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Przemysław Kabalski
Księgowy jako zawód konwencjonalny  
– dekonstrukcja stereotypu

Zgodnie z teorią J. Hollanda dotyczącą struktury preferencji i zainteresowań 
zawodowych, wyróżnia się sześć podstawowych (czystych) typów osobowości 
zawodowej: realistyczny, badawczy, społeczny, artystyczny, przedsiębiorczy i kon-
wencjonalny. Księgowi są w tej klasyfikacji zaliczani do typu konwencjonalnego, 
preferującego wykonywanie rutynowych czynności według ściśle narzuconych  
z góry i niezmiennych reguł, charakteryzującego się skrupulatnością, sumiennością, 
systematycznością, ale także małą wyobraźnią i brakiem elastyczności. Do niedawna 
osoba o takiej charakterystyce rzeczywiście odpowiadała specyfice pracy księgo-
wego. Jednak pod wpływem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF), które są obecnie podstawą sprawozdawczości finansowej  
w Polsce, Europie i niemal na całym świecie, wymagania wobec osób pracujących 
w dziedzinie rachunkowości zmieniły się diametralnie. W nowych warunkach za-
klasyfikowanie księgowego do zawodów konwencjonalnych jest błędne. Księgowy 
powinien być raczej typem przedsiębiorczym. W tym zawodzie będą ponadto 
bardzo przydatne niektóre predyspozycje typu badawczego, a nawet artystycznego. 
Postulowane w artykule zaprzestanie zaliczania księgowych do zawodów konwen-
cjonalnych ma znaczenie nie tylko teoriopoznawcze, ale także praktyczne.

Słowa kluczowe: księgowy (accountant), rachunkowość (accounting), Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej (International Financial Reporting Standards), teoria Hollanda (Holland’s 
theory), typ osobowości zawodowej (vocational personality type), zawód konwencjonalny (conventional 
personality)

Wprowadzenie

Celem artykułu jest wykazanie, iż klasyfikowanie księgowego do zawodów konwen-
cjonalnych jest błędne i opiera się stereotypowym przekonaniu na temat specyfiki tej 
profesji. Według Aronsona (1997, s. 543), „stereotyp jest generalizacją odnoszącą się 
do grupy, w ramach której identyczne charakterystyki zostają przypisane wszystkim 
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150 Portfel metod i narzędzi

bez wyjątku jej członkom, niezależnie od rzeczywistych różnic między nimi”. Stereo-
typy dotyczą np. płci, wieku, rasy, narodowości, religii czy wreszcie zawodu. Z punk-
tu widzenia celu artykułu istotne są jedynie niektóre wymiary owej charakterystyki,  
a konkretnie preferencje i zainteresowania zawodowe (cechy osobowości zawodo-
wej), a nie inne atrybuty również podlegające stereotypizacji, takie jak: cechy charak-
teru, zachowania lub ubiór1. Hamer (2005, s. 141) wymienia cztery cechy stereotypu: 
prymitywne uproszczenie emocjonalne, nadogólność, odporność na zmiany oraz 
dziedziczenie (w społeczeństwie). W kontekście niniejszego opracowania szcze-
gólnie ważne są: nadogólność i odporność na zmiany. Po pierwsze, stereotypowe 
postrzeganie księgowych wynika z pomijania różnic pomiędzy wykonawcami tego 
zawodu, mających swoje źródło przede wszystkim w:

■ pozycji pracownika w hierarchii organizacyjnej, 
■ branży, w której działa jego organizacja, 
■ jurysdykcji w zakresie rachunkowości, której podlega organizacja, 
■ poziomie rozwoju systemu zarządzania w organizacji, 
■ charakterze (złożoności) działalności organizacji i cech jej otoczenia.
Ze względu na to zróżnicowanie nie można dziś mówić o jednym zawodzie 

księgowego. Jest to po prostu profesja zbyt heterogeniczna. Po drugie, ten trady-
cyjny (tj. nieaktualny) obraz księgowych abstrahuje zupełnie od zmian, jakie zaszły  
w pracy tej grupy zawodowej (nie chodzi tutaj oczywiście o informatyzację itp. 
„techniczne” przeobrażenia).

Omawiany problem dotyczy nie tylko Polski, ale także innych krajów i regio-
nów świata. Dawniej księgowy faktycznie był zawodem konwencjonalnym. Jednak 
w ostatnich latach jego specyfika zmieniła się diametralnie i niemal globalnie wraz  
z przyjęciem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 
jako podstawy sporządzania sprawozdań finansowych2. 

1 Trudno nie zgodzić się z portalem www.księgowyiprzyszłości.pl, że „wizerunek księgo-
wego należy do jednego z najpopularniejszych stereotypów zawodowych w polskim społeczeń-
stwie”. Dotyczy to przede wszystkim właśnie pewnych cech charakteru, zachowania, zaintereso-
wań oraz wyglądu. Zresztą nie jest to zjawisko typowe tylko dla Polski. Świadczą o tym chociażby 
wizerunki księgowych w zagranicznej kulturze i popkulturze. Wystarczy przywołać postać Fra-
nçoisa Pignona ze słynnej Veberowskiej „Kolacji dla głupca”, a przede wszystkim skecz grupy 
Monthy Pytona pod wymownym tytułem „Nudny księgowy”.
2 Zdaję sobie sprawę, iż stwierdzenie „w ostatnich latach” jest mało precyzyjne. Jednak 
trudno jest wyznaczyć jakąś konkretną cezurę, ponieważ MSSF były wdrażane w różnych krajach 
w różnym czasie i w różnoraki sposób (przykładowo, w Polsce, podobnie jak w całej Unii Europej-
skiej, są one obligatoryjnie stosowane przez określone spółki od 2005 r.; jednak elementy MSSF 
pojawiały się w polskiej rachunkowości finansowej już od początku jej modernizacji w pierwszej 
połowie lat 90. ubiegłego wieku). Ponadto reprezentują one pewien model rachunkowości finan-
sowej, jaki w niektórych obszarach kulturowo geograficznych funkcjonuje od kilkudziesięciu lat  
i ma rodowód dłuższy niż same MSSF. Zainteresowanych genezą i upowszechnieniem MSSF 
oraz ich wdrażaniem w Polsce, Europie i na świecie odsyłam do: Ignatowski, 2010.
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Na początku rozważań muszę zaznaczyć, że podejmując próbę dowiedzenia, iż 
księgowy nie jest zawodem konwencjonalnym, mam na myśli określony „gatunek” 
księgowych (jak już wspomniałem, nie jest to homogeniczna grupa zawodowa). Za-
wód księgowego (accountant), albo inaczej – specjalisty rachunkowości, jest bowiem 
bardzo zróżnicowany. Przede wszystkim należy wyodrębnić specjalistów rachunko-
wości finansowej i specjalistów rachunkowości zarządczej. Ci drudzy z pewnością 
nie są typem konwencjonalnym i powinni być klasyfikowani tak jak menedżero-
wie. Nie będę tego dowodził, ponieważ dla każdego, kto ma choćby ogólne pojęcie  
o istocie rachunkowości zarządczej, byłoby to odkrywanie Ameryki3. Z zakresu 
swojej analizy wyłączam również księgowych pracujących w małych biurach ra-
chunkowych lub na niskich szczeblach w centrach usług księgowych bądź w ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach. Tacy pracownicy wykonują proste czynności 
ewidencyjne lub obliczeniowe. Powtórzę, iż rozpatruję problem specyfiki zawodu 
księgowego w świetle MSSF, które zasadniczo obowiązują duże spółki notowane na 
publicznym rynku kapitałowym.

W artykule opieram się na typologii zawodów z teorii J. Hollanda. Konfrontu-
ję preferencje i atrybuty typu konwencjonalnego z cechami MSSF i wynikającymi 
z nich wymaganiami wobec księgowych. Staram się drogą rozumowania dowieść 
sprzeczności między nimi, a tym samym wykazać niesłuszność klasyfikowania księ-
gowego do zawodów konwencjonalnych. W przypadku pozostałych typów osobo-
wości zawodowych wskazuję te ich cechy, które pasują do specyfiki zawodu księgo-
wego pracującego z MSSF. W ten sposób próbuję odpowiedzieć na pytanie, jakim 
typem zawodu jest faktycznie współczesny księgowy.

Typy osobowości zawodowych według J. Hollanda

Teoria J. Hollanda4 jest jedną z najbardziej znanych koncepcji struktury preferencji 
i zainteresowań zawodowych (Bajcar i wsp., 2006, s. 7). Jest zwana teorią osobowo-
ściową (Kowalczewski, 2008, s. 176–177). Zakłada bowiem, że wybór zawodu przez 
człowieka (a także szkoły przygotowującej do zawodu) jest uzależniony od jego 
osobowości. Z tego względu Holland posługiwał się terminem osobowości zawo-
dowej (vocational personality). Stwierdził, że większość ludzi można zaklasyfikować do 
jednego z sześciu podstawowych typów osobowości różniących się pod względem 
preferencji w działaniu, kompetencji, postrzegania siebie samego oraz wyznawanych 

3 Oczywiście w kontekście ironicznym. Czytelników, którzy chcą zapoznać się ze specy-
fiką zawodu specjalisty rachunkowości zarządczej, odsyłam do: Szychta, 2011 i 2004 oraz Sobań-
ska, 2010, rozdział 2.
4 Holland pisał o swojej koncepcji m.in. w: Holland, 1973, 1985a, 1985b i 1997.

ZZL(HRM)_2015_1(102)_Kabalski_P_149-164



152 Portfel metod i narzędzi

wartości (Smart i wsp., 2006, s. 7). Te typy są następujące: realistyczny, badawczy, 
artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy i konwencjonalny. 

Typ realistyczny preferuje działania związane z jasną, uporządkowaną i usyste-
matyzowaną obsługą różnych przedmiotów, narzędzi, maszyn lub zwierząt. Unika 
działań o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym. Postrzega siebie jako czło-
wieka praktycznego i konserwatywnego. Jest świadom swoich zdolności mechanicz-
nych, manualnych i atletycznych, a jednocześnie deficytu kompetencji społecznych. 
Ceni nagrody materialne, takie jak pieniądz, ale także władzę i status (Smart i wsp., 
2006, s. 7–8). Do zawodów charakterystycznych dla typu realistycznego zaliczani są 
m.in.: elektryk, grawer, kierowca, mechanik, optyk, pilot, tokarz, tapicer i inne zawo-
dy rzemieślnicze, zawody związane z przetwórstwem surowców, leśnik, ogrodnik, 
rolnik (http://testy-zawodowe.pl/praca/8,typy-osobowosci-zawodowej).

Typ badawczy preferuje działania wymagające obserwacyjnego, twórczego, 
symbolicznego i systematycznego badania zjawisk fizycznych, biologicznych i kul-
turowych w celu ich zrozumienia i kontrolowania. Unika działań społecznych, 
powtarzalnych i wymagających perswazji. Ukierunkowanie behawioralne typów 
badawczych powoduje, że zdobywają oni kompetencje naukowe i matematyczne. 
Brakuje im jednocześnie umiejętności przewodzenia i przekonywania. Postrzegają 
siebie jako osoby ciekawe, wykształcone, krytyczne, niezależne, precyzyjne, racjo-
nalne, ale także ostrożne. Cenią sobie rozwój i zdobywanie wiedzy (Smart i wsp., 
2006, s. 8). Zawody w typie badawczym to m.in.: antropolog, astronom, archeolog, 
biolog, chemik, filozof, geolog, geograf, fizyk, farmaceuta, matematyk, historyk, 
meteorolog, programista, politolog, statystyk, socjolog (http://testy-zawodowe.pl/
praca/8,typy-osobowosci-zawodowej].

Artyści cenią działalność nieskrępowaną, ambitną i nieszablonową, związaną  
z przetwarzaniem obiektów fizycznych i słownych, a także manipulowaniem ludźmi 
w celu stworzenia form i produktów sztuki. Niechętnie działają rutynowo i pod-
porządkowują się regułom i sztywnym procedurom. Profil osobowości ułatwia im 
nabywanie umiejętności artystycznych (w dziedzinie literatury, sztuk plastycznych, 
muzyki itp.). Nie predestynuje ich natomiast do zdobywania kompetencji do pra-
cy w biurze i strukturach biznesowych. Artyści uważają się za ludzi ekspresyjnych, 
introspektywnych, niezależnych, emocjonalnych, czułych, niekonformistycznych,  
o dużej intuicji. Cenią możliwość twórczego wyrażania myśli i emocji (Smart i wsp., 
2006, s. 8). Do zawodów charakterystycznych dla typu artystycznego zaliczani są 
m.in.: aktor, architekt, dyrygent, dekorator wnętrz, fotograf  ilustrator, kompozytor, 
malarz, muzyk, pisarz, projektant mody, plastyk, reżyser, rzeźbiarz, tancerz, wizaży-
sta (http://testy-zawodowe.pl/praca/8,typy-osobowosci-zawodowej).
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Typy społeczne preferują działalność polegającą na informowaniu, uczeniu, 
leczeniu i rozwijaniu innych ludzi. Stronią od precyzyjnych i uporządkowanych 
czynności związanych z materiałami, maszynami i urządzeniami. Skłonności beha-
wioralne ułatwiają im nabywanie kompetencji społecznych (interpersonalnych, na-
uczycielskich itp.). Powodują natomiast brak zdolności manualnych i technicznych. 
Typy społeczne postrzegają siebie jako ludzi empatycznych, hojnych, pomocnych, 
odpowiedzialnych, taktownych, wyrozumiałych, ciepłych. Widzą w sobie idealistów. 
Wartością jest dla nich poprawa sytuacji i dobro innych ludzi (Smart i wsp., 2006, 
s. 8). Zawody w typie społecznym to m.in.: fizykoterapeuta, bibliotekarz, hostessa, 
ksiądz, kelner, lekarz, logopeda, masażysta, nauczyciel, psycholog, pracownik socjal-
ny, policjant, ratownik, pielęgniarka, stewardesa, trener (http://testy-zawodowe.pl/
praca/8,typy-osobowosci-zawodowej).

Typy przedsiębiorcze preferują sterowanie innymi ludźmi dla osiągania celów 
organizacyjnych i korzyści ekonomicznych. Stronią od działalności naukowej, in-
telektualnej i o niejasnym charakterze. Osobowość predestynuje ich do nabywania 
umiejętności przywódczych i interpersonalnych. Są dobrymi mówcami i umieją wy-
wierać wpływ na innych. Nie mają predyspozycji do uprawiania nauki. Postrzegają 
siebie jako ludzi energicznych, dominujących, agresywnych, ambitnych, ekstrawer-
tycznych, optymistycznych i wygadanych. Uważają, że cieszą się poważaniem i po-
pularnością. Są pewni siebie. Wartość ma dla nich status materialny i społeczny 
(Smart i wsp., 2006, s. 8). Zawody w typie przedsiębiorczym to m.in.: adwokat, agent 
ubezpieczeniowy, akwizytor, dyplomata, doradca, np. podatkowy, księgarz, makler, 
menedżer, notariusz, prawnik, zaopatrzeniowiec (http://testy-zawodowe.pl/praca
/8,typy-osobowosci-zawodowej).

Ostatni typ – konwencjonalny – preferuje działalność wymagającą uporządko-
wanej, jasnej i usystematyzowanej obróbki danych, zgodnie ze ściśle określonym 
i przewidywalnym zapotrzebowaniem w organizacji lub standardami zewnętrzny-
mi. Behawioralne ukierunkowanie typu konwencjonalnego ułatwia mu nabywanie 
umiejętności biurowych, obliczeniowych i w zakresie procedur biznesowych nie-
zbędnych, aby sprostać ściśle określonym wymaganiom. Nie ma on natomiast zdol-
ności artystycznych. Ten typ postrzega siebie jako człowieka o konwencjonalnym 
oglądzie rzeczywistości, dbającego o porządek i rutynę (Smart i wsp., 2006, s. 8). 
Typowi konwencjonalnemu odpowiadają następujące profesje, m.in.: archiwista, 
bileter, agent celny, agent ubezpieczeniowy, edytor, inkasent, kasjer, kosztorysant, 
księgowy, notariusz, radca prawny, recepcjonista, rzeczoznawca, statystyk, syndyk, 
stenograf, urzędnik biurowy, technik BHP, wizytator (http://testy-zawodowe.pl/
praca/8,typy-osobowosci-zawodowej).

ZZL(HRM)_2015_1(102)_Kabalski_P_149-164



154 Portfel metod i narzędzi

Zawody podane przy każdym z typów osobowości są oczywiście wybiórczymi 
przykładami. Pełniejszy, choć dość ogólny obraz powiązania typów osobowości za-
wodowych z obszarami zawodowymi przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Osobowości zawodowe (kierunki zainteresowań zawodowych)  
a obszary zawodowe

Obszary zawodowe (zbiory zawodów) Kierunki zainteresowań zawodowych
Mechanika i konstruowanie 
Sprzęt komputerowy i elektroniczny
Wojsko
Usługi ochrony
Natura i rolnictwo
Sporty

Realistyczne

Matematyka
Nauka
Nauki medyczne
Badania

Badawcze

Sztuka sceniczna
Sztuki wizualne i wzornictwo
Pisanie i komunikacja masowa
Sztuka kulinarna

Artystyczne

Nauczanie i edukacja
Doradztwo i pomoc
Zasoby ludzkie i szkolenia
Nauki społeczne
Opieka zdrowotna
Religia i duchowość

Społeczne

Polityka i przemawianie publiczne
Przedsiębiorczość
Reklama i marketing
Prawo
Sprzedaż
Zarządzanie

Przedsiębiorcze

Finanse i inwestowanie
Programowanie i systemy informatyczne
Kierowanie biurem
Podatki i rachunkowość

Konwencjonalne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bajcar i wsp., 2006, s. 26

Oczywiście rzadko mamy do czynienia z czystymi typami osobowości zawodo-
wej. Na ogół występują osobowości mieszane. Holland uważał jednak, że pewne 
pary typów dopełniają się, a inne są sobie przeciwstawne. I tak typ realistyczny 
jest przeciwstawny społecznemu, badawczy – przedsiębiorczemu, a artystyczny – 
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konwencjonalnemu. To – według modelu Hollanda – ogranicza liczbę kombinacji 
typów osobowości. Teoria Hollanda ma postać modelu heksagonalnego, co przed-
stawia rysunek 1.

Rysunek 1. Heksagonalny model typów osobowości zawodowych Hollanda

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bajcar i wsp., 2006, s. 40

Z heksagonalnego modelu Hollanda wynika, że typy sąsiadujące są ze sobą sko-
relowane (tzn. mogą się uzupełniać). Występuje na przykład typ konwencjonalno- 
-przedsiębiorczy i konwencjonalno-realistyczny. Jednocześnie typ konwencjonal-
no-przedsiębiorczy różni się od typu przedsiębiorczo-konwencjonalnego; to, co  
w pierwszym jest rdzeniem, w drugim jest elementem dodatkowym i vice versa, a do 
każdego z tych typów są przypisywane inne zawody. 

W klasyfikacji czystych typów osobowości zawodowej księgowi są zaliczani do 
typu konwencjonalnego5. W klasyfikacjach niuansowaniach, czyli uwzględniających 
typy mieszane, zalicza się ich do typu konwencjonalno-realistycznego (zob. Bajcar 
i wsp., 2006, s. 40). Czy zawód księgowego, biorąc pod uwagę charakter i wymogi 

5 Zob. np.: http://careerplanning.about.com/od/selfassessment/a/holland-code.htm; 
http://www.wiu.edu/advising/docs/Holland_Code.pdf); http://www.westernreservepublic-
media.org/careers/john_holland.htm; https://www.ou.edu/career/students/choose-a-major/
explore/holland-codes.html.
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współczesnej rachunkowości finansowej, zdominowanej przez Międzynarodowe 
Standardy Sprawozdawczości Finansowej, można faktycznie przypisać do typu kon-
wencjonalnego? 

Typ konwencjonalny versus charakter współczesnej rachunkowości

Zanim przejdę do odpowiedzi na powyższe pytanie, jeszcze raz przedstawię naj-
ważniejsze preferencje i cechy osobowości konwencjonalnej. Przede wszystkim 
konwencjonalista lubi powtarzalne i przewidywalne działania, podporządkowane 
jasnym i ścisłym regułom. Odnajduje się w czynnościach rutynowych. Funkcjonuje 
bardzo dobrze w ramach systemu (narzuconego i ściśle określonego). Jego ogląd 
rzeczywistości nie wykracza poza raz wytyczony horyzont. Typ konwencjonalny 
jest mało elastyczny i pozbawiony wyobraźni. Uważam, że człowiek o takiej osobo-
wości nie odnajdzie się w zawodzie księgowego w dzisiejszych czasach, w których 
regulacje rachunkowości są oparte na MSSF. Aby dowieść tej tezy, scharakteryzuję 
MSSF, uwypuklając te ich cechy, które – moim zdaniem – stoją w opozycji do oso-
bowości konwencjonalnej.

MSSF są oparte na generalnych zasadach bez szczegółowych reguł, które byłyby 
gotowym rozwiązaniem na każdą możliwą sytuację. Ściśle określone wytyczne wy-
stępują zatem tylko na poziomie fundamentalnych zasad. To oznacza konieczność 
przeprowadzania przez księgowych osądu. MSSF odwołują się do osądu zarówno 
explicite6, jak i implicite. W tym drugim wypadku przejawia się to w występowaniu  
w treści standardów nieostrych określeń, które wymagają interpretacji w konkret-
nych okolicznościach (zob. Kabalski 2012, s. 83). O znaczeniu osądu w MSSF 
świadczą nie tylko liczne przepisy szczegółowe, ale także ich konstytutywna zasada 
pierwszeństwa treści nad formą (Heidhues, Patel 2011, s. 9). Zgodnie z nią, trans-
akcja nie jest ujmowana stosownie do formy prawnej (co jest na ogół proste), lecz 
według treści ekonomicznej (którą księgowy musi rozpoznać). 

Kolejną istotną cechą MSSF jest elastyczność polegająca na tym, że jednostka 
sporządzająca sprawozdanie finansowe ma w wielu wypadkach możliwość wyboru 
sposobu ujęcia, wyceny i prezentacji transakcji i zdarzeń gospodarczych (zob. Ka-
balski 2012, s. 82). Oznacza to, że w każdym przedsiębiorstwie zadaniem księgo-
wych jest wybór tzw. polityki rachunkowości7. Obrazowo rzecz ujmując, zanim księ-
gowy zacznie stosować określone rozwiązania, musi wybrać je spośród dostępnych 
opcji. Co więcej, w MSSF zakłada się możliwość braku wytycznych odnoszących 

6 Przykład: „To, czy nieruchomość kwalifikuje się do inwestycji, wymaga osądu” (IASB 
2011, s. A1110).
7 A raczej współdziałanie z zarządem przy dokonywaniu tego wyboru.
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się bezpośrednio do jakiejś transakcji lub zdarzenia8. W takiej sytuacji księgowi po-
winni sami opracować (stworzyć) rozwiązania (oczywiście nie dowolne, ale zgodne  
z duchem MSSF). MSSF wymagają ponadto od sporządzających sprawozdanie fi-
nansowe (czyli księgowych) nieustannej weryfikacji przyjętych rozwiązań i doko-
nanych szacunków. Na przykład, co najmniej raz w roku należy zastanowić się nad 
poprawnością przyjętych metod amortyzacji i zmienić je stosownie do nowych oko-
liczności i warunków. 

MSSF są elastyczne także pod tym względem, że ulegają nieustannym zmianom. 
Co roku wprowadzane są jakieś nowe regulacje i aktualizowane dotychczasowe roz-
wiązania. Nie wynika to z faktu, iż poprzednie przepisy były źle zaprojektowane, 
albo z tego, że zmieniła się władza, która z założenia neguje zastane regulacje (nie-
ustanne zmiany polskiego prawa gospodarczego), ale z konieczności dostosowa-
nia MSSF do ciągłych zmian w gospodarce. Współczesna gospodarka jest złożona  
i zmienna jak nigdy wcześniej. Niemal co dzień powstają nowe typy transakcji, in-
strumentów finansowych, form prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany  
w rachunkowości są więc tylko odbiciem dynamiki rzeczywistości gospodarczej. 
Podsumowując ten wątek, należy stwierdzić, że skoro tak elastyczne są regulacje 
rachunkowości, to bardzo elastyczny musi być także sam księgowy. Musi umieć  
i chcieć dostosowywać się do zmieniających się okoliczności. A przecież brak ela-
styczności jest wymieniany jako jedna z cech typu konwencjonalnego (zob. Pronk, 
Harrison, 1998, s. 6).

Zamykając dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, iż praca z MSSF nie 
polega na podążaniu za ściśle zdefiniowanymi procedurami, co preferują typy kon-
wencjonalne. Nie wystarczy również, aby księgowy dobrze funkcjonował w danym 
systemie. Musi umieć krytycznie analizować ten system i wprowadzać do niego nie-
zbędne korekty. Powinien wykraczać poza wytyczony horyzont, a co więcej, same-
mu sobie go wytyczać. To będzie trudne dla osoby o małej wyobraźni i konwencjo-
nalnym oglądzie rzeczywistości (zob. Kabalski, 2012, s. 85). 

Praca księgowego w firmie stosującej MSSF nie polega już tylko na obróbce 
danych, stosownie do ściśle określonego zapotrzebowania z zewnątrz. Po pierwsze, 
zanim dane finansowe o zaistniałej transakcji zostaną przetworzone, należy ją od-
powiednio rozpoznać (zidentyfikować)9. Wymaga to analizy okoliczności zdarzenia 
gospodarczego, a przede wszystkim oceny jego treści ekonomicznej. Na przykład, 

8 Twórcy MSSF są świadomi, że nie sposób przewidzieć i uregulować wszystkich możli-
wych zdarzeń gospodarczych.
9 Jak już wspomniałem, dla współczesnej sprawozdawczości finansowej charakterystycz-
ne jest bowiem to, że określone transakcje, zdarzenia lub elementy mogą być różnie interpreto-
wane i kwalifikowane w różnych okolicznościach.
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żeby transakcja została zakwalifikowana i zaksięgowana jako sprzedaż, ani nie jest 
wystarczająca, ani konieczna faktura, a nawet umowa przeniesienia własności. Po 
drugie, brak ścisłych wzorców sprawozdań finansowych (na podobieństwo goto-
wych formularzy statystycznych z rubrykami i regułami ich wypełniania) powoduje, 
że księgowi danego przedsiębiorstwa sami muszą określić, jakie informacje i w ja-
kiej formie należy przygotować i wykazać w sprawozdaniu finansowym. A zatem  
w pewnej części to księgowi w firmie tworzą instrukcję sami dla siebie z uwzględ-
nieniem specyfiki miejsca, czasu i okoliczności. 

Oczywiście w zawodzie księgowego wciąż są przydatne cechy typowe dla kon-
wencjonalistów, np. skrupulatność, zorganizowanie, sumienność, systematyczność 
i „zamiłowanie do cyferek”. Warto chwilę zastanowić się nad ostatnią z wymienio-
nych cech. Inklinacji do cyfr przeciwstawia się preferencję słów. Jednak we współ-
czesnej sprawozdawczości finansowej deskrypcja odgrywa nie mniejszą rolę niż 
liczby. Opis zastosowanej polityki rachunkowości i przesłanek jej wyboru jest tak 
samo istotny dla odbiorcy sprawozdania finansowego jak przychody i koszty. Dane 
o wartości poszczególnych aktywów i zobowiązań należy uzupełnić informacjami  
o założeniach dotyczących przyszłości, które są podstawą szacunków tych wartości. 
Ponadto należy opisać przesłanki, jakimi kierowano się, dokonując takiej, a nie in-
nej klasyfikacji transakcji i zdarzeń w rachunkowości jednostki. Wszystkie te infor-
macje są prezentowane w informacji dodatkowej, stanowiącej odrębną, integralną  
i obszerną część sprawozdania finansowego. Owo sprawozdanie, stanowiące głów-
ny produkt pracy księgowych, jest nie tylko zestawieniem liczb (kwot), ale zawiera 
także elementy narracyjne10. 

Aby sprostać wymaganiom współczesnej sprawozdawczości finansowej, księgo-
wi powinni mieć pewne cechy innych typów osobowości zawodowej. Jedną z bar-
dziej przydatnych jest umiejętność pracy z ludźmi (w zespole). Na ogół księgowi są 
błędnie postrzegani jako grupa pracownicza wykonująca swoje zadania w izolacji od 
reszty komórek organizacyjnych, ograniczająca swój kontakt z nimi jedynie do wy-
miany dokumentów (przy zastosowaniu nowoczesnych systemów informatycznych 
mogłoby się to odbywać zdalnie, bez konieczności spotkań twarzą w twarz). Jednak 
współcześnie specjaliści rachunkowości muszą współdziałać w procesie sporządza-
nia sprawozdań finansowych z innymi grupami zawodowymi. Wynika to z tego, iż 
wiele informacji uwzględnianych bezpośrednio lub pośrednio w sprawozdaniach 
pochodzi z innych sfer przedsiębiorstwa: marketingu, zarządzania jakością, wydzia-
łów produkcyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi itp. 

10 Zainteresowanych szczegółami odsyłam do: Frendzel i wsp., 2011 i zachęcam do przej-
rzenia rocznego raportu finansowego dowolnej dużej spółki giełdowej.
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Oprócz umiejętności komunikowania się, księgowemu będą potrzebne pewne 
zdolności organizacyjne (chodzi o zdolność zorganizowania procesu wymiany in-
formacji między księgowością a innymi działami firmy)11. Wszystko to są atrybu-
ty typu przedsiębiorczego. Jeżeli zatem miałbym przyporządkować księgowych do 
któregoś z mieszanych typów osobowości w skali Hollanda, byłby to typ konwen-
cjonalno-przedsiębiorczy (a raczej przedsiębiorczo-konwencjonalny), a nie kon-
wencjonalno-realistyczny.

Pomocne, a może nawet nieodzowne w pracy księgowego w warunkach stoso-
wania MSSF będą umiejętności charakterystyczne dla typu badawczego. Czymże 
jest bowiem sprawozdawczość finansowa, jeśli nie twórczym badaniem zjawisk go-
spodarczych w celu ich zrozumienia? (Bez tego nie uda się ich wiernie odwzoro-
wać). Jak już wspominałem, żeby właściwie ująć transakcję, należy wpierw pojąć jej 
istotę. Warto wyjaśnić, że w angielskim oryginale MSSF używa się słowa substance, 
czyli właśnie „istota”, ale również „kwintesencja”, „sens”, „prawda”. Księgowy musi 
zatem wniknąć w głąb zdarzenia ekonomicznego i odkryć prawdę o nim, a odkry-
wanie prawdy jest przecież celem działalności naukowej (zob. Białas, 2011, s. 1). 
Praca współczesnego księgowego ma zatem pewien rys typowy dla pracy uczone-
go12. I tak jak uczonemu, księgowemu bardzo przydadzą się: umiejętność myślenia 
analitycznego, abstrahowania, dokonywania niezależnych sądów, kompleksowego 
ujmowania problemów, oceny rozwiązań alternatywnych i rozumienia teorii13. Tę 
ostatnią umiejętność uznaję za potrzebną księgowemu dlatego, że koncepcje i mo-
dele w rachunkowości (np. koncepcje zysku i kapitału, modele wyceny) są zaliczane 
do jej szeroko rozumianej teorii (zob. Szychta, 1996, s. 26). W sytuacji gdy księgowy 
może je wybierać spośród danych możliwości (a tak jest dziś w prawie i standardach 
rachunkowości), musi być świadom ich istoty i skutków. A zatem musi je rozumieć. 
Warto dodać, że fundamentem współczesnych globalnych standardów rachunko-
wości finansowej są tzw. ramy konceptualne (conceptual framework). Określają one 
cele sprawozdań finansowych, fundamentalne założenia i zasady sprawozdawczo-
ści, definiują podstawowe kategorie ekonomiczne (ich wypracowanie i uzgodnie-
nie wymagało dogłębnych rozważań, np. ontologicznych na temat istoty podmiotu 
gospodarczego). W ich duchu opracowywane są rozwiązania szczegółowe. Ramy 
konceptualne są powszechnie uważane za teoretyczną podstawę (bazę) standardów 

11 Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Edukacyjnymi Międzynarodowej Federa-
cji Księgowych (IFAC), kompetentny księgowy powinien posiadać umiejętności interpersonalne, 
komunikacyjne, organizacyjne i w zakresie zarządzania (Międzynarodowe Standardy Edukacyjne 
dla zawodowych księgowych, 2004, s. 78).
12 O sprawozdawczości finansowej jako o procesie badawczym pisze: Nowak, 2010, s. 129–131.
13 Takie cechy i umiejętność typu badawczego wymieniono w: http://www.wiu.edu/advi-
sing/docs/Holland_Code.pdf.
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sprawozdawczości finansowej (zob. Szychta, 1996, s. 218–225; Nowak 2010, s. 179). 
Bez zrozumienia teoretycznych podstaw MSSF trudno właściwie i z rozmysłem 
stosować ich konkretne rozwiązania, a zatem współczesny dobry księgowy wręcz 
powinien mieć w swojej osobowości pewien rys badawczy. Zauważmy jednak, że  
w modelu Hollanda typ konwencjonalny nie sąsiaduje z typem badawczym, choć nie 
jest także jego przeciwieństwem. 

Czy księgowy powinien być artystą? To z pozoru absurdalne pytanie nabiera 
sensu, gdy przywołamy pojęcie rachunkowości kreatywnej. Zostało ono spopula-
ryzowane przez media (niemal trafiło pod strzechy) i niesłusznie zdeprecjonowane 
po serii skandali księgowych, jakie miały miejsce pod koniec ubiegłego i na po-
czątku obecnego wieku, m.in. w Stanach Zjednoczonych (zob. Mączyńska, 2007, 
s. 245–246). Te praktyki powinny być nazywane po prostu oszustwami. Niektórzy 
autorzy nadali im nazwę rachunkowości agresywnej, rozumianej jako niedozwolone, 
negatywne i naganne działania w obszarze rachunkowości, mające na celu świa-
dome wprowadzenie w błąd użytkowników sprawozdań finansowych14. W gronie 
specjalistów rachunkowości podjęto zatem słuszne (choć nie do końca skuteczne) 
próby przywrócenia dobrego imienia pojęciu „rachunkowość kreatywna”, tak aby 
było rozumiane zgodnie z jego etymologią. „Kreować”, pochodzące od łacińskie-
go creo, oznacza: tworzyć, odtwarzać (np. postać utworu scenicznego, zwłaszcza  
w sposób zasługujący na uznanie (PWN, 1980). Ma zatem rację Surdykowska (2003, 
s. 29), pisząc, że kreatywność w rachunkowości jest naturalnym elementem twórcze-
go zastosowania wyobraźni i wiedzy osób opracowujących sprawozdanie finansowe 
w podejmowaniu decyzji co do sposobów, które jak najlepiej spełnią cel tych spra-
wozdań, jakim jest ujęcie w nich wiarygodnych informacji. Dobry księgowy, świa-
domy celu i charakteru współczesnej rachunkowości, powinien być więc kreatywny, 
zwłaszcza że jak starałem się wcześniej dowieść, sytuacje, w których działa, są tylko 
częściowo ustrukturyzowane. 

Rozważając związek między rachunkowością a sztuką, warto dodać, że gdy wy-
jaśnia się istotę bilansu, często stosuje się porównanie do zdjęcia zrobionego firmie 
(przedstawiającego jej obraz w danej chwili). Posługując się tą metaforą, można 
powiedzieć, że rolą księgowego fotografa jest jednak nie tylko naciśnięcie spustu 
migawki (podczas gdy zdjęcie jest robione w trybie automatycznym), ale również 
ustawienie ostrości, czasu naświetlania, przysłony i innych parametrów aparatu,  
a także kompozycja obrazu. 

14 Termin „rachunkowość agresywna” też jest dyskusyjny choćby dlatego, że w dyscyplinie 
finanse przedsiębiorstw występują pojęcia agresywnej i konserwatywnej strategii finansowania, 
które są neutralne (tzn. ani strategia agresywna nie jest zła, ani konserwatywna dobra; obydwie 
opisują odmienne podejścia do kształtowania struktury aktywów i pasywów przedsiębiorstwa).
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Wnioski

Jaki typ osobowości zawodowej jest zatem zgodny z charakterem księgowego pra-
cującego w środowisku MSSF? Z pewnością nie jest to czysty typ konwencjonalny 
ani nawet konwencjonalno-realistyczny. Uważam, że zaliczanie księgowych do za-
wodów konwencjonalnych (albo mieszanych z przewagą typu konwencjonalnego) 
jest stereotypem przyjętym nie tylko przez zwykłych ludzi, ale także przez socjolo-
gów i psychologów. Wynika z ich niewiedzy o tym, jak w ostatnich latach zmieniły 
się regulacje rachunkowości15 i jak wpłynęło to na pracę specjalistów z tej dziedziny. 
Typ konwencjonalny lub konwencjonalno-realistyczny będzie miał moim zdaniem 
problemy z odnalezieniem się we współczesnej rachunkowości. Lepiej dopasowany 
do jej wymagań jest typ przedsiębiorczo-konwencjonalny. Uważam także, że nie-
zwykle pomocne dla księgowego będą niektóre predyspozycje typu badawczego,  
a nawet artystycznego. Jeżeli mielibyśmy posługiwać się czystą klasyfikacją Hollanda 
(tylko sześć głównych typów), to księgowego należałoby przenieść do typu przed-
siębiorczego.

Zaprzestanie zaliczania księgowych do zawodów konwencjonalnych ma znacze-
nie nie tylko teoriopoznawcze, ale także praktyczne. Mam na myśli przede wszyst-
kim poradnictwo zawodowe wykorzystujące teorie Hollanda16. Chodzi o to, by pracy 
w rachunkowości nie polecać osobom typu konwencjonalnego, ponieważ mogą one 
nie sprostać wymaganiom zawodu. Z drugiej strony nie należy do tej pracy znie-
chęcać typów przedsiębiorczych, a nawet badawczych czy artystycznych. Trudno 
bowiem twierdzić, że jest to zawód całkowicie sprzeczny z ich preferencjami, w któ-
rym zupełnie nie będą mogły wykorzystać swoich atrybutów (np. kreatywności). 

Dopasowanie pomiędzy predyspozycjami, preferencjami i wartościami człowie-
ka a warunkami i wymaganiami jego pracy jest uważane za kluczowy czynnik efek-
tywności pracy. Sam Holland uważał dopasowanie typu osobowości zawodowej do 
wykonywanego zawodu za sposób na zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego 
(Erenkfeit i wsp., 2012, s. 127). Niewłaściwa klasyfikacja zawodu księgowego zwięk-
sza ryzyko tego niedopasowania. Warto dodać, że zaliczenie księgowych do zawo-
dów konwencjonalnych może prowadzić do zastosowania niewłaściwych modeli  
w badaniach nad wypaleniem zawodowym tej grupy pracowniczej. 

15 Te zmiany są oczywiście następstwem zmian w gospodarce światowej, takich m.in. jak 
globalizacja i rozwój rynków kapitałowych.
16 Dotyczy to także sytuacji, gdy osoba planująca swoją przyszłość zawodową samodziel-
nie rozwiązuje dostępne w literaturze i internecie testy, by zbadać swój typ osobowości zawodo-
wej i dobrać do niego profesję. 
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The Accountant as a Conventional Profession: Deconstruction  
of  the Stereotype

Summary
Pursuant to J. Holand’s theory on the structure of  professional preferences and 
interest, there are six basic (pure) types of  professional personality. In this classifi-
cation, accountants are considered as a conventional type. Until recently, a person 
so characterized did indeed correspond with the specifics of  an accountant’s ta-
sks. However, under the influence of  International Financial Reporting Standards 
(IFRS), which currently constitute the foundation of  financial accounting in Po-
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land, Europe, and in almost all other countries around the world, that which is 
expected of  anyone in the field of  accounting has changed diametrically. Subject 
to such circumstances, the classification of  the profession of  accountant as being 
conventional is a misconception. Accountants now need to be enterprising. Fur-
thermore, investigative or even artistic predispositions may now prove useful in this 
profession. Breaking with the tradition of  considering accounting a conventional 
profession as postulated in this article is important not only for theoretical reasons, 
but also for practical ones.

_____________________
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