KIM JEST WSPÓŁCZESNY KSIĘGOWY?
Raport z badania przeprowadzonego przez portal ksiegowiprzyszlosci.pl

Kraków, czerwiec 2013 r.

jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, w tym z 29
zamkniętych i 1 otwartego. Wypełnienie ankiety zajmowało przeciętnie 10 minut.

1. STRUKTURA KSIĘGOWYCH W POLSCE

Słowo od Redakcji

Księgowy w jaskini?
Zapowiadana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
druga transza deregulacji ma objąć zawody finansowe,
w tym usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Księgowi staną przed kolejnym wyzwaniem. Pracując
w branży, w którą od zawsze wpisane były zmiany: prawne,
technologiczne, powinni już sobie wyrobić umiejętność
błyskawicznej adaptacji do zmieniającego się otoczenia.
Postanowiliśmy sprawdzić, jak jest w rzeczywistości.
Zadaliśmy szereg pytań związanych z wykonywaniem
zawodu księgowego: od znajomości oprogramowania
biznesowego i języków obcych, po aspiracje zawodowe.
Zapytaliśmy m.in. o osławioną już deregulację zawodu
księgowego. Głosy jak zwykle są podzielone. Mimo to,
jedno ze stanowisk zdecydowanie przeważa. Które?
Odpowiedź znajdą Państwo w Raporcie.
Nie poprzestaliśmy na tematach stricte zawodowych.
Sięgnęliśmy głębiej, by znaleźć odpowiedź na pytanie,
kim we własnych oczach jest współczesny księgowy?
Ile jest w nim z pasjonata odkrywającego po godzinach
świat obrazów, dźwięków, zapachów i smaków? Ile
z konesera tego, co piękne i nieuchwytne? A ile z jaskiniowca zamkniętego w szarej szufladzie szablonowego
myślenia? Rzuciliśmy im więc wyzwanie zmierzenia się
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ze stereotypem ich zawodu. Czy wyszli z niego obronną
ręką? Oceńcie Państwo sami.
Zapraszamy do lektury. Wierzymy, że Raport przyniesie
wiele interesujących i nieraz zaskakujących odpowiedzi.

Redakcja portalu ksiegowiprzyszlosci.pl
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Brak prawnych regulacji w zakresie zawodu księgowego utrudnia szczegółową jego definicję i określenie
rzeczywistej liczby osób, które w nim pracują. Według
szacunków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, jest
to między 400 a 700 tys. osób. Tak duży rozrzut jest
również wynikiem szybko rozwijającej się branży usług
outsourcingowych w Polsce, gdzie coraz częściej znajdują
zatrudnienie młode osoby po studiach. Z tego powodu,
szeroko rozumiana branża księgowości została rozbita
na wiele wąskich działów z pracownikami specjalizującymi się w pewnym jej wycinku, którzy również zaliczani
są do grupy księgowych.
Oficjalne statystyki są zdecydowanie niższe. Samo
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce liczy ok. 22 tys.
członków. Dane Głównego Urzędu Statystycznego
wykazują, iż na I kwartał 2013 roku w kategorii „usługi
rachunkowe i doradztwo podatkowe” zarejestrowanych
było 42 250 podmiotów. Ministerstwo Finansów natomiast
informuje, że w Polsce 34 787 osób posiada świadectwo kwalifikacyjne, które w 2002 r. zostało zastąpione
certyfikatem księgowego (w posiadaniu 61 600 osób).
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Kim jest współczesny księgowy?

2.1. Medota badawcza
Badanie przeprowadzone zostało w dniach 3.0618.06.2013 r., za pomocą kwestionariusza ankiety udostępnionego na portalu ksiegowiprzyszlosci.pl. Wzięli
w nim udział czynni zawodowo księgowi z całej Polski,
posiadający dostęp do Internetu, którzy zalogowali się
na portal. Celem badania było naszkicowanie obrazu
tej branży, ukazanie trendów w niej panujących oraz
odpowiedź na tytułowe pytanie – „Kim jest współczesny księgowy?”. Kwestionariusz składał się z 30 pytań

Zdajemy sobie sprawę, że brak dostępu do Internetu
w dalszym ciągu może być wykluczający dla wielu
księgowych. Wciąż istnieje wąska grupa osób, która
prowadzi księgowość w tzw. formie papierowej. Istnieje
prawdopodobieństwo, że opinie tych osób nie zostały
uwzględnione w badaniu. Naszą ambicją było jednak dotarcie
do współczesnych księgowych – Księgowych Przyszłości,
którzy orientują się w nowościach technologicznych, dla
których Internet jest naturalnym narzędziem pracy. Stąd
też badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem
portalu ksiegowiprzyszlosci.pl, a dostęp do Internetu
był warunkiem niezbędnym do wypełnienia ankiety.

2.2. Osoby badane
W badaniu wzięło udział 135 osób, z czego 73% stanowiły kobiety, a 27% mężczyźni. Struktura wieku rozłożyła
się równo w przedziale 26-55. 48% respondentów miało
nie więcej niż 35 lat, z czego 5% nie ukończyło 25-ego roku
życia. Połowa ankietowanych mieściła się w przedziale
36-55 lat, a zaledwie 2% księgowych przekroczyła 56-sty
rok życia. Dane te mogą świadczyć, że w dalszym ciągu
zawód ten jest dość mocno sfeminizowany. W badaniu
nie potwierdził się jednak stereotyp, jakoby w tym zawodzie pracowały głównie osoby starsze.
Badani okazali się w większości doświadczonymi
księgowymi, z kilkunastoletnią, tj. 11-20 lat (48%) i kilkuletnią, tj. 3-10 lat (35%) praktyką w swoim zawodzie.
W mniejszości były osoby dopiero zaczynające pracę
w rachunkowości, tj. do 2 lat stażu pracy (8%), jak i te,
których doświadczenie zawodowe przekraczało 20 lat (9%).
Najwięcej respondentów prowadzi jednoosobową
działalność gospodarczą (30%) oraz pracuje w przedsiębiorstwach zatrudniających od 2 do 10 (27%) i od 11
do 50 (20%) osób. W przedsiębiorstwach średniej wielkości
pracuje 15% ankietowanych, a w dużych (minimum 250
pracowników) – 8% osób. W związku z tym, że zawód
księgowego jest zawodem międzybranżowym, nie dziwi
fakt, że najwięcej ankietowanych (52%) pracuje w dziale
księgowym firmy, urzędu czy instytucji. Wśród badanych
znaleźli się również pracownicy biur rachunkowych (27%),
samozatrudnieni księgowi prowadzący usługowo księgi
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rachunkowe (22%), pracownicy firm outsourcingowych
(4%) oraz osoby zatrudnione w księgowości w innej
formie (3%). 8% badanych zadeklarowało, że pracuje
w więcej niż jednym miejscu.

70%
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2. 3. Wyniki i interpretacja badań.
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W badaniu pytaliśmy m.in. o stanowiska, do jakich
dążą księgowi. Założyliśmy, że część osób może rozważać
kilka opcji, w związku z tym w pytaniu umożliwiliśmy
zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.
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Przebadaliśmy: specjalistów ds. rachunkowości
(18%), samodzielnych księgowych (33%), głównych
księgowych (37%), dyplomowanych księgowych (7%),
doradców podatkowych (4%), analityków finansowych
(3%), dyrektorów finansowych (6%) oraz inne osoby
pracujące na stanowiskach związanych z księgowością
(2%). Część osób (10%) zadeklarowało, że zajmuje więcej
niż jedno stanowisko pracy.

Cieszy fakt, że aż 76% badanych posiada wykształcenie wyższe, w tym znaczna większość z nich (64%)
ma wykształcenie kierunkowe z zakresu księgowości
(ekonomia, finanse, rachunkowość itp.). Wśród badanych znaleźli się również absolwenci kierunków
humanistycznych (6%) oraz technicznych (6%), w tym
przykładowo magister chemii z ukończonymi studiami
podyplomowymi z rachunkowości. Średnie wykształcenie zadeklarowało zaledwie 8% badanych, jednak 6%
z nich, ukończyło szkołę ekonomiczną i przeszło kursy
doszkalające i przygotowujące do zawodu.

11-12 LAT

Wykres nr 3. Odpowiedzi na pytanie: „Jakie wykształcenie Pan/i posiada?”
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Dodatkowo, ponad połowa osób (55%) wzięła udział
w kursach i szkoleniach w ośrodkach edukacyjnych
SKwP, a 33% zostało przyuczonych do zawodu w swoim
miejscu pracy.
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Wykres nr 1. Doświadczenie zawodowe mierzone w latach
z podziałem na płeć.
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Wykres nr 2.  Odpowiedzi na pytanie „Na jakim stanowisku obecnie
Pan/i pracuje?”
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Wśród najbardziej pożądanych stanowisk znalazły się
takie pozycje jak: główny księgowy (29%), biegły rewident
(24%) oraz dyrektor finansowy (23%). Popularnością
cieszyli się również: doradcy podatkowi (21%), audytorzy
księgowi (13%), dyplomowani (13%) i samodzielni księgowi
(10%). Nie dziwi fakt, że najmniejsze zainteresowanie
dotyczyło specjalistów ds. rachunkowości (4%) oraz
analityków finansowych (3%), gdyż są to początkowe
stanowiska pracy w tym zawodzie, a jak zobaczymy
w dalszej części raportu, księgowi są osobami niezwykle
ambitnymi i stale podnoszącymi swoje umiejętności.
13% badanych osiągnęło pozycję, do której dążyli. Najbardziej spełnieni czują się główni księgowi – 6% z nich
osiągnęło pozycję, która ich satysfakcjonuje.

Kim jest współczesny księgowy?

Wykres nr 4. Zestawienie odpowiedzi na pytanie „Do jakiego stanowiska Pan/i dąży?” ze stanowiskiem, jakie obecnie zajmuje respondent.
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Wszystko wskazuje na to, że księgowi nie poprzestają na pustych deklaracjach. Aż 75% badanych planuje
w najbliższym czasie wziąć udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe i aktualizujących wiedzę
z zakresu rachunkowości. Badani zamierzają rozpocząć
zarówno kierunkowe studia wyższe (10%) i podyplomowe
(25%), jak i wziąć udział w kursach przygotowujących
do egzaminów państwowych: na biegłego rewidenta

Zaskakującym jest, że zaledwie 29% badanych wzięło
udział w konferencji branżowej dotyczącej zagadnień
księgowych. Tak niski wynik można tłumaczyć jednak
brakiem czasu, bądź zgody przełożonego na wyjście
z firmy w trakcie pracy. Tego typu konferencje zazwyczaj
organizowane są w ciągu dnia roboczego.

25%

kierunkowe studia podyplomowe

9%

kurs IV stopnia certyﬁkacji na tytuł dyplomowanego księgowego
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raczej tak (43%)

Wykres nr 5. Odpowiedzi na pytanie: „W jakim kursie planuje
Pan/i wziąć udział w najbliższym czasie?”
50%

(20%) i doradcę podatkowego (14%) oraz innych szkoleniach z księgowości, organizowanych przez ośrodki
edukacyjne do tego uprawnione.
Ale to przyszłość… A jak wiemy, z planami różnie
bywa… Dlatego księgowych zapytaliśmy również o aktywności, w których brali udział w przeciągu ostatniego
roku. Okazało się, że aż 97% osób wzięło udział w szkoleniu podnoszącym kompetencje zawodowe. Co więcej,
47% ankietowanych sfinansowało kurs ze środków
własnych, a połowie respondentów szkolenie opłaciła
firma, w której pracują. 20% ankietowanych stale się
dokształca, tylko niecałe 2% uważa, że wystarczające
są te kompetencje, które już zdobyli.

50%

Wykres nr 7. Odpowiedzi na pytanie: „Czy wziąłby Pan/i udział
w konkursie z rachunkowości, sprawdzającym poziom znajomości
zagadnień księgowych, przeprowadzanym na platformie internetowej, pod patronatem SKwP?”

47%

40%

zdania na ten temat. Wynik ten może świadczyć o tym,
że konkurs przeprowadzony na platformie internetowej
nie wymaga dużego zaangażowania czasowego, a silna i znana organizacja patronująca przedsięwzięciu,
zwiększa jego atrakcyjność i wiarygodność. Deklaracje
te zostaną wkrótce przez nas zweryfikowane.
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Wykres nr 6. Odpowiedzi na pytanie dotyczące aktywności, w których brali udział respondenci w przeciągu ostatniego roku.
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Znajomość języków obcych to cenna umiejętność nie
tylko w pracy. Dlatego tylko 32% badanych deklaruje,
że nie zna żadnego innego języka niż ojczysty w stopniu
umożliwiającym swobodną komunikację. Zdecydowana większość osób posługuje się językiem angielskim
(59%). Ankietowani mówią również po rosyjsku (16%),
niemiecku (8%) i francusku (5%). Pojedyncze osoby
znają również hiszpański i języki skandynawskie (1%).

nie wiem (8%)

10%

kierunkowe studia wyższe

Jak widać na wykresie nr 6, księgowi również niechętnie brali udział w konkursach sprawdzających poziom
znajomości zagadnień z rachunkowości (4%). Jednak
aż 77% osób deklaruje, że wzięłoby udział w konkursie
przeprowadzonym na platformie internetowej, pod
patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Tylko 15% osób stwierdziło, że nie wystartowałoby
w tego typu konkursie, a 8% ankietowanych nie miało

inne

Kim jest współczesny księgowy?

Powszechnie wiadomo, że znajomość języków obcych podwyższa wartość pracownika na rynku pracy.
W czasach postępującej globalizacji oraz nieograniczonego przepływu informacji pracodawcy cenią sobie
takie umiejętności. Okazuje się jednak, że w pracy 44%
badanych posługiwanie się innym językiem niż ojczysty
nie jest wymagane. Tylko 12% księgowych wykorzystuje język obcy w codziennej pracy, a u 44% takie
umiejętności wcale nie są wymagane, ale traktowane
są przez pracodawcę, jako dodatkowy atut. Nie dziwi
więc, że zaledwie 13% badanych w przeciągu ostatniego
roku brało udział w kursie językowym.

60
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Wykres nr 8. Odpowiedzi na pytanie: „Jakimi językami posługuje się
Pan/i w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację?”
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Dla sprawnego i prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, księgowi powinni stale aktualizować
swoją wiedzę na temat zmieniających się przepisów
prawa, mających wpływ na wykonywanie zawodu. Ciągle
zmieniające się ustawy, nie ułatwiają im jednak tego
zadania… Dlatego zapytaliśmy o to, ile godzin w miesiącu poświęcają na aktualizowanie swojej wiedzy w tym
zakresie. Nie dziwi fakt, że wszyscy księgowi śledzą
nowości prawne. Zaskakującym jednak jest, że najwięcej
ankietowanych (39%) poświęca temu zadaniu zaledwie
od 1 do 4 godzin miesięcznie. 35% badanych nowości
prawne śledzi przez 5-10 godzin, a 8% osób przez 1115. Najbardziej skrupulatni księgowi (18%) poświęcają
na to zadanie więcej niż 16 godzin miesięcznie, co równa
się około 1/10 miesięcznego czasu pracy.
Aktualizując swoją wiedzę na temat zmieniających
się przepisów prawa, księgowi korzystają z różnych
źródeł informacji. Do najpopularniejszych należą portale branżowe (86%), strona internetowa Ministerstwa
Finansów (64%) oraz pozostałe media, inne niż Internet
(54%). Ponad połowa ankietowanych (63%) uczestniczy
w tym celu w szkoleniach, jednak w znacznej większości
są to szkolenia zewnętrzne (50%). Tylko dla 13% badanych kurs taki zorganizowała firma, w której pracują.
29% osób polega na wiedzy swoich współpracowników,
a 12% aktualizuje informacje dzięki producentom oprogramowania do księgowości.

KOMENTARZ EKSPERTA
„Prawie 40% badanych wskazała,
że aktualizowanie wiedzy dotyczącej
zmian przepisów prawa związanych z wykonywaniem zawodu księgowego zajmuje
im tylko od 1 do 4 godzin. Należałoby się
zastanowić, czy tym księgowym brakuje
czasu na tę aktualizację i dlatego tylko
tyle go poświęcają, czy też te kilka godzin
wystarcza im, gdyż np. zajmują się wąskim wycinkiem tematycznym w firmie.
Moim zdaniem to bardzo mało, żeby być
na bieżąco. Z pewnością taki wymiar
czasu nie wystarcza zwłaszcza głównym
księgowym bądź księgowym prowadzącym
biura rachunkowe, gdzie potrzebna jest
kompleksowa wiedza, przede wszystkim
z zakresu podatków, rachunkowości,
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”.
Wiesława Moczydłowska – ekspert z zakresu
rachunkowości i podatków, praktyk, autorka
licznych publikacji w prasie specjalistycznej,
wykładowca na wyższych uczelniach, kursach
i szkoleniach.

>16h (18%)
1-4h (39%)
11-15h (8%)
0h (0%)

Byliśmy również ciekawi, czy firmy, w których pracują
badani są otwarte na pomoc studentom w zdobyciu
pierwszego doświadczenia zawodowego. Dlatego zapytaliśmy księgowych m.in. o możliwość odbycia stażu,
bądź praktyki zawodowej w firmie, w której pracują.
Zaskakujące, że ponad połowa przedsiębiorstw (52%) nie
oferuje takiej możliwości. Studenci mogą zdobyć swoje
pierwsze doświadczenie w 44% firm. Część badanych
(4%) nie posiadało wiedzy na ten temat.
W związku z zapowiadaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości drugą transzą deregulacji, która ma objąć
zawody finansowe, nie mogliśmy księgowych nie zapytać
o ich stosunek do tej zmiany. Zdecydowana większość
ankietowanych (62%) jest przeciwna ustawie ułatwiającej dostęp do zawodu księgowego. Za jest jedynie 28%
ankietowanych, a co dziesiąta osoba nie ma zdania
na ten temat.

KOMENTARZ EKSPERTA
„Zdecydowana większość badanych
jest przeciwna lub raczej przeciwna deregulacji zawodu księgowego. Wynika
to zapewne z faktu, że księgowi obawiają się, że deregulacja może obniżyć
prestiż ich zawodu. Aby właściwie ocenić
samą koncepcję deregulacji zawodu
księgowego należałoby, moim zdaniem,
spytać o opinię również przedsiębiorców. W końcu to oni będą korzystać
z usług księgowych. Trzeba też wskazać
na ogromną rolę Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w rozwoju, budowaniu prestiżu i ochronie tego zawodu”.
Wiesława Moczydłowska

5-10h (35%)

Wykres nr 9. Odpowiedzi na pytanie: „Ile godzin w miesiącu zajmuje
Panu/i aktualizowanie wiedzy dotyczącej zmian przepisów prawa, mających wpływ na wykonywanie zawodu księgowego?”
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Wykres nr 10. Odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pan/i za deregulacją
zawodu księgowego?”

Elementem niezbędnym w pracy współczesnego księgowego jest program automatyzujący procesy księgowe,
co potwierdzili sami badani. Wszyscy respondenci korzystają z programów wspomagających ich pracę nawet,
jeżeli jest to tylko arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel.
Byliśmy ciekawi, na ilu systemach pracowali do tej pory.
Zaskakujące jest to, że prawie połowa używała więcej
niż czterech systemów (47%), wielu trzech (21%). Tylko
jednego programu używało zaledwie 4% respondentów.
Oznacza to, że księgowi muszą przyuczać się nowych
systemów przeciętnie kilka razy w ciągu swojej kariery.

60%

47%
40%

28%
20%
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Wykres nr 11. Odpowiedzi na pytanie: „Z ilu programów księgowych
korzystał/-a Pan/i w ciągu swojej kariery zawodowej?”

Kim jest współczesny księgowy?
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20%

formy pracy nie korzysta co dziesiąty respondent (10%).
Co istotne, prawie dwie trzecie księgowych chciałaby
mieć dostęp do programu księgowego przez Internet (66%)
logując się do systemu przez przeglądarkę internetową.
Obecnie możliwość pracy z każdego miejsca o dowolnej
porze ma 15% księgowych. Tyko 14% deklaruje, że nie
jest im to potrzebne.
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komputer stacjonarny (26%)
Wykres nr 12. Odpowiedzi na pytanie: „Które ze sposobów wymienionych poniżej, związanych z elektronizacją procesów i operacji
finansowo-księgowych, stosują Państwo obecnie?”

telefon komórkowy (21%)
tablet (11%)
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45%

40%

notebook (18%)
telefon stacjonarny (20%)
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17%

Wykres nr 14. Odpowiedzi na pytanie: „Jakie urządzenia wykorzystuje Pan/i w codziennej pracy?”
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Zakres wykorzystywania posiadanego oprogramowania w zakresie dekretacji jest zróżnicowany. W pełni
zautomatyzowane procesy księgowe ma prawie połowa
ankietowanych (45%), częściowe, czyli takie, w których
dekretacja odbywa się półautomatycznie – 35%. Wyłącznie przy dekretacji dokumentów z oprogramowania
korzysta 17% ankietowanych, a bez dekretacji pracuje
się w niewielu przypadkach (3%). Potwierdza to zatem,
że system księgowy jest naturalnym narzędziem pracy,
a księgowi wolą koncentrować się na merytorycznych
aspektach pracy, rutynę zrzucając na program.

24%

23%

25%

de

W dobie elektronizacji i rosnących wymagań przedsiębiorców w tym zakresie, zapytaliśmy badanych, o ich
stosunek do e-dokumentów. W praktyce księgowej najczęściej wykorzystuje się automatyzację przesyłania deklaracji (26%), przelewów (24%) oraz podpis elektroniczny
(23%). Zaskakuje fakt, że z e-faktury korzysta zaledwie
14% ankietowanych. Najrzadziej wykorzystywanym narzędziem jest system obsługi procesów pracy – workflow
(7%) oraz wirtualne rachunki bankowe (5%). Dane te
mogą świadczyć o tym, że księgowi wolno adaptują się
do wprowadzanych zmian. Musi upłynąć kilka lat zanim
zaczną korzystać z kolejnych, wprowadzanych przez Ministerstwo, udogodnień elektronizacji. Tendencję tę wyraźnie widać na wykresie nr 12. Najwięcej osób korzysta
z przelewów elektronicznych i e-deklaracji, które zostały
wprowadzone jako pierwsze oraz kolejno ze składania
pod dokumentami podpisu elektronicznego oraz wystawiania e-faktury. Systemy workflow, które od niedawna
są dostępne na rynku, dopiero zyskują na popularności.

26%

zy

Większość respondentów uważa, że dane księgowe
umieszczone w firmowym systemie informatycznym
są przechowywane bezpiecznie (89%). Wątpliwości
co do ich bezpieczeństwa ma mniej niż co dziesiąty
badany (7%). Nieznaczna część osób (4%) nie potrafi
ocenić swojego zaufania do programu księgowego.

Wraz z postępującą elektronizacją pojawia się tendencja
do wzrostu mobilności pracy. Zapytaliśmy księgowych
czy są na to gotowi – zarówno od strony technicznej,
jak i pod względem kultury pracy. Najwięcej księgowych
pracuje w jednym miejscu pracy, wykorzystując komputer
stacjonarny (26%). Zaledwie 4% używa przy wykonywaniu
obowiązków księgowego tabletów, a 11% smartfonów.
Z telefonów komórkowych (21%) korzystają niemal w tej
samej proporcji, co ze stacjonarnych (20%).

30%

pr

Firmy księgowe zwykle wybierają sprawdzone systemy dużych producentów. Na rynku programowania
do księgowości panują giganci (duże systemy ERP): SAP,
enova, Sage, Comarch. Zaledwie trzy wskazania dotyczyły rozwiązań informatycznych dedykowanych danej
firmie. Sporą popularnością cieszy się Mała Księgowość
Rzeczpospolitej (4%), która jest głównie programem dla
przedsiębiorców chcących rozliczać się samodzielnie.

Wykres nr 13. Odpowiedzi na pytanie: „W jakim zakresie oprogramowanie księgowe wspiera Pana/-i pracę?”

Kim jest współczesny księgowy?

Badanych zapytaliśmy również o to, czy mają możliwość
pracy poza firmą. Zdalnie może pracować połowa ankietowanych księgowych (50%), a dla części wymagane jest
uzgodnienie tego z przełożonymi (18%). Z powodu braku
dostępu do programu księgowego poza biurem, z takiej

Cloud computing (przetwarzanie i przechowywanie
danych w chmurze) w Polsce zaczyna być coraz bardziej
popularne, jednak na razie w branżach najbardziej innowacyjnych, związanych z nowoczesną technologią lub
marketingiem. Jak się okazuje ponad połowa księgowych
(52%) nie spotkała się z takim pojęciem.

Raport z badania przeprowadzonego przez portal ksiegowiprzyszlosci.pl
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KOMENTARZ EKSPERTA
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11,7%

„Producenci oprogramowania do księgowości wprowadzają na rynek rozwiązania cloud computing. Oprogramowanie w chmurze otwiera dla księgowych nowe możliwości
zarówno od strony logistycznej, jak i kosztowej. Pozwala prowadzić usługi logując się
do systemu przez przeglądarkę internetową, z dowolnego miejsca, o dowolnej porze.
Szybciej reagować na potrzeby klientów, a dzięki opłatom abonamentowym obniżyć koszty
eksploatacji. Rozwój oprogramowania w chmurze wprowadza nowe modele świadczenia
usług księgowych dla firm. Posługiwanie się przede wszystkim dokumentami, raportami
w formie elektronicznej, dostępnymi przez przeglądarkę… Przewidujemy, że ten sposób
pracy stanie się w najbliższych latach bardzo popularny. Nowocześni księgowi z pewnością szybko zagospodarują sposób korzystania z oprogramowania w chmurze, budując
swoją przewagę na rynku, komfort pracy dla siebie i dla firm, dla których pracują”.
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Jadwiga Wojtas – Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju w firmie Soneta Sp. z o.o., producenta oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova.
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Ale praca to nie wszystko! Dlatego księgowych
poprosiliśmy o wypowiedzenie się na temat relacji
ze swoimi współpracownikami oraz określenie swoich
zainteresowań. Co mile zaskakuje, wszyscy ankietowani
lubią swoją pracę! Mimo tego, że oddzielają życie zawodowe od prywatnego, większość pracuje z ludźmi,
których lubi i świetnie się z nimi dogaduje w pracy (17%)
i poza nią (8%). Z wysokości zarobków zadowolonych
jest zdecydowana większość księgowych (57%), niezadowolonych jest prawie jedna trzecia (30%), a 13% nie
potrafiło określić swoich odczuć.
Księgowym nie brakuje zainteresowań. Poza pracą
najczęściej poświęcają czas na literaturę (16%), podróże (13%), sporty (12%), film (11%). Księgowi oddają

11

się też gotowaniu (10%), słuchają muzyki (9%), chodzą
do teatru (5%).

fot
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Niektórzy spędzają czas bardzo ciekawie: na odtwarzaniu czasów średniowiecza, szkicowaniu, jeżdżąc
na motocyklu, żeglując czy organizując wyjazdy rowerowe.
Wśród odpowiedzi joga i zdrowy tryb życia mieszają się
ze wspinaczką wysokogórską i projektowaniem wnętrz.
Na realizowanie swoich pasji księgowi najczęściej
znajdują czas kilka razy w tygodniu (42%), a niektórzy
nawet codziennie (11%). Wniosek jest prosty: praca nie
zajmuje księgowym całego wolnego czasu, a po pracy
realizują swoje zróżnicowane zainteresowania.

Kim jest współczesny księgowy?
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Wykres nr 15. Odpowiedzi na pytanie: „Jakie są Pana/-i hobby i zainteresowania?”
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Poruszyliśmy również temat stereotypu, jako że wizerunek księgowego należy do jednego z najpopularniejszych
stereotypów zawodowych w polskim społeczeństwie.
Księgowi sami ocenili stereotyp dotyczący ich zawodu.
Stwierdzili, że w społeczeństwie polskim jak najbardziej
panuje przekonanie, że są nudni, pochyleni wyłącz-

(85%) oraz działanie zgodnie z kodeksem zawodowej
etyki obowiązującym w rachunkowości (79%). Kluczową
cechą charakteryzującą Księgowego Przyszłości jest
także posiadanie hobby i zainteresowań (70%).
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3. PODSUMOWANIE
Wykres nr 16. Odpowiedzi na pytanie: „Czy uważa Pan/i, że w społeczeństwie polskim panuje stereotyp dotyczący księgowego, jako
nudnej osoby w średnim wieku „przykutej” do biurka i nie widzącej
świata poza cyferkami?”

Wykres nr 17. Odpowiedzi na pytanie: „Czy uważa Pan/i, że ten stereotyp jest zgodny z rzeczywistością?”

nie nad księgami, nawet jeśli są elektroniczne (76%).
Jednocześnie zaznaczyli, że nie definiują ich okulary,
nieciekawe ubrania, brak zainteresowań. Zdecydowana większość uważa, że stereotyp księgowego nie jest
zgodny z prawdą (70%). Jednak, jako że stereotypy nie
biorą się znikąd, co piąty zna księgowego pasującego
do tego stereotypu (21%).

Nie dziwi fakt, że istotnym elementem wizerunku Księgowego Przyszłości jest kierunkowe wykształcenie (67%)
czy też doświadczenie (64%), ale zaskoczyć może chęć
posiadania realnego wpływu na rozwój firmy (61%). Cieszy,
że ponad połowa respondentów (61%) uważa, że Księgowy
Przyszłości powinien być dumny z wykonywanego zawodu.
Z Księgowym Przyszłości niewiele wspólnego ma koncepcja całkowitego oddania się pracy (1%), konserwatyzm
w poglądach (4%) czy nieuznawanie kompromisów (4%).

Jak widać, księgowy dawno już wyszedł z jaskini papierów, faktur i wąskotorowego myślenia. Pewnie nigdy
go tam nie było, tylko wtłoczyły go do niej wyobrażenia
i stereotypy. Tak czy inaczej obraz, który powstaje po analizie wyników naszego badania, ewidentnie przedstawia
księgowego jako specjalistę, stawiającego czoła coraz
to nowym wyzwaniom, płynącym z ciągle zmieniającej
się sfery prawnej, technologicznej, czy też rynku pracy.

Zdecydowana większość ankietowanych (74%) uważa się
za Księgowych Przyszłości. 20% respondentów ma jednak
problem z utożsamieniem się z tym pojęciem, a 6% osób
deklaruje, iż nie należy do tej grupy. Co ciekawe, wszystkie
spośród tych 6% osób uważają, iż Księgowy Przyszłości
stale podnosi swoje umiejętności, wykorzystuje nowoczesne oprogramowanie oraz działa zgodnie z kodeksem
zawodowej etyki w rachunkowości.

Poza cyklicznymi wyprawami w nieznane, inspirowanymi przez ewoluujące otoczenie (choć w polskich
realiach temu otoczeniu nieraz bliżej do rewolucji niż
ewolucji), nasz bohater znajduje jednak czas i energię
by żyć. I to żyć barwnie, z pasją. Wyniki badania wskazują,
że do księgowego warto się udać nie tylko po poradę
z zakresu rachunkowości. Jesteście na etapie wyboru
lektury na lato albo filmu w kinie? Po lekturze Raportu
na pewno wiecie już, kogo pytać o radę. Możecie być

Jako redakcja portalu ksiegowiprzyszlosci.pl, której
celem jest budowanie nowego wizerunku księgowego
i łamanie obecnie istniejącego stereotypu, nie mogliśmy nie zapytać badanych, co ich zdaniem powinno
cechować Księgowego Przyszłości i czy identyfikują się
z tym pojęciem. Okazuje się, że Księgowy Przyszłości
to przede wszystkim osoba, która stawia na ciągłe
podnoszenie swoich umiejętności (91%), jak również
wykorzystująca nowoczesne oprogramowanie (89%).
Bardzo ważne jest przy tym dobre wynagrodzenie

Jaskinia jest pusta!

Wykres nr 18. Odpowiedzi na pytanie „Jaki według Pana/i powinien
być Księgowy Przyszłości?” Odpowiedzi nie sumują się do 100%,
gdyż w pytaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

spokojni, nie będą to „Księgi Rachunkowe Rodziny
Soprano” ani „PIT-em i VAT-em”. Chociaż ta pierwsza
mogłaby być fascynująca dla znawców tematu...
Co więcej, okazuje się, że księgowym w dalszym ciągu
jest mało. Chętnie zajęliby się czymś jeszcze. Wygląda
na to, że drzemie w nich duch rywalizacji. Dlatego też
pomożemy im go rozbudzić! W najbliższych miesiącach
wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce
przeprowadzimy konkurs z rachunkowości skierowany
do księgowych i studentów kierunków ekonomicznych.
Zobaczymy, kto jest naprawdę Księgowym Przyszłości!
Szczegóły dotyczące konkursu będziemy publikować
na portalu www.ksiegowiprzyszlosci.pl.
Zapraszamy!
Redakcja portalu ksiegowiprzyszlosci.pl
.
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