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AUSTRIACKA PROKURATORIA SKARBU (FINANZPROKURATUR) 

CZ. I: HISTORIA I STRUKTURA URZĘDU 

 

S t r e s z c z e n i e  

Prawna ochrona praw i interesów skarbu państwa w Austrii swoimi korzeniami sięga 

XI wieku. Wykształcone wówczas instytucje odpowiedzialne za tę ochronę stały się 

podwaliną do współcześnie funkcjonujących w Europie, w tym i w Polsce, rozwiązań 

prawnych i instytucjonalnych prawnej ochrony interesów państwa. Obecnie istniejący urząd 

Finanzprokuratur funkcjonuje na podstawie ustawy z 2008 r. Na czele tego organu stoi prezes, 

wspierany w swojej działalności przez prezydium. Podstawowymi jednostkami 

organizacyjnymi Prokuratorii Skarbu są wyspecjalizowane departamenty. Zakres 

kompetencyjny tego organu obejmuje doradztwo prawne i zastępstwo procesowe organów 

państwa. Na wniosek jednak może wpierać również instytucje wykonujące funkcje publiczne 

lub dysponujące funduszami budżetowymi, jak np. fundacje. 
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AUSTRIAN STATE TREASURY SOLICITOR’S OFFICE (FINANZPROKURATUR) 

1ST PART: HISTORY AND STRUCTURE OF THE OFFICE 

 

S u m m a r y  

Roots of legal protection of the rights and interests of the state treasury in Austria are 

dated back in the eleventh century. Institutions established then and responsible for this 

protection became a framework for modern, operating nowadays in Europe, including Poland, 

legal and institutional instruments of protection of legal interests of the state. The existing 

currently Finanzprokuratur`s office operates under the act from 2008. At the head of this body 

stands the president, assisted in its operations by the bureau. The basic organizational units of 

the State Treasury Solicitor`s Office are specialized departments. The main competence of 

this office include legal counsel and representation of state bodies. At the request it may also 

support the institutions performing public functions or possessing budgetary funds, for 

example foundations. 
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