
Wyciąg z USTAWY z dnia 17 grudnia 2004 r. 
 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114) 
Rozdział 1 

 
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

 

 Zmiana brzmienia: 

Art. 4. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają:  

1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów 
publicznych albo jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymującej środki publiczne lub 
zarządzającego mieniem tych jednostek;   
2) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;   
3) pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie 
gospodarki finansowej lub czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych;   
4) osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych.   

 Nowe brzmienie: 
Art. 4. 1. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają, z zastrzeżeniem 

art. 4a:  
1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów 
publicznych albo organu zarządzającego podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu 
przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, lub zarządzającego mieniem tych jednostek 
lub podmiotów;  
2) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;  
3) pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej 
podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2;  
4) osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano 
do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub 
dysponowaniem tymi środkami.  

2. W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 17 osoba niebędąca 
pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych, której na podstawie przepisów o zamówieniach 
publicznych zamawiający powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, działająca jako pełnomocnik zamawiającego, podlega odpowiedzialności za to naruszenie, jeżeli 
zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych lub udzielane zamówienie publiczne jest finansowane 
ze środków publicznych. 

 Art. 4a. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 13 podlegają:  
1) osoby zobowiązane lub upoważnione do działania w imieniu podmiotu, któremu odrębną ustawą lub na jej 
podstawie albo na podstawie umowy lub w drodze porozumienia powierzono określone zadania związane z 
realizacją programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez paostwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi, zwanych dalej „środkami unijnymi lub zagranicznymi”;  
2) osoby zobowiązane do realizacji projektu finansowanego z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, 
którym przekazano środki publiczne przeznaczone na realizację tego projektu lub które wykorzystują takie 
środki;  
3) osoby zobowiązane lub upoważnione do działania w imieniu podmiotu zobowiązanego do realizacji projektu 
finansowanego z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, któremu przekazano środki publiczne 
przeznaczone na realizację tego projektu lub który wykorzystuje takie środki. 
 
 

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



1) nieustalenie należności Skarbu Paostwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora 
finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego 
obliczenia;   
2) niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Paostwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej 
jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż 
wynikająca z prawidłowego obliczenia;   

 
3) niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Paostwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej  
jednostki sektora finansów publicznych albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności;   
3) niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Paostwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej 
jednostki sektora finansów publicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do 
przedawnienia tej należności. 
 

 Uchylone: 
4) niedochodzenie nadmiernie lub nienależnie pobranych środków pochodzących:   
     a) z budżetu Unii Europejskiej,   
     b) ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione w lit. a.   
 

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora 
finansów publicznych do uszczuplenia wpływów należnych Skarbowi Paostwa, jednostce samorządu 
terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych wskutek zaniedbania lub niewypełnienia 
obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.   

 
3. Przepisy ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 nie mają zastosowania do należności z tytułu składek, do poboru których 

są obowiązani Zakład Ubezpieczeo Społecznych i Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  
 3. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do należności z tytułu składek, do poboru których są obowiązani 

Zakład Ubezpieczeo Społecznych i Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
 

Art. 6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:  
1) nieprzekazanie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Paostwa lub 
jednostce samorządu terytorialnego lub nieterminowe przekazanie tych dochodów;   
2) niedokonanie wpłaty do budżetu w należnej wysokości dochodów przez jednostkę budżetową, nadwyżki 
środków obrotowych przez zakład budżetowy albo nadwyżki środków finansowych przez agencję wykonawczą 
lub nieterminowe dokonanie tej wpłaty.  

 
Art. 6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:  

1) nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi 
Paostwa lub jednostce samorządu terytorialnego;  
2) niedokonanie w terminie wpłaty do budżetu w należnej wysokości dochodów przez jednostkę budżetową, 
nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy albo nadwyżki środków finansowych 
przez agencję wykonawczą. 

Art. 7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez 
jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce.  

Art. 8. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:   

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

1) przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji;  
2) nierozliczenie przekazanej dotacji lub nieterminowe rozliczenie tej dotacji;   

2) niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji; 
 
3) nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu.   

Art. 9. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:   



1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację;   
 
2) nierozliczenie otrzymanej dotacji lub nieterminowe rozliczenie tej dotacji;   

2) nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji;  
 

3) niedokonanie zwrotu dotacji w należnej wysokości lub nieterminowe dokonanie zwrotu tej dotacji.   

3) niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości. 

Art. 10. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie zmiany w budżecie lub planie, 
stanowiącym podstawę gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych, bez upoważnienia 
albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia.  

Art. 11. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych 
bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia.  
2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów 
publicznych do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie 
finansowym jednostki wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.   

Art. 11. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych 
bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo  z 
przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania 
poszczególnych rodzajów wydatków. 

Art. 12. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie środków rezerwy na inny cel niż 
określony w decyzji o ich przyznaniu.  

Art. 13. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:   

1) przyznanie lub przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, bez zachowania lub z naruszeniem 
procedur obowiązujących przy ich przyznaniu lub przekazaniu;   
2) przyznanie lub przekazanie środków na realizację zadao Wspólnej Polityki Rolnej bez zachowania procedur 
obowiązujących przy uruchamianiu tych środków;   
3) wykorzystanie środków, o których mowa w pkt 1, niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z 
obowiązującymi procedurami.   
 

Art. 13. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:  
1) przyznanie lub przekazanie środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z 
udziałem środków unijnych lub zagranicznych bez zachowania lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy 
ich przyznaniu lub przekazaniu;  
2) niedokonanie w terminie przez przyznającego lub przekazującego środki związane z realizacją programów lub 
projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych rozliczenia tych środków;  
3) nieustalenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów lub projektów 
finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych albo ustalenie takiej kwoty w wysokości niższej 
niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;  
4) niedochodzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów lub projektów 
finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych albo dochodzenie takiej kwoty w wysokości 
niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;  
5) niezgodne z przepisami umorzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów 
lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, odroczenie jej spłaty lub 
rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności;  
6) wykorzystanie środków publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z 
realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, niezgodnie 
z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, w tym:  



    a) procedur określonych przepisami o zamówieniach publicznych - wyłącznie w zakresie określonym w art. 17, 
    b) procedur określonych przepisami o koncesji na roboty budowlane lub usługi - wyłącznie w zakresie 
określonym w art. 17a; 
7) niedokonanie w terminie przez otrzymującego lub wykorzystującego środki publiczne lub środki przekazane 
ze środków publicznych, związane z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków 
unijnych lub zagranicznych, rozliczenia tych środków;  
8) niedokonanie w terminie lub w należnej wysokości zwrotu kwoty środków publicznych lub środków 
przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z 
udziałem środków unijnych lub zagranicznych;  

9) nieprzekazanie w terminie lub w należnej wysokości zwracanej kwoty środków publicznych lub środków 
przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z 
udziałem środków unijnych lub zagranicznych, przez podmiot, za pośrednictwem którego zwracane są te środki. 

Art. 14. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nieopłacenie przez jednostkę sektora finansów 
publicznych:   

Art. 14. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora 
finansów publicznych: 
1) składek na ubezpieczenia społeczne,   
2) składek na ubezpieczenie zdrowotne,   
3) składek na Fundusz Pracy,   
4) składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych,   
5) wpłat na Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
- albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia lub z przekroczeniem terminu 
zapłaty.   
- albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. 

Art. 15. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia 
albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązao jednostki sektora finansów 
publicznych.   

Art. 15. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia 
określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu 
tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązao przez jednostkę sektora 
finansów publicznych.  

 
Art. 16. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie zobowiązania jednostki 

sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat.  
2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora 

finansów publicznych do niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin płatności upłynął, wskutek 
zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.   
 
Art. 16. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki 
sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie 
opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub 
opłat albo oprocentowanie tych należności.  

2. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, 
dotyczące obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zapłata odsetek lub oprocentowanie są związane z czynnościami 
mającymi na celu ustalenie zasadności zwrotu tych należności. 

 

Art. 17. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego:   

1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;   



2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących:   
a) przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki 
lub zapytania o cenę,  
b) obowiązku przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  
c) obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówieo Publicznych;  
3) którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji;   
4) z innym, niż wymienione w pkt 1-3, naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli naruszenie to 
miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   
 

Art. 17. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach 
publicznych:  
1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniad uczciwą konkurencję;  
2) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania 
przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o 
niższej wartości;  
3) opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu 
zamówienia;  
4) określenie kryteriów oceny ofert;  
5) nieprzekazanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie 
Zamówieo Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu lub ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia;  
6) niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu Zamówieo Publicznych o wszczęciu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

1a. Działanie lub zaniechanie określone w ust. 1 nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 
jeżeli:  
1) zostało skorygowane w sposób zapewniający zgodnośd danej czynności i toku postępowania z przepisami o 
zamówieniach publicznych;  
2) nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego.  

1b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego:  
1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;  
2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia 
zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.  

1c. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych 
w inny sposób niż określony w ust. 1 i 1b, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego. 
 

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego:   
 

1) bez zachowania formy pisemnej;   
2) na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas nieoznaczony, z 

wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o zamówieniach publicznych;  
3) - 
4) przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą, z naruszeniem przepisów o 

zamówieniach publicznych.  
3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki 
upoważniające do unieważnienia tego postępowania.   

 
 
 
Art. 17.  4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez członka komisji 

przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu 
zamawiającego oświadczeo wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych.   

 



Art. 17.4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez członka komisji 
przetargowej lub inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po 
stronie zamawiającego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego 
postępowania. 

 
5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o 
zamówieniach publicznych.   

6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z 
naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.   
 

7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora 
finansów publicznych do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 
1 oraz ust. 2, 3 i 5, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli fzarządczej.   

Art. 17a. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy koncesji:  

1) z koncesjonariuszem, który nie został wybrany zgodnie z przepisami o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi;  
2) z naruszeniem przepisów o koncesji na roboty budowlane lub usługi dotyczących obowiązku przekazania lub 
zamieszczenia ogłoszenia w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji;  
3) której przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji;  
4) z innym, niż wymienione w pkt 1-3, naruszeniem przepisów o koncesji na roboty budowlane lub usługi, jeżeli 
naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o zawarcie umowy koncesji.  

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy koncesji:  
1) bez zachowania formy pisemnej;  
2) z pominięciem terminu, w jakim może ona byd zawarta, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w 

przepisach o koncesji na roboty budowlane lub usługi;  
3) na czas dłuższy niż określony w przepisach o koncesji na roboty budowlane lub usługi, z wyłączeniem 

przypadków dopuszczonych w przepisach o koncesji na roboty budowlane lub usługi;  
4) przed ogłoszeniem orzeczenia przez wojewódzki sąd administracyjny w sprawie skargi na czynnośd 

wyboru oferty najkorzystniejszej z wyłączeniem przypadku dopuszczonego w przepisach o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi.  

3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest odwołanie postępowania o zawarcie umowy 
koncesji z naruszeniem przepisów o koncesji na roboty budowlane lub usługi.  

4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy koncesji z naruszeniem przepisów o 
koncesji na roboty budowlane lub usługi.  
 

5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora 
finansów publicznych do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 
1 oraz ust. 2 i 3, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.  

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 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 
2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.);  
2) niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków 
publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej.  

Art. 18a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaniechanie prowadzenia audytu 
wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych do tego zobowiązanej, wskutek niezatrudniania 
audytora wewnętrznego albo niezawierania umowy z usługodawcą.  



 Art. 18b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niedokonanie lub nienależyte dokonanie 
wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym lub kompletności i 
rzetelności dokumentów dotyczących takiej operacji, jeżeli miało ono wpływ na:  

1) dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie finansowym jednostki 
sektora finansów publicznych;  

2) zaciągnięcie zobowiązania niemieszczącego się w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.  
Art. 18c. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w 
jednostce sektora finansów publicznych, jeżeli miało ono wpływ na:  

1) uszczuplenie wpływów należnych tej jednostce, Skarbowi Paostwa lub jednostce samorządu terytorialnego;  
2) dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie finansowym jednostki;  
3) zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem 

finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących 
zaciągania zobowiązao przez jednostkę sektora finansów publicznych;  

4) niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty 
lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;  

5) udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o 
zamówieniach publicznych;  

6) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych 
dotyczących formy pisemnej umowy, okresu, na który umowa może byd zawarta, lub w przypadku wniesienia 
odwołania - terminu jej zawarcia;  

7) niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego 
postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;  

8) unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach 
publicznych określających przesłanki unieważnienia tego postępowania;  

9) zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z koncesjonariuszem, który nie został wybrany 
zgodnie z przepisami o koncesji na roboty budowlane lub usługi;  

10) zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z naruszeniem przepisów o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi dotyczących formy pisemnej umowy, okresu, na który umowa może byd zawarta, lub  w 
przypadku wniesienia skargi na czynnośd wyboru oferty najkorzystniejszej - terminu jej zawarcia;  

11) odwołanie postępowania o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z naruszeniem przepisów 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi;  

12) dokonanie, w zakresie gospodarki finansowej lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
przygotowaniu tego postępowania albo w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub 
usługi, czynności naruszającej dyscyplinę finansów publicznych przez osobę nieupoważnioną do wykonania tej 
czynności;  

13) działanie lub zaniechanie skutkujące zapłatą ze środków publicznych kary, grzywny lub opłaty stanowiącej 
sankcję finansową, do których stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do należności, o których mowa w art. 5 ust. 3.”;  
 

 

 


