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Kim jest, a kim powinien być 

Główny Księgowy ?

Łatwo zadać takie pytanie,

trudniej na nie odpowiedzieć 



Nemo enim ipsam voluptatem



STATUS GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH



STRUKTURY SAMORZĄDOWE  



2,8 tys. jednostek samorządu terytorialnego i …

59 tys.

4,7 tys.

1,2 tys.

jednostek organizacyjnych: urzędy, szkoły, przedszkola, żłobki, placówki pomocy 
społecznej, urzędy  pracy i wiele innych wyspecjalizowanych jednostek

samorządowych osób prawnych: biblioteki publiczne, domy i środki kultury, kluby, 
świetlice, teatry i muzea oraz inne

samorządowych SPZOZ-ów: szpitale, przychodnie

STRUKTURY SAMORZĄDOWE



TRADYCYJNA ORGANIZACJA - CZYLI JAK JEST? 

60  tys.

Z ogółu JST wydziela się
ok. 60 tysięcy jednostek organizacyjnych                
nieposiadających osobowości prawnej                                 
w tym jednostki oświatowe.

STRUKTURY SAMORZĄDOWE



Każda taka jednostka:

Prowadzi własną politykę rachunkowości

posiada własny plan finansowy

zatrudnia głównego księgowego
specjalistę ds. kadr i płac

być może zatrudnia innych pracowników-np. IT,
zam. publiczne,  inwestycje, remonty, itp.

60  tys.

STRUKTURY SAMORZĄDOWE



Obsługa rozproszona                                
( nieskonsolidowana- brak cuw)

CUW – urząd 
gminy/ 
Starostwo  
powiatowe

Obsługa skonsolidowana ( utworzenie CUW) lub  CUW-ów)

CUW 1 CUW 2 CUW ….

STRUKTURY SAMORZĄDOWE



Główne

Księgowe

i Główni

Księgowi

w optyce

formalno-prawnej



GŁÓWNY  KSIĘGOWY  W OPTYCE FORMALNEJ

Osoba zajmująca stanowisko głównego księgowego 
została zaliczona w prawie pracy
(art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu Pracy)

w poczet

pracowników zarządzających w imieniu 
pracodawcy zakładem pracy



GŁÓWNY  KSIĘGOWY  W OPTYCE FORMALNEJ

Grupę tych pracowników pozbawia się prawa do 
rekompensat za pracę nadliczbową

(art. 1514 KP),
a ponadto nie muszą oni bezwzględnie korzystać                  

w każdej dobie z przysługującego wszystkim pozostałym 
pracownikom prawa do nieprzerwanego 11-godzinnego 

odpoczynku dobowego
(art. 132 § 2 pkt 1 KP). 



GŁÓWNY  KSIĘGOWY  W OPTYCE FORMALNEJ

Art. 54. 1. u o f p
Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, 
zwanym dalej „głównym księgowym”, jest pracownik, któremu 
kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
gospodarczych i finansowych.



GŁÓWNY  KSIĘGOWY  W OPTYCE FORMALNEJ

Art..54 ust.2 uofp
Głównym księgowym, z zastrzeżeniem ust. 9, może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne 
ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów 
publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni 
praw publicznych;



GŁÓWNY  KSIĘGOWY  W OPTYCE FORMALNEJ

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko 
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności 
instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie                   
w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego 
księgowego;



WYKSZTAŁCENIE 
GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO



GŁÓWNY  KSIĘGOWY  W OPTYCE FORMALNEJ

5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, 
ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne 
studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada 
co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę 
ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,



GŁÓWNY  KSIĘGOWY  W OPTYCE FORMALNEJ

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie 
odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne 
uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
wydane na podstawie odrębnych przepisów.



GŁÓWNA KSIĘGOWA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

- TO BRZMI DUMNIE 



Osoby niedostępne i oschłe w relacjach

Drobiazgowe

Nieufne i podejrzliwe

Zadufane w sobie i przemądrzałe

Sknery

Osoby chorobliwie oszczędne

Wiecznie podenerwowane 

STEREOTYPY  POSTACI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO



GŁÓWNA KSIĘGOWA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

- TO BRZMI DUMNIE 



ROLA I ZADANIA GŁÓWNY  KSIĘGOWEGO

Główny Księgowy jednostki sektora finansów 
publicznych

to jedna

z najważniejszych osób 
w kierownictwie jednostki. 



ROLA I ZADANIA GŁÓWNY  KSIĘGOWEGO

Jako jedna z niewielu osób funkcyjnych 
Główny Księgowy ma określone prawa i obowiązki 

oraz formalne wymogi objęcia stanowiska
(w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego 

itp.), w akcie prawnym rangi ustawy – w ustawie                                
o finansach publicznych. 



ROLA I ZADANIA GŁÓWNY  KSIĘGOWEGO

Świadczy to o ogromnej wadze zagadnień będących 
w kompetencji Głównego Księgowego

Ustawa nie nakłada obowiązku spełnienia takich wymogów 
nawet na kierownika jednostki.



Rola i zadania

Głównego  Księgowego                                                       

w szkole i w centrum usług wspólnych



ROLA I ZADANIA GŁÓWNY  KSIĘGOWEGO

Stanowisko Głównego Księgowego sprawuje osoba, 
która przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prowadzenie 

księgowości całego jednostki, przedsiębiorstwa, czy firmy               
w której podjęła się pracować



ROLA I ZADANIA GŁÓWNY  KSIĘGOWEGO

Głównemu Księgowemu powierza obowiązki   i odpowiedzialność w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 
operacji gospodarczych i finansowych.



Szeroko pojętą rachunkowością jednostki / firmy

Sporządzaniem dokumentacji i sprawozdań

Ewidencją zdarzeń gospodarczych

Dysponowaniem kontami firmowymi

Zarządzaniem finansami, księgowością i administracją

Nadzorem nad realizacją procesów i procedur księgowych

Sprawami kadrowo – płacowymi

Współpracą z kontrahentami, bankami i innymi klientami

CZYM ZAJMUJE SIĘ GŁÓWNY  KSIĘGOWY



PREDYSPOZYCJE 

ZAWODOWE 



➢Cechy przywódcze

➢Samodzielność

➢Odpowiedzialność

➢Umiejętność realnej oceny sytuacji

➢Rzetelność

➢Uczciwość

➢Dokładność

➢Odporność na stres

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE 



Kompetencji, fachowości i uczciwości

Profesjonalizmu w każdym calu

Uzupełniania na bieżąco wiedzy

Doskonałej znajomości przepisów finansowo – podatkowych

Praktycznego wykorzystywania umiejętności

Drobiazgowej szczegółowości i perfekcyjnej doskonałości

Lojalności i dyskrecji

Zorganizowania, cierpliwości i opanowania

CZEGO OCZEKUJE SIĘ GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO?



Profesjonalnego nadzorowania pracy wielu osób bądź zespołów 

Umiejętności sporządzania i interpretowania analiz

Umiejętności logicznego myślenia

Umiejętności podejmowania decyzji 

Znajomości systemów komputerowych i nowoczesnych 
technologii

Znajomości języków obcych

Odporności i umiejętności radzenia sobie  ze stresem

DODATKOWE UMIEJETNOŚCI ?



Czy

Główny Księgowy

może być

kierownikiem 

jednostki? 



CZY GŁÓWNY  KSIĘGOWY MOŻE BYĆ 

KIEROWNIKIEM  JEDNOSTKI?

Czy Główny księgowy  może zastępować  

kierownika jednostki budżetowej?





CZY GŁÓWNY  KSIĘGOWY MOŻE BYĆ 

KIEROWNIKIEM  JEDNOSTKI?

NIE!!!
Nastąpi tu połączenie funkcji zarówno dysponenta środków 
publicznych, jaki płatnika, co jest niezgodne  z przepisami.

Powierzenie jednej osobie funkcji głównego księgowego 
(wykonującego dyspozycje środkami pieniężnymi), 

a z drugiej strony funkcji kierownika jednostki (dysponenta 
środków publicznych) spowoduje, że gospodarka finansowa 

jednostki zostanie pozbawiona kontroli.



Główne

Księgowe

i Główni

Księgowi

w optyce

statystycznej



Mężczyzn: 652 (13%)

Kobiet:  4500   (87%)

Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.  Próba: 5152 - głównych księgowych.
Ostatnia aktualizacja danych: marzec 2017.

PŁEĆ GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH



Wielkości  
firmy 

jednostki
kapitału firmy

OD CZEGO ZALEŻĄ ZAROBKI 

GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH ?

Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.  Próba: 5152 - głównych księgowych.
Ostatnia aktualizacja danych: marzec 2017.

Obszaru 
działalności   

firmy 
jednostki 

Innych 
czynników

Regionu 
zatrudnienia

Wykształcenia
Kompetencji 
Stażu pracy



Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.  Próba: 5152 - głównych księgowych.
Ostatnia aktualizacja danych: marzec 2017

ZAROBKI GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH

6 148 PLN

Co drugi główny księgowy otrzymuje pensję  od 

4 461 PLN do 8 857 PLN.
25% głównych księgowych zarabia poniżej 

4 461 PLN

Na zarobki powyżej 8 857 PLN brutto może 

liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych głównych 
księgowych 

6 148 PLN
Mediana 

50% osób zarabia mniej 50% osób zarabia więcej



31%

telefon 
komórkowy

21%

komputer 
przenośny

21%

szkolenia 
wybierane 

wg własnego 
uznania

27%

nie 
otrzymuje 
żadnych 

benefitów

DODATKOWE BENEFITY

Na jakie świadczenia pozapłacowe może liczyć główny księgowy?
Najczęściej otrzymywane przez głównych księgowych benefity.

Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.  Próba: 5152 - głównych księgowych.
Ostatnia aktualizacja danych: marzec 2017.
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• średni wiek pracownika zatrudnionego w księgowości -32 lata

• 25% wśród badanych to pracownicy  w wieku 24 lat i mniej

• 25% respondentów jest przynajmniej w wieku 37 lat

• najmłodszy pracownik ma lat 22, najstarszy lat 59

*Źródło: A. Szubierajska „Zawód głównego księgowego -wieloetapowe podejście”, praca magisterska.

WIEK KSIĘGOWYCH



Częstotliwość komunikowania się  w języku obcym

44

Źródło: A. Szubierajska „Zawód głównego księgowego -wieloetapowe podejście”, praca magisterska.

KOMPETENCJE JĘZYKOWE 



RZECZYWISTOŚĆ



JAK  JEST W RZECZYWISTOŚCI ?



http://www.experto24.pl/#inline_content


Dziękuję za uwagę


