Kształcenie:

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny
ul. POW 3/5, 90 – 255 Łódź
tel. 42 635 5356
www.eksoc.uni.lodz.pl
Kursy:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Łodzi
ul. Narutowicza 35, 90 – 125 Łódź
tel. 42 631 – 95 – 29, 631 – 95 – 23
www.lodz.skwp.pl

KSIĘGOWY
Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 331301

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oddział w Łodzi
ul. Wólczańska 51, 90 – 608 Łódź
tel. 42 632 – 28 – 17, 632 – 28 – 19
www.pte.lodz.pl

w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97 - 300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87

http://www.bb365.info/konkretnaksiegowa,newsy,wywiady,1500,0

w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

w Skierniewicach:
Piotrków Trybunalski 2014

ul. Jagiellońska 28, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Księgowy jest specjalistą, który zajmuje się
szeroko pojętą rachunkowością w firmie. Ilość
i rodzaj powierzonych obowiązków zaleŜy od
wielkości firmy i specyfiki branŜy, w której działa
organizacja.
−
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Zadania zawodowe:
aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań
finansowych według określonych standardów
(np. polska ustawa o rachunkowości, IFRS, US,
GAAP itp.);
dekretowanie i księgowanie dokumentów;
księgowanie i wyliczenia rezerw, wycen
walutowych, podatku odroczonego, rozliczeń
międzyokresowych kosztów itp.;
prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie
ich z kontami księgi głównej;
przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz
sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne
oraz dla instytucji zewnętrznych;
współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US,
ZUS, GUS, NBP);
przygotowywanie
przelewów
bankowych
i księgowanie wyciągów bankowych;
potwierdzanie
i
uzgadnianie
sald
z
kontrahentami.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Aby zostać księgowym naleŜy posiadać
wyŜsze wykształcenie ekonomiczne (specjalność:
rachunkowość lub finanse). Dobrze widziane są
dodatkowe
studia
podyplomowe,
licencje
i uprawnienia branŜowe. Ponadto wymagana jest
znajomość
międzynarodowych
standardów
rachunkowości.
Stanowisko, do którego warto dąŜyć w tym
zawodzie jest posada głównego księgowego. Taka
osoba nadzoruje juŜ wszystkie wydarzenia
finansowe w firmie, zarządzanie finansami,

księgowością, administracją. Organizuje i kieruje
zespołami podległych pracowników, dba o sprawne
funkcjonowanie działu i jego rozwój. Do jej zadań
naleŜy
rozwój
systemu
finansowego
przedsiębiorstwa i bezustanna kontrola jego
kondycji finansowej. Główny księgowy odpowiada
za stan dokumentacji, jej przechowywanie
i archiwizację, zajmuje się sprawami kadrowopłacowymi, współpracuje z bankami i innymi
klientami. Od osoby zatrudnionej na tym
stanowisku wymaga się biegłej znajomości
przepisów
finansowo-podatkowych,
celnych
i dewizowych. Jednak, aby zostać głównym
księgowym trzeba legitymować się długim
i bogatym doświadczeniem pracy w zawodzie.
Wymagania psychofizyczne:
Praca księgowego wymaga wysokich
umiejętności analitycznych i planistycznych.
Ponadto potrafią realnie oceniać sytuacje i są
osobami
samodzielnymi,
odpowiedzialnymi
i bardzo rzetelnymi. Praca ta wiąŜe się teŜ ze
względu na skalę odpowiedzialności z duŜym
stresem - wymaga odporności i silnych nerwów.
Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
Osoba pracująca w zawodzie księgowego
powinna charakteryzować się dobrym stanem
zdrowia. Pracę w zawodzie księgowego wykluczają
choroby psychiczne, zaburzenia osobowości,
niewyraźna wymowa, problemy w porozumiewaniu
się z otoczeniem oraz znaczne wady wzroku, które
nie mogą być skorygowane.
MoŜliwości i szanse zatrudnienia:
Miejscem pracy księgowego jest kaŜdy,
bank, firma, instytucja administracji lub inna.
Księgowi mogą teŜ oferować swoje usługi we
własnym biurze rachunkowym.. Obecnie od osób,

które chcą prowadzić działalność polegającą na
usługowym prowadzeniu ksiąg, wymagane jest
uzyskanie specjalnego certyfikatu wydawanego
przez Ministerstwo Finansów. Otrzymują go osoby,
posiadające 3-letnią praktykę w księgowości oraz
kierunkowe wykształcenie wyŜsze magisterskie.
Przysługuje on równieŜ tym, którzy odbyli 3-letnią
praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie
wyŜsze magisterskie oraz ukończyli studia
podyplomowe z rachunkowości. MoŜliwe jest
równieŜ uzyskanie go przez osoby, które posiadają
wykształcenie co najmniej średnie, 2-letnią
praktykę w księgowości i zdadzą egzamin
sprawdzający kwalifikacje w tym zakresie. Wraz
z wejściem w Ŝycie ustawy deregulacyjnej zniknie
konieczność spełnienia tych kryteriów. Jedynymi
warunkami uprawniającymi do prowadzenia ksiąg
rachunkowych będą: posiadanie pełnej zdolności do
czynności prawnych, niekaralność w zakresie
określonych
przestępstw
(tj.
przeciwko
wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi
gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za
czyn określony w rozdziale 9 ustawy
o rachunkowości), a takŜe posiadanie ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej. Na poziom usług
świadczonych przez biura rachunkowe wpływa
przede wszystkim doświadczenie i znajomość
najnowszych regulacji prawnych. Zniesienie
konieczności posiadania certyfikatu wydawanego
przez Ministerstwo Finansów nie zwolni nikogo
z konieczności pogłębiania swojej wiedzy w tym
zakresie. Dodatkowe szkolenia będą więc
niezbędne, a potwierdzenie ich ukończenia
certyfikatem, będzie dodatkowym atutem.
Płace:

W Polsce księgowy (samodzielny) zarabia
2600 PLN brutto. (źródło: www.moja-pensja.pl –
dostępna 06.05.2014r.)

