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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Kierujemy do Pana wystąpienie w sprawie, w której zwróciła się o interwencję pani Jadwiga G., zamiesz-

kała w Łodzi. Wskazana osoba w okresie od stycznia do sierpnia 2012 r. pełniła funkcję głównej księgowej w 
Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi (jednostka sektora finansów publicznych). Została wybrana na to 
stanowisko w wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych oraz 
ustawy o finansach publicznych. Jednakże w wyniku donosu anonimowych osób, złożonego do MOPS w 
Łodzi (jednostka nadrzędna wobec domu dziecka), pani Jadwiga G. z uwagi na wątpliwości co do spełniania 
przez nią warunków do zajmowania stanowiska przestała pełnić funkcję głównego księgowego. Stało się tak, 
mimo iż pierwotnie w wyniku naboru pani J. G. została uznana za osobę spełniającą wymagania do objęcia 
stanowiska głównego księgowego. 

Organizator naboru uznał, iż spełniła ona wszystkie wymagania formalne i dodatkowe określone w ogło-
szeniu o naborze na stanowisko głównego księgowego, w tym przede wszystkim wynikające z przepisu 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Podkreślenia wymaga, iż ma ona 
wykształcenie średnie – ukończyła technikum gastronomiczne, a ponadto dysponuje wystarczającym przygo-
towaniem zawodowym i doświadczeniem na tym stanowisku, tj. ma 35 lat pracy w księgowości, w tym pra-
wie 10 lat na stanowisku zastępcy głównego księgowego i głównego księgowego oraz prawie 10 lat pracy w 
MOPS w Łodzi na stanowisku podinspektora i starszego inspektora w zespole ds. kontroli wewnętrznej. 

Należy wskazać, iż pani J. G. przygotowanie do zawodu księgowego uzyskała na kursach organizowanych 
przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: 

1) na kursie „Ogólne zasady księgowości” w okresie od dnia 17 lutego 1987 r. do dnia 26 maja 1987 r. – 
100 godzin nauczania, w tym ogólne zasady księgowości − 70 godzin, ekonomika i organizacja przedsię-
biorstw − 30 godzin; 

2) na kursie „Rozliczenia kosztów podróży służbowych” – podnoszenie kwalifikacji w okresie od dnia 
14 października 1987 r. do dnia 25 listopada 1987 r. – 31 godzin nauczania; 

3) na kursie „Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych” – doskonalenie kwalifikacji w okresie od 
dnia 21 września 1988 r. do dnia 22 marca 1989 r. – 190 godzin nauczania, w tym rachunkowość przedsię-
biorstw przemysłowych − 120 godzin, zasady finansowania − 40 godzin) i zagadnienia prawne − 30 godzin. 

Ponadto wskazana osoba była uczestnikiem szkolenia „Nowe zasady prowadzenia rachunkowości w 
2013 r. w JSFP wynikające z rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. i innych aktów 
prawnych” zorganizowanego w dniu 12 kwietnia 2012 r. przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, oddział 
w Łodzi. Oprócz tego pani Jadwiga G. uzyskała certyfikat w zakresie ewidencji wydatków i dochodów w 
jednostkach budżetowych zgodnie ze zmianami rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunko-
wości. 

W związku z tak zasygnalizowanym problemem uprzejmie prosimy o analizę przedstawionej sprawy i 
rozważenie, czy zainteresowana, która kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu księgowej uzyskała 
po odbyciu kursów w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce w latach 1987–1989 (zdane egzaminy z ogól-
nych zasad rachunkowości, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, rachunkowości przedsiębiorstw prze-
mysłowych, zasad finansowania, zagadnień prawnych i rozliczania kosztów), a tym samym osiągnęła I i II 
stopień księgowości, spełnia wymogi dotyczące pełnienia funkcji głównego księgowego z art. 54 ust. 2 usta-
wy o finansach publicznych. 

Należy także podkreślić, iż zainteresowana, mająca ukończoną szkołę średnią (technikum gastronomicz-
ne), poprzez ukończenie wskazanych kursów uzupełniła swoje wykształcenie o profil ekonomiczny − kursy 
organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce obok wiedzy z zakresu księgowości dają również 



przygotowanie ekonomiczne, a tym samym zdobyła prawo do wykonywania zawodu księgowego. 
W naszej ocenie zachodzi wątpliwość, czy zasadnie kwestionuje się kwalifikacje pani Jadwigi G. do zaj-

mowania stanowiska głównego księgowego. Tym bardziej że w czasach ukończenia przez nią wskazanych 
kursów nie istniała jeszcze ustawa o finansach publicznych, która regulowałaby kwestię kwalifikacji do bycia 
głównym księgowym. 

Uprzejmie prosimy o szczegółowe informacje w zakresie stawianych kwestii. 
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