
KSIĘGOWY

KOD ZAWODU:
331301
(Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy)

INFORMACJA O ZAWODZIE:
Jeszcze kilkanaście lat temu zawód księgowego nie cieszył się specjalnym uznaniem w środowisku i społe-
czeństwie. A to dlatego, że jego rola ograniczała się do kontroli zgodności dowodów księgowych obrazują-
cych operacje gospodarcze w firmie, nie wiązała się zaś z kreatywnym zarządzaniem jej finansami. Obecnie 
stereotyp księgowego – nudziarza to już przeszłość, dziś księgowy nie tylko rozlicza bieżącą działalność firmy, 
ale ma też wpływ na decyzje dotyczące wyboru odpowiednich procedur rozliczeniowych, analizuje wpływ 
wykorzystania aktywów dla realizacji celów firmy i związane z tym koszty. Sposób zatrudniania pracowni-
ków, audyt wewnętrzny, doradztwo księgowe, zarządzanie finansami przedsiębiorstw czy controlling to także 
aspekty, które znajdują się w spektrum zainteresowania specjalisty księgowego. 

Zawód ten w swojej pierwotnej formie ograniczał się jedynie do funkcji rachunkowych, stąd nie było potrzeby 
tworzenia w nim specjalizacji. Natomiast dzisiaj, w obliczu różnorodnych zakresów czynności w zależności od 
działalności księgowego oraz od firmy, dla której pracuje, specjalizacja stała sie ona nieunikniona. Księgowy 
może zatem zajmować stanowiska takie jak np.: księgowy ds. rozrachunków, księgowy ds. rachuby, księgowy 
ds. kosztów czy księgowy bilansista.

OPIS ZAWODU:
Dziś księgowi to fachowcy, przez których ręce przepływają wszystkie pieniądze, jakie są obracane w danej firmie, 
mający znaczący głos dotyczący sposobu ich wydatkowania. 

Zajmują się przyjmowaniem faktur, wpisywaniem ich do systemu księgowego, rozliczaniem należności firmy, 
prowadzeniem, sprawdzaniem i analizowaniem rachunków oraz innych danych księgowych, a następnie anali-
zowaniem i wyciąganiem z nich informacji istotnych w procesie działalności firmy. Obowiązkiem każdego księ-
gowego jest także dopełnianie obowiązków przedsiębiorcy względem Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych i innych instytucji oraz klientów i kontrahentów firmy.

Najważniejsze w tym zawodzie są posiadane umiejętności i wiedza. Należy też pamiętać, że prowadzenie ksiąg 
rachunkowych to zajęcie bardzo odpowiedzialne i wymagające sumienności, rzetelności oraz terminowości. Po-
nadto, osoba rozliczająca wyniki działań wielu różnych działów firmy, powinna mieć wiedzę również z  innych 
dziedzin. 

ZADANIA ZAWODOWE:
• prowadzenie ewidencji księgowej i kasowej;
• prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości podmiotów gospodarczych;
• dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych;
• prowadzenie procesu uzgadniania rozrachunków i transakcji finansowych  

oraz rozliczanie operacji finansowych;
• księgowanie oraz rozliczanie faktur od dostawców i przygotowywanie płatności;
• prowadzenie bieżących rozliczeń z bankami i innymi instytucjami finansowymi;
• sporządzanie listy płac oraz przygotowywanie przelewów bankowych wynagrodzeń;



• rozliczanie należności wynikających z przepisów wewnętrznych, np. delegacje, zaliczki itp.;
• potwierdzanie sald należności i zobowiązań z kontrahentami oraz uzgadnianie rozrachunków, w tym także 

wyjaśnianie zaistniałych różnic;
• wystawianie zaświadczeń i dokumentów związanych z wynagrodzeniem oraz innych dokumentów rozlicze-

niowych;
• obsługiwanie programów księgowych w zakresie rozliczeń z ZUS;
• sporządzanie deklaracji podatkowych, tj. CIT, VAT oraz deklaracji ZUS;
• sporządzanie raportów finansowych;
• współpraca z klientami zewnętrznymi firmy, tj. dostawcami usług, kancelarią prawną, urzędami, biegłym 

rewidentem, itp.;
• przechowywanie dowodów księgowych oraz dbanie o prawidłowy obieg dokumentów finansowych;
• okresowa inwentaryzacja majątku firmy. 

ŚRODOWISKO PRACY:
Księgowy wykonuje pracę w pomieszczeniach biurowych, wyposażonych w komputer ze specjalistycznym 
oprogramowaniem finansowo-księgowym oraz dostępem do baz danych, Internetu. Musi sprawnie posługiwać 
się komputerem w zakresie obsługi pakietu biurowego, szczególnie arkusza kalkulacyjnego oraz baz danych. 

W swojej pracy większość czasu przebywa w pozycji siedzącej, dlatego jest narażony na  przewlekłe schorzenia 
kręgosłupa, natomiast wielogodzinna praca przy komputerze, może być powodem występowania wad wzroku, 
a także związana z ekspozycją na szkodliwe promieniowanie komputera. 

Księgowy swoją pracę wykonuje zazwyczaj indywidualnie, zdarza się jednak, że w większych firmach i insty-
tucjach, księgowi pracują w kilkuosobowych zespołach. Podejmują wówczas kontakty z innymi pracownikami 
księgowości i przełożonymi polegające głównie na uzgadnianiu i konsultacjach, co w przypadku różnicy zdań 
może rodzić konflikty.

Praca księgowego, mimo pozornej monotonii, jest w dużym stopniu stresująca, co wiąże się z dużą odpowie-
dzialnością za prawidłowe wykonywanie czynności zawodowych. Odpowiada on bowiem nie tylko za swoją 
pracę, ale i pośrednio za funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Spoczywa na nim odpowiedzialność zawodowa  
i karna.

Księgowy pracuje przeciętnie w wymiarze ośmiu godzin dziennie, jednakże w okresach bilansowych może być 
konieczne wydłużenie czasu pracy, a praca może odbywać się w dni wolne i świąteczne. 

Praca księgowego jest okresowo nadzorowana, aczkolwiek wykonane przez niego czynności podlegają stałej 
weryfikacji. Doświadczony pracownik merytoryczny może pełnić również funkcję kierownika. 

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE:
Wymagania stawiane dziś księgowemu są coraz wyższe, co wiąże się z  rosnącą pozycją tego zawodu. Specyfika 
pracy wymaga określonych cech osobowości i charakteru, wśród których najważniejsze to: staranność i uczci-
wość. Ponadto księgowemu przyda się dobra pamięć oraz analityczny i logiczny umysł. Pożądana jest także 
cierpliwość i wytrwałość, odporność emocjonalna i umiejętność współdziałania. Istotna jest także komunika-
tywność, choć nieco innego rodzaju niż np. na stanowiskach handlowych czy w działach public relations. Chodzi 
raczej o umiejętność precyzyjnej wymiany informacji z podwładnymi, kierownictwem i z pozostałymi osobami 
zatrudnionymi w firmie. Ma to istotne znaczenie dla prawidłowości ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych 
zachodzących w przedsiębiorstwie. Przydatne w pracy na stanowisku księgowego są predyspozycje urzędnicze 
i menedżerskie.

Praca księgowego nie wymaga wielkiego wysiłku fizycznego i zaliczana jest do prac lekkich. Wymagana jest 
tylko dobra sprawność wzroku oraz sprawność dłoni i palców. Wskazane jest dobre funkcjonowanie układów 
kostnego, mięśniowego, oddechowego czy krążenia. Istnieje możliwość zatrudnienia na tym stanowisku osób 
niepełnosprawnych z zaburzeniami pracy kończyn dolnych, a nawet poruszających się na wózku inwalidzkim, 
natomiast przeciwwskazaniem są niepodlegające korekcji wady wzroku oraz niepełnosprawność intelektualna. 



WARUNKI PODJĘCIA PRACY:
Przed 10 sierpnia 2014 r. do wykonywania zawodu księgowego konieczne było uzyskanie certyfikatu księgowego 
wydawanego przez Ministra Finansów. Do jego otrzymania uprawnione były osoby, które posiadały:

• co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku rachunkowość 
lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i pro-
gram kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość,  
w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia na-
ukowego doktora nauk ekonomicznych,

• 3-letnią praktykę w księgowości oraz wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość 
lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej,

• 2-letnią praktykę w księgowości i wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyli z wynikiem pozytywnym egza-
min sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Deregulacja dokonana ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 
regulowanych, wprowadziła szereg zmian między innymi w ustawie o rachunkowości.

Przede wszystkim zniosła konieczność zdawania egzaminu na certyfikat księgowy lub posiadania pozostałych, 
wymienionych wyżej kwalifikacji. W chwili obecnej prowadzić księgi rachunkowe mogą wszystkie osoby, które 
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie były karane za przestępstwa gospodarcze lub związane  
z księgowością albo podatkami.

Księgowość wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości. I choć niektórym księgowym do startu za-
wodowego wystarczy wykształcenie średnie ekonomiczne lub policealna szkoła księgowości, to prawdziwą karierę 
w tym zawodzie (np. stanowisko dyrektora finansowego) robi się po studiach wyższych, magisterskich uzyskanych 
na przykład na kierunku rachunkowość lub innym ekonomicznym pierwszego stopnia (licencjat) uzupełnionym 
studiami magisterskimi ze specjalizacją przydatną w księgowości. Wiele osób decyduje się także na ukończenie 
studiów podyplomowych pogłębiających wiedzę w węższej specjalizacji.

Wymagana jest bardzo dobra znajomość polskich przepisów, m.in. Ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego. 
Księgowy powinien biegle posługiwać się zintegrowanymi pakietami oprogramowania księgowo-finansowego. 

Ważna jest również dobra znajomość języków obcych, ponieważ firmy stawiają na pracowników, którzy potrafią 
porozumieć się z kontrahentami firmy z zagranicy. Najpopularniejsze są język angielski, niemiecki lub francuski, 
choć coraz częściej zdarzają się ogłoszenia nawet z tak egzotycznymi językami jak: fiński czy hinduski. 

Księgowy powinien ciągle dokształcać się w swoim zawodzie. Prawo dotyczące rachunkowości często się zmienia, 
podobnie jak i narzędzie wykorzystywane do pracy przez księgowych. Co roku pojawiają się nowe programy kom-
puterowe, które mogą znacznie ułatwić pracę.

Na terenie województwa świętokrzyskiego ekonomię studiować można na Politechnice Świętokrzyskiej na Wy-
dziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale 
Prawa, Administracji i Zarządzania, w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipiń-
skiego w Kielcach, w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach, w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Wydział Zamiej-
scowy w Kielcach oraz Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Księgowy to poszukiwany specjalista na rynku pracy. Wraz z rozwojem swoich kwalifikacji księgowy może liczyć 
na awans - po kilku latach praktyki może planować karierę jako główny księgowy, jako rewident, biegły rewident 
lub specjalista ds. controllingu. 

Księgowy może zostać zatrudniony w przedsiębiorstwie, gdzie jego praca polega na zarządzaniu finansami oraz 
różnymi sprawami administracyjnymi. W zakres obowiązków na takim stanowisku wchodzi również pośredni-
czenie między firmą a zewnętrznymi instytucjami, takimi jak banki czy urzędy. Innym miejscem pracy księgowe-



go może być także biuro rachunkowe. Osoba zatrudniona na takim stanowisku zazwyczaj odpowiada za opie-
kę nad kilkoma klientami lub przyjmuje pojedyncze zlecenia, np. na obliczenie składek, wypełnienie deklaracji 
podatkowych czy przygotowanie analizy finansowej. Inną możliwością kariery, na którą może zdecydować się 
księgowa lub księgowy jest założenie i prowadzenie własnego biura rachunkowego.
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