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1. Zatrudnienie skarbnika

Michał Łyszczarz, Grzegorz Dragon

1.1. Ogólna charakterystyka stanowiska skarbnika1

Stanowisko głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych należy do 
jednego z najbardziej odpowiedzialnych, ale też wyposażonych w szerokie kompetencje, 
stanowisk związanych ze sferą finansów publicznych. Odpowiedzialność za gospodarkę 
finansową jednostki sektora finansów publicznych ponosi kierownik tej jednostki, 
pamiętać jednak należy, że ustawa o finansach publicznych umożliwia powierzanie obo-
wiązków w zakresie gospodarki finansowej również pracownikom jednostki. Stosownie 
do treści art. 54 ust. 1 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 885 ze  zm.; dalej: FinPublU), głównemu księgowemu jednostki sektora finansów 
publicznych kierownik jednostki powierza, zarówno obowiązki, jak i odpowiedzialność 
w zakresie:
– prowadzenia rachunkowości jednostki,
– wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz 
– dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i  finansowych 

z  planem finansowym oraz kompletności i  rzetelności dokumentów dotyczących 
operacji gospodarczych i finansowych. 

W praktyce oznacza to, że skarbnik posiada najszerszą wiedzę na temat kondycji finan-
sowej jednostki samorządu terytorialnego, w której zostało mu powierzone stanowisko, 
a z tego powodu ma również największy, poza organem wykonawczym, wpływ na kształt 
i  rozwiązania przyjęte w budżecie jednostki. To właśnie skarbnik zajmuje się z  reguły 
koordynacją realizacji zadań poszczególnych komórek organizacyjnych podczas plano-
wania budżetowego. W konsekwencji do jego zadań należy również stałe kontrolowanie 
stopnia realizacji budżetu, a co za tym idzie, wykrywanie zagrożeń w postaci przekro-
czenia lub niewykonania budżetu. 

1 Autor: Michał Łyszczarz
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Oczywiście zadania skarbnika nie ograniczają się wyłącznie do ogólnego czuwania nad 
realizacją rocznych założeń finansowych, lecz są daleko bardziej szczegółowe, obejmując 
takie kwestie, jak naliczania wynagrodzeń, odprowadzanie składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne itd.

Zakres kompetencji, a co za tym idzie również odpowiedzialności skarbnika jest zatem 
niezwykle szeroki, a sam skarbnik jest osobą ważną z punktu widzenia ciągłości funkcjo-
nowania jednostki samorządu terytorialnego, zatem częste zmiany na tym stanowisku 
nie są dla samorządu korzystne. 

Zostało to również dostrzeżone przez ustawodawcę, w postaci wzmacniania odpowied-
nio pozycji skarbnika, bowiem jego odwołanie wymaga już zgody organu stanowiącego 
JST. Zastrzeżenie takie ma oczywiście na celu zapobieżenie zbyt częstym zmianom osób 
zajmujących stanowisko skarbnika, a  w  efekcie umożliwienie realizacji planów finan-
sowych w dłuższej perspektywie, często wykraczającej poza czteroletnie ramy kadencji 
organu wykonawczego. 

1.2. Wymagania kandydatów na skarbników2

 y  Pracownik samorządowy a skarbnik

Chcąc ustalić jakie kwalifikacje są wymagane od kandydatów na skarbników, należy za-
cząć od przeanalizowania zapisów nieobowiązującej już ustawy o pracownikach samo-
rządowych z 22.3.1990 r. (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.; dalej: PracSamU). 
Zgodnie bowiem z  powszechnie akceptowanym poglądem, ustawa ta wymagała, aby 
osoba zatrudniona na stanowisku skarbnika legitymowała się wyższym wykształceniem.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 PracSamU – pracownikiem samorządowym może być 
osoba, która: 
– jest obywatelem polskim,
– posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym 

stanowisku,
– ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta 

z pełni praw publicznych,
– posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. 

 y  Wykształcenie skarbnika

O  konieczności posiadania wyższego wykształcenia przez skarbnika stwierdził NSA 
w wyroku z 9.9.2008 r. (II OSK 887/08). 

2 Autor: Michał Łyszczarz
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Sąd podał w tym wyroku, iż zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy z 30.6.2005 r. (Dz.U. Nr 249, 
poz.  2104 ze  zm.; dalej: 2005FinPublU): „…przepisy dotyczące głównego księgowego 
stosuje się odpowiednio do głównego księgowego budżetu państwa, głównego księgowego 
części budżetowej oraz skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego)”. Artykuł 45 ust. 7 ustawy o finansach publicznych stanowi o stosowaniu 
odpowiednim przepisów dotyczących głównego księgowego do skarbnika (głównego 
księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego). Zastosowanie konstrukcji 
odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących głównego księgowego do skarbnika 
wymagało ustalenia zakresu odpowiedniego stosowania. Konstrukcja odpowiedniego sto-
sowania wymaga uwzględnienia regulacji przyjętej w art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z 22 marca 
1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.). 
Konstrukcja odpowiedniego zastosowania może dotyczyć wyłącznie kwestii nieuregulo-
wanych w  ustawie o  pracownikach samorządowych. Odpowiednie stosowanie to wpro-
wadzenie rozwiązań prawnych do kwestii prawnie nieuregulowanych. W  takim zakresie 
zatem można mówić o odpowiednim stosowaniu, przy tym odpowiednie stosowanie może 
uwzględniać cechy właściwe regulacji ustawy o pracownikach samorządowych. Uwzględ-
nienie cech właściwych prowadzi do wyznaczenia zakresu odpowiedniego stosowania, 
które oznaczać może, że niektóre przepisy dotyczące głównego księgowego nie będą miały 
zastosowania do skarbnika, niektóre przepisy będą stosowane z modyfikacją dostosowaną 
do materii ustawowej powołanej ustawy o  pracownikach samorządowych, niektóre zaś 
będą stosowane wprost. Regulacja w art. 3 ust. 4 pkt 2 powołanej ustawy o pracownikach 
samorządowych wymagań w zakresie wyższego wykształcenia wyłącza stosowanie art. 45 
ust. 2 pkt 4 powołanej ustawy o finansach publicznych”.

Należy zauważyć, iż regulacja przywołanego art.  45 ust.  2 pkt  4 nieobowiązującej już 
2005FinPublU stwierdzała, że głównym księgowym mogła być osoba spełniająca przy-
najmniej jeden z przedstawionych w tym przepisie warunków, czyli:
– 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,

– ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i  posiada co 
najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

– jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
– posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Przepis ten należało rozpatrywać w połączeniu z art. 45 ust. 7 2005FinPublU, którego 
przepisy dotyczące głównego księgowego stosuje się odpowiednio do głównego księ-
gowego budżetu państwa, głównego księgowego części budżetowej oraz skarbnika 
(głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego). Bezwzględne 
stosowanie przywołanej regulacji art. 45 2005FinPublU powodowałoby w konsekwencji, 
że warunek posiadania wyższego wykształcenia nie byłby konieczny dla powołania na 
stanowisko skarbnika. Uznanie jednak przez sąd, iż regulacji 2005FinPublU, dotyczącej 
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wymaganego od głównego księgowego wykształcenia nie stosuje się do skarbnika jed-
nostki samorządu terytorialnego, oznaczało jednocześnie, że od osób powołanych na to 
stanowisko wymagane było jednocześnie wyższe wykształcenie, stosownie do treści art. 3 
ust. 4 pkt 2 nieobowiązującej ustawy z 22.3.1990 r. o pracownikach samorządowych, na 
którego konstrukcję zwrócił uwagę sąd. NSA podzielił w tym zakresie pogląd wyrażony 
przez WSA w Opolu z 5.2.2008 r. (II SA/Op 582/07), od którego złożona została kasacja. 

Przytaczając stanowisko WSA sąd zauważył, iż ustawodawca ustalił gradację wymogów 
w  odniesieniu do poszczególnych grup pracowników samorządowych, wyodrębnio-
nych w  tym przepisie, przy czym najwyższe wymogi ustanowił wobec pracowników 
na najwyższych stanowiskach urzędniczych w  jednostkach samorządu terytorialnego, 
którzy powinni posiadać wykształcenie wyższe. Uregulowania dotyczące wymogów 
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych były przedmiotem oceny Trybunału 
Konstytucyjnego, który wyrokiem z 25.1.2005 r. (K 25/04, Dz.U. Nr 23, poz. 192 oraz 
OTK-A  2005, Nr  1, poz.  6), orzekł o  niezgodności z  art.  92 ust.  1 Konstytucji RP 
przepisu art.  20 ust.  2 PracSamU, zawierającego delegację w  zakresie ustalenia zasad 
wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych tej grupy pracowników, jak i przepisu § 3 
pkt  3 rozporządzenia Rady Ministrów z  23.2.2003  r. w  sprawie zasad wynagradzania 
i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach 
gmin, starostwach powiatowych i  urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr  33, poz.  264) 
wydanego na podstawie tejże delegacji i  ustalającego wymóg wyższego wykształcenia 
dla pracowników samorządowych. W  uzasadnieniu tego wyroku Trybunał podkreślił 
celowość ustawowego uregulowania zasad naboru pracowników jednostek samorządu 
terytorialnego oraz konieczność precyzyjnego ustalenia kryteriów łączących możliwość 
zajmowania określonego stanowiska z  wykształceniem uznawanym za gwarantujące 
należyte sprawowanie funkcji w  administracji. Wskazując na zadania samorządu 
terytorialnego, polegające na wykonywaniu zadań publicznych, Trybunał stwierdził, 
że do wykonywania tych zadań, związanych z obsługą, zarówno podmiotów zewnętrz-
nych, jak i  wewnątrz samych jednostek samorządowych, wyznaczone powinny być 
osoby spełniające najwyższe wymogi kwalifikacyjne, w  tym posiadające wykształcenie 
adekwatne do zajmowanych stanowisk. Konieczność tę uzasadnił faktem lawinowego 
przyrostu regulacji prawnych, skomplikowaniem spraw wymagających rozstrzygnięcia 
oraz wymaganiami stawianymi przez uczestnictwo Polski we Wspólnotach Euro-
pejskich, jak również przez Parlament Europejski w  przyjętym 6.9.2001  r. – Kodeksie 
dobrej administracji. W wyniku powyższego wyroku, przepisem art. 1 pkt 1 lit. b ustawy 
z 26.5.2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy z 12.10.1994 r 
o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.; 
dalej: SamKolOdwołU) i  ustawy z  7.9.1991  r. o  systemie oświaty (t.j.  Dz.U. z  2004  r. 
Nr 256, poz. 2572; dalej: SysOśwU) począwszy od 7.8.2005 r. zmieniono przepis art. 3 
PracSamU, wprowadzając zapis w  brzmieniu obowiązującym i  aktualnie, obejmujący 
także przepis ust. 4, zawierający wymóg posiadania wyższego wykształcenia przez osoby 
zajmujące stanowiska kierownicze w  jednostkach samorządu terytorialnego. Przyjęcie 
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powyższego unormowania w  tak ustalonym brzmieniu pozwala na stwierdzenie, że 
ustawodawca podzielił wyrażoną przez Trybunał Konstytucyjny tezę o  konieczności 
zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych osób o najwyższych kwalifikacjach w celu 
zapewnienia należytego wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego 
w obecnych realiach ich funkcjonowania.

Analizując przepisy ustawy o  pracownikach samorządowych sąd wskazał, że ustawo-
dawca nie zamieścił w niej przepisów wskazujących, które ze stanowisk są stanowiskami 
kierowniczymi w rozumieniu ustawy, powierzając określenie ich wykazu Radzie Mini-
strów na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 3 ust. 5. W tabeli II, zawartej w za-
łączniku Nr 3 do wydanego na podstawie tej delegacji rozporządzenia Rady Ministrów 
z 2.8.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnio-
nych w urzędach gmin, starostach i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 
ze zm.; dalej: ZasWynPracSamR) określono stanowiska pracownicze w urzędach gmin, 
miast (miast na prawach powiatu), wśród których w dziale II pkt 5 wymieniono również 
stanowisko skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu).

Sąd wywodził, że treść przywołanych uregulowań ustawy o pracownikach samorządo-
wych oraz przepisów wykonawczych jest klarowna, a sens wyznaczony jednoznacznym 
brzmieniem art. 3 ust. 4 jasny i oczywisty. Wynika z niego, że osoba zajmująca stanowi-
sko skarbnika gminy winna posiadać wykształcenie wyższe. Ustawa ta nie zawiera przy 
tym żadnych uregulowań, które uzasadniałyby możliwość odstępstw od reguły określo-
nej w ostatnio powołanym przepisie.

Przechodząc do oceny uregulowań zawartych w  ustawie z  30.6.2005  r. o  finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.; dalej: 2005FinPublU), pod kątem usta-
lenia, czy stanowią one podstawę do zignorowania kategorycznego zapisu wynikającego 
z  art.  3 ust.  4 pkt  2 PracSamU w  odniesieniu do skarbnika gminy, sąd wywodził, że 
zgodnie z brzmieniem art. 45 ust. 2 pkt 4 2005FinPublU, głównym księgowym może być 
osoba, która 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 (lit.  a), 
ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i  posiada co naj-
mniej 6-letnią praktykę w księgowości (lit. b). Cytowany przepis art. 45 2005FinPublU 
zawiera jednocześnie w ust. 7 zapis, że przepisy dotyczące głównego księgowego stosuje 
się odpowiednio do głównego księgowego budżetu państwa, głównego księgowego 
części budżetowej oraz skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego).

Na gruncie powyższych unormowań zawartych w  2005FinPublU bezspornym jest, że 
reguluje ona kwestie dotyczące wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących stanowi-
sko głównego księgowego we wszystkich jednostkach sektora finansowców publicznych. 
Określone tą ustawą wymagania dotyczące wykształcenia tych osób uwzględniają 
niewątpliwie specyfikę wykonywania zawodu księgowego i  sprowadzają się do spre-
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cyzowania, że ma to być wykształcenie o kierunku ekonomicznym, przy czym – poza 
wykształceniem wyższym, określonym w art. 45 ust. 4 lit. a – ustawodawca dopuszcza 
również w art. 45 ust. 4 lit. b posiadanie wykształcenia średniego, jednak pod warun-
kiem co najmniej 6-letniego stażu pracy w księgowości.

W porównaniu z wynikającym z art. 3 ust. 3 pkt 2 PracSamU, warunkiem posiadania 
przez skarbnika gminy wyższego wykształcenia, określone w  2005FinPublU wymogi 
kwalifikacyjne w odniesieniu do głównych księgowych są z jednej strony bardziej libe-
ralne, gdyż przewidują możliwość posiadania wykształcenia innego niż wyższe, z drugiej 
jednak strony są bardziej radykalne, gdyż zawężają wykształcenie wyższe do wykształce-
nia kierunkowego – ekonomicznego.

Dokonując oceny wzajemnej relacji obu uregulowań sąd wskazał, że zawarte są one w ak-
tach rangi ustawowej. Ustawy zwykle są sobie równe co do swej mocy. Równorzędność 
zaś obu ustaw nakazuje, przede wszystkim odróżnić uregulowanie, które jest świadomie 
przyjętym przez ustawodawcę modelem ogólnym, od uregulowania, które jest świa-
domie przezeń dokonanym rozstrzygnięciem szczegółowym. Rozważenia wymagała 
kwestia, czy zakres podmiotowy ustawy o finansach publicznych krzyżuje się z zakresem 
podmiotowym ustawy o pracownikach samorządowych w części, w jakiej zawiera unor-
mowania dotyczące wymagań kwalifikacyjnych stawianych skarbnikowi gminy i  czy 
w związku z  tym zachodzi kolizja przepisów tych aktów prawnych. Sąd podkreślił, że 
należało przede wszystkim ustalić, czy występuje sytuacja, w  której ten sam stan fak-
tyczny daje się podciągnąć pod więcej niż jeden przepis prawa. Jeśli co najmniej dwie 
normy w  swoich hipotezach zawierają wszystkie elementy stanu faktycznego, o  który 
chodzi, to kolizja taka podlegałaby usunięciu przy zastosowaniu wykładni lex specialis 
derogat legi generali, eliminującej pozorny zbieg przepisów i, w konsekwencji, obowiązek 
stosowania normy szczególnej przy całkowitej eliminacji normy ogólnej. Zdaniem sądu, 
ocenę wzajemnej relacji uregulowań obydwu wskazanych ustaw implikuje treść przepisu 
art. 45 ust. 7 2005FinPublU, nakazująca w odniesieniu do skarbnika (głównego księgo-
wego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) odpowiednie stosowanie przepisów 
dotyczących głównego księgowego. W kontekście tego przepisu nie ulega wątpliwości, 
że art. 45 ust. 4 lit. a  i b 2005FinPublU i omówiony już wcześniej przepis art. 3 ust. 4 
pkt 2 PracSamU nie pozostają wobec siebie w relacji przepisu – odpowiednio – szcze-
gólnego i  ogólnego, co implikowałoby konieczność stosowania wykładni lex specialis, 
i w związku z tym stosowania normy, której hipoteza jest węższa. Podkreślić trzeba, że 
w art. 45 ust. 7 2005FinPublU ustawodawca posłużył się sformułowaniem „stosuje się 
odpowiednio”, które oznacza, że przepisy odnoszące się do głównego księgowego mogą 
być stosowane do skarbnika po odpowiedniej modyfikacji. Zważywszy, że uregulowania 
dotyczące skarbnika gminy w zakresie wymaganych kwalifikacji zawarte są w PracSamU, 
przyjęty przez ustawodawcę zabieg legislacyjny, polegający na zamieszczeniu właśnie 
w 2005FinPublU nakazu odpowiedniego stosowania do skarbnika przepisów tejże usta-
wy, oznacza konieczność respektowania na gruncie przepisów 2005FinPubl rozwiązań 
prawnych przyjętych w PracSamU. Spostrzeżenie to pozostaje w zgodzie z ustaleniami 
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teorii prawa, dotyczącymi konstrukcji „odpowiedniego” stosowania prawa. Jak przyjmu-
je się w doktrynie, posłużenie się tą konstrukcją może prowadzić do stosowania prze-
pisów aktu posiłkowego ze zmianami i  modyfikacjami, których potrzebę uzasadniają 
właściwości przedmiotu regulacji3. Przy założeniu racjonalności działania ustawodawcy, 
zasadnym jest w  tym miejscu stwierdzenie, że zamieszczenie przepisu art.  45 ust.  7 
w 2005FinPublU było zabiegiem celowym, zmierzającym do zapobieżenia dostrzeganej 
przez ustawodawcę możliwości kolizji przepisów tej ustawy z przepisami PracSamU.

Sąd stwierdził, że określone w art. 45 ust. 7, 2005FinPublU – odpowiednie stosowanie jej 
przepisów do skarbnika oznacza, że niektóre przepisy tego aktu będą miały zastosowanie 
wprost, inne natomiast wcale, przy czym to odpowiednie stosowanie może mieć miejsce 
tylko wówczas, gdy ustawa o pracownikach samorządowych danej kwestii nie reguluje. 
Jedynie w taki sposób, przy ewentualnym zastosowaniu wykładni funkcjonalnej i celo-
wościowej obok wykładni językowej, co sugerowała gmina w odpowiedzi na skargę, dają 
się prawidłowo odczytać rzeczywiste intencje racjonalnego ustawodawcy.

Przepisy 2005FinPublU są zatem przepisami odrębnymi w  stosunku do przepisów 
PracSamU, co  – stosownie do treści art.  45 ust.  7 2005FinPublU  – należy rozumieć 
w ten sposób, że mają one charakter dookreślający. Jeśli zatem w PracSamU mowa jest 
o wymogu posiadania przez skarbnika gminy wykształcenia wyższego, to stosowany od-
powiednio przepis art. 45 ust. 2 pkt 4 lit. a 2005FinPublU precyzuje, że powinny to być 
studia ekonomiczne: jednolite magisterskie bądź zawodowe, jak również uzupełniające 
magisterskie albo podyplomowe. 

Jak wynika z podzielonego przez Naczelny Sąd Administracji stanowiska WSA w Opolu, 
z obowiązujących wówczas przepisów wynikała konieczność posiadania przez skarbnika 
wyższego wykształcenia, przy czym konkretny, wymagany kierunek, był już dookreślony 
przepisami wówczas obowiązującej 2005FinPublU.

Podkreślić jednak należy, iż przytoczony wyrok NSA zapadł na gruncie nieobowiązują-
cego już stanu prawnego, a w chwili obecnej nie da się już obronić tezy, iż skarbnikiem 
może być wyłącznie osoba posiadająca wyższe wykształcenie. 

Warto tutaj przytoczyć stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
zaprezentowane w  piśmie z  10.4.2009  r. w  sprawie kwalifikacji głównych księgowych 
budżetu (BMK-0660–557-e:1057/2009/MP): „…w  świetle zasady ukształtowanej na 
gruncie art. 6 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 
Nr 223, poz. 1458), pracownikiem samorządowym może być osoba, która: jest obywate-
lem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 (pkt 1); ma pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (pkt 2); posiada kwalifikacje zawodowe 
wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku (pkt 3).

3 por. Nowacki J., „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, PiP 1964, z. 3, s. 370–371
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Jednocześnie wobec pracowników samorządowych, dla których podstawę zatrudnienia sta-
nowi powołanie, ustawodawca w art. 6 ust. 2 tejże przesądza, że może nim być osoba, która 
spełnia przytoczone powyżej wymagania oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

Tym samym, wobec pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie powoła-
nia, czyli m.in. skarbników gmin, skarbników powiatów, skarbników województw, ustawo-
dawca nakłada – w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych – obowiązek 
legitymowania się kwalifikacjami zawodowymi wymaganymi do wykonywania pracy na 
tym stanowisku [stanowisku skarbnika (głównego księgowego budżetu) danej jednostki 
samorządu terytorialnego]. Mając na względzie ogólny charakter ww. dyspozycji, za 
uzasadniony należy uznać pogląd o konieczności odpowiedniego stosowania wobec danej 
grupy pracowników unormowań (przepisów szczególnych) precyzujących wymagania kwa-
lifikacyjne stawiane skarbnikom (głównym księgowym budżetu), takich jak art. 45 ustawy 
z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Przepis 
art. 45 ww. aktu normatywnego reguluje bowiem zakres obowiązków i kompetencje głów-
nego księgowego jednostki sektora finansów publicznych oraz określa warunki konieczne 
do zajmowania tego stanowiska.

Ponadto, zgodnie z  art.  45 ust.  7 ustawy o  finansach publicznych, przepisy dotyczące 
głównego księgowego stosuje się odpowiednio do skarbnika (głównego księgowego budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego).

Za przedstawionym powyżej kierunkiem interpretacji przemawiają również uregulowania 
zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398). W tabeli III wyszczególniającej sta-
nowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostach powiatowych, 
w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powo-
łania  – odnośnie do minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla stanowisk skarbnika 
(głównego księgowego budżetu) danej jednostki samorządu terytorialnego (vide lp. 2 oraz 
5–7) zostało zawarte odesłanie do odrębnych przepisów”.

Z przedstawionego stanowiska wynika zatem ogólna zasada, iż w odniesieniu do skarbni-
ków jednostek samorządu terytorialnego stosujemy wymogi określone w 2005FinPublU. 
Zasada ta oczywiście zachowuje swoją aktualność, z tym zastrzeżeniem, że przywołaną 
przez Ministerstwo ustawę o finansach publicznych z 30.6.2005 r. zastąpiła nowa ustawa 
o finansach, z 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.; dalej: FinPublU). W konse-
kwencji, wymogi kwalifikacyjne stawiane przed osobami określa obecnie art. 54 ust. 2 
FinPublU. Z  przepisu tego wynika, że głównym księgowym może być osoba, która 
spełnia jeden z przedstawionych poniżej wymogów:
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 
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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; 
3)  nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospo-

darczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wia-
rygodności dokumentów lub za przestępstwo; 

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

5)  spełnia jeden z poniższych warunków: 
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe stu-

dia 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;

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepi-
sów;

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

Przepis ten należy rozpatrywać w  kontekście art.  54 ust.  8 FinPublU, stosownie do 
którego przepisy dotyczące głównego księgowego stosuje się odpowiednio do skarbnika 
(głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego). 

Przywołana regulacja art. 54 ust. 2 uszczegóławia zatem wymogi ustalone dla skarbnika 
w art. 6 ust. 1 i 2 PracSamU, stosownie do których można ubiegać się o powołanie na to 
stanowisko, jeżeli kandydat:
– jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3, co do których kierownik 

jednostki, o której mowa w art. 2, upowszechniając informacje o wolnych stanowi-
skach urzędniczych, w  tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje 
stanowiska, o  które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii 
Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzyna-
rodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia za-
trudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, osoba nieposiadająca 
obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wyko-
nywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu 
władzy publicznej i  funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów pań-
stwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem okre-
ślonym w przepisach o służbie cywilnej,

– ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
– posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym 

stanowisku,
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– nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Jak wynika z powyższego, obecnie kandydat na skarbnika nie musi posiadać wyższego 
wykształcenia, jeżeli spełnia któryś z  pozostałych wymogów określonych w  ustawie 
o finansach publicznych. 

1.3. Tryb powoływania skarbników4

1.3.1. Uregulowania prawne stosunku pracy skarbnika
Stosunek pracy skarbnika gminy regulują przepisy kilku ustaw. Zaliczamy do nich 
przede wszystkim: ustawę z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 
ze zm.; dalej: KP), ustawę z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, 
poz. 1458 ze zm.; dalej: PracSamU) oraz ustawę z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594; dalej: SamGminU). Artykuł 4 ust. 1 pkt 2 PracSamU jed-
noznacznie wskazuje, że skarbnik gminy zatrudniony jest na podstawie powołania.

Regulacje dotyczące samego powołania znajdują się w art. 68–72 KP. Zgodnie z art. 68 
§ 1 KP, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określo-
nych w  odrębnych przepisach. Tym odrębnym przepisem w  stosunku do skarbników 
gminy jest art. 18 ust. 2 pkt 3 SamGminU, stanowiącym, że do wyłącznej właściwości 
rady gminy należy powoływanie i  odwoływanie na wniosek wójta skarbnika gminy, 
który jest głównym księgowym budżetu.

Powołanie skarbnika jest swoistym dualizmem prawnym, gdyż łączy w sobie, zarówno 
elementy stosunku pracy między osobą powołaną a pracodawcą oraz czynność admi-
nistracyjnoprawną, jaką jest podjęcie uchwały przez organ stanowiący gminy. Należy 
wskazać, że zgodnie z art. 7 PracSamU, czynności z zakresu prawa pracy za urząd gminy 
wykonuje w stosunku do skarbnika, wójt (burmistrz, prezydent miasta). Stąd też wynika 
jednoznacznie, że pracodawcą skarbnika gminy jest stosownie: urząd gminy, urząd miej-
ski lub urząd miasta. Oznacza to, że pracodawcą nie jest wójt, ani również gmina. Takie 
określenie pracodawcy w  ustawie o  pracownikach samorządowych niejednokrotnie 
rodziło wątpliwości oraz nieścisłości, m.in. w postępowaniach sądowych. To, że urząd 
gminy jest jednostką organizacyjną pozwala jednak na stwierdzenie, że jednostka posia-
da zdolność sądową oraz zdolność procesową. Określenie urzędu gminy jako pracodaw-
cy pracowników samorządowych oznacza również, że wszystkie dokumenty dotyczące 
zatrudnienia danego pracownika powinny być dokonywane w  imieniu urzędu, a  nie 
np. wójta.

4 Autor: Grzegorz Dragon


