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Wstêp
Rachunkowoœæ to jak wiadomo nie tylko suche dane liczbowe, ale realna wiedza, która umo¿liwia podejmowanie decyzji dotycz¹cych losów
przedsiêbiorstw. Rachunkowoœæ nie mog³aby istnieæ bez wykwalifikowanych ksiêgowych, przetwarzaj¹cych fakty i zdarzenia, które maj¹ miejsce
w przedsiêbiorstwie, w zagregowane informacje liczbowe. Ksiêgowi nie
tylko ksiêguj¹ operacje gospodarcze i uzgadniaj¹ konta. Coraz czêœciej
ksiêgowi obejmuj¹ stanowiska dyrektorów finansowych, zasiadaj¹c w zarz¹dach spó³ek, uczestnicz¹c w tworzeniu strategii jednostki gospodarczej i decyduj¹c o jej losie.
Rola ksiêgowych, choæ zawsze niezwykle istotna, zaczê³a byæ doceniana w Polsce dopiero w ostatnich latach. Wraz z przyst¹pieniem Polski
do Unii Europejskiej oraz przyjêciem przez Polskê mo¿liwoœci stosowania
Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej wzros³y wymagania inwestorów co do jakoœci danych finansowych, dobrej organizacji finansowej oraz przejrzystoœci sprawozdañ. Wspó³czesny ksiêgowy, aby osi¹gn¹æ sukces, nie mo¿e odznaczaæ siê „jedynie” doskona³¹
znajomoœci¹ rachunkowoœci oraz prawa podatkowego. Nowoczesny ksiêgowy musi ponadto posiadaæ wiele dodatkowych umiejêtnoœci i charakteryzowaæ siê odpowiedni¹ postaw¹ zawodow¹.
Celem artyku³u jest przedstawienie proaktywnoœci jako niezbêdnej
postawy w pracy nowoczesnego ksiêgowego. W³aœciwoœæ tê odniesiono
do typowych obowi¹zków i zadañ ksiêgowego, a tak¿e do szczebli kariery zawodowej ksiêgowych zaproponowanych przez Stowarzyszenie
Ksiêgowych w Polsce. Metody badawcze wykorzystane w artykule to
analiza pojêæ oraz metoda analizy i konstrukcji logicznej.

1. Istota i znaczenie proaktywnoœci
Zgodnie z The American Heritage Dictionary of the English Language
[2009] „proaktywny” to dzia³aj¹cy z wyprzedzeniem, po to, aby radziæ so*
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bie z nieprzewidzianymi trudnoœciami, przewiduj¹cy. To tak¿e „d¹¿¹cy
do inicjowania zmian i kontroluj¹cy sytuacjê, a nie jedynie reaguj¹cy na
ni¹” [Collins English Dictionary, 2003].
Proaktywnoœæ mo¿na rozpatrywaæ na dwa sposoby – jako cechê
osobowoœci i wewnêtrzn¹ postawê oraz jako sposób zachowania [Unsworth, Parker, 2003]. Proaktywnoœæ jako cecha osobowoœci to „relatywnie
sta³a tendencja do wywo³ywania zmiany w œrodowisku” [Bateman,
Crant, 1993, s. 103]. To osobowa sk³onnoœæ do zachowañ proaktywnych.
Proaktywnoœæ w odniesieniu do zachowania cz³owieka oznacza aktywnoœæ zorientowan¹ na wyniki. W zachowaniu proaktywnym pracownicy
s¹ antycypacyjni i nastawieni na przysz³oœæ oraz na dzia³anie na rzecz
przedsiêbiorstwa. Jest to szczególna forma zmotywowanego i uwa¿nego
dzia³ania w pracy [Grant, Ashford, 2008, s. 7–9]. Zachowanie proaktywne
nastawione jest na identyfikacjê i zg³êbianie szans oraz podejmowanie
kroków przeciw potencjalnym problemom lub zagro¿eniom [Bussiness
Dictionary, 2013]. J. Penc [2011, s. 125] podaje nawet szersz¹ definicjê tego
sformu³owania, gdzie proatywnoœæ oznacza wolne dzia³anie, polegaj¹ce
nie tylko na rozpoznawaniu zagro¿eñ i ich œwiadomym, aktywnym
uprzedzaniu, ale tak¿e na podejmowaniu dzia³añ niezale¿nych, staj¹cych
siê celem samym w sobie. Jest to zatem autonomiczne i samodzielne stawianie sobie celów, które stanowi¹ wyzwanie, i ich konsekwentna realizacja. Dzia³ania proaktywne inicjowane s¹ przez samego zainteresowanego w ramach œrodowiska pracy i wi¹¿¹ siê œciœle z wprowadzaniem
zmian. Te zmiany mog¹ dotyczyæ zmiany sytuacji (np. wprowadzanie nowych metod pracy, wp³ywanie na strategiê organizacji) oraz zmiany
wewnêtrznej pracownika (np. uczenie siê nowych umiejêtnoœci, by radziæ
sobie z przysz³ymi wyzwaniami) [Bindl, Parker, 2011, s. 571]. We wspó³czesnym szybko zmieniaj¹cym siê œwiecie gospodarczym proaktywnoœæ
traktowana jest jako cecha niezbêdna. Osoby proaktywne zmieniaj¹ i rozwijaj¹ siebie, wiêc zmieniaj¹ i rozwijaj¹ te¿ swoje œrodowisko pracy.
Przeciwieñstwem postawy proaktywnej jest postawa reaktywna.
Reaktywnoœæ jest dzia³aniem jednostki w odpowiedzi na dzia³anie czynników zewnêtrznych, jest prostym reagowaniem na sytuacje, bodŸce czy
zmiany. Funkcjonowaæ reaktywnie to znaczy „reagowaæ”, czyli zasadniczo byæ biernym, odpowiadaæ automatycznie, byæ mechanicznym. Osoby reaktywne wci¹¿ powtarzaj¹ siebie, powtarzaj¹ ten sam stary wzorzec
¿ycia i dzia³añ, postêpuj¹ wed³ug tego samego, sprawdzonego algorytmu.
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Stereotypowy obraz ksiêgowego mo¿na by podsumowaæ s³owem
„reaktywny”. Podejmowanie decyzji i wybór rozwi¹zañ w postêpowaniu
reaktywnym jest nieœwiadomy, automatyczny, pewny, szybki, obarczony
niskim ryzykiem i ma³¹ szans¹ pope³nienia b³êdu. W du¿ym uproszczeniu mo¿na by powiedzieæ – nudny. A jednak, mimo i¿ wiele czynnoœci
ksiêgowych jest powtarzalnych i zautomatyzowanych, nie mo¿na z pewnoœci¹ wspó³czeœnie przypisaæ dzia³aniom ksiêgowym etykietki „reaktywne”.
Wagê proaktywnoœci w interesuj¹cy sposób wyjaœniono na przyk³adzie biegu maratoñskiego [Unsworth, Parker, 2003] w nastêpuj¹cy sposób: „wyobraŸ sobie, ¿e wystartowa³eœ dobrym, stabilnym tempem, ale ¿e
prêdkoœæ ca³y czas wzrasta. Musisz œcigaæ siê z innymi, a oni wci¹¿ wybiegaj¹ naprzód. I coraz wiêcej i wiêcej ludzi do³¹cza siê do wyœcigu. Ale to
nie wszystko. Ró¿ne rzeczy s¹ rzucane w twoim kierunku i aby je wymijaæ, musisz gwa³townie skrêcaæ i odchylaæ siê, a linia mety jest wci¹¿
przesuwana na dalsz¹ odleg³oœæ”. W ten sposób autorzy pokazuj¹, jak
wspó³czeœnie wiele organizacji dzia³a w niezwykle konkurencyjnym œrodowisku, gdzie czêste zmiany technologii, rynków, regulacji i klientów
powoduj¹ turbulencje i nieprzewidywalnoœæ. W takich warunkach samo
reagowanie na zmiany skazuje organizacje na pora¿kê.
Przyk³ad ten mo¿na z powodzeniem odnieœæ do pracy ksiêgowego.
Jeszcze kilkanaœcie lat temu ksiêgowy startowa³ w stosunkowo stabilnym
otoczeniu finansowym. Przejêcie do polskiej rachunkowoœci terminologii
i konstrukcji typowych dla Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci zdecydowanie zdestabilizowa³o spokojny œwiat ksiêgowego,
wprowadzaj¹c do niego wiele niepewnoœci zwi¹zanej zarówno ze znaczeniem poszczególnych pojêæ, jak i z czêstymi zmianami w miêdzynarodowych regulacjach rachunkowoœci. Z prostego jêzyka biznesu, opartego na realnych wartoœciach, rachunkowoœæ sta³a siê abstrakcyjnym
jêzykiem wyrafinowanych pojêæ i kwot. Ksiêgowy coraz mniej ma do czynienia z pomiarem rzeczywistych, fizycznych sk³adników aktywów, za to
coraz wiêcej z szacowaniem, z wycen¹, czêsto na zasadzie „co by by³o,
gdyby”. Przy tym wzros³y i ca³y czas rosn¹ wymagania, co do jakoœci informacji rachunkowej, jej przejrzystoœci, szybkoœci w coraz bardziej dynamicznym i umownym œwiecie gospodarczym. Œwiat finansów staje siê
coraz bardziej z³o¿ony. Odpowiedzi¹ na tê z³o¿onoœæ mo¿e byæ proaktywne podejœcie do pracy w rachunkowoœci.
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2. Proaktywnoœæ a zakres pracy i œcie¿ka kariery zawodowej
ksiêgowego
Praca to aktywnoœæ fizyczna lub intelektualna, której wymaga spo³eczeñstwo lub któr¹ narzuca siê sobie w okreœlonym celu. Pracê mo¿na
analizowaæ w trzech kolejnych aspektach [Wilsz, 2009, s. 29]:
– czynnoœciowym, oznaczaj¹cym pewn¹ formê dzia³ania,
– podmiotowym, oznaczaj¹cym myœl¹cy, planowy i skuteczny wysi³ek
cz³owieka d¹¿¹cego do samorealizacji,
– przedmiotowym (rzeczowym), oznaczaj¹cym wynik okreœlonego
dzia³ania.
W aspekcie czynnoœciowym praca ksiêgowego obejmuje ca³y szereg
dzia³añ, poczynaj¹c od wystawiania faktur czy uk³adania dokumentów,
po odpowiadanie na czêste pytania wspó³pracowników i prze³o¿onych
zwi¹zane z interpretacj¹ przepisów prawnych i podatkowych, sporz¹dzanie sprawozdañ, a nawet wspó³tworzenie i wdra¿anie strategii jednostki w obszarze finansów. Aby uporz¹dkowaæ zakres czynnoœci i pokazaæ rosn¹c¹ rolê proaktywnoœci w zale¿noœci od zajmowanego stanowiska
w karierze ksiêgowego, odwo³ano siê tu do za³o¿eñ przyjêtych przez Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce w ramach œcie¿ki certyfikacji zawodu.
Stopnie zawodowe zaproponowane przez SKwP to:
– stopieñ I – ksiêgowy,
– stopieñ II – specjalista ds. rachunkowoœci,
– stopieñ III – g³ówny ksiêgowy,
– stopieñ IV – dyplomowany ksiêgowy.
W tablicy 1 zaprezentowano zadania, jakim musi sprostaæ ksiêgowy
przy poszczególnych szczeblach kariery. Czynnoœciom tym przypisano
zalecane natê¿enie proaktywnoœci lub jej brak.
Tablica 1. Zakres obowi¹zków ksiêgowego a proaktywnoœæ
Szczebel
kariery

ksiêgowy

Czynnoœci ksiêgowe

Stopieñ
proaktywnoœci

gromadzenie dokumentów i przygotowanie ich do
dekretacji

0

ujmowanie danych w ewidencji finansowo-ksiêgowej na
podstawie wczeœniej skontrolowanych i zadekretowanych
dokumentów

0

sporz¹dzanie zestawieñ dotycz¹cych regulowania
rozrachunków

0
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Szczebel
kariery

samodzielny
ksiêgowy

Czynnoœci ksiêgowe

Stopieñ
proaktywnoœci

prowadzenie ewidencji analitycznej zapasów i œrodków
trwa³ych

0

nadzorowanie terminów sp³at zobowi¹zañ oraz
regulowanie nale¿noœci i roszczeñ

P

sporz¹dzanie prostych zestawieñ i raportów

P

sporz¹dzanie dokumentów (dowodów) ksiêgowych

0

kontrolowanie dowodów ksiêgowych pod wzglêdem
formalno-rachunkowym, kierowanie ich do kontroli
merytorycznej

0

ewidencjonowanie zdarzeñ gospodarczych zgodnie
z zasadami (polityk¹) rachunkowoœci

0

prowadzenie szczegó³owej ewidencji ksiêgowej oraz
ustalanie stanów poszczególnych nale¿noœci, zobowi¹zañ,
roszczeñ i rozliczeñ spornych

0

wyodrêbnianie na potrzeby sprawozdawczoœci nale¿noœci
i zobowi¹zañ d³ugo- i krótkoterminowych

0

analizowanie terminowoœci sp³at rozrachunków oraz
naliczanie odsetek za zw³okê

P

rozliczanie zakupu materia³ów i towarów

0

kontrolowanie stanów zapasów i ich wycena zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi zasadami

P

prowadzenie ewidencji aktywów trwa³ych oraz zapasów

P

ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w ró¿nych
przekrojach

P

ustalanie rzeczywistego poziomu i struktury kosztów
w okresie sprawozdawczym

P

obliczanie wynagrodzeñ i przygotowywanie
wymaganych informacji o sk³adnikach wynagrodzeñ
pracowników

P

przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji

P

prowadzenie niezbêdnej ewidencji pozabilansowej

P

kontrola prawid³owoœci sald

P

wycena bilansowa i ustalanie wyniku finansowego

P

sporz¹dzanie zestawieñ obrotów i sald

P

sporz¹dzanie rocznego sprawozdania finansowego
zgodnie z potrzebami podmiotu

P

archiwizowanie dokumentów finansowo-ksiêgowych,
p³acowych oraz innych noœników informacji ksiêgowych

0
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Czynnoœci ksiêgowe

Stopieñ
proaktywnoœci

gromadzenie informacji oraz prowadzenie ewidencji
niezbêdnych do rozliczeñ podatkowych

P

obliczanie i ustalanie zobowi¹zañ podatkowych oraz
zusowskich

P

sporz¹dzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeñ
spo³ecznych oraz dokonywanie terminowych rozliczeñ
tych p³atnoœci z odpowiednimi instytucjami

P

organizowanie rachunkowoœci w jednostce, w tym
opracowywanie zasad (polityki) rachunkowoœci

PP

projektowanie zasad sporz¹dzania, obiegu i kontroli
dokumentów

PP

kontrolowanie wp³ywu dokumentów stanowi¹cych
podstawê rejestrowania zdarzeñ gospodarczych

P

ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami o rachunkowoœci
i zak³adowym planem kont

P

ustalanie stanów poszczególnych nale¿noœci, zobowi¹zañ,
roszczeñ i rozliczeñ spornych

0

wyodrêbnianie na potrzeby sprawozdawczoœci nale¿noœci
i zobowi¹zañ d³ugo- i krótkoterminowych

0

sporz¹dzanie zestawieñ obrotów i sald

P

pisemne uzgadnianie i potwierdzanie sald

PP

analizowanie terminowoœci sp³at rozrachunków oraz
naliczanie odsetek za zw³okê

PP

rozliczanie zakupu materia³ów i towarów
racjonalne gospodarowanie œrodkami finansowymi,
w tym terminowe regulowanie p³atnoœci ze œrodków
jednostki na rzecz kontrahentów, instytucji i osób
fizycznych
przygotowywanie miesiêcznych informacji o sk³adnikach
wynagrodzenia dla ka¿dego pracownika

0
PP

P

organizowanie, przeprowadzanie i rozliczanie
inwentaryzacji

PP

ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w ró¿nych
przekrojach

PP

ustalanie rzeczywistego poziomu i struktury kosztów w
okresie sprawozdawczym

PP

wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
finansowego

PP
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Szczebel
kariery

Czynnoœci ksiêgowe
sporz¹dzanie pe³nego rocznego sprawozdania
finansowego oraz sprawozdañ okresowych

PP

wykorzystywanie uzyskanych informacji o stanie
maj¹tkowym, sytuacji finansowej i wynikach finansowych
jednostek do sprawozdañ, analizy i kalkulacji kosztów
i efektów, stanowi¹cych podstawê do decyzji w zakresie
bie¿¹cego zarz¹dzania

PP

archiwizowanie dokumentów finansowo-ksiêgowych,
p³acowych oraz innych noœników informacji ksiêgowych

P

przygotowywanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeñ
spo³ecznych oraz dokonywanie terminowych rozliczeñ
tych p³atnoœci z odpowiednimi instytucjami

P

organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
rachunkowoœci jednostki

PP

sporz¹dzanie wszelkiego rodzaju sprawozdañ
finansowych wed³ug przepisów prawa polskiego i MSSF

PP

sporz¹dzanie rachunku kosztów, bud¿etów
poszczególnych zadañ oraz bud¿etu dla ca³ej jednostki

PP

projektowanie optymalnych Ÿróde³ finansowania
i lokowania kapita³u

PPP

opracowanie i wdra¿anie zasad (polityki) rachunkowoœci

PPP

nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych pionu
rachunkowoœci, zatrudnienia, p³ac i finansów
dyplomowany
ksiêgowy

Stopieñ
proaktywnoœci

prowadzenie rozliczeñ w zakresie zobowi¹zañ
publicznoprawnych oraz pe³nienie roli przedstawiciela
podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku od
towarów i us³ug
sporz¹dzanie ekspertyz i wydawanie opinii
ekonomiczno-finansowych

P
PP

PPP

interpretowanie umów i kontraktów zawieranych przez
jednostkê w aspekcie gospodarnoœci i przepisów
finansowych i podatkowych

PP

sporz¹dzanie kompleksowych analiz finansowych –
sporz¹dzanie bud¿etów, prowadzenie rachunkowoœci
zarz¹dczej i controllingu

PP

sporz¹dzanie biznesplanów oraz wieloletnich planów
inwestycyjnych i finansowych, wniosków kredytowych

PPP

sporz¹dzanie wniosków o finansowanie przedsiêwziêæ,
o dotacjê itp.

PPP
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Czynnoœci ksiêgowe

Stopieñ
proaktywnoœci

reprezentowanie jednostki przed organami skarbowymi
i ZUS

PP

wspó³tworzenie i wdra¿anie strategii firmy w obszarze
finansów

PPP

przeciwdzia³anie nieprawid³owoœciom w dokumentacji,
ewidencji i sprawozdawczoœci finansowo-ksiêgowej,
podatkowej i ubezpieczeniowej

PPP

nadzór nad w³aœciwym wykorzystaniem zasobów
finansowych firmy

PP

zarz¹dzanie ryzykiem finansowym i p³ynnoœci¹
finansow¹

PPP

wspó³tworzenie strategii finansowej grupy kapita³owej

PPP

wspó³praca z instytucjami finansowymi, inwestorami,
analitykami, doradcami inwestycyjnymi, doradcami
podatkowymi i bieg³ymi rewidentami

PP

0 – proaktywnoœæ nie jest wymagana
P – zalecana sporadyczna proaktywnoœæ lub niewielkie jej natê¿enie
PP – zalecana proaktywnoœæ na co dzieñ
PPP – wysoka proaktywnoœæ (i mobilizacja w kierunku dalszej proaktywnoœci)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Ramowe za³o¿enia, 2010].

Wraz ze wzrostem szczebla kariery zawodowej roœnie zakres obowi¹zków i odpowiedzialnoœci ksiêgowego. Przy tym te same czynnoœci
mog¹ byæ wykonywane z ró¿nym nastawieniem przy poszczególnych
stanowiskach. Z analizy zawartych w tablicy 1 treœci wynika, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ codziennych zadañ ni¿szych szczebli œcie¿ki kariery
ksiêgowego to dzia³ania rutynowe, powtarzalne, gdzie sposób przeprowadzania czynnoœci jest taki sam, a ró¿ni¹ siê jedynie kwoty. ¯eby wykonywaæ te dzia³ania, potrzebna jest specjalistyczna wiedza i umiejêtnoœci, ale ich zastosowanie jest powtarzalne, a ewentualne problemy
przewidywalne. W takich przypadkach proaktywnoœæ nie jest konieczna,
aczkolwiek w niektórych sytuacjach przydatna. Przyk³adowo, ustalanie
rzeczywistego poziomu i struktury kosztów w okresie sprawozdawczym
na szczeblu samodzielnego ksiêgowego jest zwykle oparte o pewne algorytmy dzia³ania, jednak czasem przydatna mo¿e byæ pog³êbiona analiza
tych kosztów, gdy ksiêgowy zauwa¿y pewne sytuacje nietypowe w tym
zakresie. Ta sama czynnoœæ na poziomie g³ównego ksiêgowego wymaga
ju¿ wnikliwszej oceny i nastawienia bardziej odkrywczego i twórczego.
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Od szeregowego pracownika dzia³u ksiêgowoœci mo¿na oczekiwaæ
przede wszystkim proaktywnoœci skierowanej wewnêtrznie, na zwiêkszanie swoich kwalifikacji, a nie na modyfikowanie œrodowiska pracy.
Inaczej jest, gdy osoba posiada w³adzê decyzyjn¹ i jest œwiadoma ca³okszta³tu systemu rachunkowoœci przedsiêbiorstwa. W przypadku g³ównego ksiêgowego, który nie tylko ksiêguje i nadzoruje, ale te¿ tworzy rachunkowoœæ podmiotu, oraz w przypadku dyplomowanego ksiêgowego,
którego pozycja odpowiada dyrektorowi finansowemu, rola proaktywnoœci zdecydowanie siê zwiêksza. G³ówny ksiêgowy i dyplomowany
ksiêgowy nie mog¹ jedynie reagowaæ na zaistnia³e zdarzenia i stany, ale
powinni je przewidywaæ, a nawet kreowaæ. Funkcjonowaæ proaktywnie
w pracy ksiêgowego to znaczy „dzia³aæ”, zapocz¹tkowywaæ, powo³ywaæ
do istnienia coœ, czego przedtem nie by³o – czy to w wymiarze rozwi¹zañ
organizacyjnych ksiêgowoœci, czy to w zakresie metod pomiaru sk³adników sprawozdania finansowego, czy sposobu prezentacji informacji.
Jest to wiêc wybieganie naprzód, aktywna, uwa¿na postawa: „co zrobiæ,
¿eby by³o lepiej”. Reaktywnoœæ ksiêgowego oznacza³aby brak szerszego
pola widzenia i niedostosowanie siê do rosn¹cych potrzeb u¿ytkowników
informacji finansowej.

Zakoñczenie
W œwietle przedstawionych rozwa¿añ ksiêgowi coraz bardziej powinni stawaæ siê proaktywnymi specjalistami tworz¹cymi wiedzê
o przedsiêbiorstwie, odpowiedzialnymi za dostarczanie informacji kluczowych dla podejmowania decyzji zarówno operacyjnych, jak i strategicznych, a tak¿e dla motywowania i oceny organizacji. Proaktywny
ksiêgowy to nowoczesna osoba, o szerokich horyzontach myœlowych, nastawiona na rozwój. Jego praca wymaga zaanga¿owania intelektualnego,
refleksji, skupienia, wysokiego poziomu etycznego, twórczej pasji i osobistego zainteresowania wykonywanymi zadaniami oraz otwartej postawy na zmiany. Dlatego wa¿ne jest, by ksiêgowi nie tylko poszerzali
swoj¹ wiedzê z zakresu zmian legislacyjnych czy aktualnoœci podatkowych, ale budowali tak¿e odpowiedni¹ postawê i motywacjê wewnêtrzn¹, tak by byæ gotowymi na zaspokojenie potrzeb rynku finansowego i zachodz¹ce w œwiecie gospodarczym zmiany.
Ksiêgowi nie maj¹ ju¿ do czynienia jedynie z liczbami, rachunkowoœæ coraz bardziej staje siê obcowaniem z ludŸmi dla ludzi. Jak s³usznie
zauwa¿a F. Kofman [2002, s. 344], ksiêgowi s¹ „architektami uk³adu ner-
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wowego organizacji”. Od nich zale¿y, w jaki sposób organizacja bêdzie
odbiera³a to, co dzieje siê w niej i poza ni¹. Wyznaczaj¹ kontekst, w którym pewne pytania bêd¹ sensowne, inne zaœ nie. Ksiêgowy to zatem zawód wymagaj¹cy specjalnych gwarancji zaufania, nie tylko w zakresie
etycznym, ale te¿ w zakresie sposobu dzia³ania w pracy. Ksiêgowy powinien w sposób œwiadomy i zaanga¿owany dzia³aæ na rzecz przedsiêbiorstwa, patrzeæ d³ugofalowo i przysz³oœciowo oraz wychodziæ z inicjatyw¹, tam gdzie jest to mo¿liwe.
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Streszczenie
Wspó³czesny ksiêgowy nie mo¿e odznaczaæ siê „jedynie” doskona³¹ znajomoœci¹ regulacji prawnych, rachunkowych i podatkowych. Powinien legitymowaæ siê wieloma dodatkowymi umiejêtnoœciami oraz odpowiedni¹ postaw¹
zawodow¹. Celem artyku³u jest ukazanie, jak wa¿na w obecnym czasie jest
proaktywnoœæ w pracy zwi¹zanej z rachunkowoœci¹. Dla realizacji tego celu przeanalizowano czynnoœci, jakie wykonuj¹ ksiêgowi w pracy zawodowej, i przypisano im zalecany stopieñ proaktywnoœci. W badaniu pos³u¿ono siê za³o¿eniami
przyjêtymi przez Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce w zakresie certyfikacji
zawodowej ksiêgowych.

S³owa kluczowe
zachowanie proaktywne, g³ówny ksiêgowy, dyplomowany ksiêgowy

Analysis of the scope of proactivity in the career path of accountants
(Summary)
Contemporary accountant cannot be distinguished by “only” excellent
knowledge of law, accounting and tax regulations. He or she should possess
a number of additional skills and appropriate professional attitude. The purpose
of this article is to show how important it is to have a proactive attitude in accounting work. To achieve this goal typical work activities of accountants were
analyzed and the recommended degree of proactivity was assigned to them. This
study uses the certification path for accountants adopted by the Association of
Accountants in Poland.
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