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OD REDAKCJI
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny, 25 już numer „Biuletynu”. Zamieściliśmy
w nim informacje o inicjatywach, które wspieraliśmy i działaniach, które podejmowaliśmy dla.całego środowiska księgowych w roku szkolnym 2019/2020. Był to rok pełen zmian, wyzwań, ale.i.niepewności – nie tylko dla Stowarzyszenia czy księgowych, ale w zasadzie całego świata. Przyszło nam
bowiem zmierzyć się z nowymi wyzwaniami i zagrożeniami - epidemią koronawirusa Sars-CoV-2,
lockdown’em i izolacją społeczną.
Nauczanie w tradycyjnej, stacjonarnej formie stało się niemożliwe, musieliśmy poszukać
innych rozwiązań, ponieważ wraz z nową rzeczywistością pojawiło się wiele nowych problemów,
wprowadzono przepisy i rozwiązania, które trzeba było zrozumieć. Zaczęliśmy więc po raz pierwszy
w naszej ponad 60-letniej historii organizować kursy i szkolenia z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Do świata wirtualnego przeniesione zostały również odczyty dla członków, konsultacje i spotkania klubów dyskusyjnych.
Wspieraliśmy księgowych w tym trudnym czasie nie tylko informacyjnie, ale również
występując do przedstawicieli rządu o przesunięcie ważnych dla księgowych terminów rozliczeń.
To właśnie na księgowych spadł główny ciężar przeprowadzenia firm przez trudny czas zawirowań
i zmian związanych z epidemią. To księgowi informowali i przeprowadzali swoich klientów
przez.wprowadzone nowe rozwiązania, przygotowywali wszystkie wnioski o pomoc finansową
czy.przesunięcia terminów płatności. Daliśmy radę, chociaż łatwo nie było, po raz kolejny przekonując się, jak ważna jest współpraca i wspólne działania.
Izabela Jurczak
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1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA STOWARZYSZENIA
1.1 CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
Członkiem zwyczajnym Oddziału Okręgowego
w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych
w.Polsce może zostać osoba, która na co dzień
wykonuje zawód księgowego lub zawód
pokrewny związany z rachunkowością, będąca
obywatelem Polski lub cudzoziemcem
zamieszkującym na terenie Polski, posiadająca
nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność
do.czynności prawnych.
Odczyt dla członków Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych, członków
Koła Członkowskiego Spółek oraz członków wspierających
– 9 października 2019 roku

Przynależność do Stowarzyszenia umożliwia:

uzupełnianie i rozwijanie wiedzy zawodowej poprzez uczestnictwo w organizowanych konferencjach zawodowych oraz bezpłatnych
odczytach prowadzonych przez specjalistów z.wieloletnim doświadczeniem;
korzystanie z bezpłatnych konsultacji z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, prawa
pracy, prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego;
integrację, wymianę doświadczeń i poglądów osobom pracującym na co dzień w.różnych
firmach i branżach, ale mających podobne zainteresowania poprzez organizowane spotkania dyskusyjne;
korzystanie z panelu dla członków Oddziału Okręgowego w Warszawie, ułatwiającego zapisy
na odczyty, zawierającego bieżące informacje oraz materiały z odczytów;
korzystanie z ogólnopolskiego serwisu informacyjnego dla członków Stowarzyszenia;
korzystanie na preferencyjnych warunkach z oferty pakietów medycznych Centrum Medycznego Enel-Med. S.A.;
korzystanie z obowiązującego od 1 czerwca 2019 roku kompleksowego programu ubezpieczeniowego dla biur rachunkowych oraz księgowych na etacie;
korzystanie ze zniżek przy opłatach za kursy przygotowujące do zawodu oraz kursy i.szkolenia specjalistyczne aktualizujące wiedzę.

Odczyt dla członków Koła Członkowskiego w Płońsku – 10 października 2019 roku
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Oddział Okręgowy w Warszawie, działający na Mazowszu od ponad 60 lat, jest jednym z.największych Oddziałów SKwP, zarówno pod względem obszaru terytorialnego, jak i liczby zrzeszonych członków zwyczajnych, których stan na dzień 31 sierpnia 2020 roku wynosi 4 755 członków.
Członkowie przynależą do jednej z poniższych jednostek organizacyjnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Koło Członkowskie Biur Rachunkowych
Koło Członkowskie Spółek
Koło Członkowskie Instytutów
Koło Członkowskie w Ostrołęce
Koło Członkowskie w Płońsku
Koło Członkowskie TMF Poland
Oddział w Ciechanowie
Oddział w Płocku
Oddział w Siedlcach
Odczyt dla członków Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych, członków Koła
Członkowskiego Spółek oraz członków wspierających – 15 listopada 2019 roku

Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku
w.poczet członków zwyczajnych przyjął 505 osób, a z listy tej skreślił 308 osób.
W Oddziale Okręgowym w Warszawie zrzeszonych jest sześciu członków, którym Krajowe
Zjazdy Delegatów, w dowód szczególnych
zasług na rzecz rozwoju Stowarzyszenia bądź
rozwoju rachunkowości i dyscyplin jej pokrewnych jako.nauki, nadały godność członka honorowego. Są to:
Pani Krystyna Cebula,
Pan dr Zdzisław Fedak,
Pani Irena Furmanek,
Pan Adam Kęsik,
Pan Jerzy Koniecki,
Pan Franciszek Wala.

Odczyt dla członków Koła Członkowskiego w Płońsku – 5 grudnia 2019 r.

Odczyt dla członków Koła Członkowskiego w Płońsku – 5 grudnia 2019 roku
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1.2 CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI – DYPLOMOWANI KSIĘGOWI
Członkowie zwyczajni – dyplomowani księgowi korzystają z pełni praw przysługujących członkom
zwyczajnym, mają jednak obowiązek rozliczania się z ustawicznego doskonalenia zawodowego.
Obowiązek i zasady ustawicznego doskonalenia zawodowego dyplomowanych księgowych określa regulamin zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego nr 905/211/2017 z dnia 29 maja 2017 roku.

Odczyt dla członków Koła Członkowskiego w Ostrołęce – 11 grudnia 2019 roku

Oddział Okręgowy w Warszawie zrzesza 203 członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych (stan na dzień 31 sierpnia 2020 r.).
1.3 CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
Członkiem wspierającym mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje lub instytucje interesujące się działalnością Stowarzyszenia. Przyjęcie w poczet członków gwarantuje uczestnictwo
w.nieodpłatnych odczytach na bieżące tematy, korzystanie z bezpłatnych konsultacji z.zakresu
rachunkowości, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa gospodarczego i prawa cywilnego,
a.także.możliwość wzięcia udziału w konferencjach zawodowych. Członkowie wspierający systematycznie otrzymują informacje o podejmowanych inicjatywach edukacyjnych. Firmy będące biurami
rachunkowymi mogą uzyskać list akredytacyjny. Członkostwo uprawnia również do umieszczenia na
stronie internetowej nazwy firmy, jak również korzystania z rabatów przy opłatach za szkolenia
dla.każdego pracownika zatrudnionego w podmiocie gospodarczym będącym członkiem wspierającym.
Liczba członków wspierających na dzień 31 sierpnia 2020 roku wynosi 245 podmiotów gospodarczych.
Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia
2020 roku na listę członków wspierających wpisał 14 podmiotów
natomiast z listy tej skreślił 24 podmioty.
Terenowa jednostka organizacyjna
Oddział Okręgowy w Warszawie

Odczyt dla członków Koła Członkowskiego Biur
Rachunkowych, członków Koła Członkowskiego
Spółek oraz członków wspierających – 11 grudnia
2019 roku

Liczba członków wspierających
220

Oddział w Ciechanowie

4

Oddział w Płocku

9

Oddział w Siedlcach

12

Tabela 1.3.1 Liczba członków wspierających w podziale na jednostki organizacyjne Oddziału Okręgowego
w..Warszawie (stan na dzień 31 sierpnia 2020 r.)
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1.4 ODCZYTY DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
Bezpłatne odczyty dla członków, połączone z dyskusją i możliwością zasięgania porad w nurtujących
kwestiach, organizowane były od najwcześniejszych
lat działalności Oddziału.
Jednostki organizacyjne Oddziału Okręgowego
w.Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w.Polsce
w.okresie wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku
zorganizowały odczyty dla członków zwyczajnych,
członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych
i członków wspierających w.następującej liczbie:

Odczyt dla członków Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych,
członków Koła Członkowskiego Spółek oraz członków wspierających – 15 stycznia 2020 roku

Koło Członkowskie Spółek, Koło Członkowskie Biur Rachunkowych –
4 odczyty, w których udział wzięło 1035 osób;
Koło Członkowskie Instytutów – 2 odczyty, w których udział wzięło 112 osób;
Koło Członkowskie w Ostrołęce – 2 odczyty, w których udział wzięły 92 osoby;
Koło Członkowskie w Płońsku – 3 odczyty, w których udział wzięło 86 osób;
Koło Członkowskie TMF Poland – 2 odczyty, w których udział wzięło 50 osób;
Klub Biegłych Sądowych – 1 odczyt, w którym udział wzięło 10 osób;
Oddział w Ciechanowie – 3 odczyty, w których udział wzięły 82 osoby;
Oddział w Siedlcach – 3 odczyty, w których udział wzięło 71 osób;
Oddział w Płocku – 2 odczyty, w których udział wzięło 77 osób;
pozostałe odczyty – 3 odczyty, w których udział wzięły 863 osoby.
W okresie marzec – sierpień 2020 roku z powodu
pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 i wprowadzonych na.terenie kraju obostrzeń niemożliwe było
organizowanie odczytów w dotychczasowej stacjonarnej formie. Zaczęliśmy więc organizować odczyty
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na.odległość. Pierwszy odczyt w formie on-line
odbył się 1 kwietnia 2020 roku. Uczestniczyło w nim
ok..50 osób. Tematem tego odczytu była ulga na złe
długi w.podatku CIT, PIT, VAT od.2020 roku. Wykład
poprowadził Kacper Sołoniewicz – adwokat, doradca podatkowy.

Odczyt dla członków Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych,
członków Koła Członkowskiego Spółek oraz członków wspierających – 3 lutego 2020 roku

od lewej:
Spotkanie on-line dla członków
Stowarzyszenia w ramach cyklu
„Płace dla księgowych” – 30
czerwca 2020 roku.
Odczyt on-line dla członków
Stowarzyszenia – 1 kwietnia
2020 roku.

Łącznie w okresie marzec – sierpień 2020 roku odbyło się 11 odczytów on-line, w których udział
wzięły 1624 osoby.
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1.5 KONFERENCJE WYJAZDOWE DLA CZŁONKÓW
Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od początku działalności
za cel stawia sobie zrzeszanie i jednoczenie osób zajmujących się zawodowo rachunkowością
i.dziedzinami jej pokrewnymi.
Konferencje wyjazdowe cieszą się dużą popularnością wśród naszych członków ponieważ umożliwiają
zagłębienie się w szeroką gamę problemów, z jakimi stykają się w codziennej pracy, opanowanie stale
zmieniających się przepisów, a także stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i zawarcia
nowych relacji w swoim środowisku zawodowym.

Katarzyna Tomala poprowadziła wykład z podatków dochodowych

Małgorzata Mazurkiewicz poprowadziła wykład z podatku VAT

Koło Członkowskie Biur Rachunkowych obchodziło w tym roku wyjątkowy jubileusz. W dniach
27 luty – 1 marca 2020 roku w Hotelu 500 w Zegrzu odbyła się już XX Wyjazdowa Konferencja KC
Biur Rachunkowych. Przez 4 dni blisko 130 osób pogłębiało swoją wiedzę z zakresu podatków
dochodowych, podatku VAT, Kodeksu spółek handlowych, a także zamknięcia roku i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych (e-sprawozdań). Przez gąszcz przepisów przeprowadzili uczestników cenieni i doświadczeni wykładowcy – Małgorzata Mazurkiewicz, Katarzyna
Tomala, Małgorzata Trentowska oraz Marta Kostrzewa.

Tort jubileuszowy

Zwycięzcy konkursu z zakresu wiedzy fachowej oraz faktów
powiązanych z poprzednimi edycjami konferencji oraz.kalamburów

Uczestnicy XX Wyjazdowej Konferencji Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych podczas
konkursu sprawdzającego wiedzę z zakresu zagadnień fachowych oraz faktów dotyczących
poprzednich konferencji
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Jak na okrągły jubileusz przystało nie mogło się obyć bez tortu i życzeń. Z nostalgią, ale i dumą
wspominano jak wyglądała I konferencja wyjazdowa i jak wiele się od tamtego czasu zmieniło.
Przeprowadzony został także konkurs sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień fachowych
z..dziedziny rachunkowości i podatków oraz faktów znanych tylko uczestnikom poprzednich konferencji. Zwycięzcą konkursu został Ryszard Dudkiewicz, który był gwiazdą także innej zabawy –
kalamburów. Odgadywaniu znanych polskich porzekadeł przedstawianych jedynie przy pomocy
gestów i mimiki towarzyszyło mnóstwo radości i uśmiechów.

Uczestnicy XX Wyjazdowej Konferencji Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych

W dniach 5 – 8 marca 2020 roku także w Hotelu 500 w Zegrzu blisko 100 osób uczestniczyło
w.IV Wyjazdowej Konferencji Koła Członkowskiego Spółek. Wykładowcy z wieloletnim
doświadczeniem i doskonałą znajomością branży – Małgorzata Trentowska, Katarzyna Tomala,
Ewa Komorowska oraz Marta Kostrzewa – przybliżyli skomplikowane przepisy z zakresu kodeksu
spółek handlowych, kodeksu karno-skarbowego, ordynacji podatkowej, podatków dochodowych w działalności gospodarczej, podatku VAT oraz sporządzania jednostkowych sprawozdań
finansowych.

Przedstawiciele Zarządu Koła Członkowskiego Spółek powitali uczestników Małgorzata Trentowska poprowadziła wykład z kodeksu spółek handlowych
IV..Wyjazdowej Konferencji Koła Członkowskiego Spółek
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Marta Kostrzewa poprowadziła wykład z zamknięcia roku i sporządzania
jednostkowych sprawozdań finansowych (e-sprawozdań)

Ewa Komorowska poprowadziła wykład z podatku VAT

1.6 DZIAŁANIA POPULARYZUJĄCE ZAWÓD KSIĘGOWEGO
Od kilku już lat doświadczeni wykładowcy, będący jednocześnie członkami Zarządu OO w Warszawie, spotykają się z uczniami kształcącymi się w zawodzie technik ekonomista aby zarazić
ich miłością do księgowości poprzez nakreślenie tego kim jest i czym się zajmuje współczesny
księgowy, jakie wyzwania na niego czekają, a przede wszystkim co sprawia, że ta praca
jest.tak.interesująca.
Kontynuując działania popularyzujące zawód księgowego wśród młodzieży zorganizowaliśmy
28 października 2019 roku spotkanie dla uczniów ze szkół o profilu ekonomicznym pod hasłem
„Księgowy przyszłości – nowe technologie a praca księgowego”. Spotkanie moderowały
nauczycielki z Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie – Angelika Marciniak oraz Monika Fibich.
Uczniowie wysłuchali wykładów Agnieszki
Gajewskiej – wiceprezesa zarządu OO w.Warszawie, biegłego rewidenta, Małgorzaty
Mazurkiewicz – sekretarza zarządu OO
w.Warszawie SKwP, biegłego rewidenta oraz
Elżbiety Młynarskiej-Wełpy – członka zarządu
OO w Warszawie, specjalisty w zakresie kadr
i.płac, które odpowiednio poruszyły zagadnienia dotyczące nowoczesnych technologii,
rozliczeń podatkowych oraz prawa pracy.

Agnieszka Gajewska poprowadziła wykład dotyczący nowoczesnych technologii

Małgorzata Mazurkiewicz poprowadziła wykład z zakresu rozliczeń podatkowych
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Elżbieta Młynarska-Wełpa poprowadziła wykład z zakresu prawa pracy

Na zakończenie spotkania zorganizowano grę edukacyjną z zakresu ekonomiczno-finansowego, polegającą na rozwiązaniu testu, którego wynik stanowił
4-cyfrowy kod będący szyfrem do kłódki zamykającej pudełko otrzymane na początku gry. Uczniowie
podzieleni na zespoły ciężko pracowali aby uzyskać
szyfr. Ostatecznie udało się to 6 drużynom.
Nad spotkaniem, w którym udział wzięło blisko
120.uczniów, patronat objął Mazowiecki Kurator
Oświaty.

Drużyny ciężko pracowały nad uzyskaniem szyfru/rozwiązania gry

Uczniowie wzięli udział w grze edukacyjnej z zakresu ekonomiczno-finansowego

Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce ogłosili zwycięzców gry edukacyjnej

11 grudnia 2019 roku z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w.Ostrołęce spotkała
się Agnieszka Gajewska – wiceprezes zarządu OO
w.Warszawie SKwP. Opowiedziała o specyfice pracy
współczesnego księgowego, dużo uwagi poświęcając
nowoczesnym technologiom, które zaczynają być.wykorzystywane w coraz większym zakresie, a.za.chwilę
staną się codziennością każdego księgowego. W.spotkaniu uczestniczyło ok. 100 uczniów.
3 marca 2020 roku z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w..Górze
Kalwarii w ramach obchodzonego Dnia Ekonomisty
spotkała się Jadwiga Godlewska – członek zarządu OO
w Warszawie SKwP, biegły rewident, doradca podatkowy. W wystąpieniu nt. księgowy w.dobie cyfryzacji
nakreśliła młodzieży jak w dzisiejszych, naszpikowanych technologią, czasach wygląda praca księgowego
i.jakie wymagania formalne należy spełnić aby móc
pracować w zawodzie. Przybliżyła też ścieżkę certyfikacji zawodu księgowego prowadzoną przez Stowarzyszenie.
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Prelekcję dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 4
im..Adama Chętnika w Ostrołęce wygłosiła Agnieszka
Gajewska – 11 grudnia 2019 roku

Prelekcję dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im..Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii wygłosiła
Jadwiga Godlewska – 3 marca 2020 roku

1.7 KONSULTACJE
Przy Zarządzie Oddziału Okręgowego w Warszawie działa Komisja Konsultacyjna. Członkami
tej.komisji są biegli rewidenci, doradcy podatkowi i radcy prawni, którzy udzielają nieodpłatnych
konsultacji i porad członkom Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z zakresu rachunkowości,
prawa podatkowego, płac, prawa pracy, prawa cywilnego i prawa gospodarczego.
Dyżury konsultacyjne tradycyjnie odbywają się w biurze Oddziału, jednak w dobie pandemii
koronawirusa musiały zajść pewne zmiany. Nie chcąc pozostawić naszych członków samym
sobie w trudnej sytuacji gdy musieli sobie poradzić z zawiłymi przepisami wprowadzanych
rozwiązań z pakietów tzw. tarczy antykryzysowej, konsultacje pomimo ogólnego lockdownu
nadal były prowadzone. Zmieniły jednak formę – odbywały się wyłącznie telefonicznie.
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2. DZIAŁALNOŚĆ WŁADZ STATUTOWYCH ODDZIAŁU
OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE STOWARZYSZENIA
KSIĘGOWYCH W POLSCE
2.1 DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU ODDZIAŁU
W okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku Zarząd Oddziału Okręgowego
w..Warszawie odbył 4 protokołowane zebrania, podczas których podjął 58 uchwał dotyczących
zadań określonych w Statucie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uchwały podjęte zostały
między innymi w następujących sprawach:
1.
2.
3.
4.
5.

funkcjonowania placówek kształcenia ustawicznego prowadzonych przez Oddział
Okręgowy w Warszawie i prowadzonej przez nie działalności;
skreślenia z ewidencji członków zwyczajnych, członków zwyczajnych – dyplomowanych
księgowych i członków wspierających;
zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych funkcjonujących w ramach Oddziału;
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 i przyjęcie planu finansowego
na rok 2020;
podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie – 19 grudnia 2019 roku

W okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku, w celu wykonania zadań nałożonych przez art. 37 Statutu Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce Prezydium Zarządu
Oddziału Okręgowego w Warszawie odbyło
12 protokołowanych posiedzeń. Kilka z posiedzeń ze względu na sytuacją epidemiologiczną w kraju i wprowadzone obostrzenia odbyło
się z wykorzystaniem technik komunikacji
na.,odległość.

Przedstawiciele członków honorowych zrzeszonych w Oddziale Okręgowym
w.Warszawie na posiedzeniu Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie –
19..grudnia 2019 roku

W trakcie posiedzeń podjęto 245 uchwał, które dotyczyły między innymi następujących spraw:
1.

organizacji kursów i szkoleń przez placówki kształcenia ustawicznego, zmiany formy prowadzonych zajęć ze stacjonarnych na zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w dobie epidemii COVID-19 oraz wprowadzenia reżimu sanitarnego
w placówkach kształcenia ustawicznego;
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2.
3.
4.

5.

nadzoru wewnętrznego nad realizowanymi w placówkach kształcenia
ustawicznego kursami;
zatwierdzenia regulaminów
wewnętrznych i zmian do nich
wprowadzanych;
przyjęcia członków zwyczajnych,
członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych oraz członków
wspierających;
systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN
ISO 9001:2015-10.

Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w kadencji 2019 - 2022

2.2 OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
W okresie od 1 września 2019 roku do 31.sierpnia 2020 roku Okręgowa Komisja Rewizyjna w.Warszawie odbyła 4 protokołowane zebrania.
W trakcie posiedzeń poruszano zagadnienia związane z realizacją planów działań w.zakresie prac
należących do zadań Komisji, m.in. omówienie przeprowadzanych kontroli dokumentacji i ksiąg
rachunkowych za.rok 2019, sporządzenie i omówienie „Informacji ogólnej OKR za rok 2019” oraz
protokołu dotyczącego oceny prawidłowości sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Komisja realizowała również na bieżąco plan pracy OKR ustalony na lata 2019 – 2022 oraz.przeprowadziła ocenę efektywności działania jednostek organizacyjnych OO w Warszawie.
2.3 OKRĘGOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
W okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
wpłynęły cztery sprawy do rozpoznania.
Okręgowy Sąd Koleżeński w Warszawie odbył 1 zebranie.
2.4 KOMISJA DS. SZKOLEŃ I WYDAWNICTW
Komisja ds. Szkoleń i Wydawnictw swoje działania koncentruje na opiniowaniu wytycznych do programów nauczania oraz przedstawianiu wniosków Prezydium Zarządu Oddziału o ich zatwierdzenie,
inicjowaniu nowych kierunków działania zmierzających do doskonalenia procesu dydaktycznego
realizowanego w ramach placówek kształcenia ustawicznego, a także opiniowaniu kandydatów sprawujących nadzór wewnętrzny przedstawianych przez dyrektora placówki oraz przedstawianiu wniosków Prezydium Zarządu Oddziału o ich zatwierdzenie. Komisja zajmuje się również oceną zarówno
organizowanych szkoleń na.podstawie wyników przeprowadzonego nadzoru wewnętrznego, jak również wydawnictw przekazywanych uczestnikom organizowanych kursów, opiniowaniem regulaminów
i instrukcji zatwierdzanych przez Prezydium Zarządu dotyczących działalności placówek kształcenia
ustawicznego i.inicjowaniem doskonalenia kadry wykładowców, a także propagowaniem tytułów
ustanowionych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce spełniających kryteria zawodowego księgowego według standardów IFAC oraz intensyfikacją działalności edukacyjnej na rzecz rozwoju tych
grup zawodowych. Obecnie funkcjonuje komisja powołana uchwałą nr 145/2019 z.dnia 17 czerwca
2019 roku przez Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie.
W okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku Komisja ds. Szkoleń i Wydawnictw
odbyła 3 protokołowane zebrania.
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2.5 KOMISJA EGZAMINACYJNA
Zakres działania Komisji Egzaminacyjnej został ujęty w Regulaminie przeprowadzania egzaminów wewnętrznych przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, dla których osobą
prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie. Obecnie
funkcjonuje komisja powołana uchwałą nr 147/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku przez Zarząd
Oddziału Okręgowego w Warszawie.
W okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku Komisja Egzaminacyjna odbyła
4.protokołowane zebrania, w czasie których zajmowała się opiniowaniem standardów oraz.wytycznych do egzaminów wewnętrznych, które są wykorzystywane przez placówki kształcenia
ustawicznego prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy
w..Warszawie. W trakcie posiedzeń członkowie Komisji podejmowali decyzje o wpisaniu do bazy
zadań egzaminacyjnych i wzorców prawidłowych odpowiedzi oraz ich oceny, nadzorowali przeprowadzanie egzaminów w placówkach kształcenia ustawicznego, a także rozpatrywali odwołania od wyników egzaminu oraz powoływali i odwoływali egzaminatorów.
2.6 KOMISJA DS. CZŁONKOWSKICH
Komisja ds. Członkowskich opiniuje wnioski w sprawie przyjęcia i skreślenia członków zwyczajnych, członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych oraz członków wspierających
i.przedkłada je Zarządowi Oddziału. Ponadto określa kierunki działania zmierzające do utrzymania istniejącego stanu członków jak również pozyskania nowych. Do jej zadań należy także
koordynacja prac związanych z organizowaniem bezpłatnych odczytów na rzecz członków.
Komisja określa również kierunki działań związanych z integracją członków jednostek organizacyjnych Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, popularyzacją
celów Stowarzyszenia wśród uczniów szkół średnich oraz studentów, propagowaniem ustanowionych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce tytułów spełniających kryteria zawodowego
księgowego według standardów IFAC. Komisja ta przygotowuje i opiniuje wnioski o nadanie
odznaki „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” oraz godności członka honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, opiniuje również wnioski o powołanie oraz likwidację
jednostek organizacyjnych Oddziału. Zadaniem Komisji jest także upowszechnianie zasad „Kodeksu
Zawodowej Etyki w Rachunkowości” oraz pozyskiwanie nowych sygnatariuszy tego Kodeksu.
Obecnie funkcjonuje komisja powołana przez Zarząd Oddziału Okręgowego w..Warszawie
uchwałą nr..141/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku.
W okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku Komisja ds. członkowskich odbyła
3.protokołowane zebrania, podczas których na bieżąco realizowała wymienione powyżej zadania.
2.7 KOMISJA KONSULTACYJNA
Komisja Konsultacyjna swoje działania koncentruje na udzielaniu bezpłatnych konsultacji członkom zwyczajnym, członkom zwyczajnym – dyplomowanym księgowym i przedstawicielom
członków wspierających Stowarzyszenia z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, prawa
cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego oraz płac. Rozmowa z konsultantem, w zamyśle,
ma ułatwić i stymulować znalezienie optymalnego rozwiązania danego problemu samodzielnie
przez osobę zgłaszającą chęć konsultacji. Obecnie działa komisja powołana uchwałą nr 143/2019
Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 17.czerwca 2019 roku.
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W okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku Komisja Konsultacyjna odbyła 1 protokołowane zebranie, podczas którego omawiano harmonogramy konsultacji oraz sprawy związane
z działalnością konsultacyjną Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych
w..Polsce. W tym czasie odbyły się 72 dyżury konsultacyjne, podczas których członkowie Komisji
udzielili 282 konsultacji, w tym w dobie pandemii koronawirusa 74 konsultacji telefonicznych
i.mailowych, z czego:
113 konsultacji dotyczyło rachunkowości;
110 konsultacji dotyczyło prawa podatkowego;
19 konsultacji dotyczyło płac;
40 konsultacji dotyczyło prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego.
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3. KLUBY
Przy Oddziale Okręgowym w Warszawie SKwP funkcjonują kluby zrzeszające ludzi dzielących
wspólne zainteresowania zawodowe, inwestujących w swój rozwój i stałe pogłębiających swoją.wiedzę, zainteresowanych nawiązywaniem nowych, ciekawych znajomości w swoim środowisku
zawodowym. Poszczególne kluby organizują spotkania dyskusyjne, okolicznościowe, odczyty,
prelekcje, a.także prowadzą punkty konsultacyjne. Kluby funkcjonujące przy OO w Warszawie SKwP:
Klub Seniora
Klub Biegłych Sądowych
Klub Biegłych Rewidentów
Klub Nauczycieli Przedmiotów Ekonomicznych
Aktualnie w fazie formowania jest ponadto Klub Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych.
3.1 KLUB SENIORA
Działający w strukturach Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP Klub Seniora swoje działania
koncentruje wokół integracji Seniorów zawodów związanych z księgowością. Spotkania Klubu
umożliwiają jego członkom podtrzymanie wieloletnich oraz nawiązanie nowych znajomości,
wymianę myśli oraz przyjemne spędzanie czasu.
W okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku zorganizowano jedno spotkanie okolicznościowe – bożonarodzeniowe, w trakcie którego jego uczestnicy połamali się opłatkiem
i.przekazali sobie nawzajem świąteczne i noworoczne życzenia. W trakcie spotkania dokonano
także wyboru władz Klubu Seniora na kadencję 2020 – 2023.

Spotkanie bożonarodzeniowe członków Klubu Seniora – 13 grudnia 2019 roku
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W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa i nałożony zakaz organizowania spotkań
dla.większych grup nie odbyło się niestety tradycyjnie organizowane spotkanie wielkanocne.
Członkowie Klubu zwykle bardzo chętnie wspólnie podróżują – po Polsce i nie tylko. Sytuacja
epidemiologiczna niestety pokrzyżowała te plany i wszystkie długo planowane wyjazdy zostały
odwołane ze względu na bezpieczeństwo. Członkom Klubu udało się jedynie wspólnie wyjechać
na wczasy do Władysławowa na przełomie sierpnia i września 2020 roku.
3.2 KLUB BIEGŁYCH SĄDOWYCH
Działalność Klubu Biegłych Sądowych koncentruje się wokół integracji środowiska biegłych
sądowych. Na organizowanych spotkaniach
poruszane są zagadnienia dotyczące bieżących
kwestii budzących największe zainteresowanie
jego członków.
W okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku zorganizowano jeden odczyt
dla.członków Klubu, w którym uczestniczyło
10.osób. Tematem spotkania była „Kontynuacja działalności według ustawy o rachunkowości a.przesłanki upadłości według prawa
upadłościowego”, który przedstawiła Barbara
Misterska-Dragan – Prezes Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów.
Przy okazji odczytu dokonano także wyboru
władz Klubu na kadencję 2020 – 2023.
Odczyt Barbary Misterskiej-Dragan dla członków Klubu Biegłych Sądowych –
20 stycznia 2020 roku

3.3 KLUB BIEGŁYCH REWIDENTÓW
Klub Biegłych Rewidentów działający od września 2015 roku jako wspólna inicjatywa Regionalnego Oddziału w Warszawie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Oddziału Okręgowego
w.Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, swoje działania na rzecz środowiska
biegłych rewidentów i innych zawodowych księgowych skupia przede wszystkim na omawianiu
problemów nurtujących środowisko oraz ich artykułowaniu wobec statutowych organów PIBR
i.SKwP, postulowaniu zmian w przepisach prawnych dotyczących biegłych rewidentów, rachunkowości i podatków, a także na wspieraniu i doskonaleniu warsztatu zawodowego biegłego
rewidenta. W tym celu organizuje spotkania, prelekcje i dyskusje poruszające aktualne tematy
zawodowe, dotyczące szczególnie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, ustaw podatkowych oraz obowiązującego biegłych rewidentów kodeksu etyki i.standardów
zawodowych, warsztatu pracy biegłego rewidenta i jego roli w gospodarce, a.także.zasad korzystania z funduszy unijnych oraz ich rozliczania. Powołuje zespoły robocze do opracowywania
wniosków i postulatów, przekazywanych później zgodnie z decyzją Rady Klubu odpowiednim
organom i instytucjom, a także podejmuje inicjatywy w celu lobbowania określonych rozwiązań
łącznie z jednostkami organizacyjnymi działającymi w ramach Samorządów Zawodów Zaufania
Publicznego oraz innymi organizacjami.
W okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku odbyły się 4 spotkania Klubu.
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4 grudnia 2019 roku w siedzibie biura zarządu OO w Warszawie SKwP odbyło się spotkanie otwarte dla wszystkich biegłych rewidentów będących członkami SKwP nt. „Od e-sprawozdania do.sprawozdania biegłego rewidenta z wykorzystaniem programu DATEV AUDIT”, w którym.uczestniczyło
14 osób.
3.4. KLUB NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH
Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli kształcących przyszłych księgowych powstał pomysł powołania w Oddziale Okręgowym w.Warszawie SKwP
nowego klubu – Klubu nauczycieli przedmiotów
ekonomicznych, który.ułatwi jego.członkom
nawiązanie współpracy z praktykami – osobami,
które.na co.dzień zajmują się rachunkowością,
prawem podatkowym, płacami i kadrami, mają.bogate doświadczenia we wskazanych obszarach
i.chętnie się.nimi dzielą. Przynależność do.Klubu
to.dla nauczycieli także okazja do wymiany doświadczeń w.zakresie realizacji procesu kształcenia w.zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości,
a także poznania trendów i potrzeb rynku pracy
w.zakresie zawodów związanych z.rachunkowością.

Spotkanie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w obrębie zawodów
technik ekonomista i technik rachunkowości zorganizowane pod hasłem
„Edukacja ekonomiczna w szkole, a potrzeby pracodawców”
– 17 stycznia 2020 roku

17 stycznia 2020 roku zorganizowano w Oddziale spotkanie z nauczycielami przedmiotów zawodowych w obrębie zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości, a także przedmiotów
powiązanych z terenu Warszawy i okolic, Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka i Siedlec.

Spotkanie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w..obrębie zawodów technik ekonomista i technik rachunkowości
zorganizowane pod hasłem „Edukacja ekonomiczna w szkole,
a potrzeby pracodawców” – 17 stycznia 2020 roku

Aneta Lech poprowadziła dla uczestników spotkania wykład
z..zakresu cyfryzacji

Głównym celem spotkania zorganizowanego
pod.hasłem „Edukacja ekonomiczna w szkole, a.potrzeby pracodawców” było zwrócenie uwagi na to,
jak dużą rolę odgrywają nauczyciele we wspieraniu
uczniów w.drodze na rynek pracy. Była to także
doskonała okazja do wymiany doświadczeń
oraz.dobrych praktyk pomiędzy Stowarzyszeniem,
skupiającym w.swoich szeregach potencjalnych
pracodawców, a osobami odpowiedzialnymi za kształcenie przyszłych pracowników. Cele spotkania były.spójne z priorytetami Ministerstwa Edukacji Narodowej
dotyczącymi podniesienia jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych poprzez
zaangażowanie zarówno nauczycieli, pracodawców,
jak i organizacji pozarządowych w proces dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy.
W trakcie spotkania przeprowadzono dla nauczycieli
dwa wykłady nt. „Księgowy w obliczu systemów informatycznych oraz kontroli skarbowych”, poruszające
zagadnienia z zakresu systemów IT do prowadzenia
ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych
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sporządzanych w formacie XML, a także na.temat „Cyfryzacja – nowe wyzwania w.podatkach”
przybliżający zagadnienia z zakresu JPK, białej listy podatników, kas fiskalnych on-line oraz..schematów podatkowych MDR. Prelekcje poprowadziły Agnieszka Gajewska – biegły rewident, wiceprezes zarządu OO w..Warszawie SKwP oraz Aneta Lech – doradca podatkowy, członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego OO w Warszawie SKwP.
3.5. KLUB SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
W strukturach Oddziału Okręgowego w Warszawie zaplanowano utworzenie nowego klubu – Klubu
Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, którego głównym celem byłaby współpraca i.wymiana
doświadczeń osób zajmujących się rachunkowością, prawem podatkowym i płacami w..półdzielniach
i wspólnotach mieszkaniowych, w szczególności poprzez organizację spotkań i.odczytów o tematyce
dedykowanej członkom Klubu.
Wszelkie szczegóły dotyczące powołania nowego klubu omówiono na spotkaniu organizacyjnym,
które odbyło się 28 lutego 2020 roku. W trakcie spotkania można się było zapisać zarówno do..Klubu,
jak i do Stowarzyszenia, zgłaszać swoje pomysły dotyczące funkcjonowania Klubu, a także..wysłuchać
odczytu doradcy podatkowego Ewy Hrebin nt. „Specyfika spółdzielni mieszkaniowych w..rachunkowości i podatkach”. W spotkaniu udział wzięło 47 osób.
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4. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA STOWARZYSZENIA
4.1 DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Działalność edukacyjna placówek kształcenia ustawicznego, dla których osobą prowadzącą
jest.Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie, do 31 sierpnia 2020 roku
prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.
Obecnie prowadzonych jest pięć placówek kształcenia ustawicznego – w Ciechanowie, w Ostrołęce, w Płocku, w Siedlcach oraz w Warszawie. Placówki są zarejestrowane w tych jednostkach
samorządu terytorialnego, w których znajdują się ich siedziby.
W placówkach kształcenia ustawicznego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach oraz Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 prowadzono:
kursy długie w ramach ścieżki zawodowej dyplomowanego księgowego, dla kandydatów
na.biegłych rewidentów, dla kandydatów na doradców podatkowych, specjalistyczne dla.kadry
finansowo – księgowej, dla kadry pionów kadrowo – płacowych;
kursy dla biegłych rewidentów pracujących przy badaniu sprawozdań finansowych, jak i pracujących w pionach finansowo – księgowych różnych firm;
kursy krótkie aktualizujące wiedzę z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, płac
oraz.prawa pracy.
Ogółem w roku szkolnym 2019/2020 placówki kształcenia ustawicznego przeszkoliły 10988
osób, w tym:
placówka w Warszawie 9613 osób,
placówka w Ciechanowie 298 osób,
placówka w Ostrołęce 347 osób,
placówka w Płocku 417 osób,
placówka w Siedlcach 313 osób.
Placówki kształcenia ustawicznego są również wpisane do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Wpis ten umożliwia organizację
dla.osób bezrobotnych szkoleń, finansowanych przez powiatowe urzędy pracy.
W roku szkolnym 2019/2020 placówki kształcenia ustawicznego prowadziły zajęcia dydaktyczne,
zarówno we własnych salach wykładowych, jak również w salach wynajętych, w następujących
miejscach:
1)

2)
3)
4)
5)

w Warszawie: ul. Płocka 17 lok. 25 (sale własne), ul. Płocka 17 lok. 12 (sale własne), ul. Wolność 7 lok. C (sale wynajęte od RO w Warszawie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów), ul.Kasprzaka 25 (sale wynajęte od PGNiG S.A.) ul. Siedmiogrodzka 3a (sale wynajęte od Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej), ul. Górczewska 8 (sale wynajęte od Instytutu
Badań Edukacyjnych ), ul. Chodakowska 19/31 (sale wynajęte od Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS),
w Ciechanowie – ul. Ks. Ściegiennego 10 lok. 52 (sale własne),
w Ostrołęce – ul. Korczaka 73 (sale wynajęte od Wyższej Szkoły Administracji Publicznej),
w Płocku – ul. Nowy Rynek 8 lok. 20 (sale wynajęte przy Biurze Oddziału w Płocku),
w Siedlcach – ul. Świętojańska 7 (sale wynajęte przy Biurze Oddziału w Płocku).
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Na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lipca 2020 roku Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej otrzymał
akredytacje na prowadzenie kształcenia ustawicznego przez placówkę w Warszawie, w formie
pozaszkolnej, na kursach:
podstaw rachunkowości,
dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości,
dla kandydatów na głównych księgowych,
„Podatki dla księgowych w praktyce”.
Otrzymane akredytacje to zaledwie początek procesu akredytacyjnego, do którego przystąpił Oddział
Okręgowy w Warszawie SKwP po zmianie przepisów i wygaśnięciu poprzednich akredytacji. Pozostałe
placówki i realizowane przez nie kursy również będziemy akredytować.
Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych kursów i szkoleń podawane są w naszych ofertach szkoleniowych oraz na stronach internetowych naszych placówek kształcenia ustawicznego:
w Warszawie: www.skp-ow.com.pl;
w Ciechanowie: www.ciechanow.skp-ow.com.pl;
w Ostrołęce: www.ostroleka.skp-ow.com.pl;
w Płocku: www.plock.skp-ow.com.pl;
w Siedlcach: www.siedlce.skp-ow.com.pl.
4.2 DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY WYKŁADOWCÓW
Wykładowcy prowadzący zajęcia dydaktyczne na szkoleniach organizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego, dla których osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział
Okręgowy w Warszawie, w przeważającej większości są praktykami posiadającymi tytuły zawodowe
biegłego rewidenta, doradcy podatkowego czy radcy prawnego, a także wykładowcami warszawskich
ekonomicznych szkół wyższych i średnich oraz pracownikami urzędów państwowych.
Oddział wspomaga wykładowców w realizacji ich zadań poprzez organizowanie zebrań – w szerszym
gronie, kiedy spotykają się wszyscy wykładowcy oraz w węższym gdy spotykają się wyłącznie wykładowcy nauczający na konkretnych kursach.

Zebranie dla wykładowców – 26 września 2019 roku
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Wykładowcy z całej Polski prowadzący zajęcia
na III stopniu ścieżki certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP spotkali się
w Warszawie 2 marca 2020 roku na warsztatach, których celem było przeanalizowanie
efektów uczenia się na kursie III stopnia w.kontekście oczekiwań zgłaszanych przez uczestników kursów co do treści programowych i uwag
wykładowców, wskazanie efektów uczenia się
weryfikowanych podczas egzaminu, a.także.modyfikacja ramowego programu kursu
z.,uwzględnieniem wypracowanego zestawu
Warsztaty dla wykładowców z całej Polski kształcących na III stopniu certyfikacji
prowadzonej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – 2 marca 2020 roku
efektów uczenia się. Opracowanie programu
nauczania na kursie III stopnia akceptowanego
zarówno przez księgowych, jak i pracodawców jest istotne z..punktu widzenia zwiększenia zainteresowania zawodem głównego księgowego wśród uczestników kursów niższego stopnia, studentów
i.adeptów tego zawodu.
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5. CERTYFIKATY ZAWODOWE
Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP od lat plasuje się w czołówce rankingów najlepszych organizacji zajmujących się działalnością szkoleniową dedykowaną księgowym i zawodom pokrewnym.
Swoją pozycję zawdzięcza wysokiemu poziomowi kształcenia, realizowanemu przez wysokiej klasy
specjalistów, ekspertów w swojej dziedzinie, posiadających nie tylko ogromną wiedzę teoretyczną,
ale przede wszystkim bogate doświadczenie praktyczne, autorskim programom szkoleń oraz profesjonalnie przygotowanym materiałom dydaktycznym.
Stowarzyszenie od 10 lat realizuje unikatowy, autorski system certyfikacji zawodu księgowego
w.formie czterostopniowej ścieżki edukacji stopień I – księgowy, stopień II – specjalista ds..rachunkowości, stopień III – główny księgowy, stopień IV – dyplomowany księgowy, umożliwiający uzyskanie
potwierdzenia kompetencji zawodowych na rynku, na którym zapotrzebowanie na profesjonalnych księgowych nie spada. Zgodnie z uchwałą nr 732/111/2009 przez certyfikację zawodu księgowego rozumie się poświadczenie, sprawdzonych w trybie egzaminów, kwalifikacji osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością.

Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy było wprowadzenie tytułów zawodowych – certyfikowanego eksperta usług księgowych i certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych i podatkowych.
Certyfikowanie zawodu księgowego prowadzone przez SKwP polega na potwierdzeniu efektów
kształcenia poprzez przystąpienie do pisemnego egzaminu na zakończenie kursu na każdym
szczeblu ścieżki certyfikacji. Certyfikaty wydawane przez SKwP od lat cieszą się prestiżem wśród
przedsiębiorców i pracodawców.
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5.1 DYPLOMOWANY KSIĘGOWY
Dyplomowanym księgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych
oraz.sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami
rachunkowości, a także zarządzania gospodarką finansową i rozliczeniami podatkowymi jednostki.
Zgodnie z przyjętymi zasadami tytuł dyplomowanego księgowego może uzyskać osoba, która:
ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmi oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada
wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe
i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie
rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku;
korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce;
zdała z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego;
złożyła przyrzeczenie.
Tytuł dyplomowanego księgowego jest najwyższym
tytułem przyznawanym w ścieżce certyfikacji zawodowej księgowego.
W okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020
roku w Oddziale Okręgowym w Warszawie odbyła się
jedna uroczystość, podczas której 8 osób złożyło
ślubowanie i zostało przyjętych w poczet członków
zwyczajnych – dyplomowanych księgowych.

Uroczystość ślubowania dyplomowanych księgowych
- 26 września 2019 roku

Uroczystość ślubowania dyplomowanych księgowych – 26 wrzesnia 2019 roku
Ślubowanie odebrali:
Pan Jerzy Koniecki – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Pani Katarzyna Tomala – sekretarz Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej

Uroczystość ślubowania dyplomowanych księgowych - 26 września 2019 roku
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Ślubowanie złożyli:
Pani Martyna Dałek
Pani Lidia Harkawik
Pani Małgorzata Maciejak
Pani Agnieszka Majewska
Pan Norbert Mazurek
Pan Dariusz Narojczyk
Pani Magda Postek
Pani Marzena Romańska
Uroczystość ślubowania dyplomowanych księgowych - 26 września 2019 roku

Świeżo upieczeni dyplomowani księgowi

5.2 CERTYFIKOWANY EKSPERT USŁUG KSIĘGOWYCH
Certyfikat eksperta usług księgowych jest przeznaczony dla osób, które prowadzą lub zamierzają
prowadzić biura rachunkowe, czyli usługowo prowadzić księgi rachunkowe przedsiębiorcom, nie.będąc u nich zatrudnione. Zakres ich wiedzy musi być uzupełniony o wiele aspektów.
Kursy dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych, kończące się egzaminem,
obejmują m.in. następujące zagadnienia: organizację usług księgowych, umowę o świadczenie usług
księgowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ochronę danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych, odpowiedzialność karną skarbową, organizację kontroli wewnętrznej,
rodzaje ryzyka występujące przy świadczeniu usług księgowych, etykę zawodową obowiązującą
przy.świadczeniu usług księgowych oraz obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie
rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych a także w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej.
Pierwsze certyfikaty ekspertów usług księgowych zostały wydane przez Oddział Okręgowy
w..Warszawie we wrześniu 2014 roku. Obecnie w naszym Oddziale w rejestrze ekspertów usług
księgowych wpisanych jest 179 osób.

27

5.3 CERTYFIKOWANY SPECJALISTA USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
I PODATKOWYCH
Tytuł zawodowy certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
i.podatkowych, wprowadzony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, służy
wspieraniu rozwoju usług księgowych wysokiej jakości i wynikającej stąd potrzeby szkolenia
w.zakresie sposobu organizacji tych usług, zwłaszcza usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Tytuł ten może uzyskać osoba, która spełnia następujące wymagania:
posiada wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia
na studia wyższe;
posiada wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone zaświadczeniem
kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia certyfikacji SKwP lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub też wynikami testu/egzaminu wstępnego sprawdzającego
wiedzę na poziomie, o którym mowa w pkt. a) i b), przeprowadzonego przez placówkę
będącą organizatorem kursu;
posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w księgowości na stanowiskach
odpowiadających zakresem czynności co najmniej programowi kursu II stopnia ścieżki
certyfikacji SKwP;
uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres świadczenia
usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych;
rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej;
odbyła szkolenie kursowe i złożyła egzamin kwalifikacyjny;
jest członkiem Stowarzyszenia.
Tytuł Certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych
posiada, na dzień 31 sierpnia 2020 roku, 13 osób.
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6. REALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA W DOBIE PANDEMII
Epidemia koronawirusa Sars-CoV-2 zmusiła wiele osób do przeorganizowania swojego życia,
zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Wiele obszarów naszej aktywności przeniosło się
do Internetu. Tak też się stało w naszym Oddziale. Podobnie jak w innych oddziałach i placówkach kształcenia ustawicznego pod flagą Stowarzyszenia, w Oddziale Okręgowym w Warszawie,
po raz pierwszy zajęcia odbywały się nie na sali wykładowej, a on-line. Przy wykorzystaniu
metod i technik kształcenia na odległość prowadzone były w roku szkolnym 2019/2020 zarówno
szkolenia krótkie, jak i kursy długie. Wprowadzone zostały także zajęcia hybrydowe, w trakcie
których część grupy uczestniczyła w zajęciach stacjonarnie, a część on-line.
Nieco inaczej w tym roku wyglądały również egzaminy przeprowadzane po zakończonych kursach. 29 maja 2020 roku SKwP otrzymało pozytywną odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej na pismo dotyczące umożliwienia przeprowadzania przez placówki SKwP egzaminów
w.trybie stacjonarnym. Pierwsze egzaminy w dobie pandemii przeprowadzono, z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego, 20 czerwca 2020 roku, zarówno w placówce w.Warszawie, jak i w placówkach w Siedlcach, Ciechanowie, Płocku i Ostrołęce.
W egzaminie mogły uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które nie przebywają w domu i same nie są objęte kwarantanną bądź
izolacją w warunkach domowych. Przed wejściem do biura obowiązywała dezynfekcja rąk,
wymagane było zasłonięcie ust i nosa, a także poddanie się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała, której dokonywali członkowie komisji egzaminacyjnej.

Członkowie komisji egzaminacyjnej dokonujący pomiaru temperatury ciała przed egzaminem – 20 czerwca 2020 roku

Łącznie w okresie czerwiec – sierpień 2020 roku w Oddziale Okręgowym w Warszawie przeprowadzono 30 egzaminów w reżimie sanitarnym, w trakcie których sprawdzono efekty zrealizowanego
procesu dydaktycznego u blisko 650 osób.
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7. WSPARCIE DLA KSIĘGOWYCH W DOBIE PANDEMII
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od początku pandemii koronawirusa wspiera księgowych,
stara się ułatwić im pracę występując z wnioskami do władz, a także wspierając środowisko
informacyjnie.
Stowarzyszenie wnioskowało do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, Ministra Rozwoju,
Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP o odroczenie terminów składania m.in. wszelkich
deklaracji i zeznań podatkowych, obowiązkowych informacji, a także sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych, wskazując, że gdy cała grupa wykonująca zawód księgowego i.biegłego rewidenta z przyczyn od siebie niezależnych może nie być w stanie dotrzymać terminów
rozliczeń podatkowych oraz sporządzania sprawozdań, wydłużenie tych terminów pozwoliłoby
na należyte wywiązanie się z obowiązków zawodowych.

Pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce do Prezesa Rady Ministrów o odroczenie terminów składania wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych, obowiązkowych informacji, a także sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych

Zgłoszone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego z 12 marca 2020 r., postulaty zostały uwzględnione w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego
rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków
regulacji.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystąpiło również do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju - Jadwigi Emilewicz, z wnioskiem o przesunięcie terminu wdrożenia nowej wersji
JPK dla celów VAT czyli JPK_VAT7M i JPK_VAT7K przez małych i średnich przedsiębiorców z 1 lipca
2020 r. na późniejszy termin.
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Pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju - Jadwigi Emilewicz o przesunięcie terminu wdrożenia nowej wersji JPK
dla.celów VAT

SKwP otrzymało stanowisko Ministerstwa
Finansów w sprawie przesunięcia terminu
wdrożenia nowej wersji JPK dla celów VAT
czyli JPK_VAT7M i JPK_VAT7K przez małych
i.średnich przedsiębiorców z 1 lipca 2020 r.
na.1.października 2020 r.

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów w sprawie przesunięcia terminu wdrożenia
nowej wersji JPK dla celów VAT
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8. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO
W WARSZAWIE SKWP
8.1 ODDZIAŁ W CIECHANOWIE
8.1.1 Działalność organizacyjno-statutowa
Oddział w Ciechanowie posiada lokal o powierzchni 264 m². Znajdują się w nim trzy sale wykładowe oraz pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem socjalnym. Jest to lokal nowoczesny, klimatyzowany, funkcjonalny, spełniający wszystkie wymagania dla prowadzenia działalności edukacyjnej,
odczytowej, podtrzymywania więzi środowiskowej członków. Istnieje możliwość wynajęcia sal
na.konferencje lub szkolenia.
Oddział w Ciechanowie zrzesza 223 członków zwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych oraz 4 członków wspierających (stan na dzień 31 sierpnia 2020 roku).
Oddział w Ciechanowie wspierał lokalnych przedsiębiorców w czasie pandemii koronawirusa
poprzez nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta Ciechanów mającej na celu wsparcie merytoryczne w zakresie dostępnych rozwiązań prawnych. Wprowadzone przepisy w ramach
tzw..tarczy antykryzysowej zmieniały się bardzo często, do tego nie zawsze były czytelne. Miasto
Ciechanów w porozumieniu z Oddziałem w Ciechanowie SKwP uruchomiło bezpłatne, indywidualne konsultacje dla przedsiębiorców w formie rozmowy telefonicznej bądź kontaktu mailowego ze specjalistą z zakresu rachunkowości, podatków, prawa i kadr. W ramach konsultacji
specjaliści przeprowadzali analizę sytuacji danej firmy i proponowali rozwiązania najlepiej dopasowane do specyfiki firmy. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się Pani Małgorzata Masztanowicz – radca prawny, Pani Magdalena Markowska – specjalista ds. podatków, członek zarządu
Oddziału w Ciechanowie SKwP, Pan Andrzej Tyburski – specjalista ds. podatków, Prezes Zarządu
Oddziału w Ciechanowie SKwP, Pani Stefania Pariaszewska – biegły rewident, Sekretarz Zarządu
Oddziału w Ciechanowie SKwP oraz Pani Grażyna Wróblewska – specjalista w zakresie kadr
i.płac, Skarbnik Zarządu Oddziału w Ciechanowie SKwP.
8.1.2 Działalność edukacyjna
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej z siedzibą w Ciechanowie organizuje kursy:
kurs podstaw rachunkowości
kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości,
kurs dla kandydatów na głównych księgowych,
kurs „Kadry i płace w praktyce”,
kurs „Specjalista ds. płac – kurs dla zaawansowanych”,
kurs „Specjalista ds. kadr – kurs dla zaawansowanych”,
kurs „Podatki dla księgowych w praktyce”,
kurs „Książka przychodów i rozchodów – praktyczne ujęcie od podstaw”,
kurs "Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych
oraz samorządowych zakładów budżetowych"
kursy krótkie z zakresu rachunkowości, podatków, prawa pracy, zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego i innych, wg. zapotrzebowania środowiska.
Łącznie w różnych formach szkolenia w roku szkolnym 2019/2020 udział wzięło 298 osób.
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Oddział w Ciechanowie
ul. Ks. Ściegiennego 10 lok 52
tel.: 23 673 20 01, tel./fax: 23 673 32 00
e-mail: biuro.ciechanow@skp-ow.com.pl
www.ciechanow.skp-ow.com.pl

8.2 ODDZIAŁ W PŁOCKU
8.2.1 Działalność organizacyjno-statutowa
Oddział w Płocku powołany w 1967 roku posiada do dyspozycji trzy sale wykładowe będące w.stanie łącznie pomieścić ok. 80 osób, wyposażone w sprzęt multimedialny i klimatyzację.
Oddział zrzesza 182 członków zwyczajnych (stan na dzień 31 sierpnia 2020 roku). W ramach działalności statutowej organizowane są nieodpłatne odczyty. W okresie od 1 września 2019 roku
do.31.sierpnia 2020 roku odbyły się 2 odczyty Pana Sławomira Pawłowskiego nt. „Zamknięcie roku
od.strony rachunkowej i podatkowej” oraz „Wynik
finansowy według prawa bilansowego oraz.podatkowego”.
12 grudnia 2019 roku zorganizowano dla pracowników i członków Stowarzyszenia spotkanie
wigilijne.
8.2.2 Działalność edukacyjna
W ramach działalności szkoleniowej Placówka
kształcenia ustawicznego w Płocku organizuje:

Spotkanie wigilijne dla pracowników i członków Oddziału w Płocku
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – 12 grudnia 2019 roku

kurs podstaw rachunkowości,
kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości,
kurs dla kandydatów na głównych księgowych,
kurs „Kadry i płace w praktyce”,
kurs „Specjalista ds. płac – kurs dla zawansowanych”,
kurs „Specjalista ds. kadr – kurs dla zaawansowanych”,
kurs obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów,
kursy krótkie z zakresu rachunkowości, podatków, prawa pracy, zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego i innych, wg zapotrzebowania środowiska.
Łącznie w różnych formach szkolenia w roku szkolnym 2019/2020 udział wzięło 417 osób.

Oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok 20
tel.: 24 262 67 62
e-mail: biuro.plock@skp-ow.com.pl
www.plock.skp-ow.com.pl
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8.3 ODDZIAŁ W SIEDLCACH
8.3.1 Działalność organizacyjno-statutowa
Oddział w Siedlcach Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce zrzesza na dzień 31 sierpnia 2020 roku
173 członków zwyczajnych i 8 członków wspierających. W ramach działalności statutowej organizowane są przez Oddział w Siedlcach bezpłatne
odczyty i konsultacje dla członków.

Spotkanie noworoczne dla przedstawicieli środowiska księgowych z Oddziału
w Siedlcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz biegłych rewidentów
z Zespołu Terenowego w Siedlcach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów –
8.stycznia 2020 roku

W okresie od 1 września 2019 roku do 31.sierpnia
2020 roku zorganizowano dla członków zwyczajnych i wspierających trzy odczyty na.następujące tematy: „Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”,
„Zmiany w prawie pracy 2019/2020 - wybrane zagadnienia” oraz „Wybrane zagadnienia z zakresu
rozwiązywania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Likwidacja stanowiska
i.redukcja zatrudnienia w praktyce”.
8 stycznia 2020 roku odbyło się w Wersalu Siedleckim spotkanie noworoczne, które było..okazją
do.integracji środowiska księgowych z Oddziału w Siedlcach SKwP z biegłymi rewidentami z.Zespołu Terenowego w Siedlcach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
8.3.2 Działalność edukacyjna
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej z siedzibą w Siedlcach organizuje następujące kursy długie:
kurs podstaw rachunkowości,
kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości,
kurs dla kandydatów na głównych księgowych,
kurs „Kadry i płace w praktyce”,
kurs „Specjalista do spraw płac - kurs dla zaawansowanych”,
kurs „Specjalista do spraw kadr - kurs dla zaawansowanych”,
kurs „Książka przychodów i rozchodów – praktyczne ujęcie od podstaw”,
kurs „Podatki dla księgowych w praktyce”
oraz kursy krótkie z zakresu rachunkowości, podatków, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego i innych, zależnie od zapotrzebowania
środowiska.
Łącznie w różnych formach szkolenia w roku szkolnym 2019/2020 udział wzięło 313 osób.

Oddział w Siedlcach
ul. Świętojańska 7
tel./fax: 25 633-36-54
e-mail: biuro.siedlce@skp-ow.com.pl
www.siedlce.skp-ow.com.pl
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9. WŁADZE ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
KADENCJA 2019 - 2022
9.1 ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu ds. Organizacji
Wiceprezes Zarządu ds. Szkolenia
Sekretarz Zarządu
Skarbnik Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Prezes Oddziału w Ciechanowie
Prezes Oddziału w Płocku
Prezes Oddziału w Siedlcach

Jerzy Koniecki
Agnieszka Gajewska
Agnieszka Cicha
Małgorzata Mazurkiewicz
Andrzej Skórzewski
Jadwiga Godlewska
Elżbieta Młynarska-Wełpa
Adam Kęsik
Maria Rasińska
Katarzyna Tomala
Elżbieta Woźnicka
Andrzej Tyburski
Irena Krupińska
Leszek Marciniuk

Członkowie Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w kadencji 2019 – 2022

9.2 OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Henryka Makowska
Wanda Wojas
Teresa Fołta
Janina Kozakiewicz
Agata Matyjasek
Irena Morawska
Wiesława Nahorniak
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Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019 - 2022

9.3 OKRĘGOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Maria Marek
Cezary Pieńkosz
Piotr Głogowski
Aneta Lech
Beata Molenda-Zaleska*
Krystyna Raczyńska-Styczek
Grzegorz Tomala

Członkowie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2019 – 2022

9.4 KOMISJA DS. SZKOLEŃ I WYDAWNICTW
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członek

Ewa Komorowska
Małgorzata Trentowska
Beata Molenda-Zaleska
Monika Chodoń

*W dniu 28 czerwca 2019 roku Pani Katarzyna Zasiewska złożyła rezygnację z funkcji członka Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w związku z uzyskaniem mandatu
członka Zarządu Głównego. Skład osobowy OSK został uzupełniony podczas zebrania 27 sierpnia 2019 roku o Panią Beatę Molendę-Zaleską.
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Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Marta Czupryńska-Kociszewska
Sławomir Pawłowski
Krystyna Raczyńska-Styczek
Aldona Salamon
Wanda Wojas
Katarzyna Zasiewska

9.5 KOMISJA DS. CZŁONKOWSKICH
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Elżbieta Woźnicka
Aleksandra Gwiazdowska
Barbara Dudziec
Liliana Czak-Żukowska
Kazimierz Jankowski
Magdalena Kozak
Emilia Machnacka
Renata Mościcka
Anna Pilichowska
Grażyna Wróblewska
Dorota Zielińska

9.6 KOMISJA KONSULTACYJNA
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Adam Kęsik
Henryka Makowska*
Maria Marek
Sebastian Chochół
Teresa Fołta
Magdalena Giedrojć-Juraha
Łukasz Marek Godlewski
Marta Kostrzewa
Aneta Lech
Magdalena Maksymiuk
Elżbieta Młynarska – Wełpa
Barbara Rafalska
Jarosław Sekita
Ewa Skórzewska
Marcin Świerżewski
Grzegorz Tomala
Aneta Wilk-Łyś

*we wrześniu 2020 roku Pani Joanna Dębska zrezygnowała z pracy w Komisji Konsultacyjnej, funkcję wiceprzewodniczącego objęła Pani Henryka Makowska
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9.7 KOMISJA EGZAMINACYJNA
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Paweł Przedpełski
Maria Rasińska
Magdalena Liber
Elżbieta Młynarska - Wełpa
Jadwiga Godlewska
Grzegorz Klusek
Angelika Patrycja Marciniak
Cezary Pieńkosz
Dorota Połaska
Ewa Skórzewska
Katarzyna Tomala

9.8 ZARZĄD KOŁA CZŁONKOWSKIEGO BIUR RACHUNKOWYCH
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Sekretarz Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Elżbieta Woźnicka
Wiesława Nahorniak
Ewa Komorowska
Anna Socha*
Iwona Szarota

9.9 ZARZĄD KOŁA CZŁONKOWSKIEGO SPÓŁEK
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Sekretarz Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Agnieszka Gajewska
Aleksandra Gwiazdowska
Henryka Makowska
Sebastian Chochół
Małgorzata Trentowska

9.10 ZARZĄD KOŁA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUTÓW NAUKOWO – BADAWCZYCH
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Sekretarz Zarządu

Barbara Dudziec
Izabela Krzyżanowska
Jadwiga Łęczycka

9.11 ZARZĄD KOŁA CZŁONKOWSKIEGO W OSTROŁĘCE
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Sekretarz Zarządu

Barbara Dobkowska
Ewa Łukowska
Kazimierz Jankowski

*W dniu 10.09.2020 roku Pani Anna Socha zrezygnowała z funkcji Członku Zarządu Koła Członkowskiego Spółek
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9.12 ZARZĄD KOŁA CZŁONKOWSKIEGO W PŁOŃSKU
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Sekretarz Zarządu

Arkadiusz Dziełakowski
Katarzyna Archutowska
Emilia Machnacka

9.13 ZARZĄD KOŁA CZŁONKOWSKIEGO TMF POLAND
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Sekretarz Zarządu

Magdalena Kozak
Agnieszka Kwaśniak
Agnieszka Nowocień

9.14 ZARZĄD ODDZIAŁU W CIECHANOWIE
Prezes Zarządu
Sekretarz Zarządu
Skarbnik Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Andrzej Tyburski
Stefania Pariaszewska
Grażyna Wróblewska
Elżbieta Bojko
Magdalena Markowska

9.15 ZARZĄD ODDZIAŁU W PŁOCKU
Prezes Zarządu
Sekretarz Zarządu
Skarbnik Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Irena Krupińska
Elżbieta Nakwaska
Anna Pilichowska
Joanna Giszczak
Grażyna Golat

9.16 ZARZĄD ODDZIAŁU W SIEDLCACH
Prezes Zarządu
Sekretarz Zarządu
Skarbnik Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Leszek Marciniuk
Irena Furmanek
Renata Mościcka
Maria Leszczyńska
Agnieszka Łukasiewicz
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10. PREZYDIA KLUBÓW FUNKCJONUJĄCYCH W STRUKTURZE
ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
10.1 PREZYDIUM KLUBU SENIORA (KADENCJA 2020 – 2023)
Przewodniczący
Członek
Członek
Członek

Ryszard Dudkiewicz
Tadeusz Naumiuk
Bożena Skorupska
Marianna Wójtowicz

10.2 PREZYDIUM KLUBU BIEGŁYCH SĄDOWYCH (KADENCJA 2020 – 2023)
Przewodniczący
Członek

Barbara Natorska-Zieniuk
Elżbieta Marszałek

10.3 PREZYDIUM KLUBU BIEGŁYCH REWIDENTÓW
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek

Janina Broniecka
Maria Ewa Skulska
Beata Bartoś
Bogumiła Chyżyńska
Bogdan Gajos
Renata Lubowicka
Jerzy Więch

10.4. PREZYDIUM KLUBU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH
(KADENCJA 2020 – 2023)
Przewodniczący
Członek
Członek

Angelika Patrycja Marciniak
Bożena Czapkiewicz
Joanna Śliżewska
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11. PRACOWNICY BIURA ZARZĄDU ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO
W WARSZAWIE (stan na dzień 31 sierpnia 2020 roku)

Dyrektor Biura, Główna Księgowa i Kierownicy Działów Szkolenia, Administracji oraz Organizacji Biura Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce

Dyrektor Biura
Główny Księgowy
Kierownik Działu Szkolenia
Kierownik Działu Administracji
Kierownik Działu Organizacji
Zastępca Kierownika Działu Szkolenia
Zastępca Głównego Księgowego
Zastępca Kierownika Działu Administracji
Rewident ds. kadr, płac i księgowości
Rewident ds. szkoleń
Starszy inspektor
Starszy inspektor ds. szkoleń i organizacji
Starszy inspektor ds. szkoleń
Starszy inspektor ds. administracji
Inspektor ds. szkoleń
Inspektor ds. organizacji i szkoleń
Inspektor ds. promocji
Inspektor ds. księgowości
Inspektor ds. szkoleń
Inspektor ds. szkoleń
Inspektor ds. szkoleń i organizacji
Inspektor ds. księgowości
Referent ds. administracji

Paweł Przedpełski
Ilona Hubner
Magdalena Liber
Grzegorz Klusek
Dorota Połaska
Agnieszka Koślińska
Sylwia Polesiak
Krzysztof Żelazowski
Dorota Kalinowska
Justyna Wasek
Karolina Gębska
Agnieszka Kanigowska
Ewa Mielnicka
Marek Węcowski
Klaudia Afeltowicz
Tomasz Filip
Izabela Jurczak
Magdalena Kwiatkowska
Teresa Lepieszka
Anna Orzełek
Anna Sitarek
Serafina Sobczak
Jacek Dobczyński
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Referent ds. księgowości
Referent ds. szkoleń
Referent ds. administracji
Referent ds. szkoleń
Referent ds. szkoleń
Referent ds. szkoleń i organizacji
Referent ds. administracji
Referent ds. szkoleń i organizacji
Referent ds. szkoleń i organizacji
Referent ds. administracji

Patrycja Grodzicka
Sylwia Jaworska
Beata Jerczyńska
Monika Kazimierczuk
Beata Konowalik
Julia Koślińska
Mirosław Krupiński
Monika Makowska
Wioleta Snopek
Paweł Zgorzałek

Pracownicy Biura Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w niepełnym składzie
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Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Warszawie
01-231 Warszawa, ul Połocka 17 lok. 25
tel. 22 862-52-96, 862-52-93
e-mail: biuro@skp-ow.com.pl, szkolenie@skp-ow.com.pl

www.skp-ow.com.pl

