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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.

Przynależność do Stowarzyszenia umożliwia uzupełnianie i  rozwijanie wiedzy zawodowej poprzez 
uczestnictwo w  bezpłatnych odczytach, zebraniach dyskusyjnych i  spotkaniach Klubów: Biegłych 
Rewidentów, Biegłych Sądowych oraz Klubu Seniora. Członkowie mogą również uzyskać bezpłatne porady, 
skorzystać z konsultacji z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa gospodarczego 
oraz prawa cywilnego, a  także uczestniczyć w konferencjach zawodowych, wyjazdowych konferencjach 
zawodowych i innych formach integrujących środowisko. Członkostwo uprawnia do skarzystania ze zniżek 
przy opłatach za kursy przygotowujące do zawodu oraz kursy i  szkolenia specjalistyczne aktualizujące 
wiedzę.

Odczyt dla członków Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych, członków Koła Członkowskiego Spółek oraz członków wspierających – 3 listopada 2017 roku
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Oddział Okręgowy w Warszawie, działający na Mazowszu od 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 2018 roku wynosi 4357. Członkowie przynależą do jednej z poniższych 
jednostek organizacyjnych:

1. Koło Członkowskie Biur Rachunkowych
2. Koło Członkowskie Spółek
3. Koło Członkowskie Instytutów
4. Koło Członkowskie w Ostrołęce
5. Koło Członkowskie w Płońsku
6. Koło Członkowskie EXTOR
7. Oddział w Ciechanowie
8. Oddział w Płocku
9. Oddział w Siedlcach

Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w okresie od 
1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku w poczet członków zwyczajnych przyjął 443 osoby, a z listy 
tej skreślił 259 osób. 

Odczyt dla Koła Członkowskiego EXTOR – 7 listopada 2017 roku
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W Oddziale Okręgowym w Warszawie zrzeszonych jest trzech 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,
 • Pan Franciszek Wala.

W roku 2018 z wielkim żalem pożegnaliśmy prof. dr hab. Witolda Bienia oraz Albina Bombika, którym 
w latach ubiegłych również nadano godność członka honorowego. 

Odczyt dla Koła Członkowskiego w Ostrołęce – 21 grudnia 2017 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.

Oddział Okręgowy w Warszawie zrzesza 190 członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych (stan 
na dzień 31 sierpnia 2018 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. Mogą również zostać wpisani na listę członków 
wspierających udostępnioną na stronie internetowej SKwP. Natomiast firmy będące biurami rachunkowymi 
mogą uzyskać list akredytacyjny. Członkostwo uprawnia również do korzystania z rabatów przy opłatach 
za szkolenia dla każdego pracownika zatrudnionego w  podmiocie gospodarczym będącym członkiem 
wspierającym. 

Odczyt dla Koła Członkowskiego Instytutów – 5 grudnia 2017 roku
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Liczba członków wspierających na dzień 31 sierpnia 2018 roku wynosi 260 podmiotów gospodarczych. 
Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w okresie od 1 września 
2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku na listę członków wspierających wpisał 26 podmiotów natomiast z listy 
tej skreślił 3 podmioty. 

Lp. Terenowa jednostka organizacyjna Liczba członków wspierających

1. Oddział Okręgowy w Warszawie 227

2. Oddział w Ciechanowie 6

3. Oddział w Płocku 13

4. Oddział w Siedlcach 14
Tabela 1.3.1 Liczba członków wspierających w podziale na  jednostki organizacyjne Oddziału Okręgowego w Warszawie (stan na 31 sierpnia 2018 r.)

Odczyt dla członków Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych, członków Koła Członkowskiego Spółek oraz członków wspierających – 12 stycznia 2018 roku
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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 2017 roku – sierpień 2018 roku zorganizowały odczyty dla członków zwyczajnych, 
członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych i  członków wspierających w  następującej 
liczbie:
• Koło Członkowskie Spółek – 3 odczyty, w których udział wzięło 707 osób;
• Koło Członkowskie Biur Rachunkowych – 3 odczyty, w których udział wzięło 568 osób;
• Koło Członkowskie Instytutów – 4 odczyty, w których udział wzięło 250 osób;
• Koło Członkowskie w Ostrołęce – 3 odczyty, w których udział wzięły 123 osoby;
• Koło Członkowskie w Płońsku – 3 odczyty, w których udział wzięły 52 osoby;
• Koło Członkowskie  EXTOR – 2 odczyty, w których udział wzięły 64 osoby;
• Klub przy Akademii Finansów i Bankowości VISTULA (zlikwidowany 14 września 2018 roku)
• – 1 odczyt, w którym udział wzięło 26 osób;
• Klub Biegłych Sądowych – 2 odczyty, w których udział wzięły 24 osoby;
• Oddział w Ciechanowie – 3 odczyty, w których udział wzięło 60 osób;
• Oddział w Siedlcach – 4 odczyty, w których udział wzięło 108 osób;

Odczyt dla członków Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych, członków Koła Członkowskiego Spółek oraz członków wspierających – 16 luty 2018 roku
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• Oddział w Płocku – 3 odczyty, w których udział wzięły 92 osoby;
• pozostałe odczyty – 3 odczyty, w których udział wzięło 989 osób.

W roku 2017 odbyły się również odczyty otwarte „JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców”, poprowadzone 
przez przedstawicieli różnych Urzędów Skarbowych:

• Oddział Okręgowy w Warszawie – 6 odczytów, w których udział wzięły 573 osoby;
• Oddział w Ciechanowie – 1 odczyt, w którym udział wzięło 27 osób;
• Oddział w Siedlcach – 1 odczyt, w którym udział wzięło 37 osób;
• Oddział w Płocku – 1 odczyt, w którym udział wzięło 25 osób;
• Koło Członkowskie w Ostrołęce - 1 odczyt, w którym udział wzięło 37 osób;
• Koło Członkowskie w Płońsku - 1 odczyt, w którym udział wzięły 23 osoby.

Odczyt dla członków wspierających - 6 kwietnia 2018 roku

Odczyt dla członków Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych, członków Koła Członkowskiego Spółek oraz członków wspierających - 16 marca 2018 roku
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Odczyt dla członków Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych, członków Koła Członkowskiego Spółek oraz członków wspierających – 11 maja 2018 roku

Odczyt dla członków wspierających – 15 czerwca 2018 roku
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1.5 Spotkania informacyjne „JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców”

Oddział Okręgowy w  Warszawie SKwP współdziałając z  Ministerstwem Finansów w  prowadzeniu 
kampanii informacyjnej dotyczącej przesyłania jednolitych plików kontrolnych przez mikroprzedsiębiorców, 
zorganizował w swoich siedzibach na terenie Mazowsza serię spotkań poprowadzonych przez przedstawicieli 
Urzędów Skarbowych. Łącznie we wszystkich spotkaniach  uczestniczyło 1109 osób, które korzystając 
z wiedzy pracowników US nie tylko poznały podstawy prawne, cele i korzyści przesyłania jednolitych plików 
kontrolnych, ale przede wszystkim dowiedziały się jak krok po kroku wygenerować i wysłać JPK_VAT. 

1.6 Wyjazdowe konferencje 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. Integracja środowiska połączona  z uzupełnianiem wiedzy odbywa się w formie wyjazdowych 
konferencji. 

Koło Członkowskie Biur Rachunkowych w dniach 1 – 4 lutego 2018 roku zorganizowało XVIII Wyjazdową 
Konferencję Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych, w której uczestniczyło 98 osób. Konferencja odbyła 
się w Hotelu Pan Tadeusz w Serocku, a poruszono na niej takie tematy, jak:
• wybrane zagadnienia dotyczące podatku VAT w 2018 roku;
• wybrane zagadnienia z podatków dochodowych w działalności gospodarczej z uwzględnieniem zmian 

obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku;

Spotkanie informacyjne „JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców” w Warszawie - 13 grudnia 2017 roku
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• wybrane zagadnienia z płac, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy w aktualnym 
 stanie prawnym;
• wybrane zagadnienia z rachunkowości.

Koło Członkowskie Instytutów zorganizowało w dniach 10 - 14 czerwca 2018 roku, dla pracowników 
służb finansowo-księgowych instytutów badawczych, wyjazdową konferencję w  Zakopanem, w  której 
udział wzięły 62 osoby. W programie konferencji znalazły się takie zagadnienia, jak:
• zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz w prawie pracy;
• podatki dochodowe – wybrane zagadnienia;
• rachunkowość – wybrane zagadnienia z uwzględnieniem wymogów dla JPK;
• wybrane zagadnienia z podatku VAT z uwzględnieniem nowelizacji ustawy.

XVIII Wyjazdowa Konferencja Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych – 1 – 4 luty 2018 roku
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II Konferencja Wyjazdowa Koła Członkowskiego Spółek zorganizowana została w dniach 8 – 11 lutego 
2018 roku w Hotelu Pan Tadeusz w Serocku.  97 osób wzięło udział w szkoleniach dotyczących m.in.:

• wybranych zagadnień dotyczących podatku VAT w 2018 roku;
• wybranych zagadnień z podatków dochodowych w działalności gospodarczej z uwzględnieniem zmian 

obowiązujących od 1 stycznia2018 roku;
• wybranych zagadnień z płac, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy w aktualnym stanie prawnym;
• wybranych zagadnień z rachunkowości.

Wyjazdowa Konferencja Koła Członkowskiego Instytutów – 10 – 14 czerwca 2018 roku
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1.7 Odznaczenie „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w  Polsce”

Członkowie zwyczajni i  członkowie zwyczajni – dyplomowani księgowi uhonorowani w  okresie od 1 
września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku odznakami „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce”, za wyjątkowe zasługi dla Stowarzyszenia:

Odznaka złota:

Pani Hanna Bielczyk-Długosz

Odznaki srebrne: 

Pani Barbara Janina Fornal,

Pani Krystyna Galas-Dźwigała,

Pani Iwona Grabowska,

Pani Ilona Graczyk,

Pani Krystyna Kobucińska,

Pani Justyna Lesiuk,

Pani Danuta Malesa,

II Wyjazdowa Konferencja Koła Członkowskiego Spółek – 8 – 11 luty 2018 roku
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Pani Marzena Malinowska,

Pani Beata Anna Piotrowska,

Pani Ewa Maria Raczyńska, 

Pani Wiesława Salwin,

Pani Iwona Szpiek-Majcher,

Pani Wiesława Szymańska, 

Pani Ewa Wichrowska,

Pani Anna Wójcik,

Pani Hanna Ziółkowska.

1.8 Uhonorowanie „Laurem Jubileuszowym”

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w dowód uznania i podziękowania za całokształt 
dorobku, osiągniętego w wyniku wieloletniej, efektywnej działalności, a także dla uhonorowania członków 
władz, działaczy oraz pracowników, którzy poprzez swoją postawę, wiedzę, oddanie i pasję działania dla 
dobra społecznego wnieśli wkład w rozwój zawodu księgowego i przyczynili się do umacniania rangi i roli 
Stowarzyszenia, nadał Oddziałowi Okręgowemu w Warszawie honorowe wyróżnienie „Laur Jubileuszowy”.

„Laur Jubileuszowy”
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1.9 Działania popularyzujące zawód księgowego

Ważnym punktem misji przyświecającej działalności Oddziału w  Warszawie jest kreowanie przyszłości 
zawodu księgowego i  jego popularyzacja, szczególnie wśród młodzieży, realizowane poprzez spotkania 
z  młodzieżą, wspieranie patronatem inicjatyw na rzecz środowiska księgowych, czy organizację 
i uczestnictwo w konferencjach dotyczących kluczowych dla całej branży kwestii.

W okresie 1 września 2017 roku – 31 sierpnia 2018 roku przedstawiciele Oddziału – Agnieszka Gajewska, 
Adam Kęsik i Jadwiga Godlewska - poprowadzili spotkania, służące zaprezentowaniu zawodu księgowego 
oraz biegłego rewidenta, a także przedstawienia ścieżki kariery zawodowej,  z uczniami: Zespołu Szkół nr 
1 w Warszawie, Zespołu Szkół nr 11 w Warszawie, Zespołu Szkół im. Wysockiego w Warszawie, Zespołu 
Szkół nr 35 w Warszawie, Zespołu Szkół nr 3 w Warszawie, Zespołu Szkół nr 7 w Warszawie, Zespołu Szkół 
w Wołominie, Zespołu Szkół nr 5 w Warszawie oraz Zespołu Szkół w Grójcu.

Prelekcja dla uczniów Zespołu Szkół nr 11 w Warszawie – 22 marca 2018 roku
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Prelekcja dla uczniów Zespołu Szkół nr 7 W Warszawie – 11 kwietnia 2018 roku

Prelekcja dla uczniów Zespołu Szkół w Wołominie – 12 kwietnia 2018 roku
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Pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w  Polsce zorganizowano w  Zespole Szkół Licealnych 
i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie III Konferencję Zawodową pod hasłem: „Jakość kształcenia a nowatorskie 
metody nauczania w rozwijaniu kompetencji, w kształceniu w zawodach technik logistyk i technik ekonomista. 
Czy TIK w edukacji zawodowej powinien wzmacniać dydaktykę, czy nad nią dominować?”, w trakcie której 
zastanawiano się w jaki sposób uatrakcyjnić zajęcia i stworzyć inspirujące pomoce dydaktyczne. Jadwiga 
Godlewska, doradca podatkowy i biegły rewident, członek Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie 
SKwP, reprezentująca na konferencji Stowarzyszenie,  opowiedziała o roli pracodawcy w kształceniu zawodu 
księgowego poprzez nowoczesne metody nauczania.

Oddział Okręgowy w  Warszawie sponsorował  nagrody dla zwycięzców VII edycji konkursu „Lider 
Księgowości 2018”, którego celem jest wyłonienie najlepszych merytorycznie księgowych, przedstawienie 
nowoczesnego oblicza księgowości, a także integracja pracowników działów księgowości. Uroczysta gala, 
w trakcie której nagrodzono zwycięzców odbyła się w dniu 13 kwietnia 2018 roku w Zachęcie Narodowej 
Galerii Sztuki w Warszawie. Oddział Warszawski, który ufundował nagrody dla finalistów zajmujących I, II i III 
miejsce w konkursie, reprezentowała Sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Małgorzata 
Mazurkiewicz.

Wystąpienie Jadwigi Godlewskiej podczas III Konferencji Zawodowej - 15 marca 2018 roku



- 21 -

1.10 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 odbywają się  w każdą środę 
w godzinach 14.00 – 16.00 (w pierwszą środę miesiąca w godzinach 16.00 – 18.00).

1.11 In memoriam

W ostatnim czasie z szeregu członków zwyczajnych zrzeszonych w Oddziale Okręgowym w Warszawie 
odeszli na zawsze:

Cześć ich pamięci!

Wręczenie nagród finalistom VII edycji konkursu „Lider Księgowości” – 13 kwietnia 2018 roku; fot. Wolters Kluwer

Jan Baliński, Witold Bień, Albin Bombik, Barbara Dominiak, Stefan Dróżdż, Krystyna Janik, 
Hanna Jaworska, Stefan Kaczmarski, Bogumił Kowalski, Tadeusz Lelito, Bogusława Olińska, 
Stanisława Orlikowska, Antoni Rogucki, Władysław Widenka, Magdalena Witkowska-Gwizda, 

Stanisław Wojtkowski, Zbigniew Wondołkowski
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prof. dr hab. Witold Bień – był Prezesem Zarządu Oddziału Okręgowego 
w Warszawie SKwP w latach  1962-1971,  członkiem i Przewodniczącym 
Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, członkiem honorowym Stowarzyszenia 
Księgowych w  Polsce. Pełnił funkcję Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego, Wiceministra Finansów i  Prezesa Rady Nadzorczej Banku 
Handlowego, a  jako biegły rewident zasiadał w  Radzie Regionalnego 
Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. Przez ponad 
pół wieku związany ze Szkołą Główną Handlową. Pozostawił po sobie 
bogaty dorobek naukowy, na który składa się ponad 360 publikacji 
poświęconych rachunkowości, bankowości, inwestycji i  ekonomiki 
przedsiębiorstw. Wyróżniony tytułem honoris causa. Odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim 

Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i biznesowymi. 

Albin Bombik – był biegłym rewidentem, członkiem honorowym 
i  wieloletnim działaczem Oddziału Okręgowego w  Warszawie 
Stowarzyszenia Księgowych w  Polsce. Dwukrotnie pełnił funkcję 
wiceprezesa zarządu O/O  w  Warszawie SKwP w  latach 1981 – 1991 
oraz 1995 – 1999, był sekretarzem zarządu w okresie 1991 – 1995 oraz 
członkiem zarządu O/O w Warszawie SkwP w latach 1999 – 2003. Dzięki 
Jego ogromnym staraniom i zaangażowaniu zakupiony został lokal przy 
ulicy Płockiej, będący dziś siedzibą Oddziału warszawskiego SKwP. 
Odznaczony złotą z diamentem odznaką „Zasłużony w  rozwoju SKwP”, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
a także innymi odznaczeniami państwowymi. 

Jan Baliński – był członkiem honorowym Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce, szczególnie związany z Oddziałem w Warszawie. Był wieloletnim 
redaktorem „Zeszytów Teoretycznych” wydawanych pod auspicjami 
Rady Naukowej Stowarzyszenia, członkiem Komisji Historycznej Rady 
Naukowej, współpracownikiem wydawnictwa „Rachunkowość” i autorem 
wielu artykułów. W  dowód docenienia Jego zasług dla Stowarzyszenia 
nadano Mu najwyższe odznaczenie organizacyjne – złotą z  diamentem 
odznakę „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.
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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 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie 
odbył 4 protokołowane zebrania, podczas których podjął 30 uchwał dotyczących zadań określonych 
w Statucie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uchwały podjęte zostały między innymi w następujących 
sprawach: 

1. funkcjonowania placówek kształcenia ustawicznego prowadzonych  przez Oddział Okręgowy 
w Warszawie i prowadzonej przez nie działalności;

2. skreślenia z ewidencji członków zwyczajnych, członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych 
i członków wspierających;

3. zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych funkcjonujących w ramach Oddziału;
4. zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018 i przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017.

Posiedzenie Zarządu Oddziału – 26 września 2017 roku
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W okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku, w celu wykonania zadań nałożonych przez art. 
37 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie 
odbyło 12 protokołowanych posiedzeń, podczas których podjęło 185 uchwał i 24 postanowienia. Uchwały 
dotyczyły między innymi następujących spraw:

1. organizacji kursów i szkoleń przez placówki kształcenia ustawicznego;
2. nadzoru wewnętrznego nad realizowanymi w placówkach kształcenia ustawicznego kursami;
3. zatwierdzenia regulaminów wewnętrznych i zmian do nich wprowadzanych;
4. przyjęcia członków zwyczajnych, członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych oraz członków 

wspierających;
5. systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN 

ISO 9001:2015-10.

2.2 Okręgowa Komisja Rewizyjna

W okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku Okręgowa Komisja Rewizyjna w Warszawie 
odbyła 5 protokółowanych zebrań. 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 2017, sporządzenie i  omówienie „informacji ogólnej OKR za 
rok 2017” oraz protokołu dotyczącego oceny prawidłowości sporządzenia rocznego sprawozdania 

Posiedzenie Zarządu Oddziału – 25 kwietnia 2018 roku
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finansowego. Komisja realizowała również na bieżąco plan pracy OKR ustalony na lata 2015 – 2018, a także 
przeprowadziła ocenę efektywności działania jednostek organizacyjnych OO w Warszawie.

2.3 Okręgowy Sąd Koleżeński

W  okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego 
wpłynęły dwie sprawy, które zostały umorzone.

Okręgowy Sąd Koleżeński w  Warszawie odbył jedno zebranie, podczas którego omówiono i  przyjęto 
sprawozdania z działalności Sądu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku.

2.4 Komisja ds. Szkoleń i Wydawnictw

Komisja ds. Szkoleń i Wydawnictw, powołana uchwałą nr 92/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku przez 
Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie, 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.

W okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku Komisja ds. Szkoleń i Wydawnictw odbyła 
3 protokółowane zebrania.

Posiedzenie Komisji ds. Szkoleń i Wydawnictw – 22 marca 2018 roku
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2.5 Komisja Egzaminacyjna

Komisja Egzaminacyjna Oddziału Okręgowego w  Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w  Polsce 

została powołana uchwałą nr 97/2015 Prezydium Zarządu Oddziału z dnia 18 czerwca 2015 roku. Zakres 

działania Komisji Egzaminacyjnej został ujęty w Regulaminie przeprowadzania egzaminów wewnętrznych 

przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego dla których, zgodnie z  art. 82 ustawy z  dnia  

7 września 1991 roku o systemie oświaty, osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

Oddział Okręgowy w Warszawie.

W  okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku Komisja Egzaminacyjna odbyła cztery 

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 zgodnie z  art. 82 ustawy 

o  systemie oświaty. W  trakcie posiedzeń członkowie Komisji podjęli 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 powołana przez Zarząd Oddziału Okręgowego w  Warszawie uchwałą 

nr 88/2015 z  dnia 11 czerwca 2015 roku 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 zasady 

„Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości” oraz pozyskiwanie nowych sygnatariuszy tego Kodeksu.

W  okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku Komisja ds. Członkowskich odbyła 3 

protokołowane zebrania, podczas których na bieżąco realizowała wymienione powyżej zadania.
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2.7 Komisja Konsultacyjna

Komisja Konsultacyjna, powołana uchwałą nr 90/2015 Zarządu Oddziału Okręgowego w  Warszawie 
Stowarzyszenia Księgowych w  Polsce z  dnia 11 czerwca 2015 roku, 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 potrzebę konsultacji. 

W  okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku Komisja Konsultacyjna odbyła 2 
protokołowane zebrania, podczas których omawiano harmonogramy konsultacji oraz sprawy związane 
z działalnością konsultacyjną Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 
W  tym czasie odbyło się 78 dyżurów konsultacyjnych, podczas których członkowie Komisji udzielili 262 
konsultacji z czego:

• 89 konsultacji dotyczyło rachunkowości;
• 117 konsultacji dotyczyło prawa podatkowego;
• 28 konsultacji dotyczyło płac;
• 28 konsultacji dotyczyło prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego.

Posiedzenie Komisji ds. Członkowskich – 31 stycznia 2018 roku
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3. Kluby
Przy Oddziale Okręgowym w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce funkcjonują cztery kluby, 

które organizują spotkania dyskusyjne i  okolicznościowe, odczyty i  prelekcje, a  także prowadzą punkty 
konsultacyjne:
• Klub Seniora,
• Klub Biegłych Sądowych,
• Klub Biegłych Rewidentów,
• Klub młodego księgowego przy Akademii Finansów i Biznesu VISTULA (zlikwidowany 14 września 2018 

roku na podstawie uchwały nr 160/2018 Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie  Stowarzyszenia 
Księgowych  w Polsce).

3.1 Klub Seniora

Klub Seniora koncentruje swoje działania wokół integracji środowiska Seniorów zawodu. W  okresie 
od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku zorganizował dwa spotkania okolicznościowe – 
bożonarodzeniowe oraz wielkanocne. 

Członkowie Klubu w dniu 25 kwietnia 2018 roku wzięli udział w jednodniowej wyciecze Szlakiem Jana 
Kochanowskiego. Seniorzy skorzystali też z pobytu w Sanatorium w Ustroniu w Beskidzie Śląskim w terminie 
3 – 17 marca 2018 roku. 

Posiedzenie Komisji Konsultacyjnej – 7 luty 2018 roku
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3.2 Klub Biegłych Sądowych

Działalność Klubu Biegłych Sądowych koncentruje się przede wszystkim na integracji środowiska 
biegłych sądowych oraz organizacji odczytów. W okresie do 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku 
zorganizowano 2  odczyty, w których udział wzięły 24 osoby.

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, również na 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 ustaw o rachunkowości, ustaw o biegłych 
rewidentach i  ich samorządzie, ustaw podatkowych oraz obowiązujących 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 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku odbyło się 10 spotkań klubu.

3.4 Klub młodego księgowego przy Akademii Finansów i Biznesu VISTULA

We wrześniu 2014 roku przy Akademii Finansów i Biznesu VISTULA powołano Klub młodego księgowego, 
którego działania koncentrowały się głównie na skupianiu młodych ludzi i tworzeniu płaszczyzny integracji 
środowiska, doskonaleniu kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu księgowego, a  także 
umożliwieniu studentom wzbogacenia wiedzy nabytej na uczelni o umiejętności praktyczne.

W okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku klub zorganizował 1 odczyt, w którym udział 
wzięło 26 osób. 

Klub młodego księgowego przy Akademii Finansów i Biznesu VISTULA został zlikwidowany 14 września 
2018 roku na podstawie  uchwały nr 160/2018 Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie  Stowarzyszenia 
Księgowych  w Polsce.

4. Działalność edukacyjna Stowarzyszenia
4.1 Działalność edukacyjna placówek kształcenia ustawicznego

Działalność edukacyjna placówek kształcenia ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie, prowadzona jest zgodnie z ustawą 
z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Obecnie prowadzonych 
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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.

Placówki kształcenia ustawicznego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach oraz Warszawie w roku 
szkolnym 2017/2018 prowadziły:

• kursy długie w ramach ścieżki zawodowej dyplomowanego księgowego, dla kandydatów na biegłych 
rewidentów, dla kandydatów na doradców podatkowych, specjalistyczne dla kadry finansowo  
– księgowej, 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 2017/2018 placówki kształcenia ustawicznego przeszkoliły 13943 osób, w tym:

• placówka w Warszawie 11895 osób, 

• placówka w Ciechanowie 571 osób,

• placówka w Ostrołęce 387 osób,

• placówka w Płocku 615 osób,

• placówka w Siedlcach 475 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 mijającym roku szkolnym wszystkie placówki 
kształcenia ustawicznego przeszkoliły łącznie 17 osób na zlecenie urzędów pracy.

W roku szkolnym 2017/2018 placówki kształcenia ustawicznego prowadziły zajęcia dydaktyczne, zarówno 
we własnych salach wykładowych, jak również w salach wynajętych, w następujących miejscach:

1. 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 Zarzadzania 
Szkoły Wyższej), ul. Górczewska 8 (sale wynajęte od Instytutu Badań Edukacyjnych),

2. w Ciechanowie – ul. Ks. Ściegiennego 10 lok. 52 (sale własne),

3. w Ostrołęce – ul. Korczaka 73 (sale wynajęte od Wyższej Szkoły Administracji Publicznej),

4. w Płocku – ul. Nowy Rynek 8 lok. 20 (sale wynajęte przy Biurze Oddziału),

5. w Siedlcach – ul. Świętojańska 7 (sale wynajęte przy Biurze Oddziału).

Placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy 
w  Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej posiadają decyzje akredytacyjne Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. 
w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych 
(Dz. U. Nr 227 poz. 2247 ze zm.):
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1. Placówka w Warszawie
• decyzja wydana w dniu 13 kwietnia 2006 roku zmieniona 19 marca 2010 roku, 4 lipca 2012 roku,  

10 czerwca 2014 roku oraz 19 marca  2015 roku na podstawie której przyznana została akredytacja na 
kursy  w zakresie kursów dla biegłych rewidentów;

• decyzja nr KPU.546.11.2016.MA z  dnia 4 maja 2016 roku na podstawie której przyznana została 
akredytacja na kursy: kurs podstaw rachunkowości, kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) 
– specjalistów ds. rachunkowości, kurs dla kandydatów na głównych księgowych, kurs dla 
kandydatów na dyplomowanych księgowych, kurs „Specjalista ds. rachunkowości podatkowej”, kurs 
„Specjalista ds. rachunkowości zarządczej”, kurs „Specjalista ds. podatków”, kurs „Specjalista ds. 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych”, kurs „MSR-y i MSSF-y od podstaw”, 
kurs „Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz 
samorządowych jednostek budżetowych”, kurs dla kandydatów na certyfikowanych ekspertów usług 
księgowych”, kurs „Kadry i płace w praktyce”, kurs „Specjalista  ds. płac – kurs dla zaawansowanych”, 
kurs „Specjalista ds. kadr – kurs   dla zaawansowanych”, kurs  „Książka przychodów i rozchodów - 
praktyczne ujęcie od podstaw”, kurs dla kandydatów na doradców podatkowych;

2. Placówka w Ciechanowie
• decyzja nr KPU.546.22.2012.MA z  dnia 26 listopada 2012 roku, na podstawie której przyznana 

została akredytacja na kursy: kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. 
rachunkowości, kurs dla kandydatów na głównych księgowych, kurs „Kadry i płace w praktyce”;

• decyzja nr KPU.546.29.2014.MA z dnia 14 listopada 2014 roku, na podstawie której przyznana została 
akredytacja na kurs podstaw rachunkowości;

3. Placówka w Ostrołęce
• decyzja nr KPU.546.35.2014.MA z  dnia 28 stycznia 2015 roku na podstawie której przyznana 

została akredytacja na kursy: kurs podstaw rachunkowości oraz kurs dla samodzielnych księgowych 
(bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości;

4. Placówka w Płocku
• decyzja nr KPU.546.19.2012.MA z dnia 10 października 2012 roku, na podstawie której przyznana 

została akredytacja na kursy: kurs podstaw rachunkowości, kurs dla samodzielnych księgowych 
(bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości, kurs dla kandydatów na głównych księgowych, kurs 
„Kadry i płace w praktyce”;

5. Placówka w Siedlcach
• decyzja nr KPU.546.17.2012.MA z dnia 12 września 2012 roku na podstawie której przyznana została 

akredytacja na kursy: kurs podstaw rachunkowości, kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) 
– specjalistów ds. rachunkowości, kurs „Kadry i płace w praktyce”.

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. 

Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych kursów i szkoleń podawane są w naszych ofertach 
szkoleniowych oraz  na  stronach  internetowych naszych placówek kształcenia ustawicznego: 
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• 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.

5. Certyfikaty zawodowe
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 piśmie 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 

Zebranie wykładowców – 2 października 2017 roku
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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;
• złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego;
• złożyła przyrzeczenie.

Tytuł dyplomowanego księgowego jest najwyższym tytułem przyznawanym w  ścieżce certyfikacji 
zawodowej księgowego. 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. Certyfikacja zawodu księgowego w ramach ścieżki edukacyjnej 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce obejmuje cztery poziomy kształcenia, których zakończenie wynikiem 
pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji w obrębie zawodu:

• stopień I – księgowy,
• stopień II - specjalista do spraw rachunkowości,
• stopień III - główny księgowy,
• stopień IV - dyplomowany księgowy.

W okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku w Oddziale Okręgowym w Warszawie 
odbyły się dwie uroczystości, podczas których  10 osób złożyło ślubowanie i zostało przyjętych w poczet 
członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych.

Uroczystość ślubowania dyplomowanych księgowych - 26 września 2017 roku

Ślubowanie odebrali:

• Pan Jerzy Koniecki – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce

• Pan Andrzej Skórzewski – członek Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej

Ślubowanie złożyli:

• Pani Marta Bańkowska
• Pani Beata Czekała 
• Pani Małgorzata Michalska
• Pani Iwona Placek
• Pan Patryk Próchnicki
• Pani Wiesława Szulik
• Pani Jolanta Szymańska
• Pani Magdalena Włodarczyk
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Uroczystość ślubowania dyplomowanych księgowych - 26 października 2017 roku

Ślubowanie odebrali:

• Pan Jerzy Koniecki – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce

• Pan Andrzej Skórzewski – członek Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej

Ślubowanie złożyli:

• Pani Ewa Łukowska
• Pan Tomasz Matarewicz

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. Zakres 
ich wiedzy musi być uzupełniony o dodatkowe zagadnienia. Kursy dla kandydatów na certyfikowanego 
eksperta usług księgowych, kończące się egzaminem, obejmują m.in. następujące obszary: organizacja 
usług księgowych, umowa o świadczenie usług księgowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 
ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych, odpowiedzialność karna skarbowa, 
organizacja kontroli wewnętrznej, rodzaje ryzyka występujące przy świadczeniu usług księgowych, etyka 
zawodowa obowiązująca 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 wpisane są 
182 osoby.

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 
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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.

Uroczystość rozdania zaświadczeń dla Certyfikowanych Specjalistów Usługowego 
Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych i Podatkowych - 26 października 2017 roku

Ślubowanie odebrali:

• Pan Jerzy Koniecki – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce

• Pan Andrzej Skórzewski – członek Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej

Ślubowanie złożyli:

• Pani Monika Baraniewska 
• Pani Wanda Habasińska
• Pani Agnieszka Jasińska
• Pani Magdalena Jastrzębska
• Pani Agata Barbara Mosionek
• Pani Sylwia Płuciennik
• Pan Zbigniew Ulinowicz 
• Pani Agnieszka Beata Zalewska

6. Działalność Oddziałów Oddziału Okręgowego 
    w Warszawie SKwP

6.1 Oddział w CIECHANOWIE

6.1.1 Działalność organizacyjno-statutowa

Powołany w 1969 roku Oddział 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 

i  podtrzymywania więzi środowiskowej członków. Istnieje możliwość wynajęcia sal na konferencje lub 

szkolenia.

Oddział w  Ciechanowie zrzesza obecnie 196 członków zwyczajnych i  członków zwyczajnych – 

dyplomowanych księgowych oraz 6 członków wspierających (stan na dzień 31 lipca 2018 roku). W ramach 

działalności statutowej organizowane są bezpłatne odczyty i konsultacje dla członków zwyczajnych. 
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Dyżury konsultacyjne odbywają się w  siedzibie Oddziału w  Ciechanowie w  pierwszą środę miesiąca 
w godzinach 14:00 - 16:00.

W okresie od września 2017 roku do sierpnia 2018 roku odbyły się cztery odczyty, spotkanie wigilijno – 
noworoczne dla członków oraz obchody Dnia Księgowego. 

Członkowie korzystający z usług Oddziału w Ciechanowie mają przyznawane ulgi w opłatach za kursy 
krótkie i długie a członkowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i bezrobotni korzystają ponadto 
z dodatkowych ulg. 

W dniu 29 listopada 2017 roku o godz. 16:00 w Oddziale Terenowym w Ciechanowie Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce odbyło się spotkanie „JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców”, które poprowadziła Pani 
Justyna Kowalska-Szopa – pracownik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie. W spotkaniu uczestniczyło 27 
osób. 

Oddział w  Ciechanowie w  ramach popularyzowania ścieżki zawodowej Stowarzyszenia Księgowych 
w  Polsce, przekazywania informacji o  SKwP, jego celach i  działalności, a  także zdobywania nowych 
słuchaczy wystawił stoisko na XVI Targach Pracy i Edukacji 2018 w Żurominie, a  także na XVII Targach 
Edukacyjnych w Płońsku. Przedstawiciele Oddziału w Ciechanowie pojawili się również w Mławskiej Hali 
Sportowej na IX Forum Edukacji Młodzieży.

Spotkania informacyjne „JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców” w Oddziale w Ciechanowie – 29 listopada 2017 roku
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XVI Targi Pracy i Edukacji 2018 w Żurominie – 12 kwietnia 2018 roku

Stefania Pariaszewska, Prezes Zarządu Oddziału w Ciechanowie na IX Forum Edukacji Młodzieży – 20 marca 2018 roku
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6.1.2 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 „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 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 2017/2018 udział wzięło 571 osób.

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

6.2. Oddział w PŁOCKU 

6.2.1 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 150 członków zwyczajnych (stan na dzień 31 sierpnia 2018 roku). W  ramach 
działalności statutowej organizowane są nieodpłatne odczyty i poradnictwo zawodowe w postaci spotkań 
konsultacyjnych i spotkań Klubu Księgowego. W okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku 
odbyły się 3 odczyty oraz spotkanie Wigilijne dla członków Stowarzyszenia Księgowych Oddziału w Płocku 
oraz  Biegłych Rewidentów z Oddziału w Płocku. 
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4 grudnia 2017 roku odbyło się w Oddziale spotkanie zorganizowane we współpracy z Ministerstwem 
Finansów, którego celem było przekazanie informacji nt. „JPK_VAT dla mikroprzedsiebiorców”. Spotkanie, 
w którym udział wzięło 25 osób poprowadzili przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Płocku.

We współpracy z Regionalnym Oddziałem PIBR w Warszawie w dniach 
9 – 10 stycznia 2018 roku zorganizowano spotkanie dla Biegłych Rewidentów nt. „Zastosowania 
Międzynarodowych Standardów Badania w praktyce”.

Obchody Dnia Księgowego w  2018 roku połączone zostały z  Jubileuszem 50-lecia funkcjonowania 
Oddziału w Płocku i odbyły się 13 czerwca 2018 roku w Centrum Konferencyjnym nad Wisłą. Uczestnicy 
obchodów jubileuszowych z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali odczytu Sławomira Pawłowskiego, 
biegłego rewidenta nt. „Obowiązek podatkowy w podatku VAT i w podatkach dochodowych”. 

Odczyt dla członków – 13 czerwca 2018 roku

Jubileusz 50-lecia funkcjonowania Oddziału w Płocku połączony z obchodami Dnia Księgowego – 13 czerwca 2018 roku
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W  ramach prowadzonej działalności szkoleniowej członkowie Stowarzyszenia mają przyznawaną ulgę 
w  opłatach za szkolenie. Dyżury punktu informacyjno-konsultacyjnego odbywają się co dwa tygodnie 
w poniedziałki w siedzibie Oddziału w godzinach od 14.00 do 16.00.

6.2.2 Działalność edukacyjna

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej 
z  siedzibą w Płocku, w dniu 10 października 2012 roku, uzyskało akredytację Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty na część prowadzonego w siedzibie placówki kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, 
tj.: kurs podstaw rachunkowości, kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. 
rachunkowości, kurs dla kandydatów na głównych księgowych, kurs „Kadry i płace w praktyce”.

W ramach działalności szkoleniowej Placówka kształcenia ustawicznego w Płocku organizuje: 
• kurs podstaw rachunkowości,
• kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości,
• kurs dla kandydatów na głównych księgowych,
• kurs „Specjalista ds. rachunkowości podatkowej”
• kurs „Podatki dla księgowych w praktyce”
• kurs „Kadry i płace w praktyce”,
• kurs „Specjalista ds. płac – kurs dla zawansowanych”,

• kurs „Specjalista ds. kadr – kurs dla zaawansowanych”,

Jubileusz 50-lecia funkcjonowania Oddziału w Płocku połączony z obchodami Dnia Księgowego – 13 czerwca 2018 roku
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• 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 2017/2018 udział wzięło 615 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

6.3 Oddział w SIEDLCACH

6.3.1 Działalność organizacyjno-statutowa

Oddział w Siedlcach, powołany w 1968 roku, 

posiada trzy klimatyzowane i w pełni wyposażone 

sale wykładowe. Istnieje możliwość wynajęcia sal 

wykładowych. 

Oddział w  Siedlcach zrzesza na dzień 31 

sierpnia 2018 roku 148 członków zwyczajnych  

i 12 członków wspierających.

W ramach działalności statutowej organizowane 

są bezpłatne odczyty i konsultacje dla członków 

zwyczajnych i wspierających. W ostatni czwartek 

miesiąca odbywają się  w  Oddziale spotkania 

dyskusyjne. 

W okresie od września 2017 roku do sierpnia 

2018 roku zorganizowano dla członków 

zwyczajnych i wspierających pięć odczytów oraz 

spotkanie noworoczne. 

W  Oddziale w  Siedlcach w  dniu 7 grudnia 

2017 r.  zorganizowano spotkanie informacyjne 

„JPK_VAT Dla mikroprzedsiębiorców”, które 

poprowadził przedstawiciel Urzędu Skarbowego. 

W spotkaniu uczestniczyło 38 osób. Spotkania informacyjne „JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców” w Siedlcach - 7 grudnia 2017 roku



- 42 -

Tradycyjne obchody Dnia Księgowego połączone zostały w  2018 roku z  przypadającym na ten rok 
Jubileuszem 50-lecia funkcjonowania Oddziału w  Siedlcach. Zgromadzeni goście wysłuchali wykładu 
Katarzyny Tomali nt. „Koszty w  podatkach dochodowych – wybrane problemy na gruncie bieżącego 
orzecznictwa i  interpretacji podatkowych”, a o część artystyczną wydarzenia zadbał kwartet smyczkowy 
Aleksandria.

Dzień Księgowego połączony z Jubileuszem 50-lecia funkcjonowania Oddziału w Siedlcach – 20 czerwca 2018 roku

Dzień Księgowego połączony z Jubileuszem 50-lecia funkcjonowania Oddziału w Siedlcach – 20 czerwca 2018 roku
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W celu pozyskiwania nowych klientów, jak również popularyzowania ścieżki zawodowej Stowarzyszenia 
Księgowych  w  Polsce, przekazywania informacji o Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, o jego celach 
i  działalności, Oddział w  Siedlcach 15 marca 2018 roku wystawił stoisko na X Siedleckich Targach 
Edukacyjnych Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych, które w 2018 roku odbywały się pod hasłem 
„KU PRZYSZŁOŚCI ZAWODOWEJ”.

6.3.2 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”
• kursy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, 
oraz kursy krótkie z  zakresu rachunkowości, podatków, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, 
zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego i  innych, wg zapotrzebowania środowiska. Łącznie w  
różnych formach szkolenia w roku szkolnym 2017/2018 udział wzięło 475 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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7. Konferencja zawodowa  
    „Wyzwania dla księgowych w 2018 roku” 

W  konferencji, zorganizowanej tradycyjnie w  ramach obchodów Dnia Księgowego przez warszawski 
oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wzięło udział ok. 350 członków Stowarzyszenia. 

W  rolę moderatora konferencji wcieliła się Małgorzata Mazurkiewicz – Sekretarz Zarządu Oddziału 
Okręgowego w Warszawie SKwP. 

Tegoroczne hasło konferencji „Wyzwania dla księgowych w  2018 roku” zmusiło uczestników do 
przemyślenia, z jakimi dziś, a z jakimi w przyszłości, zmaganiami przyjdzie zmierzyć się tym, którzy swoje 
zawodowe życie związali z księgowością. Próbę odpowiedzi na te pytania podjęli:

Konferencję „Wyzwania dla księgowych w 2018 roku” otworzył Jerzy Koniecki - Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP
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• Agnieszka Gajewska - biegły rewident, członek Zarządu OO w Warszawie SKwP, Prezes Regionalnej 
Rady Biegłych Rewidentów, wykładowca na kursach organizowanych przez SKwP;

Prelekcję nt. „Księgowość w obliczu systemów informatycznych oraz elektronicznych kontroli skarbowych” wygłosiła Agnieszka Gajewska

Prelekcję nt. „Wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment) w sektorze bankowym” wygłosił dr Tadeusz Białek

• dr Tadeusz Białek - Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich;
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• Aneta Lech - prawnik, doradca podatkowy, wykładowca na szkoleniach prowadzonych przez SKwP;

• Piotr Liss - doradca podatkowy specjalizujący się w  zakresie opodatkowania przedsiębiorstw, 
wykładowca na kursach prowadzonych przez SKwP.

Prelekcję nt. „Mechanizmy uszczelniające podatek VAT w polskim systemie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań wdrażanych w 2018 r.” wygłosiła Aneta Lech 

Prelekcję nt. „Wyzwania dla księgowych w podatku CIT w 2018 roku” wygłosił Piotr Liss
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Ogromna ilość wprowadzanych zmian w  przepisach oraz stale postępujące procesy cyfryzacji 
i  informatyzacji skłoniły organizatorów konferencji do stworzenia przestrzeni do dyskusji nie tylko nad 
wyzwaniami, z  którymi zmagają się i  zmagać się będą w  najbliższej przyszłości księgowi, ale również 
konsekwencjami tych procesów i ich przełożeniem na codzienną pracę księgowych. 

Uczestnicy konferencji „Wyzwania dla księgowych w 2018 roku”

Uczestnicy Konferencji „Wyzwania dla Księgowych w 2018 roku”



- 48 -

Do najważniejszych wniosków płynących ze spotkania zaliczyć należy przekonanie, iż w dobie ciągłych 
zmian przepisów i ogromnego rozwoju informatyzacji wymaga się od księgowych nieustannego poszerzania 
swojej wiedzy, umiejętności wykorzystania powstających coraz to nowych narzędzi informatycznych oraz 
zrozumienia, że przedsiębiorca oczekuje od księgowego znacznie więcej niż tylko papierowego sprawozdania 
– oczekuje podpowiedzi jak ten biznes usprawnić. 

Uczestnicy Konferencji „Wyzwania dla Księgowych w 2018 roku”

Uczestnicy Konferencji „Wyzwania dla Księgowych w 2018 roku”
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8. Władze Oddziału Okręgowego w  Warszawie  
      2015 - 2018
8.1 Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie

• Prezes Zarządu Jerzy Koniecki

• Wiceprezes Zarządu ds. Organizacji Anna Socha

• Wiceprezes Zarządu ds. Szkolenia Agnieszka Cicha

• Sekretarz Zarządu Małgorzata Mazurkiewicz

• Skarbnik Zarządu Andrzej Skórzewski

• Członek Zarządu Teresa Fołta

• Członek Zarządu Agnieszka Gajewska

• Członek Zarządu Jadwiga Godlewska

• Członek Zarządu Zbigniew Grzesikiewicz

• Członek Zarządu Adam Kęsik

• Członek Zarządu Waldemar Molenda

• Prezes Oddziału w Ciechanowie Stefania Pariaszewska

• Prezes Oddziału w Płocku Grażyna Golat

• Prezes Oddziału w Siedlcach Leszek Marciniuk

Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie wybrany na kadencję 2015 – 2018
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8.2 Okręgowa Komisja Rewizyjna

• Przewodniczący Janina Kozakiewicz

• Wiceprzewodniczący Wiesława Nahorniak 

• Członek Henryka Makowska

• Członek Marian Mońka 

• Członek Wanda Wojas 

8.3 Okręgowy Sąd Koleżeński

• Przewodniczący Maria Marek

• Wiceprzewodniczący Krystyna Raczyńska-Styczek

• Członek Elżbieta Młynarska – Wełpa

• Członek Cezary Pieńkosz

• Członek Katarzyna Zasiewska

Komisja Rewizyjna
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8.4 Komisja ds. Szkoleń i Wydawnictw

• Przewodniczący Ewa Komorowska

• Wiceprzewodniczący Agnieszka Gajewska

• Sekretarz Monika Chodoń

• Członek Monika Cieślak

• Członek Joanna Dębska

• Członek Teresa Fołta

• Członek Zbigniew Grzesikiewicz

• Członek Beata Molenda – Zaleska 

• Członek Krystyna Raczyńska – Styczek

• Członek Ewa Skórzewska

• Członek Małgorzata Trentowska

Okęgowy Sąd Koleżeński w Warszawie
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8.5 Komisja ds. Członkowskich

• Przewodniczący Agata Matyjasek

• Wiceprzewodniczący Krystyna Cebula

• Sekretarz Irena Morawska

• Członek Arkadiusz Dziełakowski

• Członek Irena Furmanek

• Członek Aleksandra Gwiazdowska

• Członek Magdalena Kozak

• Członek Irena Krupińska

• Członek Jan Oleksa

• Członek Danuta Snakowska

• Członek Elżbieta Woźnicka 

• Członek Grażyna Wróblewska

Komisja ds. Szkoleń i Wydawnictw 
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8.6 Komisja Konsultacyjna

• Przewodniczący Waldemar Molenda

• Wiceprzewodniczący Adam Kęsik

• Sekretarz Krystyna Raczyńska- Styczek

• Członek Ewelina Bugaj

• Członek Krystyna Cebula

• Członek Agnieszka Czarnecka

• Członek Grażyna Dittrich

• Członek Łukasz Marek Godlewski

• Członek Janina Kozakiewicz

• Członek Aneta Lech

• Członek Henryka Makowska

• Członek Maria Marek

• Członek Elżbieta Młynarska – Wełpa

• Członek Jan Mroczkowski

• Członek Cezary Pieńkosz

Komisja ds. Członkowskich
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• Członek Maria Renda

• Członek Grażyna Skrajnowska

• Członek Kazimierz Sobka

• Członek Grzegorz Tomala 

• Członek Wanda Wojas

8.7 Komisja Egzaminacyjna

• Przewodniczący Paweł Przedpełski

• Wiceprzewodniczący Andrzej Skórzewski

• Członek Jadwiga Godlewska

• Członek Elżbieta Młynarska - Wełpa

• Członek Grzegorz Klusek

• Członek Maria Rasińska

• Członek Maria Renda

• Członek Katarzyna Tomala

• Członek Katarzyna Zasiewska

Komisja Egzaminacyjna
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8.8 Zarząd Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych

• Prezes Zarządu Elżbieta Woźnicka

• Wiceprezes Zarządu Anna Socha

• Sekretarz Zarządu Wiesława Nahorniak

• Członek Zarządu Ewa Komorowska

• Członek Zarządu Agata Matyjasek

Zarząd Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych
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8.9 Zarząd Koła Członkowskiego Spółek

• Prezes Zarządu Aleksandra Gwiazdowska

• Wiceprezes Zarządu Agnieszka Gajewska

• Sekretarz Zarządu Henryka Makowska

• Członek Zarządu Julita Szukała

• Członek Zarządu Małgorzata Trentowska

8.10 Zarząd Koła Członkowskiego Instytutów Naukowo - Badawczych

• Prezes Zarządu Danuta Snakowska

• Wiceprezes Zarządu Barbara Dudziec

• Sekretarz Zarządu Jadwiga Łęczycka

8.11 Zarząd Koła Członkowskiego w Ostrołęce

• Prezes Zarządu Jan Oleksa

• Wiceprezes Zarządu Barbara Dobkowska

• Sekretarz Zarządu Ewa Łukowska

Zarząd Koła Członkowskiego Spółek
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8.12 Zarząd Koła Członkowskiego w Płońsku

• Prezes Zarządu Arkadiusz Dziełakowski

• Wiceprezes Zarządu Katarzyna Archutowska

• Sekretarz Zarządu Joanna Gralewska

8.13 Zarząd Koła Członkowskiego EXTOR

• Prezes Zarządu Magdalena Kozak

• Wiceprezes Zarządu Agnieszka Nowocień

• Sekretarz Zarządu Agnieszka Kwaśniak

8.14 Zarząd Oddziału w Ciechanowie

• Prezes Zarządu Stefania Pariaszewska

• Sekretarz Zarządu Maria Tyburska

• Skarbnik Zarządu Grażyna Wróblewska

• Członek Zarządu Mirosława Damięcka

• Członek Zarządu Teresa Misztal

Zarząd Oddziału w Ciechanowie
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8.15 Zarząd Oddziału w Płocku

• Prezes Zarządu Grażyna Golat

• Sekretarz Zarządu Irena Krupińska

• Skarbnik Zarządu Iwona Grabowska

• Członek Zarządu Danuta Malesa

• Członek Zarządu Anna Plichowska

8.16 Zarząd Oddziału w Siedlcach

• Prezes Zarządu Leszek Marciniuk 

• Sekretarz Zarządu Irena Furmanek

• Skarbnik Zarządu Maria Leszczyńska

• Członek Zarządu Halina Arczewska

• Członek Zarządu Krystyna Plichta

9. Prezydia klubów funkcjonujących w strukturze 
    Oddziału Okręgowego w Warszawie 
9.1 Prezydium Klubu Seniora

• Przewodniczący Ryszard Dudkiewicz

• Wiceprzewodniczący Marianna Wójtowicz

• Sekretarz Zofia Strzeżek

• Członek Tadeusz Naumiuk

9.2 Prezydium Klubu Biegłych Sądowych

• Przewodniczący                                 Kazimierz Sobka

• Wiceprzewodniczący Józef Kuszneruk

• Sekretarz Marian Klimiuk

9.3 Prezydium Klubu Biegłych Rewidentów 

• Przewodniczący Maciej Skórzewski

• Wiceprzewodniczący Beata Pniewska-Prokop

• Sekretarz Ewa Góreczna

• Członek Zbigniew Kuśnierek 

• Członek Józef  Kuszneruk 

• Członek Zdzisława Łuczkiewicz 

• Członek Marian Mońka 
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• Członek Dariusz Puczyński 

• Członek Joanna Wielgórska-Leszczyńska 

9.4 Prezydium Klubu młodego księgowego przy Akademii Finansów i Biznesu  
      VISTULA (zlikwidowany 14 września 2018 roku)

• Przewodniczący Katarzyna Magdalena Orzechowska

• Wiceprzewodniczący Monika Różycka

• Sekretarz Agnieszka Szczepańska

10. Pracownicy Biura Zarządu Oddziału Okręgowego 
     w Warszawie (stan na dzień 31 sierpnia 2018 roku)

• Paweł Przedpełski Dyrektor Biura

• Ilona Hubner Główny Księgowy

• Magdalena Liber Kierownik Działu Szkolenia

• Grzegorz Klusek Kierownik Działu Administracji 

• Dorota Połaska Kierownik Działu Organizacji

• Sylwia Polesiak Zastępca Głównego Księgowego

• Maria Białek Starszy specjalista ds. księgowości 

• Karolina Gębska Starszy inspektor

• Dorota Kalinowska Starszy inspektor ds. księgowości

• Agnieszka Kanigowska Starszy inspektor ds. szkoleń i organizacji 

• Justyna Wasek Starszy inspektor ds.. szkoleń

• Marek Węcowski Starszy inspektor ds. administracji

• Krzysztof Żelazowski Starszy inspektor ds. administracji

• Agnieszka Koślińska Inspektor ds. szkoleń i organizacji 

• Ewa Mielnicka Inspektor ds. szkoleń

• Serafina Sobczak Inspektor ds. księgowości

• Klaudia Afeltowicz Referent ds. szkoleń

• Aleksandra Cegłowska Referent ds. szkoleń i organizacji

• Jacek Dobczyński Referent ds. administracji

• Piotr Dusza Referent ds. szkoleń

• Patrycja Grodzicka Referent ds. księgowości 

• Sylwia Jaworska Referent ds. szkoleń

• Beata Jerczyńska Referent ds. administracji
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• Izabela Jurczak Referent ds. marketingu i promocji

• Monia Kazimierczuk Referent ds. szkoleń

• Beata Konowalik Referent ds. szkoleń

• Monika Makowska Referent ds. szkoleń i organizacji

• Anna Orzełek Referent ds. szkoleń

• Anna Rudnik Referent ds. szkoleń i organizacji

• Anna Sitarek Referent ds. szkoleń

• Grażyna Sypulska Referent ds. kadr i płac

• Paweł Zgorzałek Referent ds. administracji



STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE

01-231 Warszawa, ul. Płocka 17, lok. 25
tel. 22 862-52-96, 862-52-93, fax: 22 862-52-95

e-mail: biuro@skp-ow.com.pl
e-mail: szkolenie@skp-ow.com.pl

http://www.skp-ow.com.pl
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