
 

 

 

 

 

 

DEBATA EKSPERCKA 

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 

Akademickie Biuro Rachunkowe Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu 

Studenckie Forum Business Centre Club 

zapraszają do udziału w debacie eksperckiej nt. 

„Profesjonalizm branży księgowej w dobie gospodarki  

opartej na wiedzy” 

Radom, 3 kwietnia 2020 roku 

ul. Traugutta 61a 

Komitet organizacyjny: 

dr Ewelina Markowska - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

prof. WSH – dr Magdalena Płotczyk - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 

prof. WSH – dr Andrzej Gołębiowski - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 

prof. WSH – dr Agnieszka Sadowska - Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych 

Kacper Bąba – Przewodniczący Samorządu Studenckiego 

Klaudia Kołodziejczyk - Studenckie Forum Business Centre Club 

Anna Słopiecka- Sekretarz Loży Radomskiej BCC 

 

ZAŁOŻENIA DEBATY EKSPERCKIEJ 

Gospodarka oparta na wiedzy, a zatem E-gospodarka to wykorzystywanie technologii 

informatycznych w procesach gospodarki rynkowej. Obejmuje między innymi, przekazywanie 

sformatowanych lub niesformatowanych informacji biznesowych, administracyjnych i innych, 

za pomocą środków elektronicznych. Znajduje to odzwierciedlenie w szczególności w rozwoju 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych, przyczyniając się do postępującej globalizacji. 



Sztuczna inteligencja, roboty, cyfryzacja to pojęcia, które wskazują kierunek zmian w branży 

księgowej. 

Księgowość ma za sobą ponad pięćsetletnią historię, przeżyła dwie rewolucje 

przemysłowe i działa obecnie w trzeciej, naukowo-technicznej. Każda z nich dokonywała 

zmian, które dla wielu zawodów stawały się realnym zagrożeniem. Część z nich znikała, 

niektóre zaś ewoluowały, jak również pojawiały się zupełnie nowe. Księgowy na przestrzeni 

wieków zmieniał sposoby prowadzenia rachunkowości, choć zasady – jak w matematyce – są 

niezmienne. Dostosowywał się do coraz bardziej rozległych obszarów działalności, od prostej 

wymiany handlowej po skomplikowane instrumenty finansowe. 

Rozwój nowych technologii to wyzwanie i nieustanne zarządzanie zmianą, z którymi 

od ponad dwudziestu lat mierzą się księgowi. Rośnie liczba narzędzi, pozwalających na coraz 

efektywniejsze korzystanie z zasobów informacyjnych generowanych przez rachunkowość, 

zwiększa się poziom komplikacji wykonywanych operacji finansowych, do których jest dostęp 

niemal w czasie rzeczywistym, co oznacza, że wymagania wobec księgowych rosną skokowo.  

Tematyka debaty eksperckiej obejmuje problematykę przemian jakie nastąpiły w branży 

księgowej na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Liczymy, że będzie to platforma przede 

wszystkim wymiany poglądów naukowych i doświadczeń praktycznych i że będzie się ona 

dynamicznie rozwijać. Wywoływane w trakcie obrad dyskusje będą przyczyniały się do 

systematycznego usprawniania dotychczasowych i odkrywania nowych rozwiązań  

w dziedzinie rachunkowości.  

ZAKRES TEMATYCZNY: 

Pragniemy, aby najbliższe rozważania poruszały niżej zaproponowaną tematykę: 

❖ Nowa gospodarka i jej wpływ na zmiany w branży księgowej 

❖ Zawód księgowego - praca analityka, doradcy, osoby optymalizującej  funkcjonowanie 

firmy 

❖ Pożądane kompetencje u księgowych 

❖ Księgowy dla pracodawcy 

❖ Konsekwencje postępu technologicznego w branży księgowej 

❖ Rola księgowego we współczesnym świecie 

❖ Automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja w księgowości 

❖ Kluczowa rola zawodowych księgowych w globalnej gospodarce i ich wkład 

ekonomiczny w społeczeństwa 

❖ Rzeczywistość i szansa dla zawodowych księgowych oraz ich klientów 

 



KORZYŚCI Z UDZIAŁU W DEBACIE EKSPERCKIEJ 

Uczestnik debaty: 

❖ zdobędzie wiedzę w zakresie  zmian jakie nastąpiły we współczesnej gospodarce 

❖ dowie się o wyzwaniach, jakie niesie cyfryzacja w branży księgowej 

❖ dowie się, jakie zagrożenia i szanse wiążą się z wyborem zawodu księgowego 

❖ dowie się jak nowe technologie zrewolucjonizowały pracę księgowych 

❖ zdobędzie wiedzę na temat tego jak pracują współcześni księgowi 

❖ otrzyma możliwość zadania pytań, wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami 

❖ otrzyma certyfikat uczestnictwa. 

MIEJSCE DEBATY 

Debata odbędzie się w budynku Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu przy  

ul. Traugutta 61a. 

KALENDARIUM 

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 23 marca 2020 r. mailem 

emarkowska@wsh.pl. 

KONKURS I 

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Akademickie Biuro Rachunkowe Wyższej 

Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Studenckie Forum Business Centre Club zaprasza młodzież 

szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II edycji Konkursu na najlepsze opracowania pt. 

„Profesjonalizm  branży księgowej w dobie gospodarki opartej na wiedzy”. Ogłoszony konkurs 

służy przede wszystkim wskazaniu  jak nowe technologie zrewolucjonizowały pracę 

księgowych w Polsce i na świecie. Jego celem jest również pobudzanie inicjatywy do 

przygotowania i popularyzacji dylematów dotyczących branży księgowej. Zachęcamy do 

udziału wszystkich zainteresowanych. Udział w konkursie oprócz otrzymania atrakcyjnych 

nagród, przyczynia się do kształtowania zasad i postaw etycznych w praktyce polskiej 

rachunkowości. 

KONKURS II 

Jesteś osobą przedsiębiorczą? Masz ciekawą inicjatywę? Wyższa Szkoła Handlowa  

w Radomiu, Akademickie Biuro Rachunkowe Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz 

Studenckie Forum Business Centre Club  zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do 

udziału w konkursie pt. „Pomysł na Własny Biznes”. Zasady są bardzo proste. Osoby  

z ciekawymi pomysłami przygotowują projekt swoich przedsięwzięć. Od pomysłu 

rozpoczynały się wielkie kariery oraz historie wielu znanych przedsiębiorców. Jesteśmy 

ciekawi, czy również Wy - drodzy uczniowie, macie swoje własne pomysły na biznes. Jeśli tak, 

to zapraszamy do naszego konkursu. Pochwalicie się swoimi pasjami, zainteresowaniami 

 i pomysłami, które być może w przyszłości pozwolą Wam odnieść sukces i sprawią, że 

zostaniecie rekinami  biznesu. Konkurs ma na celu pobudzenie innowacyjności  

i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. 



Sponsorzy: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


