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62 lata czytania
Na jednej sali wykładowej siedzą razem przedsiębiorca, prawnik i programista…
Nie jest to początek korporacyjnego dowcipu, tylko powszechna sytuacja na szkoleniach
organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu.
Finanse przenikają tak wiele obszarów biznesu, że z księgowością styka się każdy aktywny
zawodowo człowiek. Nie każdy jednak rozumie kierujące nią zasady.
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ieniądz to cel i równocześnie środek do prowadzenia biznesu. Dobrze jest więc rozumieć jak
firma zarabia i co się dzieje z finansami, a to
nawet dla przedsiębiorców nie zawsze jest oczywiste,
szczególnie gdy nie mają wykształcenia ekonomicznego. Dodatkowo, przy obecnym tempie zmian w przepisach, często i ono nie wystarcza, aby mieć rozeznanie
w aktualnych uwarunkowaniach prowadzenia biznesu.
Według raportu Barometr Prawa, w 2017 r. powstało tyle przepisów, że samo ich przeczytanie zajęłoby
średnio 3 godziny i 37 minut dziennie. Trudno sobie
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wyobrazić aktywną zawodowo osobę, która mogłaby
się podjąć takiego zadania. Ale to jeszcze nic, ponieważ – jak czytamy dalej w raporcie – gdyby ktoś chciał
zapoznać się ze wszystkimi przepisami, które znajdujemy w odniesieniach zawartych w nowopowstającym
prawie, samo ich czytanie zajęłoby – bez przerw na jedzenie i spanie – 62 lata! A nie bierzemy tu pod uwagę
wydawanych interpretacji i orzecznictwa sądowego.
– Nie łudźmy się, że ktokolwiek w pojedynkę jest
w stanie przyswoić taki ogrom informacji – mówi
Piotr Hans, Członek Zarządu Głównego oraz Zarządu
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Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce (SKwP). – Sejm i Senat mają komisje, które
pracują nad poszczególnymi zagadnieniami. Rząd ma
ministerstwa. A firmy? Wyłączając duże podmioty
i firmy audytorsko-doradcze, większość firm nie ma
wąsko wyspecjalizowanych grup ekspertów, a raczej
uniwersalne zespoły zapewniające pełną obsługę finansowo-księgową. Na szczęście istnieją takie organizacje
jak nasza, nie nastawione na zysk, posiadające zespoły monitorujące zmiany w prawie. Na tej podstawie
rekomendują one modyfikacje w ofercie i programach
szkoleń SKwP – wyjaśnia Piotr Hans.
To dlatego na kursach SKwP Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu, które odbywają się
w należącym do niego ogromnym Centrum Edukacji przy ul. Ziębickiej, znajdujemy tak licznych i zróżnicowanych
słuchaczy. Prawnicy, aby lepiej doradzać
klientom, chcą poznać funkcjonowanie firmowych
finansów i finansowe skutki proponowanych rozwiązań prawnych. Celem informatyków jest zrozumienie
realnego zastosowania oprogramowania, które tworzą.
Przedsiębiorcy chcą znaleźć wspólny język z księgowymi, którzy mogą przetłumaczyć biznesowe pomysły na
język pieniądza i w ten sposób weryfikować wartość
projektów związanych z rozwojem firmy.
– Wielu rzeczy nie da się prosto obliczyć. Ogólna
wiedza pozwala tworzyć kalkulacje obarczone licznymi
założeniami, czyli mało precyzyjne – zauważa Piotr
Hans. – Wiedza księgowych pozwala im na wyliczenia
bez założeń, ponieważ dysponują danymi dopasowany-
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mi do określonej firmy, zachowując kontekst obowiązujących zasad rachunkowości i podatków – dodaje.
Rachunkowość to jednak nie jedyny obszar edukacji
SKwP. Krótkie kursy i jednodniowe szkolenia tworzone
z myślą o konkretnych zagadnieniach (organizowane
przez cały rok, np. JPK, blockchain, cyberbezpieczeństwo, podatki) lub o przepisach wchodzących w życie
od nowego roku (na przełomie grudnia i stycznia) także przyciągają wielu słuchaczy. To propozycje głównie
dla księgowych chcących poszerzać swoją wiedzę poza
kwestie związane z codzienną pracą, aby być jeszcze
lepszymi doradcami dla przedsiębiorców.
Ciągłe aktualizowanie wiedzy jest zakorzenione
w charakterze księgowych. Ci na najwyższym poziomie wtajemniczenia zawodowego zobowiązują się do regularnych szkoleń
i rozliczają się z tego przed SKwP jako organizacją trzymającą pieczę nad branżowymi
certyfikatami zawodowymi. Od tego zależy utrzymanie
ich tytułu. Jeśli nie spełnią obowiązku rozliczanego co
trzy lata – tracą uprawnienia. Lista Dyplomowanych
Księgowych oraz Certyfikowanych Ekspertów Usług
Księgowych jest otwarta i przedsiębiorca może sprawdzić, czy posługujący się tymi tytułami pracownicy lub
usługodawcy są tam obecni. Kursy związane z certyfikacją trwają cały sezon (od jesieni do lata) i kończą się
trudnym egzaminem. Mimo tego cieszą się rosnącym
zainteresowaniem. W czasach deregulacji jest to
bowiem najlepsza gwarancja zachowania odpowiedniego standardu usług, którą doceniają przedsiębiorcy
i pracodawcy. z
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