Najnowsze trendy w księgowości, możliwości poszerzenia koszyka swoich klientów, garść sprawdzonych
i najświeższych informacji o tarczy antykryzysowej i efektywnym biznesie po czasie pandemii – między
innymi takie zagadnienia będą poruszać eksperci podczas Webinarium KSIĘGOWOŚĆ 4.0. Webinarium
stanowi merytoryczny wstęp do corocznie organizowanego w Centrum Kongresowym Targów Kielce
wydarzenia – Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych.

I panel – 45 min. Branża Biur Rachunkowych w dobie COVID-19
Celem panelu jest zachęcenie użytkowników do dyskusji na temat zmian, które wdrożone zostały
w czasie pandemii koronawirusa.
Czego dowiesz się z panelu?
1. Czy w związku z problemami firm w sektorze mikro i małych polskich przedsiębiorców, biura rachunkowe
są zagrożone, co do ich istnienia?
2. Na jakie wsparcie mogą liczyć biura rachunkowe, w szczególności, że to oni wypełniają wnioski lub
przygotowują dane do wniosków małych i mikro przedsiębiorców.
3. Jak biura rachunkowe może wesprzeć Ministerstwo Finansów w zakresie wdrażania tarczy
antykryzysowej?
4. Czy dobrym rozwiązaniem jest praca zdalna z uwagi na powierzone dane finansowe i osobowe
(dane wrażliwe) biurom rachunkowym.
Moderator:
• Alina Rudnicka-Acosta – Prezes Zarządu Audyt Partner sp. z o.o.
Prelegenci:
• Jacek Czeladko – Owner & President FK Partner Sp. z o.o.
• Paweł Jędrzejak – Trener Biznesu INFOR
Tomasz Krygier – Ekspert Regionalny PFR Portal PPK sp. z o.o.

II panel – 45 min. Branża Biur Rachunkowych w dobie pracy zdalnej

Czego dowiesz się podczas panelu?

1. Czy temat pracy zdalnej jest nowy dla polskich biur rachunkowych? Praca zdalna jako biznesowa
innowacja, podejście klientów i ocena czasu wykonywania poszczególnej usługi księgowo-finansowej.
2. Na jakie wsparcie mogą liczyć biura rachunkowe, aby zapewnić płynność finansową, która wesprze
wdrażanie dobrych rozwiązań technologicznych? Czy z takich rozwiązań mogą skorzystać wszystkie
podmioty? Jak poprawnie kalkulować koszty wdrożenia w pełni zautomatyzowanej pracy dedykowanej
pracownikom i klientom?
3. Praca zdalna to zagrożenie czy szansa?
a) Cyberbezpieczeństwo - utrata danych klientów.
b) Dostęp do danych wrażliwych, jak dane osobowe pracowników klienta lub samego klienta.

c) Jak zabezpieczyć dokumentację papierową klienta w przypadku, gdy księgowi preferują pracę
z dokumentami w wersji papierowej? Z jakich narzędzi najlepiej skorzystać, by dopasować się do
nowoczesnych potrzeb klienta?
4. Czy w dobie pracy zdalnej, w której następuje utrata relacji osobistych, biura rachunkowe będą
pozyskiwać nowych klientów? Czy systemy informatyczne wykorzystywane dziś przez biura rachunkowe
można wykorzystać sprzedażowo?
5. Jak to zrobić? Czy internet to przestrzeń do pozyskiwania relacji biznesowych i kreowania wizerunku
księgowego, w tym budowanie zaufania?

Moderator:
• Alina Rudnicka-Acosta – Prezes Zarządu Audyt Partner sp. z o.o.

Prelegenci:
• Katarzyna Bruździńska – Wójcik – Founder AD.VISER, Co-Partner MKBR
• Jadwiga Wojtas – Dyrektor Produkcji i Rozwoju, Soneta sp. z o.o. – producent oprogramowania
ERP enova365
• Bożena Skibicka – Business Development Manager w spółce mis² Sp. z o.o.,
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą, Przewodnicząca Konwentu Business
Center Club.
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Konrad Spryńca – Koordynator projektów cross-modułowych w spółce Soneta
Monika Kawalec – Doradca podatkowy w ACCF Biuro Księgowości i Doradztwa Podatkowego

