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DZIAŁAMY DLA KSIĘGOWYCH

Szanowni Państwo,

zespół Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia 

Księgowych w Polsce przedstawia raport opinii księgowych  

z perspektywy roku obowiązywania cyfrowej sprawozdawczo-

ści w księgowości i związanych z tym odczuć.

Wnioski zawarte w niniejszej publikacji zostały sformułowane 

na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 914 uczestników 

badania ankietowego, w tym 898 respondentów aktywnie 

uczestniczących w procesie e-sprawozdawczości. Pragnę  

serdecznie podziękować każdej z osób, które odpowiadając  

na ankietę podzielili się swoimi doświadczeniami. 

W mojej ocenie księgowi skutecznie stawili czoła wyzwaniu, 

jakim było sporządzenie pierwszego e-sprawozdania finan-

sowego i podpisania go podpisem elektronicznym. Trudności 

pojawiały się poza działami księgowymi, na etapie podpisywa-

nia sprawozdania przez członków zarządu oraz przy składaniu 

sprawozdania do KRS-u. 

Grażyna Filipiak
Skarbnik Oddziału Wielkopolskiego  

w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych  

w Polsce, biegły rewident, właścicielka  

Biura Rachunkowego ADR Filipiak

Jako właściciel biura rachunkowego zmiany oceniam bardzo 

pozytywnie. Bez wątpienia przyczyniają się one do usprawnie-

nia pracy w dziale księgowości i pozwalają oszczędzić czas.  

Z  drugiej strony zmuszają jednak do poprawy organizacji  

i systematyczności pracy. 

Jako biegły rewident również mam pozytywne odczucia wo-

bec wprowadzonych zmian, aczkolwiek  w tym obszarze pracy 

nie mają one tak doniosłych efektów związanych z oszczędno-

ścią czasu i pracy.  

Zachęcam do uważnej lektury, jestem bowiem przekonana,  

że niniejszy raport będzie stanowić wartościowy głos w dysku-

sji nad poprawą współpracy między podmiotami uczestniczą-

cymi w opisywanym procesie.
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bardzo dobre
przygotowanie

13%

Z badań wynika, że możliwe było odpowiednie przygotowa-
nie się do przeprowadzenia procesu sporządzenia i złożenia 
e-sprawozdania finansowego za rok 2018. 

Co ósmy z respondentów przyznał, że organizacja będąca 
jego pracodawcą lub klientem była bardzo dobrze przygoto-
wana do procesu e-sprawozdawczości. 

Brak wiedzy lub 
świadomości wśród 
osób podpisujących 

sprawozdania
Niejasne noty 
w strukturach

 logicznych 
e-sprawozdań

Brak dostępności 
osób podpisujących 

sprawozdania

Wystąpiły jednak obiektywne trudności mające swoje źródło 

poza działami księgowości lub biurami rachunkowymi. Po-

jawiły się one na etapach udostępnienia oraz złożenia spra-

wozdania. Niezależnie od deklarowanego poziomu przygoto-

wania – zarówno w najlepiej, jak i najsłabiej przygotowanych 

jednostkach podobny odsetek respondentów wskazywał trzy 

problemy.

 

Widać wyraźne różnice w porównaniu najlepiej i najsłabiej 

przygotowanych jednostek w zakresie tytułów zawodowych 

związanych z certyfikatami przyznawanymi przez Stowarzysze-

nie Księgowych w Polsce. 

Respondenci legitymujący się certyfikatami SKwP znacznie 
częściej pracują w jednostkach najlepiej przygotowanych do 
procesu e-sprawozdawczości niż w tych, których przygoto-
wanie zostało ocenione na najniższym poziomie.  

Tytuły zawodowe respondentów porównanie najlepiej i najgorzej przygotowanych firm

jednostki bardzo dobrze przygotowane (na poziomie 9-10) [N=114]                       jednostki najsłabiej przygotowane (na poziomie 1-2) [N=154]

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z RAPORTU

12,3 %

38,6% 26,6%6,5%

2,6%2,6%

Inny certyfikat SKwP  
(np. Główny Księgowy, 

Samodzielny Księgowy)

Dyplomowany  
Księgowy SKwP

Certyfikowany Ekspert Usług  
Księgowych SKwP
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Obie formy 

Profil zaufany

odmowa  
odpowiedzi

Elektroniczny podpis
kwalifikowany

43%

20%

35%

2%

Respondenci zostali poproszeni o ocenę poziomu 

przygotowania jednostki do procesu e-sprawoz-

dawczości, posługując się skalą 1-10. Gdy pogru-

pujemy odpowiedzi, sprowadzając je do pięciu 

kategorii  - widzimy, że rozkładają się one bardzo 

równomiernie, co świadczy o przekrojowości bada-

nia  będącego podstawą dla niniejszego raportu. 

Dla uwydatnienia pewnych różnic i prawidłowości 

w dalszej części raportu dane przedstawiane będą 

jako porównanie jednostek najlepiej i najsłabiej 

przygotowanych do procesu e-sprawozdawczości 

finansowej. Oprócz tego, przedstawione zostaną 

dane dotyczące ogółu respondentów. 

Przeważająca większość respondentów deklaruje, 

że czynnie uczestniczyła w procesie e-sprawozdaw-

czości. To 96% ogółu. 

O przekrojowym charakterze badania świadczy 

również równomierny podział według narzędzi 

autoryzacji sprawozdania finansowego.  

96%
respondentów  
uczestniczyło w procesie  
e-sprawozdawczości 
finansowej

Ocena poziomu przygotowania jednostek
obowiązanych do procesu przygotowania i złożenia
e-sprawozdania finansowego za rok 2018 (N=914)

Procent uczestniczących w procesie esprawozdawczości (N=914)

Narzędzia autoryzacji sprawozdania finansowego (N=914)

bardzo słabo
(1-2)

słabo (3-4) umiarkowanie
(5-6)

dobrze (7-8) bardzo dobrze
(9-10)

PEŁEN PRZEKRÓJ JEDNOSTEK W ZAKRESIE  
OCENY POZIOMU PRZYGOTOWANIA DO PROCESU  
E-SPRAWOZDAWCZOŚCI

156

217 232
192

117

Tak Nie

98% 2%
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odmowa  
odpowiedzi

Etapy występowania największych problemów w procesie e-sprawozdawczości (N=914)

Etap wystąpienia największych problemów w procesie e-sprawozdawczości porównanie firm najlepiej  
przygotowanych z najsłabiej przygotowanymi

Odpowiedzi ogółu respondentów pokazują, że w przypadku 

wyraźnej większości jednostek, działy księgowe borykały się  

z trudnościami na każdym etapie procesu e-sprawozdawczo-

ści. 

DOBRE PRZYGOTOWANIE BYŁO MOŻLIWE,  
ALE NAWET NAJLEPIEJ PRZYGOTOWANI  
MIERZYLI SIĘ Z WYZWANIAMI

4

16

18

30

66

72

74

176

189

269

7,9%

19,3%

0,4%

8,1%

2,0%

20,7%

29,4%

7,2%

3,3%

6,5%

16,2%

0,0%

6,5%

0,6%

11,7%

57,1%

0,0%

1,3%

8,8%

17,5%

0,9%

11,4%

2,6%

21,1%

4,4%

30,7%

2,6%

Duże problemy wystąpiły na każdym etapie

 Złożenie e-sprawozdania do KRS/KAS

Podpisanie e-sprawozdania

Udostępnienie e-sprawozdania wspólnikom/właścicielom

Sporządzenie e-sprawozdania

Nie było problemów

Nie potrafię ocenić

Zatwierdzenie e-sprawozdania

Odmowa odpowiedzi

Badanie e-sprawozdania

Nie potrafię ocenić

Nie było problemów

Duże problemy wystąpiły na każdym etapie

Złożenie e-sprawozdania do KRS/KAS

Zatwierdzenie e-sprawozdania

Udostępnienie e-sprawozdania wspólnikom/właścicielom

Badanie e-sprawozdania

Podpisanie e-sprawozdania

Sporządzenie e-sprawozdania

firmy bardzo dobrze przygotowane (na poziomie 9-10) [N=114]   

firmy przygotowane na poziomie 1-2 [N=154]

procent ogółu [N=914]

Analiza odpowiedzi z bardzo dobrze i bardzo słabo przy-

gotowanych jednostek pozwala jednak zauważyć, że w tej 

pierwszej grupie co trzeci z respondentów uznał, że nie było 

problemów. Jednocześnie  duża grupa księgowych z najlepiej 

przygotowanych jednostek wskazała na problemy na etapie 

złożenia i udostępnienia sprawozdania. 
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FAKTYCZNE PROBLEMY Z E-SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ 
MAJĄ SWOJE ŹRÓDŁO POZA DZIAŁAMI KSIĘGOWOŚCI…

0,4%

1,1%

12,0%

10,7%

9,3%

17,7%

10,7%

19,8%

18,5%

20,3%

15,4%

21,8%

33,8%

18,5%

35,1%

35,2%

31,4%

35,7%

40,9%

39,5%

0,0%

0,9%

5,3%

8,8%

7,0%

14,0%

4,4%

11,4%

14,0%

9,6%

11,4%

11,4%

21,9%

0,0%

29,8%

18,4%

13,2%

24,6%

20,2%

25,4%

0,6%

0,6%

9,1%

9,1%

9,7%

11,7%

18,8%

19,5%

20,1%

21,4%

21,4%

23,4%

33,8%

37,0%

37,7%

38,3%

39,0%

40,3%

42,2%

42,2%

Największe problemy w procesie e-sprawozdawczości w najgorzej i najlepiej przygotowanych jednostkach

firmy przygotowane (na poziomie 1-2) [N=154] 

firmy bardzo dobrze przygotowane (na poziomie 9-10) [N=114]

procent ogółu [N=832]

Zbyt krótki czas na przygotowanie organizacji do zmian w procesie 
sprawozdawczości finansowej

Skrócenie faktycznego czasu na sporządzenie sprawozdania finansowego

Brak odpowiedniego dostosowania rozwiązań informatycznych – 
program księgowy, system ERP

Niejasne przepisy dotyczące e-sprawozdań finansowych

Brak profilu zaufanego i/lub kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego osób podpisujących sprawozdania

Brak dostępności systemu e-KRS, trudności informatyczne związane  
z dostępem do e-KRS 

Brak wiedzy/świadomości wśród osób zatwierdzających 
sprawozdania 

Konieczność posiadania wiedzy programistycznej wśród służb 
finansowo-księgowych 

Brak profesjonalnie przygotowanych objaśnień i instrukcji 
dotyczących wypełnienia struktur logicznych e-sprawozdań

Brak instrukcji dotyczących złożenia e-sprawozdania do KRS/KAS 
(założenie profilu, złożenie e-sprawozdań etc.)

Brak odpowiedniego wsparcia informatycznego (zewnętrznego/
wewnętrznego)

Brak dostępności osób zatwierdzających sprawozdania

Brak wiedzy/świadomości wśród osób zarządzających

Brak wiedzy/świadomości wśród służb finansowo-księgowych

Niejasne noty w strukturach logicznych e-sprawozdań

Brak dostępności osób podpisujących sprawozdania

Brak wiedzy/świadomości wśród osób podpisujących sprawozdania

Błędy w strukturach logicznych e-sprawozdań

Brak wiedzy/świadomości wśród biegłych rewidentów badających 
e-sprawozdania

Brak dostępności biegłych rewidentów badających e-sprawozdania 
w momencie ich podpisywania (wraz ze sprawozdaniem z badania)

1,5%
Tylko tyle jednostek 
zgłosiło problem  
z brakiem wiedzy/
świadomości i 
dostępnością biegłych 
rewidentów badających 
e-sprawozdania 
finansowe
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… I DOTYCZĄ PODPISUJĄCYCH SPRAWOZDANIA,  
A TAKŻE DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU E-KRS. 

POWODZENIE ZALEŻY OD DOBREGO PRZYGOTOWANIA 
ORGANIZACJI I OTWARCIA SIĘ NA OFERTY WSPARCIA 
DOSTĘPNE NA RYNKU USŁUG

Porównanie największych problemów w zestawieniu odpo-

wiedzi z grupy najlepiej przygotowanych jednostek z tymi, 

których udzielili respondenci z tych na najsłabszym  poziomie 

uwidacznia faktyczne problemy,  obiektywne względem pracy 

samych księgowych, a nawet ogólnie – organizacji. 

Firma, w której pracuję, charakteryzuje 
się relatywnie niezbyt rozbudowaną 
administracją. Być może właśnie dzięki 
temu czas sporządzenia sprawozdania 
finansowego nie uległ znacznemu 
wydłużeniu. Krótka droga decyzyjna 
umożliwiła sprawne działanie oraz 
szybkie dostosowanie rozwiązań 
informatycznych do naszych potrzeb. 

Sprawozdanie finansowe przygotowaliśmy w formie tradycyj-
nej, a następnie konwertowaliśmy je do struktur logicznych. 
W tym celu zaopatrzyliśmy się w dostępne na rynku gotowe 
aplikacje, znacznie tańsze od modyfikacji oferowanych przez 
dostawców programów finansowo-księgowych, zwłaszcza 
klasy ERP.

Pewne spowolnienie procesu nastąpiło w związku z koniecz-
nością uzyskania podpisów elektronicznych członków zarządu, 
którzy są obcokrajowcami. Wymiana doświadczeń pokazała, 
że raczej mało prawdopodobna będzie możliwość skorzystania 
z zagranicznych podpisów elektronicznych. Zdecydowałam 
się więc na pozyskanie krajowych podpisów kwalifikowanych. 
SCM to grupa o zasięgu międzynarodowym z oddziałami zlo-
kalizowanymi na niemal wszystkich kontynentach. W związ-
ku z tym również świadomość zarządu jest bardzo wysoka. 
Jedyne utrudnienie na tym etapie wiązało się z koniecznością 
podpisania stosownych umów w Konsulacie RP w Mediolanie. 

Prezentowane tu wyniki badania pokazują, że sporym wyzwa-
niem okazał się brak dostępności oraz wiedzy / świadomości 
wśród osób podpisujących sprawozdania finansowe. Takie 
problemy pojawiają się przede wszystkim w międzynarodo-
wych grupach kapitałowych. Należy pamiętać o tym, że gdy 
członkowie zarządu w naszych firmach są zaangażowani 
również w wiele działań, często w innych krajach. Bądźmy 
dla nich wsparciem, budujmy ich świadomość, dostarczajmy 
im wiedzę na temat naszego polskiego systemu prawnego. 
Róbmy to na bieżąco, systematycznie. Takie działanie pozwoli 
zbudować mocne relacje, a w efekcie zaprocentuje ich wspar-
ciem i zaangażowaniem w obliczu naszych wyzwań.

Na wykresie zaznaczone zostały te odpowiedzi, w których wy-

stępują najmniejsze różnice między obiema grupami, a zatem 

– nie należy ich wiązać z poziomem przygotowania organizacji 

do całego procesu. 

Monika Adamczyk-Śpikowska
MBA, Dyrektor ds. Finansów i Administracji,  

SCM GROUP POLSKA Sp. z o.o.1,5%
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Nie widać wyraźnej różnicy między odpowiedziami dotyczącymi rodzajów narzędzi autoryzacji sprawozdania. Rozkładają się 

one w zbliżony sposób w odniesieniu do ogółu, jak i do grupy, która wskazała etap podpisywania e-sprawozdań jako generujący 

najwięcej trudności. 

PROBLEMY NIE ZALEŻĄ OD RODZAJU  
ELEKTRONICZNEGO PODPISU

Zastanawiające może być, że klienci podmiotów badających sprawozdania finansowe dostarczyli im wielu trudności na każdym 

etapie procesu e-sprawozdawczości. 

Warto zwrócić również uwagę na to, że gdy wyłączymy z rozważań respondentów, którzy odczuli problemy na każdym etapie – 

to również analiza ogółu odpowiedzi potwierdza wcześniejsze spostrzeżenie, iż podpisanie i złożenie e-sprawozdania stanowiły 

istotny problem, nie wynikający wyłącznie z poziomu przygotowania do nowych obowiązków. 

odmowa
odpowiedzi

2%

Obie formy Obie formy 

Profil zaufany
Profil zaufany

Elektronicz ny podpis
kwalifikowany

Elektronicz ny podpis
kwalifikowany

40% 43%

28%
20%

32% 35%

Narzędzia autoryzacji sprawozdania

w grupie respondentów, którzy deklarowali problemy  
na etapie podpisania a [N=176 ]

Etapy wystąpienia problemów w podziale na miejsce pracy respondentów (N=898 )

ogółem [N=914]

Ogółem

Podmiot usługowo prowadzący księgowość [N=449]

Podmiot świadczący usługi doradztwa podatkowego [N=10]

Podmiot badający sprawozdania finansowe [N=18]

Księgowość wewnętrzna średniej firmy [N=160]

Księgowość wewnętrzna mikro firmy [N=43]

Księgowość wewnętrzna małej firmy [N=132]

Księgowość wewnętrzna dużej firmy (N=75)

Duże problemy wystąpiły na każdym etapie
Podpisanie e-sprawozdania         
Sporządzenie e-sprawozdania
Zatwierdzenie e-sprawozdania           

Złożenie e-sprawozdania do KRS/KAS
Udostępnienie e-sprawozdania wspólnikom/właścicielom
Nie było problemów
Badanie e-sprawozdania

25,3%

24,2%

20,9%

31,9%

50,0%

30,0%

32,1%

30,1%

22,7%

20,5%

23,3%

20,6%

11,1%

10,0%

22,0%

21,3%

22,7%

21,2%

20,9%

18,8%

11,1%

30,0%

18,5%

19,4%

2,7%

7,6%

6,3%

0,0%

10,0%

10,7%

8,0%

9,3%

9,1%

14,0%

8,8%

16,7%

10,0%

6,2%

8,0%

10,7%

12,9%

9,3%

7,5%

5,6%

10,0%

5,1%

7,4%

6,7%

2,3%

7,0%

3,8%

2,7%

1,5%

4,7%

1,3%

2,0%

2,7%

3,3%
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Wprowadzenie formy XML sprawozdań 
finansowych było (i nadal jest) dużym 
obciążeniem dla biegłych rewidentów. 
Po ponad roku obowiązywania możemy 
oszacować, że pracochłonność badania 
sprawozdania finansowego wzrosła ze 
względu na samą formę. Każda nowa 
wersja pliku XML to dla nas konieczność 
pracochłonnego sprawdzenia 
podstawowych rzeczy czyli na przykład 
sumowania się pozycji. Brakuje narzędzi 
wspierających badanie formy XML. 

Dużym utrudnieniem (pomimo teoretycznego przyśpieszenia 

obiegu dokumentów) okazało się weryfikowanie podpisów. 

Niestety spore niestabilności w oprogramowaniach do podpi-

su, brak ujednolicenia zasad weryfikacji z podpisem zaufanym 

powoduje, że weryfikacja samych podpisów zajmuje nadmier-

nie dużo czasu i często kończy się niepowodzeniem.

Wprowadzenie formy XML spowodowało również wiele dy-

lematów związanych z faktem zgodności z UoR wprowadza-

nych rozwiązań. Można zwrócić uwagę dla przykładu, że UoR 

przewiduje zaledwie 6 wzorów sprawozdań umieszczonych w 

załącznikach do ustawy. Natomiast podmioty mają do wyboru 

14 schem, których explicite nie ma wymienionych w ustawie. 

Powstaje więc pytanie na jakiej podstawie biegły rewident 

badający zgodność SF z UoR ma stwierdzić, że została użyta 

prawidłowa schema. Takich pytań jest oczywiście więcej. W 

schemach dla przykładu zaprojektowano tzw. notę podatko-

wą. Kształt tej noty został jedynie wpisany w XML. Nie został 

uregulowany prawnie. Powstaje więc pytanie na jakiej pod-

stawie mamy kontrolować poprawność wypełnienia tej noty 

jeśli nie mamy do tego celu odpowiednich norm zgodnie z 

którymi powinna być ona wypełniania. Pomimo upływu roku 

od wprowadzenia formy XML pytań przybywa. Miejmy jednak 

nadzieję, że sam aspekt techniczny SF zostanie wkrótce na 

tyle dopracowany, że będzie można skupić się na części mery-

torycznej czyli na tym na czym powinni skupiać się biegli.

ogółem [N=914]

Złożenie e-sprawozdania do KRS/KAS
Udostępnienie e-sprawozdania wspólnikom/właścicielom
Nie było problemów
Badanie e-sprawozdania

dr Agnieszka Baklarz 
biegły rewident, członek Zarządu A. Bombik  

Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o.

Ewa Sowińska
biegły rewident, Partner ESO Audit

PROBLEMY Z E-SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ Z PUNKTU  
WIDZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
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KSIĘGOWI Z BIUR RACHUNKOWYCH OCENILI 
PRZYGOTOWANIE KLIENTÓW NIŻEJ NIŻ KSIĘGOWI 
WEWNĘTRZNI SWOICH PRACODAWCÓW

Analiza miejsc pracy  stanowisk respondentów w zestawieniu 

jednostek najlepiej i najgorzej przygotowanych do e-sprawoz-

dawczości mogą sugerować, że dużo lepiej poradziły sobie 

ze zmianami te jednostki, które dysponują własnym działem 

księgowości.  

Stanowiska respondentów - porównanie najlepiej i najgorzej przygotowanych firm

Stanowiska respondentów - porównanie najlepiej i najgorzej przygotowanych firm

Największy odsetek pracowników dobrze przygotowanych 

jednostek znajdujemy bowiem wśród głównych księgowych  

i kierowników działów księgowości. 

Właściciel / osoba zarządzająca podmiotu usługowo 
prowadzącego

Główny Księgowy / Kierownik działu księgowości (zastępca)
Podmiot świadczący usługi doradztwa podatkowego [N=10]

Samodzielny księgowy / Specjalista ds. księgowości

Księgowość wewnętrzna średniej firmy [N=160]

Dyrektor finansowy

Asystent księgowy

Biegły rewident badający e-sprawozdania finansowe

inne

Podmiot usługowo prowadzący księgowość

Księgowość wewnętrzna małej firmy

Księgowość wewnętrzna średniej firmy

Księgowość wewnętrzna dużej firmy

Księgowość wewnętrzna mikro firmy

Inne

Podmiot badający sprawozdania finansowe

Podmiot świadczący usługi doradztwa podatkowego

firmy bardzo dobrze przygotowane (na poziomie 9-10)  [N=114]                       firmy przygotowane (na poziomie 1-2) [N=154]

firmy bardzo dobrze przygotowane (na poziomie 9-10)  [N=114]                      firmy przygotowane (na poziomie 1-2) [N=154] 
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ZAANGAŻOWANIE ZARZĄDU KLUCZOWE DLA 
SUKCESU E-SPRAWOZDAWCZOŚCI

E-sprawozdawczość finansowa jest 
nowością dla wszystkich podmiotów 
podlegających temu obowiązkowi.   
Z pewnością lepiej do tego zadania 
były przygotowane firmy, w których 
funkcjonuje księgowość wewnętrzna. 
Szczególnie dotyczy to firm dużych 
i średnich, które na co dzień 
realizują szerszy zakres obowiązków 
sprawozdawczych. Dla mikro i małych 
organizacji nowe rozwiązania okazały  
się często sporym problemem. 

Potwierdza to opinia respondentów oraz moje osobiste do-

świadczenia we współpracy z klientami. Firmy z dobrą infra-

strukturą i wsparciem informatycznym nie miały większych 

problemów związanych z generowaniem i wysyłką e-sprawoz-

dań. Inaczej wyglądała sytuacja w podmiotach bez takiego 

zaplecza.

W moim odczuciu zła ocena przygotowania firm będących 

klientami biur rachunkowych niestety jest często efektem 

lekceważącego podejściem zarządów firm do obowiązku 

e-sprawozdawczości finasowej, a co za tym idzie - braku ich 

aktywnego uczestnictwa w całym procesie. Firmy zlecając 

księgowość podmiotom zewnętrznym przerzucały całość prac 

na biura rachunkowe oczekując kompleksowej usługi przy 

minimalnym własnym udziale. Należy także zaznaczyć, że 

podmioty zewnętrzne mają ograniczone możliwości realnej 

kontroli realizacji etapów przygotowania e-sprawozdawczo-

ści firm oraz skutecznego wywierania nacisku na zarządy do 

większego ich zaangażowania. Potwierdza to również analiza 

miejsca pracy respondentów. 

Księgowi pracujący w wewnętrznej księgowości sami mogli 

uczestniczyć w przygotowaniu  firmy do nowych obowiązków. 

Ich obecność w firmie umożliwiała również ciągły nadzór 

nad kolejnymi etapami prac i ich ewentualną korektę, a także 

większe  zaangażowanie w nie osób decyzyjnych. 

Alicja Dylawerska
Dyplomowany Księgowy SKwP, właścicielka  
Biuro Rachunkowe DYLAWERSKA s.c.

52,6%
respondentów na stanowisku Głównego 
Księgowego lub kierownika działu 
księgowości oceniło bardzo dobrze 
przygotowanie swoich pracodawców  
do procesu e-SF
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firmy bardzo dobrze przygotowane (na poziomie 9-10) [N=114]                  firmy przygotowane (na poziomie 1-2) [N=154]

KSIĘGOWI Z POKOLENIA MILLENIALSÓW 
ODCZULI NAJMNIEJ PROBLEMÓW W PROCESIE 
E-SPRAWOZDAWCZOŚCI

Ciekawych wniosków dostarcza analiza stażu pracy respondentów w kontekście obserwowanych problemów , a także 

porównania firm najlepiej i najsłabiej przygotowanych. 

Najmniej problemów dostrzegli respondenci mogący pochwalić się 11-15-letnim doświadczeniem, czyli tacy, którzy już 

na wczesnym etapie kariery mieli do czynienia z technologiami cyfrowymi. W tej grupie znalazł się największy odsetek 

pracowników / właścicieli firm najlepiej przygotowanych do obowiązków e-sprawozdawczych.

28,8%

29,6%

27,0%

26,4%

35,6%

30,0%

18,8%

19,7%

18,1%

28,9%

18,8%

21,0%

20,0%

19,7%

18,6%

19,9%

19,9%

19,6%

11,3%

8,6%

11,3%

5,0%

7,3%

8,2%

6,3%

12,5%

8,3%

9,0%

5,0%

8,0%

8,8%

3,9%

10,3%

6,0%

7,7%

7,3%Ogółem (N=898)

21 lat i więcej [N=261]

16-20 lat [N=201]

11- 15 lat [N=204]

6-10 lat [N=152]

5 lat lub mniej [N=80]

6,5%

13,0%

20,8%

29,9%

29,9%

7,9%

11,4%

33,3%

24,6%

22,8%21 lat i więcej

16-20 lat

11- 15 lat

6-10 lat

5 lat lub mniej

Doświadczenie respondentów - porównanie najlepiej i najgorzej przygotowanych

Etapy występowania największych problemów wg stażu pracy w księgowości i finansach (N=898)

3,3%

3,1%

3,5%

2,9%

3,9%

3,8%

2,0%

1,9%

1,5%

3,4%

2,0%

2,5%

0,4%

0,8%

Duże problemy wystąpiły na każdym etapie
Podpisanie e-sprawozdania         
Sporządzenie e-sprawozdania
Nie potrafię ocenić
Badanie e-sprawozdania      

Złożenie e-sprawozdania do KRS/KAS
Udostępnienie e-sprawozdania wspólnikom/właścicielom
Nie było problemów
Zatwierdzenie e-sprawozdania 
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Łukasz Szczygieł
MBA, Główny Księgowy, Grupa OLX Sp. z o.o.

Spółki IT w swym wnętrzu mieszczą 
ogromne ilości połączonych ze sobą 
systemów, które finalnie tworzą usługi 
dostępne w internecie dla ogółu ludności. 
Kolejną aplikacją, z którą zmuszeni 
byliśmy się zaznajomić i niejako polubić 
to narzędzie, z pomocą którego tworzy  
się zdatne do podpisania i wysłania 
poprzez e-KRS pliki bazujące na 
arkuszach excelowskich służących do 
tworzenia sprawozdań finansowych.  

Sama obsługa programów jest najczęściej intuicyjna, miła  

i przyjemna, jednakże - jak to często bywa przy korzystaniu  

z czegokolwiek po raz pierwszy - mnóstwo czasu zajmuje nam 

wychwytywanie i opanowywanie wszystkich detali, a także roz-

wiązywanie mniejszych lub większych błędów pojawiających 

się na różnych etapach przekształcania, podpisywania i 

 wysyłania plików.

Pierwszym procesem, który okazał się bardzo czasochłonny, to 

wyrobienie numerów PESEL dla członków zarządu pochodzą-

cych z zagranicy, a następnie zakup, wgranie i nauka obsługi 

podpisów elektronicznych, przy ich – delikatnie ujmując - ogra-

niczonej dyspozycyjności. 

Innym problemem, z którym musieliśmy się zmierzyć to czy-

telność i rozpoznawalność podpisów w programie służącym 

do przekształcania sprawozdań finansowych w pliki XML przez 

inny program - należący do Audytorów. Nie zawsze było to 

identycznie odwzorowane w obu systemach. 

Nowością, która okazała się czasochłonna było stworzenie noty 

podatkowej w e-SF oraz nauczenie się „rozumowania i charak-

terystyki logiki” tej części sprawozdania.

Reasumując – jak to najczęściej bywa przy tworzeniu czegokol-

wiek po raz pierwszy – bardzo dużo czasu podczas tworzenia 

elektronicznego sprawozdania finansowego poświęcone było 

nie zagadnieniom merytorycznym i zapewnieniu poprawności, 

spójności danych – aby były „najlepsze z możliwych”, lecz kwe-

stiom stricte technicznym i informatycznym. Wierzę jednak, że 

kolejne e-SF będzie sporządzone o wiele szybciej. Digitalizacja 

to przecież droga, którą podąża obecnie świat  

- na szczęście także w dziedzinie sprawozdawczości finansowe, 

czy podatkowej.

10%
księgowych z doświadczeniem  
11-15 lat deklaruje bardzo dobry  
poziom przygotowania swoich 
pracodawców i klientów

ponad

Złożenie e-sprawozdania do KRS/KAS
Udostępnienie e-sprawozdania wspólnikom/właścicielom
Nie było problemów
Zatwierdzenie e-sprawozdania 

E-SPRAWOZDAWCZOŚĆ – NIE TAKI DIABEŁ 
STRASZNY…
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KSIĘGOWI Z CERTYFIKATAMI SKWP PRACUJĄ  
W NAJLEPIEJ PRZYGOTOWANYCH JEDNOSTKACH

1,3%

2,6%

5,2%

6,5%

26,6%

61,0%

0,9%

2,6%

4,4%

12,3%

38,6%

57,0%
Certyfikat księgowy MF

Inny certyfikat SKwP (np. Główny Księgowy,  
Samodzielny Księgowy)

Dyplomowany Księgowy SKwP

Biegły rewident

Certyfikowany Ekspert Usług Księgowych SKwP

Doradca podatkowy

Tytuły zawodowe respondentów - porównanie najlepiej i najgorzej przygotowanych firm 

               jednostki bardzo dobrze przygotowane (na poziomie 9-10) [N=114]                    jednostki najsłabiej przygotowane (na poziomie 1-2) [N=154]

Widoczna prawidłowość zarysowuje się w przypadku tytułów zawodowych respondentów. Wprost można wywnioskować, że 

posiadacze certyfikatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce pracują w najlepiej przygotowanych firmach. Nie ma pewności, że 

ta zależność jest obustronna, ale należy przypuszczać, że dobre przygotowanie tych jednostek przynajmniej w części jest zasługą 

pracujących tam księgowych.

Dyplomowany 
Księgowy SKwP

Biegły rewident

Doradca odatkowy

Certyfikowany Ekspert
Usług Księgowych SKwP

Inny certyfikat SKwP (np. Główny
Księgowy, Samodzielny Księgowy)

Certyfikat księgowy MF

43%

6%

2%

2%

31%

51%

12,3%
Dyplomowanych  
Księgowych pracuje  
w jednostkach bardzo  
dobrze przygotowanych  
do e-sprawozdawczości
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CERTYFIKATY STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE

DYPLOMOWANY KSIĘGOWY – RĘKOJMIA 
NAJWYŻSZYCH KWALIFIKACJI
Tytuł Dyplomowanego Księgowego 
(DK) nadawany przez Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce to potwierdzenie 
sprawdzonej oraz - co ważniejsze - 
aktualizowanej wiedzy i umiejętności. 

Obejmują one szeroki zakres kompetencji: organizowanie ra-

chunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporzą-

dzanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi  

i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Certyfikat 

potwierdza też umiejętność prowadzenia gospodarki finanso-

wej oraz spraw podatkowych jednostki.

To certyfikat oparty o wieloletnie doświadczenie największej  

i najstarszej polskiej organizacji zrzeszającej osoby fizyczne 

oraz podmioty zajmujące się zawodowo rachunkowością,  

a tym samym najlepiej dopasowany do wymagań i warunków 

prowadzenia biznesu w Polsce.

Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

to rękojmia najwyższych kwalifikacji oraz nienagannej postawy 

etycznej osoby legitymującej się takim certyfikatem. To także 

obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego, warun-

kujący utrzymanie uprawnień. To, z kolei, potwierdza,  

że posiadacze certyfikatu na bieżąco aktualizują swoją wiedzę 

i umiejętności. 

Dodatkowo dzięki uczestnictwu w Wielkopolskim Klubie Dy-

plomowanych Księgowych - nie tylko z zakresu rachunkowości 

czy podatków, ale także umiejętności miękkich oraz kompe-

tencji technologicznych, tak potrzebnych osobom zajmują-

cych kluczowe stanowiska w rachunkowości i pełniących rolę 

doradcy biznesowego współczesnego zarządu i przedsiębiorcy.

Piotr Hans
inicjator badania, biegły rewident,  
Przewodniczący wielkopolskiego Klubu DK, 
członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego  
w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w 
Polsce

12,3%

I stopień
KSIĘGOWY
(kod zawodu 331301)

II stopień
SPECJALISTA DS. 
RACHUNKOWOŚCI
(kod zawodu 241103)

III stopień
GŁÓWNY  
KSIĘGOWY
(kod zawodu 121101)

IV stopień
DYPLOMOWANY 
KSIĘGOWY

DK

R
O

Z
W

Ó
J 

K
A

R
IE

R
Y

Zaawansowana 
sprawozdawczość 
finansowa z elementami 
etyki zawodowej  
i technologii IT

Podstawy rachunkowości 
finansowej z elementami 
etyki zawodowej

Wybrane zagadnienia 
publicznoprawne

Rachunkowość 
finansowa  
z elementami etyki 
zawodowej

Zaawansowana 
rachunkowość finansowa 
z elementami etyki 
zawodowej i technologii 
IT – w oparciu o UoR, KSR, 
MSR i prawo podatkowe

Rachunek 
kosztów, podstawy 
rachunkowości 
zarządczej  
i zarządzania finansami

Prawo podatkowe Wybrane problemy 
prawa pracy, ubezpieczeń 
społecznych i prawa 
gospodarczego 

Sprawozdania 
finansowe i ich  
analiza

Prawo podatkowe  
– z uwzględnieniem 
aktualnego orzecznictwa 
i interpretacji

Zarządzanie  finansami  
– wybrane zagadnienia

Rachunkowość  
zarządcza 

Rozliczenia podatkowe 
 – zagadnienia wybrane

Prawo gospodarcze  
– wybrane 
zagadnienia 
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OPIS GRUPY RESPONDENTÓW - METRYCZKA
  

Respondenci badania stanowią zróżnicowaną grupę, z dużym udziałem 

osób o ponad 15-letnim doświadczeniu w księgowości lub pokrewnym 

obszarze funkcjonalnym jednostki. 

Jeśli chodzi o stanowiska zajmowane w pracy przez respondentów, 

to zdecydowanie przeważająca część z nich pełni funkcje decyzyjne. 

Największą grupę stanowią osoby na pozycji Głównego Księgowego lub 

Kierownika działu księgowości. Druga najliczniejsza grupa to właściciele 

podmiotów usługowo prowadzących księgowość. 

Wśród przedstawicieli wewnętrznych działów księ-

gowości w jednostkach – najwięcej osób pracuje 

w firmach średniej wielkości oraz małych firmach. 

Badanie objęło również ponad 30 biur doradztwa 

podatkowego i podmiotów badających sprawozda-

nia finansowe.

Stanowiska respondentów (N=914)

Miejsce pracy respondentów (N=914)

Główny Księgowy / Kierownik działu księgowości (zastępca)

Właściciel / osoba zarządzająca podmiotu usługowo prowadzącego księgowość

Samodzielny księgowy / Specjalista ds. księgowości (młodszy/starszy)

Dyrektor finansowy / Kierownik działu finansowego (zastępca)

Biegły rewident badający e-sprawozdania finansowe

Asystent księgowy / Pomoc księgowa

Doradca podatkowy

Właściciel Biura rachunkowego

inne

Podmiot usługowo prowadzący księgowość

Księgowość wewnętrzna średniej firmy

Księgowość wewnętrzna małej firmy

Księgowość wewnętrzna dużej firmy

Księgowość wewnętrzna mikro firmy

Podmiot badający sprawozdania finansowe

Podmiot świadczący usługi doradztwa podatkowego

inne
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Niniejszy raport przedstawia wyniki badania opinii księgowych oraz 

innych osób zawodowo związanych ze sprawozdawczością finansową 

przedsiębiorstw i innych jednostek.

Badanie odbyło się w dniach od 11 września do 10 października 2019 

roku. Zebrano 914 kompletnie wypełnionych kwestionariuszy online. 

Autorami kwestionariusza są Piotr Hans i Mariusz Noworyta z Oddziału 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W opracowaniu 

kwestionariusza i zbieraniu danych Oddział Wielkopolski w Poznaniu 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce współpracował z kancelarią

Konrad Bugiera Doradztwo Komunikacyjne, która przeprowadziła 

analizy będące podstawą treści niniejszego raportu.

Analiza danych i opracowanie treści:

konradbugiera.com

Doświadczenie zawodowe respondentów w księgowości lub innych służbach finansowych (N=914)

Certyfikaty i tytuły zawodowe respondentów (N=914)

21 lat i więcej

16-20 lat

11-15 lat

6-10 lat

5 lat lub mniej

Certyfikat księgowy MF

Inny certyfikat SKwP (np. Główny Księgowy, Samodzielny Księgowy)

Dyplomowany Księgowy SKwP

Biegły rewident

Certyfikowany Ekspert Usług Księgowych SKwP

Doradca podatkowy
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Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce 
Oddział Wielkopolski 
w Poznaniu
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2600 6900 3400
Oddziałów

KLUBY MŁODYCH  
KSIĘGOWYCH

KLUBY KSIĘGOWYCH  
SENIORÓW

KLUB DYSKUSYJNY  
KSIĘGOWYCH

KLUB BIUR  
RACHUNKOWYCH

KLUB DYPLOMOWANYCH 
KSIĘGOWYCH

Członków uczestników kursów  
i szkoleń w 2018 r.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział 
Wielkopolski w Poznaniu zapewnia możliwość:

• zdobycia kwalifikacji zawodowych,
• rozwoju zawodowego,
• aktualizacji wiedzy praktycznej,
• zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami 

polskimi i międzynarodowymi  
w rachunkowości, finansach i podatkach,

• integracji ze środowiskiem osób związanych 
z rachunkowością bądź dziedzinami 
pokrewnymi.

uczestników odczytów  
i konferencji w 2018 r.

ponad ponad ponad

Działamy 
dla księgowych
od 1907 r.

DBAMY O JAKOŚĆ I PRESTIŻ
ZAWODU KSIĘGOWEGO


