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ACCA

Światowy zasięg

Prestiżowa kwalifikacja zawodowa

Program rozwoju kompetencji i rozszerzania wiedzy 
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ACCA

ACCA offces

ACCA active centres

partnerships

101
biur na całym 

świeice

180+
narodowości

studentów

199,000

498,000
członków w 

Polsce

1830
członków 

studentów w 

Polsce

4300



1 na 10 członków ACCA 

pracuje dla firm z listy 

FORBES 2000

FORTUNE 500

FTSE 100

1 na 5  

członków 

ACCA  pracuje 

jako CFO lub 

CEO
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Rama kompetencji kwalifikacji ACCA

http://competencyframework.accaglobal.com/

Kluczowe obszary wiedzy i kompetencji członków ACCA

zdobywane w trakcie zdawania egzaminów
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Akredytowani pracodawcy ACCA w Polsce
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Dlaczego finanse nie będą już takie same?

Zwiększony 
poziom 

regulacji
i nadzoru

Technologie 
cyfrowe

Oczekiwania 
wobec 

zawodu

Globalizacja
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Technologie zmieniają funkcjonowanie firm i ich 
finanse

10 najważniejszych technologii wpływajacych na funkcjonowanie finansów i rachunkowości

Technologie 

mobilne

Usługi w 

chmurze (cloud)

Big Data Sztuczna inteligencja 

i robotyka

Systemy 

płatnicze

Edukacja Cyberbezpieczeństwo

Dostarczenie 

usług 

cyfrowych

Wirtualna i rozszerzona 

rzeczywistość
Relacje 

społeczne
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Technologie wpływają na finansistów

Technologie zastąpią wiele ról w sektorze 

finansowym 

Zdecydowanie się zgadzam

Zgadzam się 

Nie mam zdania

Nie zgadzam się

Zdecydowanie się 

nie zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam

Zgadzam się 

Nie mam zdania

Nie zgadzam się

Zdecydowanie się 

nie zgadzam

Technologie pozwolą finansistom na podjęcie nowych zadań

o większej wartości dodanej
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Źródło: Raport ACCA „Professional Accountants – The Future”, czerwiec 2016

Wizja (VQ)

Inteligencja Emocjonalna (EQ)

Doświadczenie (XQ)

Kreatywność (CQ)

Inteligencja (IQ)

Digital (DQ)

Kompetencje techniczne

i etyczne (TEQ)
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Jak odnaleźć potencjał i dbać o jego rozwój w 
firmie?

We’re not on this stage just because of talent or ability. We’re 
up here because of 4 a.m. We’re up here because of two-a-
days or five-a-days.

Kobe Bryant
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WYSOKA MOBILNOŚĆ
73% oczekuje zmiany 

stanowiska

70% chce zmienić 

stanowisko w ciągu 2 lat

67% oczekuje awansu

61% jest gotowe bez 

problemu zmienić firmę 

FINANSE BEZ 

FINANSISTÓW?
81% chce założyć własną firmę

11% jest gotowe zrobić to w 

najbliższym czasie (2 lata)

ŚWIATOWCY
80% - chce pracować za 

granicą (kiedyś)

44% - wkalkulowało taką 

zmianę w karierze w 

ciągu 2 lat

36% oczekuje już tej 

zmiany (w ciągu 12 

miesięcy)

TECHNOLOGIE TO 

SZANSA
84% uważą, że technologie 

pozwolą  podjąć zadania o 

wyższej wartości dodanej

3/5 – technologie zastąpią 

najprostsze (startowe) role 

finansowe

LIDERZY
85% - kariera w 

finansach to 

dobre 

doświadczenie 

dla liderów

NAUKA - PRACA
53% uważa, że 

najlepsza jest nauka 

przez pracę

AMBICJA I ROZWÓJ
89% oczekuje możliwości 

rozwoju i nauki w pracy

88% oczekuje 

zaplanowania kariery i 

szybkiego awansu

38% uważa, że firma 

oferuje wystarczające 

warunki rozwoju i szansę 

realizacji celów

NIEZDECYDOWANI

ROSZCZENIOWI
50% ma zapewniony 

work – life balance

48% jest zadowolonych 

ze stanowiska, ale:

35% jest 

niezadowolone z 

wynagrodzenia
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Generation next – a może pokolenie „już”?

Jak szybko chciałbyś podjąć się realizacji nowych zadań w firmie?

% wynik skumulowany

Czy oczekujesz zmian zawodowych w obecnej 

firmie czy poza nią?

Czy w pracy oczekujesz/chciałbyś awansować 

czy wystarczy zmiana zakresu zadań?
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Co zachęca do wyboru firmy? Co ich zatrzyma?



©ACCA

Bariery i wyzwania rozwoju zawodowego

Kluczowe bariery rozwoju kariery zawodowej w finansach

Brak 

odpowiedniej 

roli w 

firmie/zajęta

Nieprzejrzyste 

ścieżki 

awansu 

Nieadekwatne 

wynagrodzeni

e i bonusy

Wyzwania i 

bariery w 

kulturze 

organizacji

Niedostępne 

szkolenia i 

mozliwości 

nauki



©ACCA08/11/2017 Title of presentation - enter in the Header & Footer field19

O czym w 

takim razie 

powinni 

pamiętać 

pracodawcy?

Przyspieszające globalizacja, cyfryzacja, 

nadregulacja i konkurencja powodują, że 

pracodawcy mierzą się z zupełnie nowymi 

wyzwaniami w zarządzaniu firmami. Dostęp do 

najlepszych  utalentowanych pracowników stanowi 

prawdopodobnie największą barierę szybkiego 

rozwoju. Następne pokolenie jest ambitne, w swojej 

karierze zawodowej wkalkulowało zmianę jako stały 

element. Być może jest to odpowiedź na 

dotychczasowy układ sił na rynku pracy. Co w takim 

razie pracodawcy powini robić by pozyskać, dbać i 

rozwijać najlepszych młodych pracowników? Oto 

nasze propozycje:
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Dziewięć wskazówek od ACCA

SPRAWDŹ ŚCIEŻKI ROZWOJU

Czy ściezki rozwoju są dostępne w Twojej firmie?

ZMIEŃ PARADYGMAT SZKOLEŃ I WSPIERANIA ROZWOJU W FIRMIE

Czy oferujesz właściwe szkolenia i szanse rozwoju?

ZAANGAŻUJ STARSZE POKOLENIE W WYMIANĘ WIEDZY

W jaki sposób doświadczeni pracownicy przekazują wiedzę młodszym pracownikom?

DOPUŚĆ NOWE FORMY PRACY Z UŻYCIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Czy na pewno maksymalnie wykorzystujesz dostępne narzędzia cyfrowe i media 

społecznościowe?

PRZYGOTUJ  PLAN ZMIAN I WSPIERANIA  POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW 

Czy mechanizm wyławiania najlepszych pracowników działa w Twojej firmie?
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Dziewięć wskazówek ACCA

RÓŻNORODNOŚĆ JEST KLUCZEM

Jak zróżnicowani są pracownicy w Twojej firmie? Czy umiesz o każdego z nich zadbać?

SKUTECZNIE ZARZĄDZAJ OCZEKIWANIAMI 

Czy menadżerowie i szefowie zespołów potrafią zarządzać pracownikami?

ANGAŻUJ PRACOWNIKÓW

W jaki sposób angażujesz pracowników do współdecydowania o działaniach firmy?

WYKORZYSTAJ MŁODYCH PRACOWNIKÓW DO WPROWADZANIA ZMIAN

Czy korzystasz z młodych pracowników jako „agentów” wprowadzania technologii do firmy?

PRZYGOTUJ  PLAN ZMIAN I WSPIERANIA  POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW 

Czy mechanizm wyławiania najlepszych pracowników działa w Twojej firmie?
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Dziękuję za uwagę


