguluje problematyk´ odpowiedzialnoÊci za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

2) zakres podmiotowy osób podlegajàcych odpowiedzialnoÊci za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych obejmie osoby odpowiedzialne za gos-
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podark´ finansowà jednostki sektora finansów publicznych oraz za gospoda-

rowanie Êrodkami publicznymi, przekazanymi poza sektor finansów publicz-

nych,

3) zakres przedmiotowy zachowaƒ powodujàcych odpowiedzialnoÊç za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych obejmie te dzia∏ania bàdê

zaniechania, niezgodne z przepisami prawa regulujàcymi gospodarowanie

mieniem i Êrodkami publicznymi, które sà szkodliwe dla ∏adu finansów

publicznych,

4) ustawowe wskazania co do wymierzania kar za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych uwzgl´dnià skutki naruszenia oraz okolicznoÊci, w jakich

do tego naruszenia dosz∏o,

5) organizacja oraz zasady powo∏ywania organów w∏aÊciwych w sprawach

o naruszenie dyscypliny finansów publicznych zapewnià im maksymalnà

niezale˝noÊç,

6) zasady post´powania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

publicznych zostanà okreÊlone w sposób zapewniajàcy skutecznoÊç dzia∏ania

organów egzekwujàcych odpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych, ale tak˝e ochron´ praw i wolnoÊci osób, wobec których

prowadzone jest post´powanie,

7) zapewniona zostanie dwuinstancyjnoÊç post´powania w sprawach o naru-

szenie dyscypliny finansów publicznych oraz kontrola sàdowa prawomocnych

rozstrzygni´ç koƒczàcych post´powanie w toku instancji.

Zakres przyj´tych w projekcie regulacji

Jak zaznaczono na wst´pie projekt stanowi ca∏oÊciowe uregulowanie problematyki

odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Proponowane

regulacje zosta∏y usystematyzowane w szeÊciu dzia∏ach, obejmujàcych

nast´pujàce zagadnienia:

Dzia∏ I – przepisy ogólne

Dzia∏ II – odpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
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1) okreÊlenie kr´gu osób, które mogà ponosiç odpowiedzialnoÊç za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych,

2) okreÊlenie zakresu przedmiotowego odpowiedzialnoÊci za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych,

3) okreÊlenie ogólnych zasad odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych,

4) okreÊlenie wymiaru kary, która mo˝e byç na∏o˝ona na osob´ odpowiedzialnà

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

5) okreÊlenie zasad wymiaru kary,

6) okreÊlenie terminów przedawnienia orzekania, wykonania kary oraz zatarcia

ukarania.

Dzia∏ III -  organy w∏aÊciwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

publicznych:

1) okreÊlenie organów orzekajàcych w sprawach o naruszenie dyscypliny

finansów publicznych, pierwszej i drugiej instancji, ich w∏aÊciwoÊci, zasad

powo∏ywania oraz wynagradzania,

2) okreÊlenie organów wype∏niajàcych funkcje oskar˝yciela w pierwszej i drugiej

instancji, ich zadaƒ oraz zasad powo∏ywania oraz wynagradzania.

Dzia∏ IV – post´powanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

publicznych:

1) okreÊlenie zasad ogólnych post´powania w sprawach o naruszenie dyscypliny

finansów publicznych,

2) okreÊlenie trybu i zasad prowadzenia przez rzecznika dyscypliny finansów

publicznych post´powania wyjaÊniajàcego,

3) okreÊlenie trybu i zasad post´powania przed organami orzekajàcymi

w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierwszej i drugiej

instancji,
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4) okreÊlenie zasad wykonywania prawomocnych orzeczeƒ w sprawach o naru-

szenie dyscypliny finansów publicznych,

5) okreÊlenie trybu i zasad stwierdzania niewa˝noÊci prawomocnych rozstrzyg-

ni´ç w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

6) okreÊlenie trybu i zasad wznawiania post´powania,

7) zasada kontroli sàdowej prawomocnych rozstrzygni´ç w sprawach o naru-

szenie dyscypliny finansów publicznych,

Dzia∏ V - przepisy porzàdkowe oraz  dor´czenia

Dzia∏ VI- przepisy przejÊciowe, zmieniajàce i koƒcowe.

Szczegó∏owa charakterystyka proponowanych regulacji

Dzia∏ I – przepisy ogólne

W przepisach ogólnych okreÊlono zakres regulacji ustawy. Wskazano, ˝e

okreÊlenia stosowane w dziale II ustawy, takie jak „finanse publiczne”, „Êrodki

publiczne, „wydatki”, „jednostki sektora finansów publicznych”, „bud˝et”, czy „plan

finansowy” majà znaczenie nadane im w ustawie o finansach publicznych.

Dzia∏ II – odpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zakres odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

OkreÊlajàc zakres odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych przyj´to, ˝e szczególnym dobrem, podlegajàcym ochronie jest ∏ad

finansów publicznych, okreÊlony regulacjami prawnymi dotyczàcymi gospo-

darowania mieniem i Êrodkami publicznymi, pozostajàcymi w dyspozycji jednostek

sektora finansów publicznych. W szczególnoÊci ∏ad finansów publicznych

okreÊlajà regulacje formu∏ujàce zasady i tryb wykonywania bud˝etu paƒstwa

i bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego, zasady gospodarki finansowej

oraz gospodarowania i dysponowania mieniem podmiotów sektora finansów

publicznych okreÊlone  w ustawie o finansach publicznych,  w innych ustawach,

w tym w ustawie tworzàcej danà jednostk´ sektora finansów publicznych,
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przepisach wydanych na podstawie tych ustaw, decyzjach wydawanych przez

dysponentów Êrodków publicznych lub umowach zawieranych z dysponentami

Êrodków publicznych, obejmujàce w szczególnoÊci: ustalanie, pobór i egzekucj´

nale˝noÊci stanowiàcych Êrodki publiczne, wydatkowanie Êrodków publicznych,

zaciàganie zobowiàzaƒ anga˝ujàcych Êrodki publiczne, a tak˝e zasady nabywania

towarów, us∏ug lub robót budowlanych.

Wyznaczajàc kràg osób, które z racji powierzonych im obowiàzków w zakresie

gospodarowania mieniem i Êrodkami publicznymi, mogà ponosiç

odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà, uwzgl´dniono w szczególnoÊci  regulacje ustawy

o finansach publicznych i okreÊlono, ˝e odpowiedzialnoÊci za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych podlegajà:

1) osoby wchodzàce w sk∏ad organu wykonujàcego bud˝et lub plan finansowy

jednostki sektora finansów publicznych, jednostki  spoza sektora finansów

publicznych otrzymujàcej Êrodki publiczne lub zarzàdzajàcego mieniem tych

jednostek,

2) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych,

3) pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono

okreÊlone obowiàzki w zakresie gospodarki finansowej jednostki,

4) osoby gospodarujàce Êrodkami publicznymi przekazanymi jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych.

OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ww. osób

przewidujà tak˝e przepisy dotychczasowe. OdpowiedzialnoÊç kierownika jednostki

mo˝e dotyczyç ca∏oÊci gospodarki finansowej, natomiast pracownika - wynika

z zakresu powierzonych mu obowiàzków i upowa˝nieƒ.

Do kr´gu osób mogàcych ponosiç odpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych sà zaliczone równie˝ osoby odpowiedzialne za gospo-

darowanie Êrodkami publicznymi przekazanymi jednostkom spoza sektora

finansów publicznych. Mogà one ponosiç odpowiedzialnoÊç za naruszenie

dyscypliny polegajàce w szczególnoÊci na wydatkowaniu Êrodków dotacji

niezgodnie z przeznaczeniem, zaniechaniu rozliczenia dotacji lub niedokonaniu jej
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zwrotu. Osoby te mogà ponosiç tak˝e odpowiedzialnoÊç z tytu∏u gospodarowania

Êrodkami pochodzàcymi z Unii Europejskiej, w ramach tzw. jednostki wdra˝ajàcej.

OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie

gospodarowania Êrodkami pochodzàcymi z Unii Europejskiej jest wyrazem

realizacji zasady zapewnienia takiej samej ochrony Êrodków publicznych

pochodzàcych z bud˝etu paƒstwa jak i z bud˝etu Unii Europejskiej.

Proponuje si´ dodatkowe, w stosunku do rozwiàzaƒ obecnie obowiàzujàcych,

rozszerzenie zakresu podmiotowego odpowiedzialnoÊci na osoby wchodzàce w

sk∏ad organu, wykonujàcego bud˝et lub plan finansowy danej jednostki  lub

zarzàdzajàcego jej mieniem. Potrzeba  takiego rozszerzenia by∏a wielokrotnie

sygnalizowana, m.in. ze wzgl´du na szerokie uprawnienia decyzyjne organów

kolegialnych w niektórych funduszach celowych i jednostkach samorzàdu

terytorialnego. Obecnie obowiàzujàce przepisy nie przewidujà odpowiedzialnoÊci

cz∏onków organów kolegialnych, co w przypadku podejmowania uchwa∏, które

zawiera∏y polecenie lub upowa˝nienie do dzia∏ania  naruszajàcego dyscyplin´

finansów publicznych, powodowa∏o bezkarnoÊç tak bezpoÊrednich wykonawców

uchwa∏y jak i jej autorów. W projekcie uwzgl´dniono mo˝liwoÊç ponoszenia

odpowiedzialnoÊci przez cz∏onków organów kolegialnych, jako sprawców

polecajàcych pope∏nienie czynu naruszajàcego dyscyplin´ finansów publicznych,

indywidualizujàc odpowiedzialnoÊç poszczególnych osób. OdpowiedzialnoÊç

b´dzie ponoszona tylko przez tych cz∏onków, którzy nie zg∏osili sprzeciwu do

uchwa∏y organu zawierajàcej polecenie lub upowa˝nienie do pope∏nienia czynu

naruszajàcego dyscyplin´ finansów publicznych lub g∏osowali za jej przyj´ciem.

OkreÊlajàc zachowania, stanowiàce naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

przyj´to, ˝e b´dà one obejmowa∏y takie dzia∏ania lub zaniechania, szkodliwe dla

finansów publicznych, uchybiajàce obowiàzkom na∏o˝onym przepisami prawa,

które nie wype∏niajà znamion przest´pstw lub wykroczeƒ i nie podlegajà

odpowiedzialnoÊci karnej lub karnej skarbowej. Przepisy ustawy nie b´dà mia∏y

zastosowania do nale˝noÊci podatkowych i celnych.

OkreÊlajàc zachowania, szkodliwe dla finansów publicznych, odniesiono je do

takich kwestii, jak prawid∏owe pobieranie, wydatkowanie Êrodków publicznych,
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zaciàganie zobowiàzaƒ, inwentaryzacja mienia i sprawozdawczoÊç.  Katalog

czynów stanowiàcych naruszenie dyscypliny finansów publicznych ma charakter

zamkni´ty. Tak wi´c czynem naruszenia dyscypliny finansów publicznych mogà

byç jedynie dzia∏ania lub zaniechania, okreÊlone w ustawie.

OkreÊlono, ˝e:

w zakresie pobierania Êrodków publicznych naruszeniem dyscypliny finansów

publicznych jest:

- zaniechanie ustalenia, nieprawid∏owe ustalenie, zaniechanie pobrania lub

dochodzenia, nieprawid∏owe umorzenie lub dopuszczenie do przedawnienia

nale˝noÊci Skarbu Paƒstwa, jednostki samorzàdu terytorialnego lub innej

jednostki sektora finansów publicznych,

- nieprzekazanie w nale˝nej wysokoÊci lub nieterminowe przekazanie na

w∏aÊciwy rachunek bud˝etu paƒstwa lub jednostki samorzàdu terytorialnego,

pobranych dochodów nale˝nych Skarbowi Paƒstwa lub jednostce samorzàdu

terytorialnego,

- zaniechanie dochodzenia nale˝noÊci z tytu∏u nadmiernych lub nienale˝nych

kwot pobranych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Funduszu SpójnoÊci oraz

funduszy strukturalnych,

- niedokonanie w nale˝nej wysokoÊci lub nieterminowe dokonanie wp∏aty do

bud˝etu przez zak∏ad bud˝etowy nadwy˝ki Êrodków obrotowych lub cz´Êci

zysku przez gospodarstwo pomocnicze jednostki bud˝etowej,

- przeznaczenie dochodów jednostki bud˝etowej na wydatki ponoszone w tej

jednostce,

w zakresie wydatkowania Êrodków publicznych naruszeniem dyscypliny finansów

publicznych jest:

- przekroczenie upowa˝nienia do dokonywania zmian w bud˝ecie lub planie

finansowym jednostki sektora finansów publicznych,

- przekroczenie upowa˝nienia do dokonywania wydatków ze Êrodków

publicznych,
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- przeznaczenie Êrodków rezerwy bud˝etowej na inny cel ni˝ okreÊlony w decyzji

o jej przyznaniu,

- naruszenie procedur obowiàzujàcych przy przyznawaniu lub przekazywaniu

Êrodków publicznych pochodzàcych z funduszy strukturalnych i Funduszu

SpójnoÊci lub niepodlegajàcych zwrotowi Êrodków zagranicznych, a tak˝e

wykorzystanie tych Êrodków niezgodnie z przeznaczeniem lub bez zachowania

procedur obowiàzujàcych przy ich wykorzystywaniu,

- udzielenie dotacji z bud˝etu z naruszeniem trybu lub zasad ich udzielania,

zaniechanie lub nieterminowe rozliczenie dotacji przekazanych z bud˝etu,

wydatkowanie Êrodków dotacji niezgodnie z ich przeznaczeniem, a tak˝e

niedokonanie w nale˝nej wysokoÊci lub w terminie zwrotu do bud˝etu dotacji

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej

wysokoÊci,

- nieop∏acenie przez jednostk´ sektora finansów publicznych nale˝noÊci z tytu∏u

sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz

Pracy, Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych lub wp∏at na

Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych w terminie i wyso-

koÊci okreÊlonych odr´bnymi przepisami,

- udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach

publicznych, w zakresie okreÊlonym w ustawie,

w zakresie prawid∏owego zaciàgania zobowiàzaƒ:

- przekroczenie upowa˝nienia do zaciàgania zobowiàzaƒ,

- zw∏oka w regulowaniu zobowiàzaƒ jednostki sektora finansów publicznych lub

w nale˝nej wysokoÊci, której skutkiem jest powstanie odsetek, kar lub op∏at,

w zakresie wykonania obowiàzków przeprowadzenia inwentaryzacji:

- zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenie inwentaryzacji, albo przeprowa-

dzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny ze stanem

rzeczywistym,
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- sporzàdzenie sprawozdania bud˝etowego niezgodnie z danymi wynikajàcymi z

ewidencji ksi´gowej.

W projekcie okreÊlono tak˝e naruszenia dyscypliny, za które odpowiedzialnoÊç

ponosi kierownik jednostki, w przypadku zaniedbania lub niewykonania

obowiàzków w zakresie nadzoru.

Zasady odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych    

OkreÊlone w projekcie zasady odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finan-

sów publicznych zasadniczo nawiàzujà do uregulowaƒ obecnie obowiàzujàcych.

Na wst´pie rozdzia∏u okreÊlono, ˝e odpowiedzialnoÊç jest ponoszona za

zawinione pope∏nienie czynu naruszajàcego dyscyplin´ finansów publicznych,

szkodliwego dla finansów publicznych, lub polecenie pope∏nienia takiego czynu.

Przy czym w odniesieniu do cz∏onków organu wykonujàcego bud˝et lub plan

finansowy jednostki sektora finansów publicznych, wydaniem polecenia

pope∏nienia naruszenia jest brak zg∏oszenia sprzeciwu do uchwa∏y zawierajàcej

polecenie lub upowa˝nienie do dzia∏ania naruszajàcego dyscyplin´ finansów

publicznych.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych uwa˝a si´ za pope∏nione w czasie,

w którym osoba za nie odpowiedzialna dzia∏a∏a lub zaniecha∏a dzia∏ania, do

którego by∏a zobowiàzana.

Przyj´to, ˝e odpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest

ponoszona zarówno za umyÊlne jak i nieumyÊlne dzia∏ania i zaniechania. UmyÊlne

naruszenie dyscypliny finansów publicznych zachodzi wtedy, gdy osoba za nie

odpowiedzialna mia∏a zamiar je pope∏niç, to jest chcia∏a je pope∏niç albo

przewidujàc mo˝liwoÊç jego pope∏nienia na to si´ godzi∏a. Natomiast nieumyÊlne

naruszenie dyscypliny finansów publicznych zachodzi wtedy, gdy osoba za nie

odpowiedzialna nie majàc zamiaru jego pope∏nienia, pope∏ni∏a je jednak na skutek

niezachowania ostro˝noÊci wymaganej w danych warunkach, mimo ˝e mo˝liwoÊç

pope∏nienia naruszenia dyscypliny przewidywa∏a lub mog∏a przewidzieç.

Kolejnà zasadà, majàcà zastosowanie w post´powaniu dyscyplinarnym, jest

zasada, ˝e nieÊwiadomoÊç tego, ˝e dzia∏anie lub zaniechanie, stanowi naruszenie
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dyscypliny finansów publicznych nie wy∏àcza odpowiedzialnoÊci za jego

pope∏nienie.

Przyj´to tak˝e, ˝e je˝eli w czasie pope∏nienia naruszenia dyscypliny finansów

publicznych obowiàzywa∏a inna ustawa ni˝ w czasie orzekania w sprawie, stosuje

si´ ustaw´ nowà, jednak nale˝y stosowaç ustaw´ obowiàzujàcà w czasie

pope∏nienia naruszenia, je˝eli by∏a ona wzgl´dniejsza dla jego sprawcy. Je˝eli

wed∏ug nowej ustawy naruszenie dyscypliny finansów publicznych obj´te

orzeczeniem nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ukaranie

ulega zatarciu z mocy prawa.

Za∏o˝ono, ˝e odpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

jest niezale˝na od innej odpowiedzialnoÊci okreÊlonej w przepisach prawa, chyba

˝e naruszenie stanowi równoczeÊnie przest´pstwo, przest´pstwo skarbowe,

wykroczenie lub wykroczenie skarbowe. W takim przypadku post´powanie

w sprawie o naruszenie dyscypliny podlega zawieszeniu, do czasu zakoƒczenia

post´powania karnego lub karnego skarbowego, lub umorzeniu w przypadku

prawomocnego skazania za przest´pstwo lub wykroczenie.

Przepisów ustawy nie stosuje si´ do naruszeƒ dyscypliny finansów publicznych

polegajàcych na przekroczeniu uprawnieƒ do wydatkowania Êrodków publicznych

lub zaciàgni´cia zobowiàzaƒ o kwot´ nie przekraczajàcà ∏àcznie przeci´tnego

wynagrodzenia miesi´cznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim

og∏oszonego przed dniem pope∏nienia naruszenia dyscypliny finansów

publicznych przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienniku

Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", zgodnie z art. 5 ust. 7

ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych

(Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147,

poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486

i Nr 113, poz. 717 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1146).

Nowà zasadà odpowiedzialnoÊci proponowanà w projekcie, zgodnà z regu∏ami

odpowiedzialnoÊci karnej, jest zasada niedochodzenia odpowiedzialnoÊci w przy-

padku pope∏nienia naruszenia dyscypliny wy∏àcznie w celu ograniczenia skutków

zdarzenia losowego albo naruszenia mniejszej wagi, to jest takiego, którego
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stopieƒ szkodliwoÊci dla  finansów publicznych jest znikomy. Jednak˝e wystà-

pienie przes∏anek niedochodzenia odpowiedzialnoÊci b´dzie podlega∏o ocenie

organów prowadzàcych post´powanie. Proponowane rozwiàzanie wynika z celów

realizowanych w post´powaniu za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tj.

z jednej strony skutecznego egzekwowania odpowiedzialnoÊci osób, których

dzia∏ania lub zaniechania spowodowa∏y istotne szkody dla finansów publicznych,

a z drugiej strony aspektów wychowawczych i dyscyplinujàcych prowadzonego

post´powania, uÊwiadamiajàce i ujawniajàce pope∏nione b∏´dy, których skutki dla

finansów publicznych sà jednak nieznaczne Z regu∏y ju˝ sam fakt prowadzenia

post´powania jest dla osób nim obj´tych dolegliwy i równie˝ spe∏nia funkcje

zapobiegajàcà naruszeniom dyscypliny w przysz∏oÊci.

Wskazano, ˝e przy ocenie stopnia szkodliwoÊci naruszenia dyscypliny finansów

publicznych  uwzgl´dnia si´ wag´ naruszonych obowiàzków, sposób i okolicz-

noÊci ich naruszenia, a tak˝e skutki naruszenia bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci

kwot´:

1) uszczuplonych Êrodków publicznych, wskutek ich niew∏aÊciwego pobrania,

dochodzenia lub umorzenia,

2) Êrodków publicznych niewp∏aconych lub niezwróconych na w∏aÊciwy rachunek

bud˝etu paƒstwa, jednostki samorzàdu terytorialnego lub innej jednostki

sektora finansów publicznych,

3) Êrodków publicznych wydatkowanych bez upowa˝nienia,

4) zobowiàzaƒ zaciàgni´tych z przekroczeniem upowa˝nienia,

5) odsetek, kar i op∏at zap∏aconych wskutek zw∏oki w regulowaniu zobowiàzaƒ.

Zrezygnowano natomiast z regulacji ustawy o finansach publicznych, zgodnie z

którà odpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie jest

ponoszona, mimo do∏o˝enia najwy˝szej starannoÊci wymaganej od osób

odpowiedzialnych za dobro finansów publicznych. Przepis ten powodowa∏ du˝e

trudnoÊci interpretacyjne.

Kolejnà z przyj´tych w projekcie zasad jest wy∏àczenie odpowiedzialnoÊci

pracownika lub kierownika jednostki sektora finansów publicznych, w przypadku
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gdy przed wykonaniem polecenia prze∏o˝onego lub dysponenta Êrodków

publicznych, naruszajàcego dyscyplin´ finansów publicznych, zg∏osi∏ na piÊmie

zastrze˝enie i mimo tego zastrze˝enia otrzyma∏ pisemne potwierdzenie polecenia

albo polecenie nie zosta∏o odwo∏ane lub zmienione. W takim przypadku

odpowiedzialnoÊç ponosi odpowiednio ten kto wyda∏ polecenie.

Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wymiar kary i zasady

wymiaru kary

Projekt ustawy wymienia kary, jakie mogà zostaç wymierzone w post´powaniu

o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, nie przypisujàc ich do konkretnych

naruszeƒ. Wybór kary zosta∏ pozostawiony organowi orzekajàcemu.

Przyj´to, ˝e karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest upom-

nienie, nagana, kara pieni´˝na do wysokoÊci trzymiesi´cznego wynagrodzenia

obliczonego jak za urlop wypoczynkowy osoby ukaranej lub je˝eli nie jest mo˝liwe

ustalenie takiego wynagrodzenia (np. w przypadku kierownika wykonujàcego t´

funkcj´ na podstawie umowy kontraktowej) do wysokoÊci pi´ciokrotnoÊci

przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego, og∏aszanego na podstawie ustawy

o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych oraz kara zakazu pe∏nienia funkcji

zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi na okres od roku do pi´ciu

lat.

Ukaranie pracownika jednostki sektora finansów publicznych karà nagany lub karà

pieni´˝nà za naruszenie dyscypliny finansów publicznych rodzi, przewidziane

w odr´bnych przepisach, skutki  wynikajàce z ujemnej lub negatywnej oceny

kwalifikacyjnej.

Ukaranie karà zakazu pe∏nienia funkcji zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami

publicznymi wyklucza na czas okreÊlony w orzeczeniu mo˝liwoÊç pe∏nienia funkcji

kierownika, zast´pcy kierownika, cz∏onka zarzàdu, skarbnika i g∏ównego

ksi´gowego, a tak˝e wià˝e si´ z zakazem reprezentowania interesów

majàtkowych Skarbu Paƒstwa, jednostki samorzàdu terytorialnego lub innej

jednostki sektora finansów publicznych.
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Organy orzekajàce w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

wymierzajà kary wed∏ug swojego uznania, bioràc pod uwag´ skutki i stopieƒ

szkodliwoÊci naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz cele

zapobiegawcze i dyscyplinujàce w stosunku do ukaranego. Wymierzajàc kar´

organ orzekajàcy powinien uwzgl´dniç sposób dzia∏ania lub przyczyny

zaniechania dzia∏ania, okolicznoÊci dzia∏ania lub zaniechania stanowiàcego

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak równie˝ pobudki, w∏aÊciwoÊci,

warunki osobiste osoby odpowiedzialnej za naruszenie, jej sta˝ pracy

i doÊwiadczenie oraz zachowanie po naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Kara zakazu zajmowania funkcji zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami

publicznymi mo˝e byç wymierzona tylko w przypadku ra˝àcego naruszenia

dyscypliny finansów publicznych, natomiast w przypadku stwierdzenia, ˝e czyn

zosta∏ pope∏niony nieumyÊlnie lub stopieƒ szkodliwoÊci naruszenia nie jest

znaczny – wymierza si´ kar´ upomnienia.

Nast´pnie okreÊlono, jakie okolicznoÊci uwzgl´dnia si´ przy nadzwyczajnym

z∏agodzeniu kary, tj. wymierzeniu kary ∏agodniejszego rodzaju lub odstàpieniu od

jej wymierzenia. Przyj´to jednak, ˝e odstàpienie od wymierzenia kary nie jest

mo˝liwe w przypadku osoby, która ponownie naruszy∏a dyscyplin´ przed

zatarciem ukarania.

W post´powaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ˝adna z kar nie

jest przypisana do konkretnego naruszenia. W przypadku zbiegu czynów,

wymierza si´ jednà kar´ (∏àcznà) za wszystkie naruszenia dyscypliny, obj´te

post´powaniem i przypisane jednemu obwinionemu. Przyjmujàc takie rozwiàzanie

nie okreÊlono zasad wymiaru kary ∏àcznej. Organ orzekajàcy nie b´dzie orzeka∏

kar za poszczególne czyny, a nast´pnie wymierza∏ kar´ ∏àcznà – lecz jednà kar´

(∏àcznà) za wszystkie czyny obj´te jednym post´powaniem.

Przedawnienie oraz zatarcie ukarania

Przyj´to, ˝e karalnoÊç w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

ustaje 3 lata od jego pope∏nienia lub, je˝eli w tym okresie wszcz´to post´powania

o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, karalnoÊç ustaje z up∏ywem 2 lat

od zakoƒczenia tego okresu. W przypadku uznania za niewa˝ne prawomocnego
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orzeczenia albo postanowienia lub wznowienia post´powania –  karalnoÊç ustaje

po up∏ywie 2 lat od dnia uznania za niewa˝ne tego rozstrzygni´cia lub wydania

postanowienia o wznowieniu post´powania.

Przyj´to, ˝e kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie mo˝na

wykonaç, je˝eli od dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia up∏ynà∏ rok.

Zatarcie kary z mocy prawa nastàpi po up∏ywie 2 lat od dnia wykonania kary.

Zatarcie kary zakazu pe∏nienia funkcji zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami

publicznymi po up∏ywie czasu, na jaki jà orzeczono. W przypadku odstàpienia od

wymierzenia kary – zatarcie ukarania nast´puje po up∏ywie roku od dnia

uprawomocnienia orzeczenia.

Proponuje si´ mo˝liwoÊç zatarcia ukarania przed terminem zatarcia z mocy

prawa, na wniosek ukaranego lub jego prze∏o˝onego, poparty przez G∏ównego

Rzecznika. Upowa˝nionym do zatarcia kary jest Minister Finansów.

Projekt przewiduje, ˝e ukaranie osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych nie ograniczy praw Skarbu Paƒstwa ani praw jednostki

samorzàdu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych do

dochodzenia odszkodowania za poniesionà szkod´.

Dzia∏ III – organy w∏aÊciwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

publicznych

Organy orzekajàce w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ich

w∏aÊciwoÊç, zasady powo∏ywania

Post´powanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

powierzone zostanie wyspecjalizowanym organom pozasàdowym. Organami

orzekajàcymi pierwszej instancji sà komisje orzekajàce w sprawach o naruszenie

dyscypliny finansów publicznych, a organem orzekajàcym drugiej instancji G∏ówna

Komisja Orzekajàca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Kadencja komisji orzekajàcych i G∏ównej Komisji Orzekajàcej b´dzie trwa∏a 4 lata.

W sk∏ad ka˝dej komisji orzekajàcej i G∏ównej Komisji Orzekajàcej wchodzi

przewodniczàcy i jego zast´pca lub dwóch zast´pców oraz od 5 do 21 cz∏onków.
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Cz∏onkowie komisji orzekajàcych i G∏ównej Komisji Orzekajàcej sà niezawiÊli

w zakresie orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Komisje orzekajàce i G∏ówna Komisja orzekajà na posiedzeniu lub rozprawie.

Proponuje si´ powo∏anie nast´pujàcych komisji orzekajàcych:

1) wspólnej komisji orzekajàcej, w∏aÊciwej w zakresie realizacji bud˝etu paƒstwa

w cz´Êciach, których projekty sà w∏àczane przez Ministra Finansów do

projektu ustawy bud˝etowej (z wy∏àczeniem sàdownictwa powszechnego),

2) resortowych komisji orzekajàcych przy ministrach kierujàcych dzia∏ami

administracji rzàdowej, w∏aÊciwych w zakresie realizacji bud˝etu paƒstwa

w cz´Êciach, którymi dysponuje minister oraz jednostek podleg∏ych lub

nadzorowanych przez ministra, z tym ˝e komisja przy ministrze kierujàcym

dzia∏em administracja publiczna orzeka tak˝e w zakresie dotyczàcym osób

pe∏niàcych funkcje: wojewody, wicewojewody, marsza∏ka województwa,

cz∏onka zarzàdu województwa, skarbnika województwa, dyrektora gene-

ralnego urz´du wojewódzkiego i g∏ównego ksi´gowego cz´Êci bud˝etowej,

której dysponentem jest wojewoda,

3) komisji orzekajàcej przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w∏aÊciwej

w zakresie realizacji bud˝etu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Samorzàdowych Kolegiów Odwo∏awczych, jednostek nadzorowanych przez

Prezesa Rady Ministrów oraz jednostek im podleg∏ych lub przez nie

nadzorowanych, osób pe∏niàcych funkcje sekretarza stanu, podsekretarza

stanu, dyrektora generalnego naczelnego lub centralnego urz´du administracji

rzàdowej, g∏ównego ksi´gowego cz´Êci bud˝etowej,

4) regionalnych komisji orzekajàcych, w∏aÊciwych w zakresie realizacji bud˝etów

jednostek samorzàdu terytorialnego, bud˝etu paƒstwa w cz´Êciach, których

dysponentem sà wojewodowie, jednostek podleg∏ych lub nadzorowanych

przez wojewodów, jednostek nadzorowanych przez regionalne izby

obrachunkowe.

Przewodniczàcego, jego zast´pc´ i cz∏onków wspólnej komisji orzekajàcej b´dzie

powo∏ywa∏ i odwo∏ywa∏ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
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Zak∏ada si´, ˝e przewodniczàcych pozosta∏ych komisji orzekajàcych oraz G∏ównej

Komisji Orzekajàcej i ich zast´pców b´dzie powo∏ywa∏ i odwo∏ywa∏ Prezes Rady

Ministrów, z tym ˝e ze wzgl´dów organizacyjnych – przewodniczàcych komisji na

wniosek Ministra Finansów. Kandydatów na przewodniczàcych komisji

orzekajàcych b´dà zg∏asza∏y organy, przy których dzia∏ajà komisje. Cz∏onkowie

komisji i G∏ównej Komisji Orzekajàcej b´dà tak˝e powo∏ywani i odwo∏ywani przez

Prezesa Rady Ministrów, ale na wniosek przewodniczàcych komisji i G∏ównej

Komisji.

OkreÊlono niezb´dne wymogi, jakim powinni odpowiadaç cz∏onkowie komisji oraz

warunki wygasania cz∏onkostwa i powody odwo∏ania z pe∏nionej funkcji.

Cz∏onkowie komisji orzekajàcych b´dà w zakresie wype∏nianych funkcji korzystali

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Cz∏onkowie komisji b´dà otrzymywali rycza∏towe wynagrodzenie miesi´czne

i rycza∏towe wynagrodzenie za udzia∏ w rozprawie. Siedzib´ oraz obs∏ug´ prawnà

i organizacyjno-technicznà zapewniajà komisjom orzekajàcym pierwszej i drugiej

instancji, odpowiednio – prezesi regionalnych izb obrachunkowych, w∏aÊciwi

ministrowie, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej i Minister Finansów (GKO).

Organy w∏aÊciwe do wype∏niania funkcji oskar˝yciela, ich zadania oraz zasady

powo∏ywania

Organami w∏aÊciwymi do wszczynania i prowadzenia post´powania wyjaÊ-

niajàcego, na podstawie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów

publicznych, a tak˝e wype∏niania funkcji oskar˝yciela w tych sprawach w pierwszej

instancji b´dà rzecznicy dyscypliny finansów publicznych i ich zast´pcy,

powo∏ywani przez G∏ównego Rzecznika dyscypliny finansów publicznych spoÊród

kandydatów w∏asnych lub kandydatów zg∏oszonych, na wniosek G∏ównego

Rzecznika, przez wymienione w ustawie organy (ministrów, prezesów

regionalnych izb obrachunkowych). OkreÊlono tak˝e niezb´dne wymogi, jakim

powinni odpowiadaç rzecznicy dyscypliny i ich zast´pcy.
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Zak∏ada si´, ˝e G∏ównego Rzecznika i jego zast´pców b´dzie powo∏ywa∏ Prezes

Rady Ministrów. G∏ówny Rzecznik b´dzie prze∏o˝onym swoich zast´pców

i rzeczników dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji, w zakresie

wype∏nianych przez nich funkcji. G∏ówny Rzecznik i jego zast´pcy b´dà wype∏niali

funkcj´ oskar˝yciela w drugiej instancji.

W projekcie okreÊlono zadania nale˝àce do kompetencji G∏ównego Rzecznika,

jego zast´pców oraz rzeczników dyscypliny i ich zast´pców. Podobnie jak

cz∏onkom komisji orzekajàcych, rzecznikom b´dzie przys∏ugiwa∏o miesi´czne

wynagrodzenie rycza∏towe, z wy∏àczeniem osób powo∏anych spoÊród pracow-

ników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych obs∏ugujàcych komisje lub

rzeczników dyscypliny. Proponowane wy∏àczenie wynika z faktu, ˝e osoby te nie

wykonujà innych zadaƒ, nie zwiàzanych z funkcjonowaniem komisji lub

rzeczników, a zatem nie sà obcià˝one dodatkowymi obowiàzkami.

W zakresie sprawowanej funkcji G∏ówny Rzecznik, rzecznicy dyscypliny i ich

zast´pcy reprezentujà interesy Skarbu Paƒstwa, jednostek samorzàdu

terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych.

Dzia∏ IV – post´powanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

publicznych

Zasady ogólne post´powania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

publicznych

Post´powanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest

dwuinstancyjne i obejmuje: post´powanie wyjaÊniajàce, prowadzone przez

rzecznika dyscypliny, post´powanie przed komisjà orzekajàcà oraz odwo∏awcze

przed G∏ównà Komisjà Orzekajàcà.

Stronami post´powania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

sà obwiniony i rzecznik dyscypliny jako oskar˝yciel,  w przypadku z∏o˝enia

wniosku o ukaranie przez NIK, Prezesa RIO lub Prezesa Urz´du Zamówieƒ

Publicznych, osoba wskazana, na wniosek rzecznika, do wype∏niania funkcji
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oskar˝yciela. Obwinionym jest osoba, wobec której oskar˝yciel wniós∏ wniosek

o ukaranie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Kolejne przepisy odnoszà si´ do  zagwarantowania obwinionemu praw zabez-

pieczajàcych jego interesy w post´powaniu w sprawie naruszenia dyscypliny

finansów publicznych.

Obwinionemu przys∏uguje prawo do obrony i korzystania z pomocy obroƒcy,

upowa˝nionego do podejmowania wszystkich czynnoÊci w imieniu obwinionego.

Ukonstytuowano tak˝e zasad´ domniemania niewinnoÊci osoby, wobec której

toczy si´ post´powanie, stwierdzajàc, ˝e nie mo˝e byç uznana za winnà dopóki jej

odpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie zostanie

udowodniona i potwierdzona prawomocnym orzeczeniem.

Domniemanie niewinnoÊci uwalnia obwinionego od obowiàzku udowodnienia swej

niewinnoÊci. Przyjmuje si´ jà bowiem z za∏o˝enia, ˝e to oskar˝yciel ma obowiàzek

udowodnienia obwinionemu winy. Zasada domniemania niewinnoÊci stanowi

równie˝ czytelne przes∏anie dla organu orzekajàcego. Ma on obowiàzek

traktowania obwinionego jak niewinnego, niezale˝nie od posiadanego ju˝

przekonania. Domniemanie niewinnoÊci zostaje obalone dopiero przez

prawomocne orzeczenie przypisujàce obwinionemu odpowiedzialnoÊç za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Konsekwencjà domniemania niewinnoÊci jest t∏umaczenie nie dajàcych si´ usunàç

wàtpliwoÊci na korzyÊç obwinionego. Nakaz ten odnosi si´ jedynie do wàtpliwoÊci

nie dajàcych si´ usunàç. Oskar˝yciel i organ orzekajàcy powinni bezwzgl´dnie

dà˝yç do wyeliminowania ewentualnych wàtpliwoÊci, np. przez si´ganie do

ró˝nych Êrodków dowodowych.

Organ prowadzàcy post´powanie powinien tak˝e pouczaç jego uczestników

o cià˝àcych na nich obowiàzkach i przys∏ugujàcych im prawach oraz w miar´

potrzeby udzielaç im wyjaÊnieƒ i informacji o tych prawach i obowiàzkach.

Nast´pnie okreÊlono okolicznoÊci wy∏àczajàce orzekanie, w których nie wszczyna

si´ post´powania, a wszcz´te umarza. W szczególnoÊci dotyczy to: prze-

dawnienia orzekania, Êmierci obwinionego, niepodlegania z mocy przepisów



21

szczególnych orzecznictwu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

publicznych, a tak˝e w sytuacji, gdy w sprawie o to samo naruszenie dyscypliny

finansów publicznych przez tego samego obwinionego wydano ju˝ prawomocne

rozstrzygni´cie lub toczy si´ wczeÊniej wszcz´te post´powanie lub zachodzà inne

okolicznoÊci wykluczajàce z mocy ustawy orzekanie w sprawie o naruszenie

dyscypliny finansów publicznych.

Proponowanà zasadà post´powania w sprawach o naruszenie dyscypliny

finansów publicznych jest ∏àczne rozpoznawanie spraw pozostajàcych w Êcis∏ym

zwiàzku lub dotyczàcych naruszenia dyscypliny pope∏nionego przez wi´cej ni˝

jednà osob´.

Przyj´to zasad´, ˝e wniosek o ukaranie wnosi si´ do komisji orzekajàcej, zgodnie

z jej w∏aÊciwoÊcià. Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej mo˝e jednak

przed skierowaniem wniosku o ukaranie do rozpoznania, z wa˝nych wzgl´dów, na

wniosek przewodniczàcego komisji, wyznaczyç innà komisj´ orzekajàcà, ni˝

wynika to z jej w∏aÊciwoÊci. Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej

rozstrzyga, w drodze postanowienia, spory o w∏aÊciwoÊç mi´dzy komisjami.

Kolejnà z zasad okreÊlonych w tym rozdziale jest wy∏àczenie cz∏onka sk∏adu

orzekajàcego od rozpoznawania sprawy z mocy prawa, w przypadku gdy sprawa

dotyczy go osobiÊcie lub wskazanego cz∏onka rodziny lub gdy bra∏ on udzia∏

w wydawaniu uchylonego rozstrzygni´cia, albo na wniosek, w przypadku gdy jego

udzia∏ w rozpoznawaniu sprawy móg∏by budziç wàtpliwoÊci co do jego bez-

stronnoÊci. Przepisy o wy∏àczeniu stosuje si´ odpowiednio do rzecznika

dyscypliny i protokolanta.

Organ prowadzàcy post´powanie jest obowiàzany do wyczerpujàcego zebrania

i rozpatrzenia materia∏u dowodowego, uwzgl´dniania wniosków dowodowych,

których oddalenie jest mo˝liwe tylko w zakresie okreÊlonym w ustawie.

Ka˝da osoba wezwana w charakterze Êwiadka ma obowiàzek z∏o˝yç zeznania.

Âwiadek mo˝e odmówiç z∏o˝enia zeznaƒ lub udzielania odpowiedzi na

poszczególne pytania jedynie w sytuacji i zakresie okreÊlonym w ustawie.
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Organy prowadzàce post´powanie, o ile ustawa nie wymaga wydania orzeczenia,

wydajà postanowienia i zarzàdzenia.

Instytucje paƒstwowe i samorzàdowe sà zobowiàzane do udzielania pomocy

organom prowadzàcym post´powanie, a w szczególnoÊci do wydania opinii, je˝eli

stwierdzenie okolicznoÊci majàcych istotne znaczenie dla sprawy wymaga

wiadomoÊci specjalnych lub specjalistycznych.

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

Jako zasad´ przyj´to, ˝e organ w∏aÊciwy do prowadzenia post´powania

wyjaÊniajàcego (rzecznik dyscypliny), rozpoczyna to post´powanie na podstawie

zawiadomienia o  naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, sk∏adanego przez

kierownika jednostki sektora finansów publicznych, dysponenta Êrodków

publicznych, organ sprawujàcy nadzór nad jednostkà sektora finansów

publicznych, organ kontroli lub kierownika jednostki prowadzàcej kontrol´ na

podstawie odr´bnych przepisów. W zawiadomieniu, w szczególnoÊci powinno

zostaç wskazane ujawnione naruszenie dyscypliny finansów publicznych, sposób

i czas jego pope∏nienia oraz naruszony przepis prawa, a tak˝e, w miar´

mo˝liwoÊci, wskazanie osoby, która naruszenie dyscypliny pope∏ni∏a oraz dane

identyfikujàce t´ osob´.

Sk∏adajàcemu zawiadomienie przys∏uguje prawo do informacji niezb´dnych do

sporzàdzenia zawiadomienia.

W przypadku gdy zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, rzecznik dyscypliny zwraca je

zawiadamiajàcemu lub mo˝e uzupe∏niç je we w∏asnym zakresie.

Post´powanie wyjaÊniajàce

Po otrzymaniu zawiadomienia rzecznik dyscypliny podejmuje czynnoÊci w celu

sprawdzenia faktów podanych w zawiadomieniu i stwierdzenia, czy istniejà

podstawy do wszcz´cia post´powania wyjaÊniajàcego. Rzecznik mo˝e wzywaç do

z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, przekazania opinii oraz do wydania albo okazania dokumentu

majàcego znaczenie w sprawie. Wezwany ma obowiàzek przekazania ˝àdanych

przez rzecznika informacji i dokumentów.
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W terminie nie d∏u˝szym ni˝ 60 dni, od dnia otrzymania zawiadomienia, rzecznik

dyscypliny wydaje postanowienie o wszcz´ciu post´powania wyjaÊniajàcego lub

odmowie jego wszcz´cia. Postanowienie o odmowie wszcz´cia post´powania

dor´cza si´ zawiadamiajàcemu, któremu przys∏uguje w terminie 14 dni, za˝alenie

do G∏ównego Rzecznika. W wyniku rozpoznania za˝alenia, G∏ówny Rzecznik

utrzymuje postanowienie w mocy lub poleca rzecznikowi wszcz´cie post´powania

wyjaÊniajàcego.

Wszczynajàc post´powanie wyjaÊniajàce rzecznik dyscypliny zawiadamia o jego

wszcz´ciu  osob´, której ono dotyczy i umo˝liwia jej z∏o˝enie, na piÊmie lub do

protoko∏u, wszelkich wyjaÊnieƒ i dowodów na swojà obron´. Przewidziano

mo˝liwoÊç zawieszenia post´powania wyjaÊniajàcego, w przypadku wszcz´cia

post´powania karnego lub karnoskarbowego w zwiàzku z przest´pstwem lub

wykroczeniem stanowiàcym równoczeÊnie naruszenie dyscypliny finansów

publicznych, a tak˝e – za zgodà G∏ównego Rzecznika – w szczególnoÊci w tych

przypadkach gdy ustalenie przez rzecznika dyscypliny, czy istniejà podstawy do

wystàpienia z wnioskiem o ukaranie jest uwarunkowane wydaniem prawomocnej

decyzji ustalajàcej nale˝noÊci bud˝etu paƒstwa, bud˝etu jednostki sektora

finansów publicznych lub innej jednostki sektora finansów publicznych.

Z prowadzonego post´powania rzecznik sporzàdza protokó∏, w którym opisuje

prowadzone czynnoÊci, z oznaczeniem ich czasu i miejsca oraz uczestniczàcych

osób.

Po przeprowadzeniu post´powania wyjaÊniajàcego, w terminie 30 dni od dnia jego

wszcz´cia,  wydaje postanowienie o umorzeniu post´powania lub wnosi wniosek

o ukaranie.

Postanowienie o umorzeniu post´powania rzecznik wydaje w przypadku

stwierdzenia wystàpienia okolicznoÊci wy∏àczajàcej orzekanie.

Za∏o˝ono jednak, ˝e zawiadomienie nie wià˝e rzecznika i po przeprowadzeniu

czynnoÊci wyjaÊniajàcych mo˝e on z∏o˝yç wniosek o ukaranie osoby nie

wymienionej w zawiadomieniu lub postawiç zarzut, którego zawiadomienie nie

obejmowa∏o.
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W postanowieniu o umorzeniu post´powania wyjaÊniajàcego rzecznik dyscypliny

m.in. okreÊla osob´, której zarzucono naruszenie dyscypliny finansów

publicznych, wskazuje ujawnione naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

czas i sposób jego pope∏nienia, naruszony przepis prawa w zakresie zasad

gospodarowania Êrodkami publicznymi, a tak˝e podaje treÊç rozstrzygni´cia ze

wskazaniem podstawy prawnej. Postanowienie wymaga uzasadnienia.

Na postanowienie o umorzeniu post´powania wyjaÊniajàcego osobie, której

postanowienie dotyczy, przys∏uguje za˝alenie do G∏ównego Rzecznika. W wyniku

rozpoznania za˝alenia G∏ówny Rzecznik mo˝e utrzymaç postanowienie w mocy

lub je uchyliç. Uchylajàc postanowienie G∏ówny Rzecznik mo˝e poleciç

rzecznikowi z∏o˝enie wniosku o ukaranie lub uzupe∏nienie post´powania

wyjaÊniajàcego, albo wydaç nowe postanowienie. Na postanowienie G∏ównego

Rzecznika koƒczàce post´powanie w toku instancji, przys∏uguje za˝alenie do

G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

Wniosek o ukaranie

Przyj´to, ˝e post´powaniem w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów

publicznych, po wystàpieniu z wnioskiem o ukaranie kieruje przewodniczàcy

komisji orzekajàcej. Wniosek o ukaranie powinien m. in. zawieraç: wskazanie

osoby, której zarzuca si´ naruszenie dyscypliny finansów publicznych, okreÊlenie

zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wskazanie czasu,

sposobu i okolicznoÊci jego pope∏nienia oraz naruszonego przepisu prawa

w zakresie dotyczàcym zasad gospodarowania Êrodkami publicznymi, informacj´

o skutkach naruszenia, wskazanie dowodów. Do wniosku o ukaranie nale˝y

do∏àczyç uzasadnienie i materia∏ dowodowy.

Po otrzymaniu wniosku o ukaranie przewodniczàcy w terminie 14 dni wydaje

zarzàdzenie o dor´czeniu jego odpisu obwinionemu albo o zwrocie wniosku do

uzupe∏nienia, wskazujàc jego braki.

OkreÊlono warunki, kiedy przewodniczàcy komisji orzekajàcej mo˝e zwróciç

wniosek, a tak˝e uprawnienia sk∏adajàcego zawiadomienie do z∏o˝enia za˝alenia

do Przewodniczàcego G∏ównej Komisji Orzekajàcej na to zarzàdzenie.
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Rozpoznajàc za˝alenie – Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej mo˝e

utrzymaç zarzàdzenie w mocy lub je uchyliç.

OkreÊlono tak˝e obowiàzki przewodniczàcego dotyczàce przekazania zarzàdzenia

o dor´czeniu odpisu wniosku o ukaranie obwinionemu i rzecznikowi, je˝eli

wniosek zosta∏ z∏o˝ony przez inne organy.

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu komisji orzekajàcej

Zak∏ada si´, ˝e przewodniczàcy komisji orzekajàcej kieruje spraw´ do

rozpoznania na posiedzeniu komisji, je˝eli okolicznoÊci wy∏àczajàce orzekanie

wystàpià w toku post´powania, poza rozprawà. Posiedzenie komisji orzekajàcej

jest niejawne i odbywa si´ bez udzia∏u stron. Sk∏ad orzekajàcy nie prowadzi

post´powania dowodowego, lecz rozpoznaje spraw´ na podstawie materia∏u

dowodowego do∏àczonego do wniosku o ukaranie lub zebranego w toku

post´powania. Na posiedzeniu wyznaczony przez przewodniczàcego komisji

cz∏onek sk∏adu orzekajàcego przedstawia omówienie wniosku o ukaranie

i okolicznoÊci faktycznych sprawy.

W wyniku rozpoznania sprawy sk∏ad orzekajàcy wydaje postanowienie o umo-

rzeniu post´powania lub je˝eli uzna, ˝e nie zachodzà przes∏anki umorzenia

post´powania, przekazuje spraw´ do rozpoznania na rozprawie.

Na postanowienie o umorzeniu post´powania, stronom s∏u˝y odwo∏anie do

G∏ównej Komisji Orzekajàcej. G∏ówna Komisja Orzekajàca rozpoznaje odwo∏anie

na posiedzeniu i wydaje postanowienie o utrzymaniu postanowienia, od którego

wniesiono odwo∏anie, w mocy lub  uchyla je i przekazuje sprawy przewodni-

czàcemu komisji orzekajàcej w celu skierowania do rozpoznania na rozprawie.

Zawiadomienie o rozprawie i rozprawa

Zawiadomienie o rozprawie przewodniczàcy komisji orzekajàcej przekazuje

stronom co najmniej 7 dni przed terminem rozprawy. ObecnoÊç na rozprawie

obwinionego nie jest obowiàzkowa, o czym powinien zostaç pouczony.

W przepisach poÊwi´conych rozprawie okreÊlono sposób jej przeprowadzenia

oraz zasady post´powania, które powinny byç przestrzegane w toku rozprawy.
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Rozprawa jest jawna. Ograniczenie jej jawnoÊci jest mo˝liwe tylko ze wzgl´du na

ochron´ tajemnicy paƒstwowej lub ze wzgl´du na zagro˝enie spokoju i porzàdku

publicznego. Rozpraw´ odracza si´, je˝eli w aktach sprawy brak jest dowodu

dor´czenia obwinionemu lub jego obroƒcy zawiadomienia o rozprawie lub gdy

usprawiedliwia on swojà nieobecnoÊç, a  obwiniony uzna udzia∏ w rozprawie za

niezb´dny. Rozprawà kieruje przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego. Przewodni-

czàcy sk∏adu m.in. zarzàdza odczytanie wniosku o ukaranie, ustala czy obwiniony

zrozumia∏ postawiony zarzut, zarzàdza przeprowadzenie post´powania

dowodowego oraz wys∏uchanie stron. Po zamkni´ciu post´powania dowodowego

udziela g∏osu stronom, a nast´pnie zarzàdza poufnà narad´ sk∏adu orzekajàcego

Z przebiegu rozprawy sporzàdza si´ protokó∏.

Na poufnej naradzie sk∏ad orzekajàcy rozstrzyga wi´kszoÊcià g∏osów w kwestii

przypisania obwinionemu odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych, uniewinnieniu bàdê umorzeniu post´powania, a tak˝e rozstrzyga

o karze bàdê odstàpieniu od jej wymierzenia.

Nast´pnie okreÊlono treÊç orzeczenia i wymogi, jakie ma ono spe∏niaç  oraz

zasady jego og∏aszania i przekazywania stronom na piÊmie. Komisje b´dà

wydawaç orzeczenia o przypisaniu obwinionemu odpowiedzialnoÊci za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych i ukaraniu bàdê odstàpieniu od wymierzenia kary

albo orzeczenia o uniewinnieniu lub o umorzeniu post´powania. Od orzeczeƒ

komisji orzekajàcych stronom b´dzie przys∏ugiwaç prawo do wniesienia odwo∏ania

do G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

Orzeczenia i postanowienia komisji orzekajàcych, od których nie wniesiono

odwo∏ania lub odwo∏anie cofni´to, sà prawomocne.

Wnoszenie za˝aleƒ i odwo∏aƒ

Przewiduje si´, ˝e odwo∏anie lub za˝alenie na rozstrzygni´cie w pierwszej

instancji b´dzie wnoszone za poÊrednictwem organu, który je wyda∏, w terminie 14

dni od dnia jego dor´czenia. W przypadku uchybienia terminu na wniesienie

odwo∏ania, zostanie wydane  postanowienie o odmowie jego przyj´cia. Przewiduje

si´ mo˝liwoÊç wycofania odwo∏ania przez tego kto je z∏o˝y∏.
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Post´powanie odwo∏awcze przed G∏ównà Komisjà Orzekajàcà

Odwo∏anie, które nie zostanie wycofane, Przewodniczàcy G∏ównej Komisji

Orzekajàcej kieruje do rozpoznania na posiedzeniu lub rozprawie. W przypadku

gdy zachodzà okolicznoÊci upowa˝niajàce do umorzenia post´powania, spraw´

kieruje si´ na posiedzenie.

Zak∏ada si´, ˝e G∏ówna Komisja Orzekajàca b´dzie rozpoznawa∏a odwo∏anie na

podstawie materia∏u dowodowego zebranego przez komisj´ orzekajàcà, a tak˝e

mo˝e przeprowadziç post´powanie dowodowe, je˝eli przyczyni si´ to do

przyspieszenia lub uproszczenia post´powania.

Kierujàc spraw´ do rozpoznania na rozprawie, Przewodniczàcy Komisji wskazuje

cz∏onka sk∏adu orzekajàcego zobowiàzanego do przygotowania sprawozdania

omawiajàcego spraw´. Zak∏ada si´, ˝e zasady post´powania, okreÊlone dla

komisji orzekajàcych pierwszej instancji b´dà odpowiednio stosowane przez

G∏ównà Komisj´ Orzekajàcà. W wyniku rozpoznania odwo∏ania na rozprawie,

G∏ówna Komisja Orzekajàca b´dzie mog∏a utrzymaç w mocy orzeczenie komisji

pierwszej instancji albo uchyliç to orzeczenie w ca∏oÊci lub w cz´Êci. Uchylajàc

orzeczenie, Komisja albo wyda nowe orzeczenie, albo umorzy post´powanie,

bàdê przeka˝e spraw´ do ponownego rozpoznania w pierwszej instancji, z tym ˝e

b´dzie mog∏a ukaraç obwinionego lub zaostrzyç kar´ tylko w przypadku gdy

odwo∏anie by∏o wniesione na jego niekorzyÊç.

Orzeczenia G∏ównej Komisji Orzekajàcej, koƒczàce post´powanie stajà si´

prawomocne w dniu ich wydania.

Ponowne rozpoznanie sprawy

Ponownie rozpatrujàc spraw´, komisja orzekajàca b´dzie zwiàzana wskazaniami

G∏ównej Komisji Orzekajàcej. Zak∏ada si´ tak˝e, ˝e komisja nie b´dzie mog∏a

wydaç orzeczenia surowszego ni˝ orzeczenie uchylone, je˝eli odwo∏anie nie by∏o

wniesione na niekorzyÊç obwinionego, oraz ˝e do sk∏adu rozpatrujàcego spraw´

nie b´dà powo∏ane osoby, które wyda∏y uchylone orzeczenie.

Wykonywanie prawomocnych orzeczeƒ w sprawach o naruszenie dyscypliny

finansów publicznych
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Przewodniczàcy komisji orzekajàcej b´dzie kierowa∏ do wykonania prawomocne

orzeczenie komisji pierwszej i drugiej instancji. Przewodniczàcy komisji przeka˝e

takie orzeczenie osobie której ono dotyczy, kierownikowi jednostki, w której ta

osoba jest zatrudniona, lub, je˝eli jest ona kierownikiem jednostki -  tak˝e

kierownikowi jednostki nadrz´dnej lub organowi sprawujàcemu nadzór nad

jednostkà na podstawie odr´bnych przepisów. Odpis orzeczenia jest w∏àczany do

akt osobowych obwinionego do czasu zatarcia kary.

Przekazujàc orzeczenie, przewodniczàcy komisji wezwie tak˝e obwinionego do

uiszczenia kosztów post´powania i kary pieni´˝nej, o ile taka kara zosta∏a

orzeczona. Na uzasadniony wniosek obwinionego, przewodniczàcy komisji mo˝e

wydaç decyzj´ o odroczeniu terminu p∏atnoÊci kary lub kosztów post´powania, lub

roz∏o˝yç te p∏atnoÊci na raty. Niewp∏acone nale˝noÊci z tytu∏u kary lub kosztów

post´powania egzekwuje si´ w trybie ustalonym ustawà o post´powaniu

egzekucyjnym w administracji.

Przekazujàc orzeczenie o ukaraniu karà zakazu pe∏nienia funkcji kierowniczych

zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi, przewodniczàcy komisji

b´dzie do∏àcza∏ wezwanie do bezzw∏ocznego odwo∏ania ukaranego z funkcji

obj´tej zakazem. Je˝eli ukaranym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta,

przewodniczàcy komisji przekazuje w∏aÊciwemu wojewodzie orzeczenie

o ukaraniu wraz z wezwaniem do wystàpienia z wnioskiem o odwo∏anie

ukaranego w trybie okreÊlonym w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorzàdzie gminnym.

Stwierdzanie niewa˝noÊci prawomocnych rozstrzygni´ç

Proponuje si´ mo˝liwoÊç stwierdzania niewa˝noÊci z mocy prawa prawomocnych

orzeczeƒ i postanowieƒ komisji orzekajàcych pierwszej i drugiej instancji,

w przypadkach okreÊlonych w ustawie. Niewa˝noÊç prawomocnych rozstrzygni´ç

stwierdza G∏ówna Komisja Orzekajàca, na wniosek z∏o˝ony przez strony,

przewodniczàcego komisji orzekajàcej lub Przewodniczàcego G∏ównej Komisji

Orzekajàcej.

Postanowienie lub orzeczenie jest niewa˝ne z mocy prawa, w szczególnoÊci gdy

w jego wydaniu bra∏a udzia∏ osoba nieupowa˝niona do orzekania lub podlegajàca
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wy∏àczeniu, orzeczono w sprawie nie b´dàcej naruszeniem dyscypliny finansów

publicznych lub w stosunku do osoby nie podlegajàcej tej odpowiedzialnoÊci,

orzeczono kar´ nieznanà ustawie, sk∏ad orzekajàcy by∏ nienale˝ycie obsadzony

lub rozstrzygni´cie nie zosta∏o podpisane przez któregoÊ z jego cz∏onków,

zachodzi sprzecznoÊç w treÊci postanowienia lub orzeczenia uniemo˝liwiajàca

jego wykonanie, zachodzi∏a jedna z okolicznoÊci wy∏àczajàcych orzekanie.

Wniosek o stwierdzenie niewa˝noÊci prawomocnego rozstrzygni´cia rozpoznaje

G∏ówna Komisja Orzekajàca na posiedzeniu. W wyniku rozpoznania wniosku,

mo˝e ona wydaç postanowienie o stwierdzeniu niewa˝noÊci prawomocnego

postanowienia lub orzeczenia, lub o oddaleniu wniosku. Stwierdzajàc niewa˝noÊç

postanowienia lub orzeczenia G∏ówna Komisja Orzekajàca umarza post´powanie

lub przekazuje spraw´ do ponownego rozpoznania.

Wznowienie post´powania

Przewiduje si´ mo˝liwoÊç wznowienia post´powania, zakoƒczonego prawo-

mocnym orzeczeniem lub postanowieniem, w przypadku gdy zosta∏y one wydane

w wyniku przest´pstwa albo na podstawie fa∏szywych dowodów lub gdy po

wydaniu rozstrzygni´cia ujawni∏y si´ nowe fakty lub dowody, nieznane przy

wydawaniu rozstrzygni´cia. Wniosek o wznowienie post´powania, mo˝e z∏o˝yç do

G∏ównej Komisji Orzekajàcej – G∏ówny Rzecznik, rzecznik dyscypliny lub osoba,

której postanowienie lub orzeczenie dotyczy. Wniosek jest rozpatrywany na

posiedzeniu niejawnym, bez udzia∏u stron. W wyniku rozpoznania wniosku komisja

wydaje postanowienie o wznowieniu lub odmowie wznowienia post´powania.

Wydajàc postanowienie o wznowieniu post´powania komisja orzekajàca

przekazuje spraw´ do ponownego rozpoznania.

Na postanowienie o odmowie wznowienia post´powania b´dzie przys∏ugiwa∏o

sk∏adajàcemu wniosek odwo∏anie do G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

Kontrola sàdowa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zak∏ada si´, ˝e na prawomocne postanowienie lub orzeczenie koƒczàce

post´powanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w toku

instancji b´dzie przys∏ugiwa∏a skarga do sàdu administracyjnego.
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Dzia∏ V – przepisy porzàdkowe

W projekcie zamieszczono przepisy porzàdkowe, odnoszàce si´ do takich kwestii

jak: sprostowanie oczywistej omy∏ki w treÊci wydanego rozstrzygni´cia,

sprostowanie protoko∏u posiedzenia lub rozprawy, stwierdzanie prawomocnoÊci

rozstrzygni´ç, udost´pnianie akt, przekazywanie pism wniesionych do

niew∏aÊciwego organu, bieg terminów.

Dor´czenia

Przyj´to, ˝e pisma (wezwania, zawiadomienia, zarzàdzenia, postanowienia albo

orzeczenia), od których daty dor´czenia biegnà terminy, dor´cza si´ za

pokwitowaniem przez poczt´ albo przez inne upowa˝nione osoby, odpowiednio

przez: G∏ównego Rzecznika, rzecznika dyscypliny, Przewodniczàcego G∏ównej

Komisji Orzekajàcej lub przewodniczàcego komisji orzekajàcej. Dor´czenia

dokonuje si´  w miejscu zamieszkania lub pracy albo na w∏aÊciwy adres do ràk

pracownika upowa˝nionego do odbioru korespondencji. W dalszych przepisach

okreÊlono sytuacje, w których uznaje si´ pismo za dor´czone, pomimo

faktycznego braku jego odbioru (w szczególnoÊci: odmowy odbioru lub

potwierdzenia odbioru, niewykonania obowiàzku informowania o zmianie adresu,

nieobecnoÊci adresata w miejscu zamieszkania).

Przekazywanie prawomocnych rozstrzygni´ç i rejestr ukaranych oraz nadzór nad

administracyjnà dzia∏alnoÊcià komisji orzekajàcych

Proponuje si´, aby prawomocne orzeczenia o przypisaniu odpowiedzialnoÊci  za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlega∏y wpisowi do rejestru,

prowadzonego przez G∏ównà Komisj´ Orzekajàcà. Informacje z rejestru b´dà

udost´pniane m.in. rzecznikom dyscypliny, komisjom orzekajàcym i innym

uprawnionym organom. Szczegó∏owy sposób udzielania odpowiedzi z rejestru

zostanie okreÊlony w rozporzàdzeniu Rady Ministrów.

Proponuje si´ tak˝e obowiàzek przekazywania odpowiednio Przewodniczàcemu

G∏ównej Komisji Orzekajàcej lub G∏ównemu Rzecznikowi prawomocnych

postanowieƒ komisji orzekajàcych o umorzeniu post´powania w sprawie o naru-

szenie dyscypliny finansów publicznych ze wzgl´du na przedawnienie karania,
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a tak˝e postanowieƒ o odmowie wszcz´cia post´powania wyjaÊniajàcego oraz

postanowieƒ o umorzeniu post´powania wyjaÊniajàcego ze wzgl´du na

przedawnienie karania, wydawanych przez rzeczników dyscypliny. Analiza

postanowieƒ m.in. umo˝liwi G∏ównemu Rzecznikowi wykonywanie nadzoru nad

rzecznikami dyscypliny, a w tym w szczególnoÊci ocen´ prawid∏owego i termi-

nowego wykonywania obowiàzków, a tak˝e ujednolicenie praktyki w zakresie

uznawania nieznacznej szkodliwoÊci naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Nadzór nad administracyjnà dzia∏alnoÊcià komisji orzekajàcych b´dzie sprawowa∏

Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej, w szczególnoÊci przez analiz´

rocznych sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci komisji  oraz analiz´ wywiàzywania si´

z obowiàzków przez przewodniczàcych komisji i przewodniczàcych sk∏adów

orzekajàcych. W razie stwierdzenia uchybienia w sprawnoÊci post´powania,

Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej mo˝e zwróciç uwag´ prze-

wodniczàcemu komisji i ˝àdaç usuni´cia skutków uchybienia, a tak˝e w przypadku

stwierdzenia wzrostu liczby spraw nierozpoznanych – zleciç sporzàdzenie planu

dzia∏aƒ zmierzajàcych do usuni´cia zaleg∏oÊci.

Dzia∏ VI – przepisy przejÊciowe, zmieniane i uchylane oraz koƒcowe

W przepisach przejÊciowych uregulowano kwesti´ post´powania w sprawach

o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dotyczàcych naruszeƒ pope∏-

nionych przed wejÊciem w ˝ycie ustawy, wygaÊni´cia kadencji komisji

orzekajàcych pierwszej i drugiej instancji, powo∏anych na podstawie ustawy

o finansach publicznych.

Za∏o˝ono, ˝e kadencja komisji orzekajàcych pierwszej i drugiej instancji,

powo∏anych na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, wygaÊnie

z dniem powo∏ania nowych komisji, nie póêniej ni˝ do 31 marca 2004 r.

Odpowiednio uregulowano termin pe∏nienia funkcji przez rzeczników dyscypliny

finansów publicznych i G∏ównego Rzecznika dyscypliny finansów publicznych,

powo∏anych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
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Przepisami zmienianymi dostosowano do nowej ustawy zasady powo∏ywania

przewodniczàcych komisji orzekajàcych, okreÊlone w ustawie o regionalnych

izbach obrachunkowych.

Zaproponowano odpowiednie regulacje w ustawach szczególnych w zwiàzku

z upowa˝nieniem NIK, Prezesa UZP i Prezesów RIO do wnoszenia wniosków

o ukaranie.

Proponuje si´ tak˝e uchylenie regulacji w ustawie o finansach publicznych,

odnoszàcych si´ do odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych. Rada Ministrów przyj´∏a projekt nowej ustawy o finansach

publicznych, która nie zawiera regulacji w sprawach odpowiedzialnoÊci za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Je˝eli wi´c w toku dalszych prac

legislacyjnych oka˝e si´, ˝e nowa ustawa o finansach publicznych zostanie

uchwalona wczeÊniej, proponowany zapis b´dzie zb´dny.

Proponowanym terminem wejÊcia w ˝ycie ustawy jest  1 stycznia 2004 r.,

z wy∏àczeniem przepisów, których wejÊcie w ˝ycie przewidziane jest z dniem

uzyskania przez Polsk´ cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

8-uzas./8/hb



Ocena skutków regulacji

OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszà osoby

fizyczne, w zakresie okreÊlonym w ustawie, które w ramach pe∏nionych funkcji lub

wykonywanych obowiàzków gospodarujà Êrodkami publicznymi, tj. (1) osoby

wchodzàce w sk∏ad organu wykonujàcego bud˝et lub plan finansowy jednostki

sektora finansów publicznych, jednostki spoza sektora finansów publicznych

otrzymujàcej Êrodki publiczne lub zarzàdzajàcego mieniem tych jednostek; (2)

kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; (3) pracownicy jednostek

sektora finansów publicznych, którym powierzono okreÊlone obowiàzki w zakresie

gospodarki finansowej jednostki; (4) osoby gospodarujàce Êrodkami publicznymi,

przekazanymi jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest niezale˝na

od  odpowiedzialnoÊci okreÊlonej innymi przepisami prawa, w tym w szczególnoÊci

odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej, której poddane zosta∏y na mocy ustaw

szczególnych ró˝ne grupy pracownicze czy zawodowe. Projekt przewiduje, tak jak

i obecnie obowiàzujàce przepisy, jedynie wy∏àczenie odpowiedzialnoÊci

w przypadku prawomocnego skazania za przest´pstwo, przest´pstwo skarbowe,

wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, wype∏niajàce równoczeÊnie znamiona

naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Przewidywane w projekcie kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

(upomnienie, nagana, kara pieni´˝na, zakaz pe∏nienia funkcji zwiàzanych

z dysponowaniem Êrodkami publicznymi na okres od roku do 5 lat) odpowiadajà

karom orzekanym obecnie na podstawie ustawy o finansach publicznych.

1) wp∏yw regulacji na sektor finansów publicznych – projektowana ustawa nie

wp∏ywa bezpoÊrednio na sektor finansów publicznych, a jej wejÊcie w ˝ycie nie

b´dzie wiàza∏o si´ z dodatkowymi wydatkami z bud˝etu paƒstwa.

Zak∏ada si´ poÊredni wp∏yw proponowanych rozwiàzaƒ na dzia∏alnoÊç sektora

finansów publicznych. Instytucja odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych trwale wpisa∏a si´ w porzàdek prawny naszego kraju
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i wp∏ywa na kszta∏towanie si´ w∏aÊciwych postaw wÊród osób

gospodarujàcych Êrodkami publicznymi. Podstawowymi za∏o˝eniami przyj´tymi

przez projektodawców by∏o ca∏oÊciowe uj´cie przepisów normujàcych

problematyk´ odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych w jednym akcie prawnym rangi ustawy, nawiàzujàcych do

uregulowaƒ dotychczasowych, eliminujàc jednak te uregulowania, które w

Êwietle czteroletnich doÊwiadczeƒ budzi∏y wiele wàtpliwoÊci przy ich

stosowaniu, a tak˝e uzupe∏niajàc luki i niejasnoÊci, szczególnie w odniesieniu

do unormowaƒ proceduralnych, które nie sprzyja∏y poprawnemu

egzekwowaniu odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych.

Konsekwencjà przyj´tych za∏o˝eƒ jest rezygnacja z odwo∏ywania si´ do

odpowiedniego stosowania przepisów prawa karnego, jak to ma miejsce w

obecnie obowiàzujàcych regulacjach. Dokonujàc takiego wyboru autorzy

projektu kierowali si´ nie tylko wzgl´dami czysto praktycznymi, ale tak˝e

uwzgl´dnili potrzeb´ ochrony praw osób poddanych odpowiedzialnoÊci. Nale˝y

bowiem mieç na wzgl´dzie, ˝e projektowana, a tak˝e obowiàzujàca regulacja

w zakresie odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

dotyczy stosunkowo szerokiego kr´gu osób, w sprawie których orzekajà

cz∏onkowie organów pozasàdowych, o ró˝nym doÊwiadczeniu i przygotowaniu

merytorycznym. Czteroletnie doÊwiadczenia wykaza∏y, ˝e obwinieni i ich

obroƒcy, ale tak˝e organy w∏aÊciwe do prowadzenia post´powania w sprawach

o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, mieli trudnoÊci z odpowiednim

stosowaniem obowiàzujàcych przepisów prawa karnego (w tym przypadku

wskazanych artyku∏ów Kodeksu wykroczeƒ i Kodeksu post´powania w spra-

wach o wykroczenia).

Z doÊwiadczeƒ stosowania przepisów dzia∏u V ustawy o finansach publicznych

wynika, ˝e przepisy prawne regulujàce kwestie zwiàzane z ponoszeniem

odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych –

stanowiàce przecie˝ regulacje o charakterze represyjnym – powinny byç

maksymalnie czytelne, przejrzyste i zrozumia∏e dla wszystkich osób
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dysponujàcych Êrodkami publicznymi. Niewàtpliwie sprzyja temu regulacja

jednolita, zawarta w jednym akcie prawnym, tj. bez koniecznoÊci np.

poÊredniego odwo∏ywania si´ do przepisów Kodeksu post´powania karnego,

stosowanych odpowiednio. Taka jednolita regulacja u∏atwia stosowanie

przepisów proceduralnych równie˝ organom prowadzàcym post´powanie

w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które sà organami

pozasàdowymi.

Wyeliminowanie wielu wàtpliwoÊci dotyczàcych zakresu podmiotowego i przed-

miotowego odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej, a tak˝e luk w przepisach

proceduralnych, powinno podnieÊç skutecznoÊç egzekwowania tej odpowie-

dzialnoÊci, a tym samym ÊwiadomoÊç nieuchronnoÊci ewentualnego ukarania

w przypadku ∏amania zasad ∏adu finansów publicznych. Tym samym zak∏ada

si´ wzmocnienie funkcji wychowawczych (dyscyplinujàcych) i prewencyjnych

z punktu widzenia realizacji obowiàzków prawid∏owego gospodarowania

mieniem i Êrodkami publicznymi.

Proponowana w projekcie nowa organizacja komisji orzekajàcych, w zakresie

realizacji cz´Êci bud˝etowych, pozostajàcych w dyspozycji wojewodów, tj.

przekazanie tych spraw do w∏aÊciwoÊci komisji przy RIO, uwzgl´dnia

dotychczasowe ob∏o˝enie sprawami poszczególnych komisji.

Proponowana w projekcie zmiana zasad powo∏ywania i odwo∏ywania cz∏onków

komisji orzekajàcych wynika z potrzeby zapewnienia ich niezale˝noÊci i nie-

zawis∏oÊci. Cz∏onkowie komisji orzekajàcych sà obecnie powo∏ywani i odwo-

∏ywani przez organy, przy których komisje zosta∏y utworzone (ministrów,

wojewodów i prezesów regionalnych izb obrachunkowych). Proponuje si´, aby

kompetencje w zakresie powo∏ywania i odwo∏ywania przewodniczàcych, ich

zast´pców oraz cz∏onków komisji orzekajàcych zosta∏y przekazane Prezesowi

Rady Ministrów. Tak˝e tryb wy∏aniania kandydatur na te funkcje, powinien

wzmocniç niezale˝noÊç komisji orzekajàcych.

W tym kontekÊcie szczególne znaczenie majà projektowane zmiany w ustawie

o regionalnych izbach obrachunkowych. Zgodnie z obecnie obowiàzujàcymi

regulacjami komisja orzekajàca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
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publicznych jest organem regionalnej izby obrachunkowej, a jej przewodni-

czàcym z mocy ustawy jest zast´pca prezesa izby. Takie rozwiàzanie, jak si´

wydaje, zaprzecza niezale˝noÊci i niezawis∏oÊci cz∏onków komisji

orzekajàcych.

2) wp∏yw regulacji na rynek pracy – projektowana ustawa nie wp∏ynie na rynek

pracy,

3) wp∏yw regulacji na konkurencyjnoÊç wewn´trznà i zewn´trznà gospodarki -

projektowana ustawa nie wp∏ynie na konkurencyjnoÊç wewn´trznà i zew-

n´trznà gospodarki,

4) wp∏yw regulacji na sytuacj´ i rozwój regionów - projektowana ustawa nie

wp∏ynie na sytuacj´ i rozwój regionów,

5) konsultacje spo∏eczne – projekt zosta∏ przekazany do konsultacji

reprezentatywnym zwiàzkom zawodowym (NSZZ SolidarnoÊç, OPZZ i FZZ),

Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu oraz Radzie Legislacyjnej przy Prezesie

Rady Ministrów

Organizacje zwiàzkowe (NSZZ SolidarnoÊç, OPZZ i FZZ) nie przekaza∏y opinii

w sprawie projektu ustawy.

Komisja Wspólna pozytywnie zaopiniowa∏a projekt ustawy, w szczególnoÊci

uznajàc za uzasadnione kompleksowe uregulowanie w jednym akcie prawnym

zasad i zakresu odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

oraz post´powania w tych sprawach. Niezale˝nie od ogólnej oceny projektu,

Strona Samorzàdowa negatywnie zaopiniowa∏a propozycje zmiany w ustawie

z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta

miasta, polegajàcà na wprowadzeniu do art. 26 tej ustawy dodatkowej przes∏anki

wygaÊni´cia mandatu, tj. w przypadku prawomocnego orzeczenia o ukaraniu za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych kara zakazu pe∏nienia funkcji

kierowniczych zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi. Zdaniem

Strony Samorzàdowej wygaÊni´cie mandatu osoby wybranej w wyborach

bezpoÊrednich powinno mieç miejsce tylko w przypadku prawomocnego wyroku

sàdu, a nie w przypadku orzeczenia wydanego przez organ pozasàdowy.
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Ustosunkowujàc si´ do stanowiska Komisji Wspólnej, nale˝y zauwa˝yç, ˝e projekt

ustawy nie wprowadza nowej kary, tj. kary zakazu pe∏nienia funkcji zwiàzanych

z dysponowaniem Êrodkami publicznymi, zmienia si´ jedynie sposób wykonania

kary (utrata mandatu) w zwiàzku z wprowadzonym w 2002 r. bezpoÊrednim

wyborem. Pozostawiono tak˝e zasad´, ˝e kara zakazu mo˝e byç orzeczona

jedynie w przypadku ra˝àcego naruszenia dyscypliny, zwiàzanego ze znacznymi

skutkami dla finansów publicznych. Nie proponuje si´ tak˝e jakiejkolwiek

ingerencji w zakresie prawa wyborczego. Nale˝y równie˝ zwróciç uwag´, ˝e

art. 169 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, ˝e zasady i tryb

wyborów oraz odwo∏ywania organów wykonawczych jednostek samorzàdu

terytorialnego okreÊla ustawa.

Wy∏àczenie mo˝liwoÊci egzekwowania kary tylko ze wzgl´du sposób wyboru do

sprawowania funkcji, a pozostawienie takiej mo˝liwoÊci wobec innych osób (np.

starostów) narusza∏oby zasad´ równoÊci wobec prawa.

Trybuna∏ Konstytucyjny - oceniajàc przepisy regulujàce odpowiedzialnoÊç

dyscyplinarnà ró˝nych grup zawodowych, przewidujàce unormowania, dotyczàce

rozwiàzania lub wygaÊni´cia stosunku pracy lub stosunku s∏u˝bowego, jak

równie˝ utrat´ prawa wykonywania zawodu - uzna∏, ˝e logicznym nast´pstwem

przyznania przez ustawodawc´ organom pozasàdowym kompetencji do orzekania

w sprawach dyscyplinarnych, jest akceptacja orzeczeƒ stwierdzajàcych win´

i wymierzajàcych kar´, wydawanych przez te organy. Post´powanie

dyscyplinarne musi gwarantowaç obwinionemu respektowanie jego praw i

wolnoÊci ustanowionych w rozdziale II Konstytucji RP, takich jak zasada

domniemania niewinnoÊci, prawo do obrony, jawnoÊç post´powania, niezawis∏oÊç

organu orzekajàcego oraz sàdowa kontrola orzeczeƒ wydawanych przez organ

pozasàdowy.

Odnoszàc stanowisko Trybuna∏u Konstytucyjnego do projektu ustawy o odpo-

wiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych mo˝na uznaç, ˝e

mo˝liwe jest odwo∏anie osoby ukaranej prawomocnym orzeczeniem organu

pozasàdowego karà zakazu pe∏nienia funkcji zwiàzanych z dysponowaniem

Êrodkami publicznymi mimo  uzyskania mandatu w wyborach bezpoÊrednich, pod
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warunkiem zapewnienia ochrony jej praw w post´powaniu dyscyplinarnym. Projekt

przewiduje takà ochron´, a w szczególnoÊci osoba ukarana ma mo˝liwoÊç

weryfikacji orzeczenia przez sàd. Uwzgl´dniajàc jednak stanowisko Strony

Samorzàdowej, odnoÊnie wykonania kary zakazu pe∏nienia funkcji wobec osób

pe∏niàcych funkcj´ wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zaproponowano

rozwiàzanie oparte na obowiàzujàcych przepisach ustawy o samorzàdzie

gminnym. Zrezygnowano natomiast z dokonywania zmiany w ustawie o bez-

poÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wprowadzajàcej

dodatkowà przes∏ank´ wygaÊni´cia mandatu.

Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów nie rekomendowa∏a projektu

ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych. Rada Legislacyjna wskaza∏a, ˝e przyj´cie wariantu

odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu wykroczeƒ i Kodeksu post´-

powania w sprawach o wykroczenia przyczyni∏oby si´ do uregulowania kwestii

odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w sposób

bardziej spójny i zwarty oraz zapewni∏o odpowiednià harmonizacj´ prawa

materialnego i procedury w sprawach o wykroczenia z przepisami z zakresu

naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Rada Legislacyjna wyrazi∏a

wàtpliwoÊç, czy regulacje zawarte w projekcie w pe∏ni gwarantujà ochron´ praw

i wolnoÊci osób poddanych odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych.

Odnoszàc si´ do stanowiska Rady, przede wszystkim trzeba zwróciç uwag´, ˝e

podstawowym za ∏o˝eniem, przyj´tym przez projektodawców by ∏o

kompleksowe – bez odsy∏ania do innych aktów prawnych - uregulowanie w

jednym akcie prawnym rangi ustawy przepisów normujàcych  odpowiedzialnoÊç za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Powy˝sze rozwiàzanie ma na celu

u∏atwienie wszystkim uczestnikom post´powania efektywnego i nie budzàcego

wàtpliwoÊci stosowania przepisów. Dotychczasowe doÊwiadczenia wykaza∏y, ˝e

trudnoÊci z tzw. odpowiednim stosowaniem prawa karnego i procedury karnej

mia∏y zarówno organy orzekajàce w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

publicznych, jak i obwinieni. Ca∏oÊciowe uregulowanie kwestii odpowiedzialnoÊci
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za naruszenie dyscypliny finansów publicznych by∏o tak˝e podyktowane dà˝eniem

do zapewnienia stabilnoÊci przepisów, regulujàcych te zagadnienia.

Dokonujàc synchronizacji przepisów z uregulowaniami Kodeksu karnego i

Kodeksu post´powania karnego uwzgl´dniono stanowisko Trybuna∏u

Konstytucyjnego, który w uzasadnieniach do wyroków w sprawie post´powaƒ

dyscyplinarnych sformu∏owa∏ wnioski co do stosowania standardów art. 42

Konstytucji RP, stwierdzajàc m.in., ˝e post´powanie dyscyplinarne jest

post´powaniem szczególnym, toczonym z posi∏kowym zastosowaniem przepisów

karnych, a przyj´cie instytucji wywodzàcych si´ z prawa i post´powania karnego,

takich jak: zasada domniemania niewinnoÊci, prawo do obrony, jawnoÊç

post´powania, niezawis∏oÊç organu orzekajàcego – ma s∏u˝yç celom

ochronnym – stworzeniu mo˝liwoÊci optymalnego zabezpieczenia praw i

wolnoÊci obwinionego. Instytucje gwarantujàce zarówno prawa obwinionego, jak i

innych uczestników post´powania, zosta∏y przeniesione wprost do projektu ustawy

o odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W przedstawianym projekcie uwzgl´dniono szczegó∏owe uwagi, zg∏oszone przez

Rad´ Legislacyjnà. Obecna wersja doprecyzowuje równie˝ uregulowania,

dotyczàce gwarancji praw i wolnoÊci obwinionego.





                                  Projekt

Rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia...........

w sprawie regulaminu dzia∏ania, obs∏ugi organizacyjno – prawnej i biurowej organów
w∏aÊciwych w sprawach odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych, sprawozdaƒ sk∏adanych przez te organy oraz rejestru osób ukaranych

Na podstawie art. 71, art. 186 ust. 2 i art. 187 ust. 6 ustawy z dnia ........
o odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. Nr....,
poz. ...) zarzàdza si´ co nast´puje:

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) regulamin dzia∏ania komisji orzekajàcych i G∏ównej Komisji Orzekajàcej;
2) zakres i zadania organizacyjno-prawnej i biurowej obs∏ugi organów

w∏aÊciwych w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
3) warunki organizowania i prowadzenia szkolenia cz∏onków komisji

orzekajàcych i rzeczników dyscypliny;
4) rodzaje dokumentacji kwalifikowanych jako materia∏y archiwalne oraz

terminy w jakich akta spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
podlegajà zniszczeniu albo przekazaniu archiwom paƒstwowym;

5) sposób i tryb zasi´gania informacji z rejestru prowadzonego przez G∏ównà
Komisj´ Orzekajàcà;

6) wzory sprawozdaƒ sk∏adanych przez komisje orzekajàce i rzeczników
dyscypliny;

7) wzory zapytaƒ o to czy wskazana osoba figuruje w rejestrze oraz wzory
odpowiedzi na te zapytania;

8) wzór formularza zg∏oszenia osoby podlegajàcej wpisowi do rejestru.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) ustawie – nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia .... o odpowiedzialnoÊci za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr...., poz. ...);
2) rzeczniku dyscypliny – nale˝y przez to rozumieç rzecznik dyscypliny

finansów publicznych, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy;
3) G∏ównym Rzeczniku -  nale˝y przez to rozumieç G∏ównego Rzecznika

dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy;
4) komisji orzekajàcej – nale˝y przez to rozumieç komisj´ orzekajàcà

w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o której mowa w
art.42 ust. 1 ustawy;

5) G∏ównej Komisji Orzekajàcej – nale˝y przez to rozumieç G∏ównà Komisj´
Orzekajàcà, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy;
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6) rejestrze ukaranych – nale˝y rozumieç rejestr prowadzony przez G∏ównà
Komisj´ Orzekajàcà, o którym mowa w art. 183 ustawy;

7) stronach – nale˝y rozumieç strony post´powania przed komisjà orzekajàcà i
G∏ównà Komisj´ Orzekajàcà, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy;

8) obwinionym – nale˝y rozumieç obwinionego o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy;

9) Ministrze Finansów – ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.

Rozdzia∏ 2
Regulamin dzia∏ania komisji orzekajàcych

§ 3. 1. Wokand´ ustala i podpisuje przewodniczàcy komisji orzekajàcej.

2. Ustalajàc wokand´ nale˝y okreÊliç godzin´ rozpocz´cia rozprawy z uwzgl´d-
nieniem przypuszczalnego trwania poszczególnych rozpraw.

§ 4. 1. Komisja orzekajàca bada z urz´du swojà w∏aÊciwoÊç.

2. Stwierdzenie niew∏aÊciwoÊci i przekazanie sprawy w∏aÊciwej komisji orzekajàcej
mo˝e nastàpiç w ka˝dej fazie post´powania, jednak˝e nie d∏u˝ej ni˝ do otwarcia
post´powania dowodowego.

§ 5. 1 Wy∏àczenie cz∏onka komisji orzekajàcej od udzia∏u w rozpoznawaniu sprawy
nast´puje z urz´du lub na wniosek cz∏onka komisji, oskar˝yciela, obwinionego lub
jego obroƒcy.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do oskar˝yciela i protokolanta.

§ 6. 1. Przy wyznaczaniu sk∏adu orzekajàcego przewodniczàcy komisji orzekajàcej
uwzgl´dnia wiedz´ posiadanà przez cz∏onków komisji orzekajàcej oraz ich
doÊwiadczenie przydatne do rozpoznawania danego rodzaju spraw.

2. Je˝eli z powodu wy∏àczenia cz∏onków komisji orzekajàcej rozpoznanie sprawy w
danej komisji orzekajàcej nie jest mo˝liwe, przewodniczàcy komisji powiadamia o tym
niezw∏ocznie przewodniczàcego G∏ównej Komisji Orzekajàcej, który wyznacza innà
komisj´ orzekajàcà.

§ 7.  1. Cz∏onków sk∏adu orzekajàcego zawiadamia si´ o terminie rozprawy lub
posiedzenia co najmniej na 7 dni przed terminem. W razie zmiany sk∏adu
orzekajàcego, o terminie rozprawy lub posiedzenia mo˝na zawiadomiç cz∏onka
komisji w terminie krótszym ni˝ 7 dni.

2. Oskar˝yciela o terminie rozprawy zawiadamia si´ poprzez dor´czenie mu
wokandy, niezw∏ocznie po jej sporzàdzeniu.
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§ 8. W celu omówienia stanu faktycznego i prawnego przewodniczàcy sk∏adu
orzekajàcego mo˝e zarzàdziç narad´ wst´pnà.

§ 9. 1. Rozpraw´ rozpoczyna wywo∏anie sprawy.

2. Wnioski stron co do przeszkód w rozpoznaniu sprawy rozstrzyga si´ przed
rozpocz´ciem post´powania dowodowego.

3. Je˝eli pomi´dzy dor´czeniem zawiadomienia o rozprawie obwinionemu lub jego
obroƒcy a terminem rozprawy nie up∏yn´∏o 7 dni, spraw´ odracza si´, chyba ˝e sà
oni obecni na rozprawie i wyra˝à zgod´ na jej prowadzenie.

§ 10. Po otwarciu post´powania dowodowego, przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego
zarzàdza opuszczenie sali rozpraw przez Êwiadków.

§ 11. 1. Dowody na poparcie zarzutu powinny byç w miar´ mo˝liwoÊci
przeprowadzone przed dowodami s∏u˝àcymi do obrony.

2. Âwiadka przes∏uchuje si´ podczas nieobecnoÊci Êwiadków, którzy jeszcze nie
z∏o˝yli wyjaÊnieƒ. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego powinien podjàç Êrodki
zapobiegajàce porozumiewaniu si´ osób przes∏uchiwanych z osobami, które jeszcze
nie z∏o˝y∏y wyjaÊnieƒ. Je˝eli przewodniczàcy sk∏adu nie zarzàdzi inaczej, Êwiadek po
z∏o˝eniu wyjaÊnieƒ pozostaje na sali rozpraw.

§ 12. 1. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego dba o to by osoba sk∏adajàca
wyjaÊnienia mia∏a mo˝liwoÊç swobodnego wypowiedzenia si´ w granicach
okreÊlonych celem danej czynnoÊci. Nast´pnie osoba sk∏adajàca wyjaÊnienia
odpowiada na pytania zmierzajàce do uzupe∏nienia lub wyjaÊnienia treÊci jej
wypowiedzi.

2. Osoby sk∏adajàce wyjaÊnienia mo˝na konfrontowaç w celu wyjaÊnienia
sprzecznoÊci.

§ 13 1. Je˝eli przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego nie zarzàdzi inaczej, cz∏onkowie
sk∏adu orzekajàcego i strony zadajà pytania bezpoÊrednio.

2. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego mo˝e uchyliç pytanie, które uznaje za
nieistotne. Na zarzàdzenie przewodniczàcego s∏u˝y za˝alenie do sk∏adu
orzekajàcego, które podlega natychmiastowemu rozpoznaniu.

§ 14. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego jest obowiàzany umo˝liwiç stronom
wypowiedzenie si´ co do ka˝dej kwestii podlegajàcej rozstrzygni´ciu, przy czym
obwiniony wypowiada si´ ostatni.
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§ 15. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego mo˝e zarzàdziç krótkotrwa∏à przerw´
w rozprawie dla sprawdzenia dowodu lub z innej wa˝nej przyczyny. Je˝eli
zarzàdzenie przerwy nie jest wystarczajàce, rozpraw´ odracza si´.

§ 16. Je˝eli zachodzi potrzeba uzupe∏nienia post´powania dowodowego,
przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego mo˝e, do czasu og∏oszenia orzeczenia,
wznowiç post´powanie dowodowe.

§ 17. Zarzàdzajàc przerw´ w rozprawie na przeprowadzenie narady sk∏adu
orzekajàcego, przewodniczàcy informuje o przypuszczalnym terminie og∏oszenia
orzeczenia.

§ 18. 1. Naradà sk∏adu orzekajàce kieruje jego przewodniczàcy.

2. Na naradzie przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego przeprowadza g∏osowanie.
Cz∏onkowie sk∏adu orzekajàcego g∏osujà kolejno, poczynajàc od najm∏odszego.
Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego g∏osuje ostatni.

3. Cz∏onek sk∏adu orzekajàcego, który g∏osowa∏ przeciwko uznaniu obwinionego za
odpowiedzialnego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, mo˝e wstrzymaç
si´ od g∏osowania nad karà, wówczas jego g∏os przy∏àcza si´ do zdania
najprzychylniejszego dla obwinionego.

4. Je˝eli zdania tak si´ podzielà, ˝e ˝adne z nich nie uzyska wi´kszoÊci, zdanie
najmniej korzystne dla obwinionego przy∏àcza si´ do zdania doƒ zbli˝onego, a˝ do
uzyskania wi´kszoÊci.

§ 19. Je˝eli zg∏oszone zosta∏o zdanie odr´bne, nie og∏asza si´ go. Przewodniczàcy
sk∏adu orzekajàcego og∏aszajàc orzeczenie informuje o jego zg∏oszeniu.

§ 20. Orzeczenie og∏asza si´ jawnie, choçby na sali nie by∏o osób uprawnionych do
wniesienia odwo∏ania lub które wnios∏y odwo∏anie.

§ 21. 1. Postanowienia i orzeczenia wydane przez komisj´ orzekajàcà oraz ich
odpisy dor´czane stronom i innym uczestnikom post´powania opatruje si´ piecz´cià
urz´dowà komisji orzekajàcej.

2. Piecz´cià urz´dowà komisji orzekajàcej jest piecz´ç okràg∏a o Êrednicy 36 mm,
z napisem okreÊlajàcym nazw´ komisji orzekajàcej.

§ 22. PrawomocnoÊç postanowienia lub orzeczenia stwierdza przewodniczàcy
komisji orzekajàcej dokonujàc stosownej adnotacji . W adnotacji zamieszcza si´
tak˝e dat´, od której postanowienie lub orzeczenie jest prawomocne.

§ 23. Przepisy § 3 – 21 stosuje si´ odpowiednio do G∏ównej Komisji Orzekajàcej.
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Rozdzia∏ 3
Organizacyjno-prawna i biurowa obs∏uga organów w∏aÊciwych do spraw naruszenia

dyscypliny finansów publicznych

§ 24. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, w∏aÊciwi ministrowie, prezesi regionalnych izb obrachunkowych oraz
Minister Finansów zapewniajà w∏aÊciwym komisjom orzekajàcym oraz G∏ównej
Komisji Orzekajàcej:

1) sal´, umo˝liwiajàcà przeprowadzenie rozpraw z udzia∏em publicznoÊci;
2) tablic´ informacyjnà umo˝liwiajàca wywieszenie zawiadomieƒ o rozprawie;
3) obs∏ug´ prawnà i biurowà komisji.

§ 25. 1 . Podmioty wymienione w § 24 wyodr´bniajà w ramach obs∏ugujàcego ich
urz´du komórk´ organizacyjnà lub stanowisko pracy, zwane dalej „sekretariatem
komisji”, którym powierzajà wykonywanie obs∏ugi biurowej i prawnej komisji
orzekajàcej lub G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

2. Liczb´ osób zatrudnionych w sekretariacie komisji i wymiar ich czasu pracy ustala
si´ uwzgl´dniajàc liczb´ spraw rozpatrywanych przez komisj´ oraz mo˝liwoÊç
wykonywania powierzonych im zadaƒ.

§ 26. Pracà sekretariatu komisji kieruje sekretarz komisji, podleg∏y bezpoÊrednio
kierownikowi urz´du, o którym mowa w § 25 ust. 1 i odpowiedzialny przed
przewodniczàcym komisji orzekajàcej za prawid∏owe i terminowe wykonywanie
czynnoÊci nale˝àcych do zakresu dzia∏ania sekretariatu.

§ 27.  Sekretarzem komisji mo˝e byç osoba majàca :
1) wy˝sze wykszta∏cenie prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne;
2) co najmniej trzyletni sta˝ pracy w administracji publicznej.

§ 28. Do zadaƒ sekretarza komisji nale˝y:
1) planowanie i organizowanie pracy sekretariatu komisji, w tym opracowanie

podzia∏u czynnoÊci podleg∏ych pracowników;
2) przyjmowanie nadchodzàcych do komisji orzekajàcej pism oraz przed-

stawianie ich przewodniczàcemu komisji w razie potrzeby wraz z aktami lub
odpowiednià notatkà, jeÊli ich za∏atwienie wykracza poza zakres dzia∏ania
sekretarza komisji;

3) przyjmowanie wniosków o ukaranie w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych oraz sygnalizowanie przewodniczàcemu komisji
koniecznoÊci ich uzupe∏nienia albo wyjaÊnienia wskazanych okolicznoÊci;

4) przedstawianie przewodniczàcemu komisji orzekajàcej pism i akt, je˝eli
z powodów, o których mowa w art. 78 ustawy, nale˝y wszcz´te post´po-
wanie umorzyç;

5) przygotowanie projektów postanowieƒ, zarzàdzeƒ i decyzji wydawanych
przez przewodniczàcego komisji orzekajàcej;

6) sporzàdzanie projektów wezwaƒ i zawiadomieƒ;
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7) sprawdzanie przed terminem rozprawy, czy w sprawie wyznaczonej na
rozpraw´ zosta∏y dor´czone w terminie wezwania i zawiadomienia,
a w przypadku braku dowodu dor´czenia lub stwierdzenia, ze adresat nie
otrzyma∏ przesy∏ki w terminie 7 dni przed dniem wyznaczenia rozprawy,
przedstawianie akt przewodniczàcemu komisji orzekajàcej w celu jej
ewentualnego odroczenia;

8) udost´pnianie akt sprawy;
9) przedstawianie przewodniczàcemu komisji orzekajàcej postanowieƒ

i orzeczeƒ komisji w celu stwierdzenia ich prawomocnoÊci;
10) przygotowywanie projektów tytu∏ów wykonawczych w celu wyegzekwowania

orzeczonych kar pieni´˝nych i kosztów post´powania;
11) opracowanie projektów sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci komisji orzekajàcej albo

G∏ównej Komisji Orzekajàcej,
12) wykonywanie innych zadaƒ zleconych przez przewodniczàcego komisji

orzekajàcej.

§ 29. Do zadaƒ sekretariatu komisji nale˝y:
1) prowadzenie dokumentacji sk∏adu komisji orzekajàcej lalbo G∏ównej Komisji

Orzekajàcej i dokumentacji zwiàzanej z udzia∏em cz∏onków komisji w jej
pracach;

2) przyjmowanie, wysy∏anie i przechowywanie korespondencji komisji
orzekajàcej;

3) kompletowanie, przechowywanie i udost´pnianie cz∏onkom komisji
orzekajàcej zbioru aktów prawnych,

4) prowadzenie ewidencji wniosków o ukaranie, a w odniesieniu do G∏ównej
Komisji Orzekajàcej prowadzenie ewidencji odwo∏aƒ lub za˝aleƒ
rozstrzygni´ç wydawanych przez komisje orzekajàce lub przewodniczàcych
komisji orzekajàcych,

5) kompletowanie akt spraw i dokumentowanie obiegu akt;
6) organizacyjne przygotowanie rozpraw i posiedzeƒ komisji orzekajàcej,

protoko∏owanie rozpraw i posiedzeƒ oraz innych czynnoÊci komisji;
7) dokumentowanie prowadzonych post´powaƒ,
8) dokumentowanie wykonywania prawomocnych rozstrzygni´ç komisji

orzekajàcej oraz post´powania egzekucyjnego w zakresie orzeczonych kar
pieni´˝nych i kosztów post´powania;

9) przechowywanie akt spraw oraz niszczenie lub archiwizowanie akt spraw
prawomocnie rozstrzygni´tych;

10) wykonywanie innych zadaƒ zleconych przez przewodniczàcego komisji
orzekajàcej lub sekretarza komisji, a w czasie rozprawy lub posiedzenia –
przez przewodniczàcego sk∏adu orzekajàcego.

§ 30. Podmioty wymienione w § 24, w uzgodnieniu odpowiednio z rzecznikiem
dyscypliny finansów publicznych lub G∏ównym Rzecznikiem, powierzajà wyznaczonej
komórce organizacyjnej lub wyznaczonemu pracownikowi obs∏ug´ organizacyjnà i
biurowà rzecznika dyscypliny lub G∏ównego Rzecznika i ich zast´pców oraz wskazujà
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osob´, której powierzajà sprawowanie obs∏ugi prawnej rzecznika dyscypliny i jego
zast´pców.

§ 31. 1. Do zadaƒ obs∏ugi organizacyjno – biurowej rzecznika dyscypliny i jego
zast´pców nale˝y:

1) przyjmowanie, wysy∏anie i przechowywanie korespondencji;
2) prowadzenie ewidencji zawiadomieƒ o naruszeniu dyscypliny finansów

publicznych oraz postanowieƒ wydawanych przez rzecznika dyscypliny lub
jego zast´pc´;

3) przechowywanie akt spraw prowadzonych przez rzecznika i jego zast´pców;
4) wykonywanie innych zadaƒ zleconych przez rzecznika dyscypliny lub jego

zast´pców.
 2. Przepis § 31 stosuje si´ odpowiednio do zadaƒ obs∏ugi biurowej G∏ównego

Rzecznika i jego zast´pców.

Rozdzia∏ 4
Szkolenia cz∏onków komisji orzekajàcych i rzeczników dyscypliny

§ 32. 1. Szkolenia cz∏onków komisji orzekajàcych oraz rzeczników dyscypliny i ich
zast´pców organizuje organ przy którym powo∏ano komisj´ orzekajàcà. Szkolenia
mogà byç organizowane wspólnie dla cz∏onków wi´cej ni˝ jednej komisji orzekajàcej.

2. Organ, o których mowa w ust. 1 finansuje wydatki zwiàzane ze szkoleniem, ze
Êrodków przewidzianych na szkolenie pracowników.

§ 33. 1. Szkolenia, o którym mowa w § 32 ust. 1, obejmujà szkolenie wst´pne oraz
dodatkowe, przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata, na podstawie
szczegó∏owego programu szkolenia zatwierdzonego przez Przewodniczàcego
G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

2. Szkolenie wst´pne cz∏onka komisji orzekajàcej, rzecznika dyscypliny lub jego
zast´pcy przeprowadza si´ w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 6 miesi´cy od dnia ich
powo∏ania, a program szkolenia powinien obejmowaç co najmniej nast´pujàce
zagadnienia:

1) zasady odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych;

2) zasady i tryb post´powania w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych;

3) zasady orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych;

4) sposób formu∏owania rozstrzygni´ç;
5) zasady post´powania odwo∏awczego oraz zasady wznawiania

post´powania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.
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3. Program szkoleƒ dodatkowych powinien dotyczyç w szczególnoÊci regulacji
prawnych obejmujàcych zasady gospodarowania i dysponowania Êrodkami i mieniem
publicznym, w zakresie uwzgl´dniajàcym w∏aÊciwoÊç komisji orzekajàcych, których
cz∏onkowie uczestniczà w szkoleniu.

§ 34. 1. Organ, o którym mowa w § 32 ust. 1, mo˝e zleciç przeprowadzenia
szkolenia.

2. Organizator szkolenia przedk∏ada Przewodniczàcemu G∏ównej Komisji Orzekajàcej
projekt programu szkolenia do zatwierdzenia.

3. Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni
od otrzymania projektu szkolenia, zatwierdza go lub odmawia jego zatwierdzenia
przedstawiajàc propozycje jego zmiany.

4. Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej mo˝e wyznaczyç osob´, która w
jego imieniu wizytuje przeprowadzane szkolenie.

§ 35. 1. Szkolenie dla cz∏onków G∏ównej Komisji Orzekajàcej organizuje jej
Przewodniczàcy, a koszty udzia∏u w szkoleniu finansuje Minister Finansów.

2. Do szkoleƒ, o których mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy § 33.

Rozdzia∏ 5
Warunki zniszczenia akt spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub

przekazania archiwom paƒstwowym

§ 36.  Do akt spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwanych dalej
„aktami” stosuje si´ przepisy o przekazywaniu materia∏ów archiwalnych do archiwów
paƒstwowych.

§ 37. Zaliczenia do odpowiedniej kategorii i wskazania okresu przechowywania akt
dokonuje odpowiednio rzecznik dyscypliny lub przewodniczàcy komisji orzekajàcej.

§ 38. 1. Do kategorii „A” zalicza si´:
1) prowadzone przez komisji orzekajàce i G∏ównà Komisj´ Orzekajàcà rejestry

spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
2) akta spraw, w których skierowano wniosek o ukaranie do rozpoznania na

rozprawie, a które ze wzgl´du na osob´ sprawcy lub okolicznoÊci
pope∏nionego czynu mogà mieç znaczenie jako êród∏o informacji o wartoÊci
historychnej;
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3) akta jednej sprawy charakterystycznej z okresu pi´cioletniego, skierowanej
do rozpoznania na rozprawie.

2. Pozosta∏a dokumentacja i akta spraw stanowià dokumentacj´ kategorii „B”.

§ 39. Akta stanowiàce dokumentacje niearchiwalnà podlegajà zniszczeniu po up∏ywie
co najmniej pi´ciu lat od koƒca roku, w którym post´powanie zosta∏o zakoƒczone.

Rozdzia∏ 6
Sposób i tryb zasi´gania informacji z rejestru ukaranych

§  40. 1. Informacje zawarte w rejestrze ukaranych udost´pnia si´ wy∏àcznie osobom
i podmiotom, wymienionym w art. 186 ust. 1 ustawy, na podstawie pisemnego
zapytania o to, czy wskazana imiennie osoba figuruje w rejestrze ukaranych.

2. Odpowiedê na zapytanie przesy∏a si´ pocztà, za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub przekazuje osobie imiennie upowa˝nionej, przez sk∏adajàcego zapytanie,
do jej odbioru.

3. Zapytanie sk∏ada si´ w dwóch egzemplarzach.

4. Odpowiedê na zapytanie przekazuje si´ nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia,
w którym zapytanie wp∏yn´∏o do Przewodniczàcego G∏ównej Komisji Orzekajàcej.

§ 41. W przypadku stwierdzenia, ˝e zawarte w zapytaniu dane osoby, której ono
dotyczy sà niepe∏ne, Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej zwraca si´ do
sk∏adajàcego zapytanie  o ponowne z∏o˝enie zapytania.

§  42. 1. Odpowiedzi udziela si´ wy∏àcznie w formie pisemnej.

2. W odpowiedzi na zapytanie podaje si´ informacj´, ˝e osoba, której dotyczy
zapytanie:

1) nie figuruje w rejestrze ukaranych lub figuruje w rejestrze ukaranych, albo
2) figuruje w rejestrze ukaranych.

3. W odpowiedzi na zapytanie, o której mowa w ust. 2 pkt 2, podaje si´ tak˝e
informacje o orzeczonej karze lub odstàpieniu od jej wymierzenia oraz dat´
zatarcia ukarania.

§ 43. 1. Odpowiedê na zapytanie podpisuje przewodniczàcy G∏ównej Komisji
Orzekajàcej lub osoba przez niego upowa˝niona.

2. Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Orzekajàcej przechowuje kopie udzielonych
odpowiedzi na zapytania, skierowane do rejestru ukaranych, przez okres 3 lat od
dnia udzielenia odpowiedzi.
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§ 44. Odpowiedê na zapytanie przesy∏a si´ pocztà, za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru albo przekazuje osobie upowa˝nionej imiennie, przez sk∏adajàcego
zapytanie, do jej odbioru.

Rozdzia∏ 7
Wzory

§ 45. Wzór sprawozdania komisji orzekajàcej o sposobie za∏atwienia wniosków
o ukaranie stanowi za∏àcznik Nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 46. Wzór sprawozdania z dzia∏alnoÊci rzecznika dyscypliny stanowi za∏àcznik Nr 2
do rozporzàdzenia.

§ 47. Wzór formularza zg∏oszenia osoby podlegajàcej wpisowi do rejestru stanowi
za∏àcznik Nr 3 do rozporzàdzenia oraz wzór zapytania kierowanego do rejestru oraz
odpowiedzi na zapytanie stanowi za∏àcznik Nr 4 do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 8
Przepis koƒcowy

§ 48. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie w terminie 14 dni od dnia jego og∏oszenia.

8-rozp.art.71/8/hb



                                                                                                     Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
           z dnia  …………………….. (poz. ………..)

ZAŁĄCZNIK NR 1 Wysłać bez pisma przewodniego

Nadawca:                                                                                              Adresat:

Przewodniczący Komisji Orzekającej  Przewodniczący 
przy..................................................                                                Głównej Komisji Orzekającej
.........................................................                                                w sprawach o naruszenie
.........................................................                                                dyscypliny finansów publicznych
/imię i nazwisko/                                                                            przy Ministrze Finansów
.........................................................                                                ul. Świętokrzyska 12
.........................................................                                                00-916 Warszawa
/adres/

Sprawozdanie o sposobie załatwienia wniosków o ukaranie wniesionych w roku .......
do Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

przy ....................................................
Termin złożenia: 31 stycznia.

I.
Sprawy oczekujące na rozstrzygnięcie wg stanu na początek roku
sprawozdawczego

liczba
obwinionych

01

Złożone wnioski o ukaranie: liczba
obwinionych

02

 - zarządzenia o doręczeniu obwinionemu odpisu wniosku o ukaranie liczba
obwinionych

03

 - zarządzenia o zwrocie wniosku o ukaranie do uzupełnienia liczba
obwinionych

04

Sprawy w toku (oczekujące na rozstrzygnięcie) na koniec roku: liczba
obwinionych

05

- w tym:
-  postanowienia o zawieszeniu postępowania

liczba
obwinionych

06

II.

Sprawy rozstrzygnięte (załatwione) w ciągu roku: liczba
obwinionych

07

- w tym:
-  rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowania

liczba
obwinionych

08

                    -  w tym:
- postanowienia o umorzeniu postępowania wskutek   przedawnienia orzekania

liczba
obwinionych

09

Wydane orzeczenia w kwestii winy I kary liczba
obwinionych

10

Orzeczenia o uniewinnieniu liczba
uniewinnionych

11

Orzeczenia o uznaniu winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych -
ogółem:

liczba
winnych

12

- z tym:
                       - odstąpiono od wymierzenia kary

liczba
winnych

13

                        - ukarano - ogółem: liczba
ukaranych

14

                      - z tego: - karą upomnienia liczba
ukaranych

15
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                                    -   karą nagany liczba
ukaranych

16

                                    -   karą pieniężną liczba
ukaranych

17

- karą przewidzianą w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy *) liczba
ukaranych

18

III.

Z ogólnej liczby osób uznanych winnymi (wykazanych w części II  - wiersz
12 przypada na winnych czynów  z poszczególnych artykułów ustawy*)

art. 4 liczba
winnych

19

art. 5 liczba
winnych

20

art. 6 liczba
winnych

21

art. 7 liczba
winnych

22

art. 8 liczba
winnych

23

art. 9 liczba
winnych

24

art. 10 liczba
winnych

25

art. 11 liczba
winnych

26

art. 12 liczba
winnych

27

art. 13 liczba
winnych

28

art. 14 liczba
winnych

29

art. 15 liczba
winnych

30

art. 16 liczba
winnych

31

art. 17 liczba
winnych

32

IV.

Łączna wysokość wymierzonych kar pieniężnych suma w zł 33

Średnia wysokość wymierzonej kary pieniężnej średnia kara w zł 34

Łączna kwota wyegzekwowanych kar pieniężnych suma w zł 35

Łączna wysokość orzeczonych kosztów postępowania należnych
Skarbowi Państwa

suma w zł 36

Łączna kwota wyegzekwowanych kosztów postępowania należnych
Skarbowi Państwa

suma w zł 37

V.

Liczba odbytych przez składy orzekające Komisji rozpraw i posiedzeń łączna liczba 38
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Zestawienie sporządził:                                                                              Przewodniczący Komisji

..............................................                                                                     ......................................
(imię, nazwisko i nr telefonu )                                                                         (podpis i pieczęć)

...............................
(miejscowość i data)

*) ustawa z dnia .... o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr  ...,
poz. ...)

8-zał.1 art.71/8/hb



ZAŁĄCZNIK Nr 2
Wysłać bez pisma przewodniego

Nadawca: 
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych Adresat:
właściwy w sprawach rozpatrywanych przez Główny Rzecznik
Komisję Orzekającą przy.................................. dyscypliny finansów publicznych
..............................................................................
..............................................................................
/imię i nazwisko/ Ministerstwo Finansów 
.............................................................................. ul. Świętokrzyska 12
.............................................................................. 00-916 Warszawa
/adres/

Termin złożenia: ...............................................

lp. oznaczenie sprawy miara  ..... kwartał roku ...... narastająco              
..... - ..... kwartał roku ......   

1. liczba otrzymanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny 
finansów publicznych (d.f.p.)

liczba 
zawiadomień

2. liczba spraw objętych zawiadomieniami o naruszeniu d.f.p. liczba spraw
3. liczba postanowień rzecznika d.f.p. o odmowie wszczęcia 

postępowania wyjaśniającego
liczba 
postanowień

4. liczba rozstrzygnięć rzecznika d.f.p. o odmowie wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego, w tym z uwagi na: liczba 
  a) znikomą szkodliwość czynu rozstrzygnięć
  b) zdarzenie losowe
  c) przedawnienie 
  d) czyn nie stanowi naruszenia d.f.p. 
  e) inne 

5. liczba postanowień rzecznika d.f.p. o wszczęciu 
postępowania wyjaśniającego

liczba 
postanowień

6. liczba osób objętych  postanowieniami rzecznika d.f.p. o 
wszczęciu postępowania wyjaśniającego liczba osób

7. liczba postanowień rzecznika d.f.p. o umorzeniu 
postępowania wyjaśniającego

liczba 
postanowień

8. liczba osób objętych postanowieniami rzecznika d.f.p. o 
umorzeniu postępowania wyjaśniającego liczba osób

9. liczba wniosków o ukaranie wniesionych przez rzecznika d.f.p. liczba wniosków

10. liczba osób objętych wnioskami o ukaranie wniesionymi przez 
rzecznika d.f.p.

liczba osób

11. liczba wniosków o ukaranie zwróconych przez 
przewodniczącego komisji orzekającej do uzupełnienia

liczba wniosków

12. liczba postanowień o wszczęciu postępowania 
wyjaśniającego pozostających na koniec kwartału w 
rozpoznaniu u rzecznika d.f.p.

liczba 
postanowień

13. liczba zawiadomień pozostających na koniec kwartału 
sprawozdawczego  w rozpoznaniu u rzecznika d.f.p.

liczba 
zawiadomień

14. liczba spraw rozstrzygniętych w I instancji liczba spraw
15. liczba osób, wobec których zapadły rozstrzygnięcia w I 

instancji  w tym:
liczba osób

  a) uniewinniono
  b) uznano winnym, ale odstąpiono od 
      wymierzenia kary
  c) ukarano
  d) umorzono postępowanie

16. liczba osób objętych rozstrzygnięciami zaskarżonymi przez 
rzecznika d.f.p.

liczba osób

Sprawozdanie sporządził: Rzecznik dyscypliny finansów publicznych

................................................................................. ......................................................................
               /imię, nazwisko i nr telefonu/

.................................................................................
                    /miejscowość i data/

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W .............. ROKU.

                     /podpis i pieczęć/ 



ZAŁĄCZNIK Nr 3

Wzór karty osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą na
podstawie art. 183 ustawy z dnia ... o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.
U. Nr ..., poz. ...).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kartę po wypełnieniu przesyła się
Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12,  00-916 Warszawa.

Karta osobowa

1. Nazwisko osoby podlegającej
wpisowi do rejestru:  ........................................................................................

2. Imię (imiona):
.........................................................................................

3. Imiona rodziców ukaranego:
Ojciec:    ..........................................................................

Matka:    ..........................................................................

4. Data i miejsce urodzenia:
Dzień  ............  miesiąc  .......................   rok ..................

Miejsce urodzenia:  ..........................................................
5. Numer dowodu osobistego lub

innego dokumentu tożsamości: ..........................................................................................
6. Numer ewidencyjny powszechnej

ewidencji ludności (PESEL):  ..........................................................................................
7. Adres zamieszkania:

Miejscowość:  ....................................................................

Powiat:  ..............................................................................

Nr kodu pocztowego:  ........................................................

ul.  ..................  nr domu  ...................... m.  ......................

8. Nazwa komisji orzekającej, która
wydała orzeczenie:  ......................................................................................................

9. Sygnatura akt orzeczenia:
Sygn.:  ................................................................................

Data wydania orzeczenia:  .................................................

Data uprawomocnienia orzeczenia:  ..................................

10. Określenie orzeczonej kary lub
informacja o odstąpieniu od
wymierzenia kary:

Kara:  .................................................................................

Data rozpoczęcia wykonywania kary:  .............................

Data zatarcia ukarania:  ......................................................

Data wypełnienia karty:
.................................... ........................................................

  Podpis i pieczęć przewodniczącego
zał.3 art.71/8/hb                           komisji orzekającej
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               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wzór zapytania kierowanego do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą na podstawie
art. 183  ustawy z dnia ... o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych         (Dz. U.
Nr ..., poz. ...) oraz wzór odpowiedzi na zapytanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Głównej Komisji Orzekającej
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

1. Składający zapytanie (zapytanie składa się w 2 egzemplarzach):
Pełna nazwa, adres i pieczęć podmiotu składającego zapytanie wymienionego w art. 186 ust.1 ustawy oraz imię, nazwisko i
funkcja wykonywana przez osobę fizyczną występującą w imieniu składającego zapytanie:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................
   Odpowiedź na zapytanie proszę przekazać mi pocztą (zbędne skreślić).
    Do osobistego odbioru odpowiedzi na zapytanie upoważniam:
Nazwisko i imię:

.............................................................

.............................................................

Numer dowodu osobistego
lub innego dokumentu
tożsamości:

.....................................

Adres zamieszkania upoważnionego:

ul.  ............................................................
nr domu  .............................  m.  ..............
miejscowość  ............................................
powiat/dzielnica
..................................................................
nr kodu poczt.   _____  -  _____

2. Proszę o udzielenie informacji, czy w rejestrze prowadzonym przez Główną Komisję
Orzekającą figuruje następująca osoba:

Nazwisko osoby, której dotyczy zapytanie:

.............................................................

.............................................................

imiona:  ...............................................

.............................................................

data urodzenia:  ...................................

miejsce urodzenia:  .............................

imiona rodziców:

.............................................................

.............................................................

Numer dowodu osobistego
lub innego dokumentu
tożsamości:

.....................................

Adres zamieszkania osoby, której dotyczy
zapytanie:

ul.  ............................................................

nr domu  .............................  m.  ..............

miejscowość  ............................................

powiat/dzielnica

..................................................................

nr kodu poczt.   _____  -  _____

Oświadczam jednocześnie, że znana jest mi treść art. 1 i  27  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U.  z  2002 r. Nr 101, poz. 926).

Miejscowość  ................................................  data  ...............................                 Pieczęć i podpis składającego zapytanie

                            ...........................................................
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Strona 2
Uwaga: część 3 na str. 2 wzoru wypełnia wyłącznie obsługa rejestru prowadzonego przez

Główną Komisję Orzekającą

           Odpowiedź na zapytanie

Numer odpowiedzi  ..........................

3. Odpowiadając na zawarte na str. 1 zapytanie informuję, że osoba wymieniona w

pkt 2 zapytania:

A. Nie figuruje w rejestrze

B. Figuruje w rejestrze

Orzeczenie wydała: Sygnatura akt:  .......................................................
Data wydania orzeczenia o ukaraniu:
.................................................................................
Data uprawomocnienia się orzeczenia:
.................................................................................
Data zatarcia ukarania:
................................................................................

Określenie orzeczonej kary lub
informacja o odstąpieniu od
wymierzenia kary

• odstąpiono od wymierzenia kary
• kara upomnienia
• kara nagany
• kara pieniężna
• kara zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z

dysponowaniem środkami publicznymi orzeczona na okres
.....................................................

Udzielając odpowiedzi wykreślić należy tekst zbędny

Odpowiedź niniejszą:

- należy przesłać listem poleconym osobie wskazanej na str. 1 jako działającej w imieniu
podmiotu składającego zapytanie

- wręczyć odpowiedź osobiście Pani – Panu

 .............................................................................

Data Pieczęć Podpis
....................................................... ....................................................

8-zał.4 art.71/8/hb



Uzasadnienie

Projekt rozporzàdzenia Rady Ministrów w sprawie regulaminu dzia∏ania, obs∏ugi
organizacyjno – prawnej i biurowej organów w∏aÊciwych w sprawach
odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, sprawozdaƒ
sk∏adanych przez te organy oraz rejestru osób ukaranych wype∏nia delegacje do
wydania aktów wykonawczych, zawarte w ustawie z dnia....o odpowiedzialnoÊci za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Wymieniona ustawa kompleksowo reguluje problematyk´ odpowiedzialnoÊci za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a w szczególnoÊci zakres i zasady
odpowiedzialnoÊci a tak˝e zasady post´powania, w tym unormowania proceduralne.
Z tego te˝ wzgl´du przepisy wykonawcze do ustawy zasadniczo obejmujà kwestie
organizacyjne i „techniczne” zwiàzane z funkcjonowaniem organów w∏aÊciwych w
sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
W rozdziale pierwszym projektu zawarte zosta∏y przepisy ogólne.
W rozdziale drugim projektu unormowano podstawowe zagadnienia regulaminu
dzia∏ania komisji orzekajàcych, a w tym w szczególnoÊci w zakresie;
- ustalania wokandy;
- badanie w∏aÊciwoÊci komisji orzekajàcej,
- powo∏ywania cz∏onków komisji do sk∏adów orzekajàcych;
- dor´czania zawiadomieƒ o rozprawie
- prowadzenia post´powania dowodowego;
- przeprowadzania g∏osowania na naradzie sk∏adu orzekajàcego;
- stwierdzania prawomocnoÊci postanowieƒ i orzeczeƒ komisji orzekajàcych.
W rozdziale trzecim projektu zawarto przepisy odnoszàce si´ do organizacji obs∏ugi
biurowej i prawnej komisji orzekajàcych i rzeczników dyscypliny.
Obs∏ug´ biurowà i prawnà komisji orzekajàcej zapewni sekretariat, prowadzony jako
wydzielona komórka organizacyjna, albo stanowisko pracy. Pracami sekretariatu
kieruje sekretarz komisji. Sekretarzem mo˝e byç osoba z posiadajàca wy˝sze
wykszta∏cenie prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne oraz co najmniej 3 letni
sta˝ pracy. Do zadaƒ sekretarza nale˝y w szczególnoÊci, organizowanie pracy
sekretariatu, przedstawianie przewodniczàcemu do podpisu projektów postanowieƒ,
zarzàdzeƒ i innych dokumentów, opracowywanie projektów sprawozdaƒ z
dzia∏alnoÊci  komisji orzekajàcej
Obs∏ug´ biurowà i prawnà rzeczników dyscypliny zapewni wyznaczony, w
uzgodnieniu z rzecznikiem pracownik urz´du obs∏ugujàcego organ przy którym
powo∏ana jest komisja orzekajàca. Wydatki zwiàzane z funkcjonowaniem obs∏ugi
biurowej i prawnej ponoszà organy przy których powo∏ane zosta∏y komisje
orzekajàce.
W rozdziale czwartym projektu okreÊlono warunki prowadzenia szkoleƒ cz∏onków
komisji orzekajàcych i rzeczników dyscypliny oraz ich zast´pców. Przewiduje si´ dwa
rodzaje szkoleƒ,  szkolenie wst´pne, przeprowadzane nie póêniej ni˝ 6 miesi´cy od
dnia powo∏ania cz∏onka komisji lub rzecznika dyscypliny  oraz – przeprowadzane co
najmniej raz na dwa lata – szkolenia dodatkowe. Szkolenie wst´pne obejmuje
zagadnienia zwiàzane z zasadami odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny
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finansów publicznych oraz zasadami post´powania w tych sprawach. Natomiast
szkolenia dodatkowe zwiàzane sà  przede wszystkim z zagadnieniami z zakresu
zasad gospodarowania i dysponowania Êrodkami publicznymi. Szczegó∏owe
programy szkoleƒ b´dà podlega∏y zatwierdzeniu przez Przewodniczàcego G∏ównej
Komisji Orzekajàcej.
W rozdziale 5 uregulowano warunki niszczenia akt spraw o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych lub ich przekazywania do archiwum paƒstwowym. Zak∏ada si´,
˝e do archiwów paƒstwowych b´dà przekazywane akta spraw szczególnych,
majàcych znaczenie jako êród∏o informacji historycznej. Pozosta∏e akta spraw b´dà
niszczone po up∏ywie 5 lat od koƒca roku, w którym post´powanie w sprawie o
naruszenie dyscypliny finansów publicznych zosta∏o zakoƒczone.
W rozdziale 6 uregulowano sposób i tryb zasi´gania informacji z rejestru ukaranych,
prowadzonego przez G∏ównà Komisj´ Orzekajàcà. Informacje o tym czy dana osoba
figuruje w rejestrze ukaranych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych b´dà
udzielane wy∏àczenie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy, na
podstawie pisemnego zapytania. Zapytanie b´dzie przesy∏ane pocztà, za zwrotnym
poÊwiadczeniem odbioru lub przekazywane przez imiennie upowa˝nionà osob´.
Odpowiedê na zapytanie b´dzie udzielana w formie pisemnej, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zapytania. W odpowiedzi na zapytanie b´dzie podawana informacja,
czy wskazana osoba figuruje w rejestrze, a w przypadku odpowiedzi twierdzàcej –
tak˝e o wymierzonej karze i terminie jej zatarcia.
Ponadto w projekcie okreÊlono wzory sprawozdaƒ komisji orzekajàcych i rzeczników
dyscypliny, a tak˝e wzór formularza zg∏oszenia osoby podlegajàcej wpisowi do
rejestru oraz wzory zapytaƒ kierowanych do rejestru i odpowiedzi udzielanych na te
zapytania.
WejÊcie w ˝ycie rozporzàdzenia nie wià˝e si´ z dodatkowymi skutkami finansowymi.
Zadania realizowane na podstawie projektowanych regulacji odpowiadajà zadaniom
wykonywanym ju˝ obecnie, na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i
rozporzàdzeƒ do tej ustawy.




