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1. Dzia³alnoœæ statutowa Stowarzyszenia

1.1. Cz³onkowie zwyczajni

Oddzia³ Okrêgowy w Warszawie jest jednym z najwiêkszych Oddzia³ów
Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce zarówno pod wzglêdem obszaru teryto-
rialnego jak i liczby zrzeszonych cz³onków zwyczajnych. Wed³ug stanu na
dzieñ 31 sierpnia 2016 r. zrzesza 4124 cz³onków zwyczajnych. Ka¿dy z nich
przynale¿y do jednej z poni¿szych jednostek organizacyjnych:
1. Ko³o Bran¿owe Biur Rachunkowych
2. Ko³o Bran¿owe Spó³ek
3. Ko³o Bran¿owe Instytutów
4. Ko³o Terenowe w Ostro³êce
5. Ko³o Terenowe w P³oñsku
6. Ko³o Zak³adowe EXTOR
7. Oddzia³ Terenowy w Ciechanowie
8. Oddzia³ Terenowy w P³ocku
9. Oddzia³ Terenowy w Siedlcach

W okresie od 1 wrzeœnia 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku Zarz¹d Od-
dzia³u Okrêgowego w Warszawie Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce:
– przyj¹³ w poczet cz³onków zwyczajnych 421 osób;
– skreœli³ z listy cz³onków zwyczajnych 263 osób.

W Oddziale Okrêgowym w Warszawie zrzeszonych jest piêciu cz³onków,
którym Krajowe Zjazdy Delegatów w dowód zas³ug nada³y godnoœæ cz³onka
honorowego. S¹ to:
– Pan prof. dr hab. Witold Bieñ,
– Pan Albin Bombik,
– Pani Krystyna Cebula,
– Pan dr Zdzis³aw Fedak,
– Pan Franciszek Wala.

Dzia³ania Zarz¹du Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie podejmowane na
rzecz cz³onków wyra¿aj¹ siê w:
1) systematycznym informowaniu o wszystkich podejmowanych inicjaty-

wach edukacyjnych,
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2) przyznawaniu rabatów przy ka¿dorazowej op³acie za szkolenia,
3) mo¿liwoœci uczestnictwa w nieodp³atnych odczytach na bie¿¹ce tematy,
4) mo¿liwoœci korzystania z bezp³atnych konsultacji z zakresu rachunkowo-

œci, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa gospodarczego oraz prawa
cywilnego,

5) mo¿liwoœci korzystania z konferencji zawodowych, wyjazdowych konfe-
rencji zawodowych oraz innych form integruj¹cych œrodowisko ksiêgo-
wych,

6) umieszczaniu na tablicy og³oszeñ ofert instytucji poszukuj¹cych pracow-
ników, jak równie¿ ofert osób poszukuj¹cych pracy,

7) organizacji klubów dyskusyjnych – Ko³o Bran¿owe Biur Rachunkowych
ostatni pi¹tek miesi¹ca godz. 16.30, Ko³o Bran¿owe Spó³ek drugi pi¹tek
miesi¹ca godz.16.30;

8) uczestniczenie w spotkaniach – Klubu Bieg³ych Rewidentów, Klubu
Bieg³ych S¹dowych, Klubu Seniora oraz Klubu m³odego ksiêgowego przy
Akademii Finansów i Biznesu VISTULA.
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1.2. Cz³onkowie zwyczajni – dyplomowani ksiêgowi

Oddzia³ Okrêgowy w Warszawie zrzesza 179 cz³onków zwyczajnych –
dyplomowanych ksiêgowych (stan na dzieñ 31 sierpnia 2016 r.).

Cz³onkowie zwyczajni – dyplomowani ksiêgowi korzystaj¹ z pe³ni praw
przys³uguj¹cym cz³onkom zwyczajnym. Maj¹ oni obowi¹zek rozliczania siê
z ustawicznego doskonalenia zawodowego. Obowi¹zek i zasady ustawiczne-
go doskonalenia zawodowego dyplomowanych ksiêgowych okreœla regula-
min zatwierdzony uchwa³¹ Zarz¹du G³ównego nr 799/127/2012 z dnia 17
grudnia 2012 roku.

1.3. Cz³onkowie wspieraj¹cy

Wed³ug stanu na dzieñ 31 sierpnia 2016 roku liczba cz³onków wspie-
raj¹cych wynosi³a 235 podmiotów gospodarczych.

Tabela 1.3.1
Liczba cz³onków wspieraj¹cych w podziale na terenowe jednostki orga-
nizacyjne Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie (stan na dzieñ 31 sierpnia
2016 roku)

Lp. Terenowa jednostka organizacyjna Liczba cz³onków wspieraj¹cych

1. OO w Warszawie 207

2. OT w Ciechanowie 5

3. OT w P³ocku 9

4. OT w Siedlcach 14

W okresie od 1 wrzeœnia 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku Zarz¹d Od-
dzia³u Okrêgowego w Warszawie Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce:
– wpisa³ na listê cz³onków wspieraj¹cych 24 podmiotów,
– skreœli³ z listy cz³onków wspieraj¹cych 36 podmiotów.

Dzia³ania Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie podejmowane na rzecz
cz³onków wspieraj¹cych wyra¿aj¹ siê w:
1) systematycznym informowaniu o wszystkich podejmowanych inicjaty-

wach edukacyjnych,
2) mo¿liwoœci uczestnictwa w nieodp³atnych odczytach na bie¿¹ce tematy,
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3) mo¿liwoœci korzystania z bezp³atnych konsultacji z zakresu rachunkowo-
œci, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa gospodarczego oraz prawa
cywilnego,

4) mo¿liwoœci korzystania z konferencji zawodowych,
5) umieszczenie na stronie internetowej nazyw firmy – cz³onka wspieraj¹cego,
6) mo¿liwoœæ uzyskania przez biura rachunkowe bêd¹ce cz³onkami wspie-

raj¹cymi listu akredytacyjnego,
7) przyznawaniu, przy ka¿dorazowej op³acie za szkolenia, rabatów dla ka¿-

dego pracownika, zatrudnionego w podmiocie gospodarczym bêd¹cym
cz³onkiem wspieraj¹cym.

1.4. Dzia³alnoœæ odczytowo – szkoleniowa na rzecz cz³onków
Stowarzyszenia

Jednostki organizacyjne Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie Stowarzy-
szenia Ksiêgowych w Polsce w okresie wrzesieñ 2015 roku – sierpieñ 2016
roku zorganizowa³y odczyty dla cz³onków zwyczajnych, cz³onków zwyczaj-
nych – dyplomowanych ksiêgowych i cz³onków wspieraj¹cych w nastêpuj¹cej
liczbie:
– KB Spó³ek – 3 odczyty, w których udzia³ wziê³o 639 osób,
– KB Biur Rachunkowych – 3 odczyty, w których udzia³ wziê³o 632 osób,
– KB Instytutów –1 odczyt, w których udzia³ wziê³o 27 osób,
– KT w Ostro³êce – 3 odczyty, w których udzia³ wziê³o 124 osób,
– KT w P³oñsku – 3 odczyty, w których udzia³ wziê³o 62 osób,
– KZ EXTOR – 4 odczyty, w których udzia³ wziê³o 100 osób,
– Klub przy Akademi Finansów i Bankowoœci VISTULA – 2 odczyty, w któ-

rych udzia³ wziê³o 12 osób,
– Klub Bieg³ych S¹dowych – 2 odczyty, w których udzia³ wziê³o 31 osób ób,
– Oddzia³ Terenowy w Ciechanowie – 4 odczyty, w których udzia³ wziê³o 63

osoby,
– Oddzia³ Terenowy w Siedlcach – 2 odczyty, w których udzia³ wziê³o 75

osób,
– Oddzia³ Terenowy w P³ocku – 2 odczyty, w których udzia³ wziê³o 49 osób,
– pozosta³e odczyty –4 odczyty, w których udzia³ wziê³o 498 Osób.
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Odczyt dla cz³onków Ko³a Terenowego w Ostro³êce – 21 grudnia 2015 roku

Odczyt dla przedstawicieli jednostek samorz¹du terytorialnego w Ostro³êce – 21 grudnia 2015 roku



W dniach 5 – 9 czerwca 2016 roku Ko³o Bran¿owe Instytutów zorganizo-
wa³o wyjazdow¹ konferencjê dla cz³onków ko³a w Sopocie. Program konfe-
rencji obejmowa³ miêdzy innymi nastêpuj¹ce tematy:
– ordynacja podatkowa,
– wybrane zagadnienia z rachunkowoœci i podatków dochodowych,
– umowy cywilnoprawne w praktyce - czyli jak zawieraæ i rozliczaæ umowy

zlecenia i umowy o dzie³o wg nowych zasad obowi¹zuj¹cych w 2016 r.,
– kontrola Instytutów w œwietle wymogów ustawy o kontroli w administracji

rz¹dowej.
W konferencji wziê³o udzia³ 59 osób.
W dniach 25 – 28 lutego 2016 roku Ko³o Bran¿owe Biur Rachunkowych

zorganizowa³o XVI Wyjazdow¹ Konferencjê Ko³a Bran¿owego Biur Rachun-
kowych. Konferencja odby³a siê w Hotelu EKWOS w Grêbiszewie, a program
obemowa³ nastêpuj¹ce tematy:
– wybrane zagadnienia z podatku VAT,
– wybrane zagadnienia podatków dochodowych,
– wybrane zagadnienia z rachunkowoœci,
– wybrane zagadnienia z p³ac, ubezpieczeñ spo³ecznych oraz prawa pracy.

W konferencji wziê³o udzia³ 118 osób.

Dzia³alnoœæ statutowa Stowarzyszenia
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Odczyt dla cz³onków Klubu Bieg³ych S¹dowych – 6 kwietnia 2016 roku
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Przy dwóch najwiêkszych ko³ach bran¿owych tj. Kole Bran¿owym Biur
Rachunkowych oraz Kole Bran¿owym Spó³ek dzia³aj¹ kluby dyskusyjne, któ-
re spotykaj¹ siê jeden raz w miesi¹cu. Podczas spotkañ cz³onkowie mog¹ prze-
dyskutowaæ nurtuj¹ce ich problemy z zakresu rachunkowoœci oraz prawa
podatkowego.

1.5. Odznaczenia cz³onków zwyczajnych, cz³onków zwyczajnych –
dyplomowanych ksiêgowych oraz cz³onków wspieraj¹cych
odznak¹ „Zas³u¿ony w rozwoju Stowarzyszenia Ksiêgowych
w Polsce”

W okresie od dnia 1 wrzeœnia 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku od-
znaki „Zas³u¿ony w rozwoju Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce” zosta³y
wrêczone nastêpuj¹cym cz³onkom zwyczajnym i cz³onkom zwyczajnym –
dyplomowanym ksiêgowym:

1. odznaki z³ote:

– Pani Ewie Bawtrol, – Pani Ewie Raczyñskiej,

– Pani Barbarze Lenkiewicz, – Pani Jadwidze Szczeœniak,

– Pani Ewie Oleksa, – Panu Markowi Wrzosek.

2. odznaki srebrne:

– Panu Dariuszowi Gajewskiemu, – Pani Krystynie Kowalik,

– Pani Wies³awie Goœciniak, – Panu Tadeuszowi Kwaterskiemu,

– Pani Janinie Grabowskiej, – Pani Monice Marcinkiewicz,

– Panu Wojciechowi

Grabowskiemu,

– Pani Krystynie Migdalskiej,

– Pani Teresie Œwiercz,

– Pani El¿biecie Kaczmarek, – Pani Halinie Wochowskiej.

– Pani Helenie Kamiñskiej,

Dzia³alnoœæ statutowa Stowarzyszenia
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Uroczystoœæ wrêczenie odznak honorowych „Zas³u¿ony w rozwoju Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce”
– KT w P³oñsku , 8 grudnia 2015 roku

Uroczystoœæ wrêczenie odznak honorowych „Zas³u¿ony w rozwoju Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce”
- KT w Ostro³êce, 21 grudnia 2015 roku
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– OT w P³ocku, 15 grudnia 2015 roku
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Uroczystoœæ wrêczenie odznak honorowych „Zas³u¿ony w rozwoju Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce”
– OT w Siedlcach w Siedlcach, 2 czerwca 2016 roku

Uroczystoœæ wrêczenie odznak honorowych „Zas³u¿ony w rozwoju Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce”
– OT w Siedlcach w Siedlcach, 2 czerwca 2016 roku



1.6. In memoriam

W ostatnim czasie z szeregu cz³onków zwyczajnych zrzeszonych
w Oddziale Okrêgowym w Warszawie odeszli na zawsze:

Irena Astasiewicz, Witold Bartosiak, Marian Kalinowski, Wanda
Korcz, Tadeusz Kucharek, Ma³gorzata Michalak, Alicja Opoka-At-
konis, Jadwiga Pêkalska, Teresa Skudlarska, Stanis³awa Strzelecka,
Kamil Œmigrodzki, Tadeusz Witkowski, Danuta Wojtasiak, Dorota

Zieliñska, Edward Zieliñski

Czeœæ ich pamiêci!
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Uroczystoœæ wrêczenie odznak honorowych „Zas³u¿ony w rozwoju Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce”
– OT w P³ocku, 16 czrwca 2016 roku



1.7. Spotkania z m³odzie¿¹

W okresie od wrzeœnia 2015 roku do sierpnia 2016 roku przedstawiciele
Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie uczestniczyli w spotkaniach ze studenta-
mi szkó³ wy¿szych: Akademii Finansów i Bankowoœci VISTULA w Warsza-
wie oraz Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
Podczas spotkañ zaprezentowano zawód ksiêgowego oraz bieg³ego rewiden-
ta, œcie¿kê kariery zawodowej oraz cele dzia³alnoœci Stowarzyszenia Ksiêgo-
wych w Polsce. Uczestnicy spotkania otrzymali materia³y dotycz¹ce dzia³alnoœci
naszego Oddzia³u.

1.8. Konsultacje

Przy Zarz¹dzie Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie dzia³a Komi-
sja Konsultacyjna. Cz³onkami tej komisji s¹ biegli rewidenci, doradcy podat-
kowi i radcy prawni, którzy udzielaj¹ nieodp³atnych konsultacji i porad
cz³onkom Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce z zakresu rachunkowoœci,
prawa podatkowego, prawa pracy, prawa cywilnego i prawa gospodarczego.
Dy¿ury konsultacyjne odbywaj¹ siê w ka¿d¹ œrodê w godzinach 14.00 – 16.00
(w pierwsz¹ œrodê miesi¹ca w godzinach 16.00 – 18.00).

Dzia³alnoœæ statutowa Stowarzyszenia
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2. Dzia³alnoœæ w³adz statutowych Oddzia³u Okrêgowego
w Warszawie Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce

2.1. Dzia³alnoœæ Zarz¹du Oddzia³u

W okresie od wrzeœnia 2015 roku do sierpnia 2016 roku Zarz¹d Oddzia³u
Okrêgowego w Warszawie odby³ 4 protoko³owane zebrania, podczas których
podj¹³ 62 uchwa³y dotycz¹ce zadañ okreœlonych w Statucie Stowarzyszenia
Ksiêgowych w Polsce.

Uchwa³y te podjête zosta³y miêdzy innymi w nastêpuj¹cych sprawach:
1) funkcjonowania placówek kszta³cenia ustawicznego prowadzonych przez

Oddzia³ Okrêgowy w Warszawie i prowadzonej przez nie dzia³alnoœci;
2) skreœlenia z ewidencji cz³onków zwyczajnych, cz³onków zwyczajnych –

dyplomowanych ksiêgowych i cz³onków wspieraj¹cych;
3) zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych funkcjonuj¹cych w ra-

mach Oddzia³u;
4) okreœlenia wysokoœci sk³adek cz³onkowskich dla cz³onków zwyczajnych,

cz³onków zwyczajnych – dyplomowanych ksiêgowych oraz cz³onków
wspieraj¹cych;

5) zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016 i przyjêcia sprawozdania fi-
nanowego za rok 2015.
W okresie od wrzeœnia 2015 roku do sierpnia 2016 roku, w celu wykonania

zadañ na³o¿onych przez art. 37 Statutu Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce
Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie odby³o 13 protoko-
³owanych posiedzeñ, podczas których podjê³o 153 uchwa³ i 64 postanowienia.

Uchwa³y dotyczy³y miêdzy innymi nastêpuj¹cych spraw:
1) organizacji kursów przez placówki kszta³cenia ustawicznego;
2) nadzoru wewnêtrznego nad realizowanymi w placówkach kszta³cenia

ustawicznego kursami;
3) zatwierdzenia regulaminów wewnêtrznych i zmian do nich wprowadzanych;
4) przyjêcia cz³onków zwyczajnych, cz³onków zwyczajnych – dyplomowa-

nych ksiêgowych oraz cz³onków wspieraj¹cych;
5) systemu zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

ISO 9001:2009.
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2.2. Dzia³alnoœæ Okrêgowej Komisji Rewizyjnej

W okresie od wrzeœnia 2015 roku do sierpnia 2016 roku Okrêgowa Komisja
Rewizyjna w Warszawie odby³a siedem protokó³owanych zebrañ. Tematami
posiedzeñ OKR w podanym wy¿ej okresie by³y zagadnienia zwi¹zane z reali-
zacj¹ planów dzia³ania w zakresie prac nale¿¹cych do zadañ tej Komisji,
a w szczególnoœci:
– omówienie przeprowadzanych kontroli dokumentów i ksi¹g rachunko-

wych za rok 2015;
– omówienie i wzajemne uzgodnienia ostatecznych wersji „informacji ogól-

nej OKR za rok 2015” oraz protoko³u dotycz¹cego oceny prawid³owoœci
sporz¹dzenia rocznego sprawozdania finansowego Oddzia³u Okrêgowego
w Warszawie SKwP za rok 2014;

– ustalenie planu pracy OKR na lata 2015 – 2018;
– ocena efektywnoœci dzia³ania jednostek organizacyjnych OO w Warszawie.
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Posiedzenie Przezydium Zarz¹du Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie SKwP – 26 stycznia 2016 roku



2.3. Dzia³alnoœæ Okrêgowego S¹du Kole¿eñskiego

W okresie od wrzeœnia 2015 roku do sierpnia 2016 roku do Okrêgowego
S¹du Kole¿eñskiego nie wp³ynê³y ¿adne sprawy, które podlega³yby rozpatrze-
niu.

Okrêgowy S¹d Kole¿eñski w Warszawie odby³ jedno zebranie podczas któ-
rego omówiono i przyjêto sprawozdania z dzia³alnoœci S¹du za okres od dnia
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz przedstawiono informacjê
nt.dzia³alnoœci s¹dów kole¿eñskich SKwP.
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2.4. Komisja ds. Szkoleñ i Wydawnictw

Komisja ds. Szkoleñ i Wydawnictw powo³ana zosta³a przez Zarz¹d Od-
dzia³u Okrêgowego w Warszawie uchwa³¹ nr 92/2015 z dnia 11 czerwca 2015
roku. Do zadañ Komisji nale¿y m. in.:
a) inicjowanie nowych kierunków dzia³ania zmierzaj¹cych do doskonalenia

procesu dydaktycznego realizowanego w ramach placówek kszta³cenia
ustawicznego,

b) opiniowanie wytycznych do programów nauczania oraz przedstawianie
wniosków Prezydium Zarz¹du Oddzia³u o ich zatwierdzenie,

c) opiniowanie kandydatów na osoby sprawuj¹ce nadzór wewnêtrzny przed-
stawianych przez dyrektora placówki oraz przedstawianie wniosków Pre-
zydium Zarz¹du Oddzia³u o ich zatwierdzenie,

d) ocena organizowanych szkoleñ na podstawie wyników przeprowadzone-
go nadzoru wewnêtrznego,
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e) opiniowanie regulaminów i instrukcji zatwierdzanych przez Prezydium
Zarz¹du dotycz¹cych dzia³alnoœci placówek kszta³cenia ustawicznego,

f) ocena wydawnictw przekazywanych uczestnikom organizowanych kur-
sów,

g) propagowanie tytu³ów ustanowionych przez Stowarzyszenie Ksiêgowych
w Polsce spe³niaj¹cych kryteria zawodowego ksiêgowego wed³ug standar-
dów IFAC oraz intensyfikacja dzia³alnoœci edukacyjnej na rzecz rozwoju
tych grup zawodowych,

h) inicjowanie doskonalenia kadry wyk³adowców.
W okresie od wrzeœnia 2015 roku do sierpnia 2016 roku Komisja ds. Szko-

leñ i Wydawnictw odby³a 4 protokó³owane zebrania oraz przyjê³a 54 wnioski.
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2.5. Komisja Egzaminacyjna

Komisja Egzaminacyjna Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie Stowarzy-
szenia Ksiêgowych w Polsce powo³ana zosta³a uchwa³¹ nr 97/2015 Prezydium
Zarz¹du Oddzia³u z dnia 18 czerwca 2015 roku. Procedura i zakres dzia³ania
Komisji Egzaminacyjnej zosta³y ujête w Regulaminie przeprowadzania egza-
minów wewnêtrznych przez niepubliczne placówki kszta³cenia ustawicznego
dla których zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie
oœwiaty osob¹ prowadz¹c¹ jest Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce Oddzia³
Okrêgowy w Warszawie.

W okresie od wrzeœnia 2015 roku do sierpnia 2016 roku Komisja egzamina-
cyjna odby³a ³¹cznie cztery protoko³owane zebrania, w czasie których zajmo-
wa³a siê nastêpuj¹cymi sprawami:
– opiniowaniem standardów oraz wytycznych do egzaminów wewnêtrznych,

które s¹ wykorzystywane przez placówki kszta³cenia ustawicznego prowa-
dzone przez Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce Oddzia³ Okrêgowy
w Warszawie zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oœwiaty,

– recenzowaniem oraz podejmowaniem decyzji o wpisaniu do bazy zadañ
egzaminacyjnych i wzorców prawid³owych odpowiedzi oraz ich oceny,

– nadzorowaniem przeprowadzania egzaminów w placówkach kszta³cenia
ustawicznego,

– rozpatrywaniem odwo³añ od wyników egzaminu,
– powo³ywaniem i odwo³ywaniem egzaminatorów oraz prowadzeniem ich

listy.
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2.6. Komisja ds. Cz³onkowskich

Komisja ds. Cz³onkowskich powo³ana zosta³a przez Zarz¹d Oddzia³u
Okrêgowego w Warszawie uchwa³¹ nr 88/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Do zadañ Komisji nale¿y miêdzy innymi:
a) opiniowanie wniosków w sprawie przyjêcia i skreœlenia cz³onków wspie-

raj¹cych oraz przedk³adanie ich Zarz¹dowi Oddzia³u,
b) opiniowanie wniosków w sprawie przyjêcia i skreœlenie cz³onków zwy-

czajnych oraz przedk³adanie ich Zarz¹dowi Oddzia³u,
c) opiniowanie wniosków w sprawie przyjêcia i skreœlenie cz³onków zwy-

czajnych – dyplomowanych ksiêgowych oraz przedk³adanie ich
Zarz¹dowi Oddzia³u,

d) okreœlanie kierunków dzia³ania zmierzaj¹cych do utrzymania istniej¹cego
stanu cz³onków zwyczajnych, cz³onków zwyczajnych – dyplomowanych
ksiêgowych i wspieraj¹cych,
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e) okreœlanie kierunków dzia³ania zmierzaj¹cych do pozyskania nowych
cz³onków zwyczajnych, cz³onków zwyczajnych – dyplomowanych ksiê-
gowych i wspieraj¹cych,

f) koordynowanie prac zwi¹zanych z organizowaniem bezp³atnych odczy-
tów na rzecz cz³onków zwyczajnych, cz³onków zwyczajnych – dyplomo-
wanych ksiêgowych i wspieraj¹cych,

g) okreœlanie kierunków dzia³ania zwi¹zanych z integracj¹ cz³onków jedno-
stek organizacyjnych Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie Stowarzysze-
nia Ksiêgowych w Polsce,

h) okreœlanie kierunków dzia³ania zwi¹zanych z popularyzacj¹ celów Stowa-
rzyszenia wœród uczniów szkó³ œrednich oraz studentów,

i) okreœlanie kierunków dzia³ania zwi¹zanych z propagowaniem tytu³ów
ustanowionych przez Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce spe³niaj¹cych
kryteria zawodowego ksiêgowego wed³ug standardów IFAC,

j) przygotowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki „Zas³u¿ony
w rozwoju Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce”,

k) przygotowanie i opiniowanie wniosków o nadanie godnoœci cz³onka hono-
rowego Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce,

l) opiniowanie wniosków o powo³anie oraz likwidacjê jednostek orga-
nizacyjnych Oddzia³u,

m) upowszechniania zasad „Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowoœci”
oraz pozyskiwanie nowych sygnatariuszy tego Kodeksu.
W okresie od wrzeœnia 2015 roku do sierpnia 2016 roku Komisja ds. cz³on-

kowskich odby³a trzy protoko³owane zebrania, podczas których na bie¿¹co re-
alizowa³a wymienione powy¿ej zadania.
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2.7. Komisja Konsultacyjna

Komisja Konsultacyjna powo³ana zosta³a uchwa³¹ nr 90/2015 Zarz¹du Od-
dzia³u Okrêgowego w Warszawie Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce
z dnia 11 czerwca 2015 roku. G³ównym zadaniem Komisji Konsultacyjnej jest
udzielanie bezp³atnych konsultacji cz³onkom zwyczajnym, cz³onkom zwy-
czajnym – dyplomowanym ksiêgowym i przedstawicielom cz³onków wspie-
raj¹cych Stowarzyszenia z zakresu rachunkowoœci, prawa podatkowego,
prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego oraz rewizji finansowej.

W okresie od wrzeœnia 2015 roku do sierpnia 2016 roku Komisja Konsul-
tacyjna odby³a dwa protoko³owane zebrania, podczas których omawiano har-
monogramy konsultacji oraz sprawy zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ konsultacyjn¹
Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce.

W okresie tym odby³o siê 40 dy¿urów konsultacyjnych, podczas których
cz³onkowie Komisji udzielili 319 konsultacji, z czego:
– 127 konsultacji dotyczy³o rachunkowoœci;
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– 127 konsultacji dotyczy³o prawa podatkowego;
– 16 konsultacji dotyczy³o p³ac;
– 49 konsultacje dotyczy³y prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa gospo-

darczego.

BIULETYN 21

32 BIULETYN 21

Posiedzenie Komisji Konsultacyjnej Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie SKwP – 10 wrzeœnia 2015 roku



3. Kluby

Przy Oddziale Okrêgowym w Warszawie Stowarzyszenia Ksiêgowych
w Polsce funkcjonuj¹ cztery kluby:
– Klub Seniora,
– Klub Bieg³ych S¹dowych,
– Klub m³odego ksiêgowego przy Akademii Finansów i Biznesu VISTULA.
– Do zadañ powy¿szych klubów nale¿y miêdzy innymi:
– organizowanie spotkañ dyskusyjnych i okolicznoœciowych,
– prowadzenie punktów konsultacyjnych,
– organizowanie odczytów, prelekcji itp.

W grudniu 2015 roku powo³any zosta³ Klub Bieg³ych Rewidentów, który
jest wspóln¹ inicjatywów naszego Oddzia³u oraz Regionalnego Oddzia³u
w Warszawie KIBR-u.

3.1. Klub Seniora

W okresie od wrzeœnia 2015 roku do sierpnia 2016 roku zorganizowane zo-
sta³y dwa spotkania z seniorami zawodu:
– z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
– z okazji Œwi¹t Wielkanocnych.

Klub Seniora zorganizowa³ dla swoich cz³onków wycieczkê w kwietniu
2016 roku Szlakiem Piastowskim. W wycieczce udzia³ wziê³o ponad 40 osób.

Prezydium Klubu zaanga¿owa³o siê równie¿ w organizacjê wczasów dla
seniorów zawodu. Cz³onkowie Klubu uczestniczyli w maju 2016 roku w zor-
ganizowanych wczasach we W³adys³awie (40 osób).

Kluby
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3.2. Klub Bieg³ych S¹dowych

Dzia³alnoœæ Klubu Bieg³ych S¹dowych nakierowana by³a przede wszy-
stkim na integracjê œrodowiska bieg³ych s¹dowych oraz organizacjê odczy-
tów. W okresie do wrzeœnia 2015 roku do sierpnia 2016 roku zorganizowano 2
odczyty, w których udzia³ wziê³o 31 osób. Przedstawiciele klubu uczestniczyli
reprezentuj¹c Stowarzyszenie w Czternastej (XIV) Krajowej Konferencji
Bieg³ych S¹dowych, która odby³a siê w dniach 21 – 22 kwietnia 2016 roku
w Czêstochowie.

3.3. Klub m³odego ksiêgowego przy Akademii Finansów i Biznesu
VISTULA

Klub m³odego ksiêgowego przy Akademii Finansów i Biznesu VISTULA
powo³any zosta³ we wrzeœniu 2014 roku. Do zadañ Klubu nale¿y miêdzy innymi
umo¿liwienie studentom wzbogacenia nabytej na uczelni wiedzy o umiejêtno-
œci praktyczne, doskonalenie kwalifikacji niezbêdnych dla wykonywania za-
wodu ksiêgowego oraz skupienie m³odych osób oraz stworzenie p³aszczyzny
integracji œrodowiska.

W okresie do wrzeœnia 2015 roku do sierpnia 2016 roku klub zorganizowa³
2 odczyty, w których udzia³ wziê³o 12 osób.

3.4. Klub Bieg³ych Rewidentów przy Regionalnym Oddziale
Krajowej Izby Bieg³ych Rewidentów w Warszawie oraz Okrê-
gowym Oddziale w Warszawie Stowarzyszenia Ksiêgowych
w Polsce

Klub Bieglych Rewidentów jako wspólna inicjatywa RO w Warszawie KI-
BR-u oraz OO w Warszawie SKwP dzia³a od wrzeœnia 2015 roku. Celem Klu-
bu jest dzia³anie na rzecz œrodowiska bieg³ych rewidentów i innych zawo-
dowych ksiêgowych, a w szczególnoœci:

Kluby
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a) omawianie problemów nurtuj¹cych œrodowisko oraz ich artyku³owanie
wobec statutowych organów KIBR oraz SKwP,

b) postulowanie zmian w przepisach prawnych, dotycz¹cych bieg³ych rewi-
dentów, rachunkowoœci i podatków,

c) wspieranie i doskonalenie warsztatu zawodowego bieg³ego rewidenta,
d) kszta³towanie w³aœciwego wizerunku bieg³ego rewidenta w mediach itp.,
e) dzia³alnoœæ rekreacyjno-integracyjna w ró¿nych formach, obejmuj¹ca

równie¿ rodziny bieg³ych rewidentów – cz³onków Klubu.
Powy¿sze cele Klub realizuje w szczególnoœci poprzez:

a) organizowanie spotkañ, prelekcji, dyskusji na aktualne tematy zawodowe
a w szczególnoœci ustaw: o rachunkowoœci; o bieg³ych rewidentach i ich
samorz¹dzie; ustaw podatkowych oraz obowi¹zuj¹cych bieg³ych rewiden-
tów: kodeksu etyki i standardów zawodowych, warsztatu pracy bieg³ego
rewidenta i jego roli w gospodarce, zasad korzystania z funduszy unijnych
oraz ich rozliczania,

b) powo³ywanie zespo³ów roboczych do opracowywania wniosków, postula-
tów itp. – do przekazania odpowiednim organom, instytucjom itp., zgod-
nie z decyzj¹ Rady Klubu,

c) wspó³pracê z jednostkami organizacyjnymi KIBR i SKwP,
d) podejmowanie inicjatyw w celu lobbowania okreœlonych rozwi¹zañ ³¹cz-

nie z jednostkami organizacyjnymi dzia³aj¹cymi w ramach Samorz¹dów
Zawodów Zaufania Publicznego oraz innymi organizacjami,

e) organizowanie przedsiêwziêæ rekreacyjnych i integracyjnych.
W okresie od wrzeœnia 2015 roku do sierpnia 2016 roku zorganizowano

9 spotkañ klubu, w których udzia³ wziê³y 364 osoby.
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4. Dzia³alnoœæ edukacyjna placówek kszta³cenie ustawicznego

Dzia³alnoœæ edukacyjna placówek kszta³cenia ustawicznego, dla których
organem prowadz¹cym jest Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce Oddzia³
Okrêgowy w Warszawie, prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze
zm.). Obecnie prowadzonych jest piêæ placówek kszta³cenia ustawicznego –
w Ciechanowie, w Ostro³êce, w P³ocku, w Siedlcach oraz w Warszawie. Pla-
cówki te zarejestrowane s¹ w odpowiednich jednostkach samorz¹du teryto-
rialnego, w których znajduj¹ siê ich siedziby.

Placówki kszta³cenia ustawicznego w Ciechanowie, w Ostro³êce, w P³ocku,
w Siedlcach oraz w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 prowadzi³y kursy:
– kursy d³ugie w ramach œcie¿ki zawodowej dyplomowanego ksiêgowego,

dla kandydatów na bieg³ych rewidentów, dla kandydatów na doradców po-
datkowych, specjalistyczne dla kadry finansowo – ksiêgowej, kadry pio-
nów kadrowo – p³acowych

– kursy dla bieg³ych rewidentów pracuj¹cych przy badaniu sprawozdañ fi-
nansowych jak i pracuj¹cych w pionach finansowo – ksiêgowych ró¿nych
firm;

– kursy krótkie aktualizuj¹ce wiedzê z zakresu rachunkowoœci, prawa podat-
kowego, p³ac oraz prawa pracy.
Ogó³em w roku szkolnym 2015/2016 placówki kszta³cenia ustawicznego

przeszkoli³o 10277 osób, w tym:
– placówka w Warszawie 8799 osób,
– placówka w Ciechanowie 454 osoby,
– placówka w Ostro³êce 256 osób,
– placówka w P³ocku 416 osób,
– placówka w Siedlcach 352 osoby.

Placówki kszta³cenia ustawicznego wpisane s¹ równie¿ do Rejestru insty-
tucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w War-
szawie. Wpis ten umo¿liwia organizacjê szkoleñ dla osób bezrobotnych, które
finansowane s¹ przez powiatowe urzêdy pracy. W mijaj¹cym roku szkolnym
wszystkie placówki kszta³cenia ustawicznego przeszkoli³y ³¹cznie 26 osób na
zlecenie urzêdów pracy.
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W roku szkolnym 2015/2016 placówki kszta³cenia ustawicznego prowa-
dzi³y zajêcia dydaktyczne, zarówno we w³asnych salach wyk³adowych, jak
równie¿ w salach wynajêtych, w nastêpuj¹cych miejscach:
1) w Warszawie: ul. P³ocka 17 lok. 25 (sale w³asne), ul. P³ocka 17 lok. 12

(sale w³asne), ul. Wolnoœæ 7 lok. C (sale wynajête od RO w Warszawie
Krajowej Izby Bieg³ych Rewidentów – od paŸdziernika 2015 roku), ul.
Kasprzaka 25 (sale wynajête od PGNiG S.A.).

2) w Ciechanowie – ul. Ks. Œciegiennego 10 lok. 52 (sale w³asne),
3) w Ostro³êce – ul. Korczaka 73 (sale wynajête od Wy¿szej Szko³y Admini-

stracji Publicznej),
4) w P³ocku – ul. Nowy Rynek 8 lok. 20 (sale wynajête przy Biurze Oddzia³u

Terenowego),
5) w Siedlcach – ul. Œwiêtojañska 7 (sale wynajête przy Biurze Oddzia³u Te-

renowego).
Placówki kszta³cenia ustawicznego pod nazw¹ Stowarzyszenie Ksiêgo-

wych w Polsce Oddzia³ Okrêgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodo-
wej posiadaj¹ decyzje akredytacyjne Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty
wydane zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i oœrodków pro-
wadz¹cych kszta³cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227
poz. 2247 ze zm.):
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 zosta³a akredytacja na kursy
w zakresie kursów dla bieg³ych rewidentów;

– decyzja wydana w dniu 4 kwietnia 2008 roku zmieniona 4 lipca 2012
roku, 10 czerwca 2014 roku oraz 19 marca 2015 roku na podstawie któ-
rej przyznana zosta³a akredytacja na kursy w zakresie: „Kadry i p³ace
w praktyce”, kandydatów na doradców podatkowych;

– decyzja nr KPU.546.7.2012.MA z dnia 14 czerwca 2012 roku zmienio-
na 10 czerwca 2014 roku oraz 19 marca 2015 roku na podstawie której
przyznana zosta³a akredytacja na kursy: kurs podstaw rachunkowoœci,
kurs dla samodzielnych ksiêgowych (bilansistów) – specjalistów ds. ra-
chunkowoœci, kurs dla kandydatów na g³ównych ksiêgowych, kurs dla
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kandydatów na dyplomowanych ksiêgowych, kurs „Kadry i p³ace
w praktyce”, kurs dla kandydatów na doradców podatkowych, kurs dla
specjalistów ds. rachunkowoœci podatkowej, kurs „Specjalista ds. po-
datków”;

– decyzja nr KPU.546.12.2014.MA z dnia 24 kwietnia 2014 roku zmie-
niona dnia 6 marca 2015 roku na podstawie której przyznana zosta³a
akredytacja na kursy: „Ksi¹¿ka przychodów i rozchodów”, „Specjali-
sta ds. p³ac – kurs dla zaawansowanych”, „MSR-y i MSSF-y od pod-
staw”;

– decyzja nr KPU.546.11.2016.MA z dnia 4 maja 2016 roku na podsta-
wie której przyznana zosta³a akredytacja na kursy: kurs podstaw ra-
chunkowoœci, kurs dla samodzielnych ksiêgowych (bilansistów) –
specjalistów ds. rachunkowoœci, kurs dla kandydatów na g³ównych
ksiêgowych, kurs dla kandydatów na dyplomowanych ksiêgowych,
kurs „Specjalista ds. rachunkowoœci podatkowej”, kurs „Specjalista
ds. rachunkowoœci zarz¹dczej”, kurs „Specjalista ds. podatków”, kurs
„Specjalista ds. us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych i podat-
kowych”, kurs „MSR-y i MSSF-y od podstaw”, kurs „Rachunkowoœæ
bud¿etu jednostek samorz¹du terytorialnego, jednostek bud¿etowych
oraz samorz¹dowych jednostek bud¿etowych”, kurs dla kandydatów na
certyfikowanych ekspertów us³ug ksiêgowych”, kurs „Kadry i p³ace
w praktyce”, kurs „Specjalista ds. p³ac – kurs dla zaawansowanych”,
kurs „Specjalista ds. kadr – kurs dla zaawansowanych”, kurs „Ksi¹¿ka
przychodów i rozchodów – praktyczne ujêcie 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 zosta³a akredytacja na kursy: kurs dla sa-
modzielnych ksiêgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowo-
œci, kurs dla kandydatów na g³ównych ksiêgowych, kurs „Kadry i p³ace
w praktyce”;

– decyzja nr KPU.546.29.2014.MA z dnia 14 listopada 2014 roku, na
podstawie której przyznana zosta³a akredytacja na kurs podstaw ra-
chunkowoœci;
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3. Placówka w Ostro³êce
– decyzja nr KPU.546.35.2014.MA z dnia 28 stycznia 2015 roku na pod-

stawie której przyznana zosta³a akredytacja na kursy: kurs podstaw ra-
chunkowoœci oraz kurs dla samodzielnych ksiêgowych (bilansistów) –
specjalistów ds. rachunkowoœci;

4. Placówka w P³ocku
– decyzja nr KPU.546.19.2012.MA z dnia 10 paŸdziernika 2012 roku, na

podstawie której przyznana zosta³a akredytacja na kursy: kurs podstaw
rachunkowoœci, kurs dla samodzielnych ksiêgowych (bilansistów) –
specjalistów ds. rachunkowoœci, kurs dla kandydatów na g³ównych
ksiêgowych, kurs „Kadry i p³ace w praktyce”;

5. Placówka w Siedlcach
– decyzja nr KPU.546.17.2012.MA z dnia 12 wrzeœnia 2012 roku na pod-

stawie której przyznana zosta³a akredytacja na kursy: kurs podstaw ra-
chunkowoœci, kurs dla samodzielnych ksiêgowych (bilansistów) –
specjalistów ds. rachunkowoœci, kurs „Kadry i p³ace w praktyce”.

Wyk³adowcy prowadz¹cy zajêcia dydaktyczne na szkoleniach organizo-
wanych przez placówki kszta³cenia ustawicznego, dla których osob¹ pro-
wadz¹c¹ jest Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce Oddzia³ Okrêgowy w War-
szawie, w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci s¹ praktykami posiadaj¹cymi tytu³y za-
wodowe bieg³ego rewidenta, doradcy podatkowego czy radcy prawnego, a tak¿e
wyk³adowcami warszawskich ekonomicznych szkó³ wy¿szych i œrednich oraz
pracownikami urzêdów pañstwowych.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce organizowanych szkoleñ podawane s¹
w naszych ofertach szkoleniowych oraz na stronach internetowych naszych
placówek kszta³cenia ustawicznego:

– w Warszawie: www.skp-ow.com.pl;
– w Ciechanowie: www.ciechanow.skp-ow.com.pl;
– w Ostro³êce: www.ostroleka.skp-ow.com.pl;
– w P³ocku: www.plock.skp-ow.com.pl;
– w Siedlcach: www.siedlce.skp-ow.com.pl.
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5. Certyfikaty zawodowe

5.1. Dyplomowany ksiêgowy

Dyplomowanym ksiêgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej
wiedzy i umiejêtnoœciach w zakresie organizowania rachunkowoœci jedno-
stek, prowadzenia ksi¹g rachunkowych oraz sporz¹dzania sprawozdañ finan-
sowych zgodnie z polskimi i miêdzynarodowymi standardami rachunkowoœci,
a tak¿e prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jed-
nostki.

Zgodnie z przyjêtymi zasadami tytu³ dyplomowany ksiêgowy mo¿e uzy-
skaæ osoba, która:
– ukoñczy³a studia wy¿sze w Polsce lub zagraniczne studia wy¿sze uznawa-

ne w Polsce za równorzêdne i w³ada jêzykiem polskim w mowie i w piœmie
oraz odby³a trzyletni¹ praktykê w dziedzinie rachunkowoœci, w tym co naj-
mniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykszta³cenie
uzyskane w Polsce lub za granic¹, uprawniaj¹ce do wst¹pienia na studia
wy¿sze i w³ada jêzykiem polskim w mowie i w piœmie oraz odby³a szeœcio-
letni¹ praktykê w dziedzinie rachunkowoœci, w tym co najmniej trzy lata na
samodzielnym stanowisku,

– korzysta w pe³ni z praw publicznych oraz ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych,

– ma nieposzlakowan¹ opiniê, a zw³aszcza nie by³a skazana prawomocnym
wyrokiem za umyœlnie pope³nione przestêpstwo: przeciwko mieniu, prze-
ciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia³alnoœci instytucji pañ-
stwowych oraz samorz¹du terytorialnego, przeciwko wiarygodnoœci
dokumentów lub za przestêpstwo skarbowe,

– jest cz³onkiem Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce,
– z³o¿y³a z wynikiempozytywnymegzaminy na dyplomowanego ksiêgowego,
– z³o¿y³a przyrzeczenie.
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Tytu³ dyplomowanego ksiêgowego jest najwy¿szym tytu³em przyznawa-
nym w œcie¿ce certyfikacji zawodowej ksiêgowego. Zgodnie z uchwa³¹
nr 732/111/2009 przez certyfikacjê zawodu ksiêgowego rozumie siê po-
œwiadczenie, sprawdzonych w trybie egzaminów, kwalifikacji osób przygo-
towanych do wykonywania zawodów zwi¹zanych z rachunkowoœci¹. Cer-
tyfikacja zawodu ksiêgowego w ramach œcie¿ki edukacyjnej Stowarzysze-
nia Ksiêgowych w Polsce obejmuje cztery poziomy kszta³cenia, których za-
koñczenie wynikiem pozytywnym stanowi podstawê potwierdzenia kwalifika-
cji w obrêbie zawodu:
– stopieñ I – ksiêgowy
– stopieñ II - specjalista do spraw rachunkowoœci
– stopieñ III - g³ówny ksiêgowy
– stopieñ IV - dyplomowany ksiêgowy.

W okresie od dnia 1 wrzeœnia 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku w na-
szym Oddziale odby³y siê dwie uroczystoœci, podczas których 11 osób z³o¿y³o
œlubowanie i zosta³o przyjêtych w poczet cz³onków zwyczajnych – dyplomo-
wanych ksiêgowych.

Uroczystoœæ œlubowania dyplomowanych ksiêgowych

– 25 lutego 2016 roku

Œlubowanie odebrali:
– Pan Jerzy Koniecki – Prezes Zarz¹du Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie

Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce,
– Pan Andrzej Skórzewski – cz³onek G³ównej Zawodowej Komisji Egza-

minacyjnej Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce, Skarbnik Zarz¹du Od-
dzia³u Okrêgowego w Warszawie Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce.
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Osoby, które z³o¿y³y œlubowanie:
1. Pani Barbara Dudziñska,
2. Pani Gabriela Gawroñska,
3. Pani Anna Grzebu³a,
4. Pani Ewa Eliza Jakubowska,
5. Pani Marta Kaczmarek,
6. Pani Katarzyna Krygiel,
7. Pani Aleksandra Laskowska,
8. Pan Rados³aw Bogus³aw Wodzyñski.
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Uroczystoœæ œlubowania dyplomowanych ksiêgowych

– 1 lipca 2016 roku

Œlubowanie odebrali:
– Pan Jerzy Koniecki – Prezes Zarz¹du Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie

Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce,
– Pan Andrzej Skórzewski – cz³onek G³ównej Zawodowej Komisji Egza-

minacyjnej Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce, Skarbnik Zarz¹du Od-
dzia³u Okrêgowego w Warszawie Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce.

Osoby, które z³o¿y³y œlubowanie:
1. Pani Anna Chlasta,
2. Pan Dariusz Myœliñski,
3. Pani Renata Zawada.
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5.2. Certyfikowany ekspert us³ug ksiêgowych

Certyfikat eksperta us³ug ksiêgowych jest przeznaczony dla osób, które
prowadz¹ lub zamierzaj¹ prowadziæ biura rachunkowe, czyli us³ugowo pro-
wadziæ ksiêgi rachunkowe przedsiêbiorcom, nie bêd¹c u nich zatrudnione. Za-
kres ich wiedzy musi byæ uzupe³niony o wiele aspektów. Kursy dla kandydatów
na certyfikowanego eksperta us³ug ksiêgowych, koñcz¹ce siê egzaminem,
obejmuj¹ m.in. nastêpuj¹ce zagadnienia: organizacja us³ug ksiêgowych, umo-
wa o œwiadczenie us³ug ksiêgowych, ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cy-
wilnej, ochrona danych osobowych przy œwiadczeniu us³ug ksiêgowych,
odpowiedzialnoœæ karna skarbowa, organizacja kontroli wewnêtrznej, ryzyka
w us³ugach ksiêgowych, etyka zawodowa w œwiadczeniu us³ug ksiêgowych
oraz obowi¹zki jednostki œwiadcz¹cej us³ugi ksiêgowe w zakresie rozliczeñ
wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpieczenia, podatków i innych œwiadczeñ publi-
cznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczoœci finansowej i sta-
tystycznej.

Pierwsze certyfikaty ekspertów us³ug ksiêgowych wydane zosta³y przez
Oddzia³ Okrêgowy w Warszawie we wrzeœniu 2014 roku. Obecnie w naszym
Oddziale w rejestrze ekspertów us³ug ksiêgowych wpisane jest 149 osób.
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5.3. Certyfikowany specjalista us³ugowego prowadzenia ksi¹g
rachunkowych i podatkowych

To nowy tytu³ zawodowy, wprowadzony przez Zarz¹d G³ówny Stowarzy-
szenia Ksiêgowych w Polsce, s³u¿¹cy wspieraniu rozwoju us³ug ksiêgowych
wysokiej jakoœci i wynikaj¹cej st¹d potrzeby szkolenia w zakresie organizacji
tych us³ug, a zw³aszcza us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych i po-
datkowych.

Tytu³ „certyfikowanego specjalisty us³ugowego prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych i podatkowych” mo¿e uzyskaæ osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce
wymagania:
– posiada wykszta³cenie wy¿sze lub œrednie uprawniaj¹ce do wst¹pienia na

studia wy¿sze,
– posiada wiedzê i umiejêtnoœci specjalisty ds. rachunkowoœci potwierdzone:

zaœwiadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie koñcz¹cym
kszta³cenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia certyfi-
kacji SKwP lub zaœwiadczeniem o ukoñczeniu kursu specjalisty ds. rachun-
kowoœci lub wynikami testu/egzaminu wstêpnego sprawdzaj¹cego wiedzê
na poziomie, o którym mowa w pkt. a) i b), przeprowadzonego przez pla-
cówkê bêd¹c¹ organizatorem kursu,

– posiada co najmniej dwuletnie doœwiadczenie w pracy w ksiêgowoœci na
stanowiskach odpowiadaj¹cych zakresem czynnoœci co najmniej progra-
mowi kursu II stopnia œcie¿ki certyfikacji SKwP,

– uznaje potrzebê ustawicznego doskonalenia zawodowego przez ca³y okres
œwiadczenia us³ug prowadzenia ksi¹g rachunkowych i podatkowych,

– rozumie istotê i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy
zawodowej,

– odby³a szkolenie kursowe i z³o¿y³a egzamin kwalifikacyjny,
– jest cz³onkiem Stowarzyszenia,

Postêpowanie kwalifikacyjne na uzyskanie tytu³u „certyfikowanego spe-
cjalisty us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych i podatkowych” pro-
wadz¹ oddzia³y okrêgowe Stowarzyszenia. Szkolenie kursowe jest prowadzone
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przez niepubliczne placówki kszta³cenia ustawicznego, dzia³aj¹ce w ramach
jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

Po zakoñczeniu szkolenia kursowego komisje egzaminacyjne, powo³ane
przez zarz¹dy oddzia³ów okrêgowych Stowarzyszenia, przeprowadzaj¹ egza-
miny kwalifikacyjne, które maj¹ formê pisemn¹. Prace egzaminacyjne ocenia-
ne s¹ anonimowo.
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6. Dzia³alnoœæ Oddzia³ów Terenowych Oddzia³u Okrêgowego
w Warszawie SKwP

6.1. Oddzia³ Terenowy w CIECHANOWIE

6.1.1. Dzia³alnoœæ organizacyjno-statutowa

Siedziba Oddzia³u mieœci siê w Ciechanowie, przy ul. Ks. Œciegiennego 10
lokal 52 – tel. 23 673 20 01, tel./fax 23 673 32 00 , adres strony internetowej:
www.ciechanow.skp-ow.com.pl, e- mail : biuro.ciechanow@skp-ow.com.pl.

Oddzia³ posiada lokal o powierzchni 264 m2. Znajduj¹ siê w nim trzy sale
wyk³adowe oraz pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem socjalnym. Jest to
lokal nowoczesny, klimatyzowany, funkcjonalny, spe³niaj¹cy wszystkie wy-
magania dla prowadzenia dzia³alnoœci edukacyjnej, odczytowej i podtrzymy-
wania wiêzi œrodowiskowej cz³onków. Istnieje mo¿liwoœæ wynajêcia sal na
konferencje lub szkolenia.

Oddzia³ Terenowy w Ciechanowie obecnie zrzesza 152 cz³onków zwyczaj-
nych i cz³onków zwyczajnych – dyplomowanych ksiêgowych (stan na dzieñ
31 sierpnia 2016 roku).

W ramach dzia³alnoœci statutowej organizowane s¹ bezp³atne odczyty
i konsultacje dla cz³onków zwyczajnych.

Dy¿ury konsultacyjne odbywaj¹ siê w pierwsz¹ œrodê miesi¹ca od godz.
14:00 do 16:00 w siedzibie Oddzia³u Terenowego w Ciechanowie.

W okresie od wrzeœnia 2015 roku do sierpnia 2016 roku odby³o siê szeœæ
odczytów oraz spotkanie wigilijno – noworoczne dla cz³onków.

Cz³onkowie korzystaj¹cy z us³ug Oddzia³u Terenowego w Ciechanowie
maj¹ przyznawane ulgi w op³atach za kursy krótkie i d³ugie a cz³onkowie znaj-
duj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej i bezrobotni korzystaj¹ jeszcze z do-
datkowych ulg.

BIULETYN 21

54 BIULETYN 21



6.1.2. Dzia³alnoœæ edukacyjna

Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce Oddzia³ Okrêgowy w Warszawie
Centrum Edukacji Zawodowej z siedzib¹ w Siedlcach organizuje kursy:
– kurs podstaw rachunkowoœci
– kurs dla samodzielnych ksiêgowych (bilansistów) – specjalistów ds. ra-

chunkowoœci,
– kurs dla kandydatów na g³ównych ksiêgowych,
– kurs „Kadry i p³ace w praktyce”,
– kurs „Podatki dla ksiêgowych w praktyce”,
– kurs „Ksi¹¿ka przychodów i rozchodów – praktyczne ujêcie od podstaw”,
– kursy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego bieg³ych rewidentów,
– kursy krótkie z zakresu rachunkowoœci, podatków, prawa pracy, zasi³ków

i œwiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego i innych, wg. zapotrzebowania
œrodowiska.
£¹cznie w ró¿nych formach szkolenia w roku szkolnym 2015/2016 udzia³

wziê³o ok. 500 osób.
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6.2. Oddzia³ Terenowy w P£OCKU

6.2.1. Dzia³alnoœæ organizacyjno-statutowa

Siedziba Oddzia³u mieœci siê w P³ocku, przy ul. Nowy Rynek 8 lok. 20
tel. 24 262 67 62 – adres strony internetowej http://www.plock.skp-ow.com.pl.
Oddzia³ posiada sale wyk³adowe wyposa¿one w sprzêt multimedialny i klima-
tyzacjê – pierwsza sala wyk³adowa mieœciæ 30 osób, druga sala 20 osób. Od-
dzia³ zrzesza 122 cz³onków zwyczajnych (stan na dzieñ 31 sierpnia 2016).
W ramach dzia³alnoœci statutowej organizowane s¹ nieodp³atne odczyty, spot-
kania z okazji Dnia Ksiêgowego oraz spotkania wigilijne i poradnictwo zawo-
dowe w postaci spotkañ konsultacyjnych. W okresie od 1 wrzeœnia 2015 roku
do 31 sierpnia 2016 roku odby³y siê dwa odczyty. W ramach prowadzonej
dzia³alnoœci szkoleniowej cz³onkowi Stowarzyszenia maj¹ przyznawan¹ ulgê
w op³atach za szkolenie. Dy¿ury punktu informacyjno-konsultacyjnego odby-
waj¹ siê, co dwa tygodnie w poniedzia³ki w siedzibie Oddzia³u w godzinach
od 14.00 do 16.00.
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6.2.2. Dzia³alnoœæ edukacyjna

Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce Oddzia³ Okrêgowy w Warszawie
Centrum Edukacji Zawodowej z siedzib¹ w P³ocku - w dniu 10 paŸdziernika
2012 roku – uzyska³o akredytacjê Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty na czêœæ
prowadzonego w siedzibie placówki kszta³cenia ustawicznego w formach po-
zaszkolnych tj.: kurs podstaw rachunkowoœci, kurs dla samodzielnych ksiêgo-
wych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowoœci, kurs dla kandydatów na
g³ównych ksiêgowych, kurs „Kadry i p³ace w praktyce”.

W ramach dzia³alnoœci szkoleniowej Placówka kszta³cenia ustawicznego
w P³ocku organizuje:
– kurs podstaw rachunkowoœci,
– kurs dla samodzielnych ksiêgowych(bilansistów) – specjalistów ds. ra-

chunkowoœci,
– kurs dla kandydatów na g³ównych ksiêgowych,
– kurs „Kadry i p³ace w praktyce”,
– kurs „Specjalista do spraw p³ac – kurs dla zawansowanych”,
– kurs „Ksi¹¿ka przychodów i rozchodów – praktyczne ujêcie od podstaw,
– kurs obligatoryjnego doskonalenia zawodowego bieg³ych rewidentów,
– kursy krótkie z zakresu rachunkowoœci, podatków, prawa pracy, zasi³ków

i œwiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego i innych, wg zapotrzebowania
œrodowiska.
£¹cznie w ró¿nych formach szkolenia w roku szkolnym 2015/2016 udzia³

wziê³o 415 osób.

6.3. Oddzia³ Terenowy w SIEDLCACH

6.3.1. Dzia³alnoœæ organizacyjno-statutowa

Siedziba Oddzia³u mieœci siê w Siedlcach, przy ul. Œwiêtojañskiej 7,
tel./fax. (25) 633-36-54, e-mail:biuro.siedlce@skp-ow.com.pl, strona interne-
towa www.siedlce.skp-ow.com.pl.

Oddzia³ posiada trzy, w pe³ni wyposa¿one sale wyk³adowe. Na miejscu jest
równie¿ dobre zaplecze socjalne. Istnieje mo¿liwoœæ wynajêcia sal wyk³adowych.
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Oddzia³ Terenowy w Siedlcach zrzesza³ na dzieñ 12 sierpnia 2016 roku 132
cz³onków zwyczajnych i 14 cz³onków wspieraj¹cych.

W ramach dzia³alnoœci statutowej organizowane s¹ bezp³atne odczyty
i konsultacje dla cz³onków zwyczajnych i wspieraj¹cych. Od wrzeœnia 2015 r. –
w Oddziale zosta³y reaktywowane spotkania dyskusyjne, które odbywaj¹ siê
w ostatni czwartek miesi¹ca.

W okresie od wrzeœnia 2015 roku do sierpnia 2016 roku zorganizowano
dwa odczyty, spotkanie noworoczne dla cz³onków w Hotelu Kamienica w Sie-
dlcach oraz Dzieñ Ksiêgowego. Oddzia³ Terenowy w Siedlcach obchodzi³
Dzieñ Ksiêgowego 2 czerwca 2016 roku. Spotkanie odby³o siê w Chlewi-
skach, ko³o Siedlec, w zabytkowym dworku wybudowanym w po³owie XIX
wieku, w którym obecnie dzia³a Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”.

Wœród zaproszonych goœci byli cz³onkowie honorowi, zwyczajni oraz
przedstawiciele cz³onków wspieraj¹cych oraz biegli rewidenci zrzeszeni
w Zespole Terenowym w Siedlcach KIBR. Spotkanie otworzy³ Prezes
Zarz¹du Oddzia³u Terenowego w Siedlcach Pan Leszek Marciniuk. Wicepre-
zes Zarz¹du ds. Organizacji Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie Pani Anna
Socha odczyta³a list Prezesa Zarz¹du Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie
Pana Jerzego Konieckiego, skierowany do zebranych na uroczystoœci Dnia
Ksiêgowego. G³os zabra³a równie¿ Pani Krystyna Cebula przedstawiciel
cz³onków honorowych. Pani Krystyna Cebula wrêczy³a wyró¿niaj¹cym siê
cz³onkom srebrne i z³ote odznaki „Zas³u¿ony w rozwoju Stowarzyszenia
Ksiêgowych w Polsce”.

Po czêœci oficjalnej odby³a siê biesiada, na której nasi cz³onkowie mogli de-
lektowaæ siê lokalnymi potrawami oraz bawiæ siê przy dŸwiêkach muzyki do
póŸnych godzin.

W celu pozyskiwania nowych klientów, jak równie¿ popularyzowania œcie-
¿ki zawodowej Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce, przekazywania infor-
macji o Stowarzyszeniu Ksiêgowych w Polsce, o jego celach, Oddzia³
Terenowy w Siedlcach wystawi³ stoisko na kwietniowej VI edycji Uniwer-
syteckiej Gie³dy Pracy organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach. 7 kwietnia 2016r. Prezes Zarz¹du Pan Leszek
Marciniuk poprowadzi³ warsztaty „Wystawianie faktur i rachunków” dla
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studentów Ko³a Naukowego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Przyrod-
niczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Przedstawiciele Oddzia³u Terenowego 11 czerwca 2016 r. brali udzia³
w XIII siedleckich targach pracy organizowanych przez Powiatowy Urz¹d
Pracy w Siedlcach.

6.3.2. Dzia³alnoœæ edukacyjna

Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce Oddzia³ Okrêgowy w Warszawie
Centrum Edukacji Zawodowej z siedzib¹ w Siedlcach organizuje kursy
d³ugie:
– kurs podstaw rachunkowoœci,
– kurs dla samodzielnych ksiêgowych (bilansistów) - specjalistów ds. ra-

chunkowoœci,
– kurs dla kandydatów na g³ównych ksiêgowych,
– kurs „Kadry i p³ace w praktyce”,
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– kurs „Specjalista do spraw p³ac – kurs dla zaawansowanych”,
– kurs „Specjalista do spraw kadr – kurs dla zaawansowanych”,
– kurs „Ksi¹¿ka przychodów i rozchodów – praktyczne ujêcie od podstaw”,
– kurs „Podatki dla ksiêgowych w praktyce”
– kursy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego bieg³ych rewidentów,
oraz kursy krótkie z zakresu rachunkowoœci, podatków, prawa pracy, prawa
zamówieñ publicznych, zasi³ków i œwiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego
i innych, wg zapotrzebowania œrodowiska. £¹cznie w ró¿nych formach szko-
lenia w roku szkolnym 2015/2016 udzia³ wziê³o 353 osoby.
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7. Zebranie Zarz¹du G³ównego SKwP

W dniu 14 grudnia 2015 roku w siedzibie Oddzi³u Okrêgowego w Warsza-
wie odby³o siê posiedzenie Zarz¹du G³ównego SKwP. W tym samym dniu
odby³y siê równie¿ zebrania komisji Zarz¹du G³ównego tj. Komisji ds. Szko-
leñ i Wydawnictw, Komisji ds. Wspó³pracy z Zagranic¹ oraz Prezydium Klu-
bu Cz³onków Honorowych.
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Zebranie Prezydium Klubu Cz³onków Honorowych
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8. Wizyta ukraiñskich przedstawicieli nauki

W dniu 11 maja 2016 roku w siedzibie naszego Oddzia³u odby³o siê spotka-
nie z ukraiñskimi przedstawicielami nauki.

Stowarzyszenie reprezentowali: Jerzy Koniecki – wiceprezes Zarz¹du
G³ównego SKwP, prezes zarz¹du oddzia³u warszawskiego, Anna Socha – wi-
ceprezes zarz¹du oddzia³u oraz Pawe³ Przedpe³ski – dyrektor biura zarz¹du
oddzia³u. W spotkaniu uczestniczy³a równie¿ Dorota Wyczó³kowska – kiero-
wnik Dzia³u wspó³pracy z zagranic¹ SKwP.

W pierwszej czêœci spotkania prezes Jerzy Koniecki zaprezentowa³ struktu-
rê organizacyjn¹ Stowarzyszenia, jego g³ówne kierunki dzia³alnoœci i zadania
realizowane na rzecz cz³onków Stowarzyszenia oraz œrodowiska ksiêgowych
w Polsce. W prezentacji, przyjêtej przez goœci z ogromnym zainteresowaniem,
podkreœlono flagowe osi¹gniêcia Stowarzyszenia w tym m.in. opracowanie
w³asnego systemu certyfikacji zawodowej, stworzenie Kodeksu zawodowej
etyki w rachunkowoœci oraz upowszechnianie zawartych w nim zasad. Za-
akcentowano znaczenie nowych tytu³ów zawodowych nadawanych przez Sto-
warzyszenie: certyfikowanego eksperta us³ug ksiêgowych oraz certyfikowanego
specjalisty us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych i podatkowych,
wype³niaj¹cych lukê po deregulacji certyfikatu Ministerstwa Finansów upra-
wniaj¹cego do us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych.

W drugiej czêœci spotkania goœcie zadawali pytania, dotycz¹ce mo¿liwoœci
wspó³pracy, m.in. w zakresie szkolenia studentów z Ukrainy, np. w ramach
zdalnego nauczania lub osobistych wyk³adów prowadzonych na Ukrainie, wy-
dawania certyfikatów poœwiadczaj¹cych kwalifikacje ksiêgowe osobom z Ukrai-
ny (cenionych jako dokumenty unijne), umo¿liwienia uczestnictwa w kursach
z rachunkowoœci rolniczej organizowanych pod auspicjami SGGW i Stowa-
rzyszenia, mo¿liwoœci zamieszczania przez naukowców z Ukrainy publikacji
w „Zeszytach Teoretycznych Rachunkowoœci” oraz szans za³o¿enia oddzia³u
okrêgowego SKwP na Ukrainie. Postanowiono, ¿e szczegó³owe propozycje
wspó³pracy zostan¹ przez strony uzgodnione podczas dalszych kontaktów
dwustronnych.
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Wizyta ukraiñskich przedstawicieli nauki
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Spotkanie z ukraiñskimi przedstawicielami nauki – 11 maja 2016 roku

Spotkanie z ukraiñskimi przedstawicielami nauki – 11 maja 2016 roku
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9. Konferencja zawodowa „Przychody w ujêciu bilansowym
i podatkowym”

W dniu 9 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Centrum Olimpijskiego
w Warszawie odby³a siê konferencja zawodowa pt. „Przychody w ujêciu bi-
lansowym i podatkowym”. Konferencja ta zosta³a zorganizowana z inicjatywy
Zarz¹du Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie Stowarzyszenia Ksiêgowych
w Polsce z okazji dnia ksiêgowych.

Moderatorem Konferencji by³ Prezes Zarz¹du Oddzia³u Pan Jerzy Konie-
cki, który czuwa³ nad stron¹ merytoryczn¹ i organizacyjn¹ konferencji.

Konferencja zawodowa „Przychody w ujêciu bilansowym i podatkowym”
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Rejestracja uczestników Konferencji
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Wyst¹pienie Pana Krzysztofa Burnosa Prezesa Krajowej Rady Bieg³ych Rewidentów

Wyst¹pienie Pana Zbigniewa ¯urka, Wiceprezesa Zarz¹du BCC Przewodnicz¹cego Rady Pracodaców SKwP



Podczas konferencji referaty wyg³osili:

– Pani Aldona Kamela Sowiñska – profesor tytularny nauk ekonomicz-
nych, Kierownik Katedry Rachunkowoœci Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Przewodnicz¹ca Komisji ds. Wspó³pracy z Zagranic¹ Stowa-
rzyszenia Ksiêgowych w Polsce, Cz³onek Komitetu ds. Krajów Rozwi-
jaj¹cych siê przy Miêdzynarodowej Federacji Ksiêgowych (IFAC)
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– Pani Ma³gorzata Mazurkiewicz – bieg³y rewident,

– Pani Aneta Po¿arowska – doradca podatkowy,

Konferencja zawodowa „Przychody w ujêciu bilansowym i podatkowym”
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Referat pt. „Ksiêgi rachunkowe jako narzêdzie s³u¿¹ce rozliczaniu przychodów ksiêgowych i podatkowych”
wyg³asza Pani Ma³gorzata Mazurkiewicz

Referat pt. „Ró¿nice i podobieñstwa pomiêdzy obrotem dla celów podatku od towarów i us³ug
a przychodami ze sprzeda¿y” wyg³asza Pani Aneta Po¿arowska



– Pani Katarzyna Tomala – doradca podatkowy.

W konferencji udzia³ wziê³o ponad 400 osób. Wœród nich byli cz³onkowie
honorowi, cz³onkowie zwyczajni, cz³onkowie zwyczajni – dyplomowani ksiê-
gowi przedstawiciele cz³onków wspieraj¹cych zrzeszonych w Oddziale Okrê-
gowym w Warszawie oraz zaproszeni goœcie.

Z okazji konferencji wydana zosta³a przez Oddzia³ Okrêgowy w Warsza-
wie Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce ksi¹¿ka pt. „Przychody w ujêciu bi-
lansowym i podatkowym”.
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Referat pt. „Przychody w podatkach dochodowych – aktualne kontrowersje w stosowaniu przepisów prawa”
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Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji podczas przerwy
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10. W³adze Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie 2015 - 2018

10.1. Zarz¹d Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie

– Prezes Zarz¹du Jerzy Koniecki
– Wiceprezes Zarz¹du ds. Organizacji Anna Socha
– Wiceprezes Zarz¹du ds. Szkolenia Agnieszka Cicha
– Sekretarz Zarz¹du Ma³gorzata Mazurkiewicz
– Skarbnik Zarz¹du Andrzej Skórzewski
– Cz³onek Zarz¹du Teresa Fo³ta
– Cz³onek Zarz¹du Agnieszka Gajewska
– Cz³onek Zarz¹du Jadwiga Godlewska
– Cz³onek Zarz¹du Zbigniew Grzesikiewicz
– Cz³onek Zarz¹du Adam Kêsik
– Cz³onek Zarz¹du Waldemar Molenda
– Prezes OT w Ciechanowie Stefania Pariaszewska
– Prezes OT w P³ocku Gra¿yna Golat
– Prezes OT w Siedlcach Leszek Marciniuk

W³adze Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie 2015 - 2018
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10.2. Okrêgowa Komisja Rewizyjna

– Przewodnicz¹cy Janina Kozakiewicz
– Wiceprzewodnicz¹cy Wies³awa Nahorniak
– Cz³onek Henryka Makowska
– Cz³onek Marian Moñka
– Cz³onek Wanda Wojas

10.3. Okrêgowy S¹d Kole¿eñski

– Przewodnicz¹cy Maria Marek
– Wiceprzewodnicz¹cy Krystyna Raczyñska-Styczek
– Cz³onek El¿bieta M³ynarska-We³pa
– Cz³onek Cezary Pieñkosz
– Cz³onek Katarzyna Zasiewska
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Okrêgowy S¹d Kole¿eñski w Warszawie – 21 stycznia 2016 roku



10.4. Komisja ds. Szkoleñ i Wydawnictw

– Przewodnicz¹cy Ewa Komorowska

– Wiceprzewodnicz¹cy Agnieszka Gajewska

– Sekretarz Monika Chodoñ

– Cz³onek Monika Cieœlak

– Cz³onek Joanna Dêbska

– Cz³onek Teresa Fo³ta

– Cz³onek Zbigniew Grzesikiewicz

– Cz³onek Beata Molenda – Zaleska

– Cz³onek Krystyna Raczyñska – Styczek

– Cz³onek Ewa Skórzewska

– Cz³onek Ma³gorzata Trentowska

10.5. Komisja ds. Cz³onkowskich

– Przewodnicz¹cy Agata Matyjasek

– Wiceprzewodnicz¹cy Krystyna Cebula

– Sekretarz Irena Moraska

– Cz³onek Arkadiusz Dzie³akowski

– Cz³onek Irena Furmanek

– Cz³onek Aleksandra Gwiazdowska

– Cz³onek Magdalena Kozak

– Cz³onek Irena Krupiñska

– Cz³onek Jan Oleksa

– Cz³onek Danuta Snakowska

– Cz³onek El¿bieta WoŸnicka

– Cz³onek Gra¿yna Wróblewska
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10.6. Komisja Konsultacyjna

– Przewodnicz¹cy Waldemar Molenda

– Wiceprzewodnicz¹cy Adam Kêsik

– Sekretarz Krystyna Raczyñska- Styczek

– Cz³onek Ewelina Bugaj

– Cz³onek Krystyna Cebula

– Cz³onek Agnieszka Czarnecka

– Cz³onek Gra¿yna Dittrich

– Cz³onek £ukasz Marek Godlewski

– Cz³onek Ryszard Gorycki

– Cz³onek Janina Kozakiewicz

– Cz³onek Artur Lawrenc

– Cz³onek Henryka Makowska

– Cz³onek Maria Marek

– Cz³onek El¿bieta M³ynarska – We³pa

– Cz³onek Jan Mroczkowski

– Cz³onek Cezary Pieñkosz

– Cz³onek Aneta Po¿arowska

– Cz³onek Maria Renda

– Cz³onek Gra¿yna Skrajnowska

– Cz³onek Kazimierz Sobka

– Cz³onek Grzegorz Tomala

– Cz³onek Wanda Wojas

10.7. Komisja Egzaminacyjna

– Przewodnicz¹cy Pawe³ Przedpe³ski

– Cz³onek Jadwiga Godlewska

– Cz³onek El¿bieta M³ynarska-We³pa

– Cz³onek Grzegorz Klusek
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– Cz³onek Maria Rasiñska

– Cz³onek Maria Renda

– Cz³onek Andrzej Skórzewski

– Cz³onek Katarzyna Tomala

– Cz³onek Katarzyna Zasiewska

10.8. Zarz¹d Ko³a Bran¿owego Biur Rachunkowych

– Prezes Zarz¹du El¿bieta WoŸnicka

– Wiceprezes Zarz¹du Anna Socha

– Sekretarz Zarz¹du Wies³awa Nahorniak

– Cz³onek Zarz¹du Ewa Komorowska

– Cz³onek Zarz¹du Agata Matyjasek

10.9. Zarz¹d Ko³a Bran¿owego Spó³ek

– Prezes Zarz¹du Aleksandra Gwiazdowska

– Wiceprezes Zarz¹du Agnieszka Gajewska

– Sekretarz Zarz¹du Henryka Makowska

– Cz³onek Zarz¹du Julitta Szuka³a

– Cz³onek Zarz¹du Ma³gorzata Trentowska

10.10. Zarz¹d Ko³a Bran¿owego Instytutów Naukowo-Badawczych

– Prezes Zarz¹du Danuta Snakowska

– Wiceprezes Zarz¹du Barbara Dudziec

– Sekretarz Zarz¹du Jadwiga £êczycka
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10.11. Zarz¹d Ko³a Terenowego w Ostro³êce

– Prezes Zarz¹du Jan Oleksa

– Wiceprezes Zarz¹du Barbara Dobkowska

– Sekretarz Zarz¹du Ewa £ukowska

10.12. Zarz¹d Ko³a Terenowego w P³oñsku

– Prezes Zarz¹du Arkadiusz Dzie³akowski

– Wiceprezes Zarz¹du Katarzyna Archutowska

– Sekretarz Zarz¹du Joanna Gralewska

10.13. Zarz¹d Ko³a Zak³adowego EXTOR

– Prezes Zarz¹du Magdalena Kozak

– Wiceprezes Zarz¹du Agnieszka Nowocieñ

– Sekretarz Zarz¹du Agnieszka Kwaœniak

10.14. Zarz¹d Oddzia³u Terenowego w Ciechanowie

– Prezes Zarz¹du Stefania Pariaszewska

– Sekretarz Zarz¹du Maria Tyburska

– Skarbnik Zarz¹du Gra¿yna Wróblewska

– Cz³onek Zarz¹du Miros³awa Damiêcka

– Cz³onek Zarz¹du Teresa Misztal
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10.15. Zarz¹d Oddzia³u Terenowego w P³ocku

– Prezes Zarz¹du Gra¿yna Golat

– Sekretarz Zarz¹du Irena Krupiñska

– Skarbnik Zarz¹du Iwona Grabowska

– Cz³onek Zarz¹du Danuta Malesa

– Cz³onek Zarz¹du Anna Plichowska

10.16. Zarz¹d Oddzia³u Terenowego w Siedlcach

– Prezes Zarz¹du Leszek Marciniuk

– Sekretarz Zarz¹du Irena Furmanek

– Skarbnik Zarz¹du Maria Leszczyñska

– Cz³onek Zarz¹du Halina Arczewska

– Cz³onek Zarz¹du Krystyna Plichta
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11. Prezydia klubów funkcjonuj¹cych w strukturze Oddzia³u
Okrêgowego w Warszawie

11.1. Prezydium Klubu Seniora

– Przewodnicz¹cy Ryszard Dudkiewicz

– Wiceprzewodnicz¹cy Marianna Wójtowicz

– Sekretarz Zofia Strze¿ek

– Cz³onek Tadeusz Naumiuk

11.2. Prezydium Klubu Bieg³ych S¹dowych

– Przewodnicz¹cy Kazimierz Sobka

– Wiceprzewodnicz¹cy Artur Lawrenc

– Sekretarz Marian Klimiuk

11.3. Prezydium Klubu m³odego ksiêgowego przy Akademii Finan-
sów i Biznesu VISTULA

– Przewodnicz¹cy Katarzyna Magdalena Orzechowska

– Wiceprzewodnicz¹cy Monika Ró¿ycka

– Sekretarz Agnieszka Szczepañska

11.4. Prezydium Klubu Bieg³ych Rewidentów

– Przewodnicz¹cy Maciej Skórzewski

– Wiceprzewodnicz¹cy Beata Pniewska-Prokop

– Sekretarz Ewa Góreczna

– Cz³onek Zbigniew Kuœnierek

– Cz³onek Józef Kuszneruk

– Cz³onek Zdzis³awa £uczkiewicz

– Cz³onek Marian Moñka

– Cz³onek Dariusz Puczyñski

– Cz³onek Joanna Wielgórska-Leszczyñska
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12. Pracownicy Biura Zarz¹du Oddzia³u Okrêgowego
w Warszawie (stan na dzieñ 1 wrzeœnia 2016 roku)

– Pawe³ Przedpe³ski Dyrektor Biura

– Ilona Hubner G³ówny Ksiêgowy

– Magdalena Liber Kierownik Dzia³u Szkolenia

– Grzegorz Klusek Kierownik Dzia³u Administracji

– Dorota Po³aska1 Kierownik Dzia³u Organizacji i Obs³ugi
Oddzia³ów Terenowych

– Dorota Mazgaj p.o. Kierownika Dzia³u Organizacji
i Obs³ugi Oddzia³ów Terenowych

– Sylwia Polesiak Zastêpca G³ównego Ksiêgowego

– Maria Bia³ek Starszy specjalista ds. ksiêgowoœci

– El¿bieta Nakwaska Starszy specjalista

– Hanna Pytlak Starszy specjalista ds. organizacji

– Karolina Gêbska Starszy inspektor

– Marek Wêcowski Starszy inspektor ds. administracji

– Agnieszka Kanigowska Inspektor

– Justyna Pyk Inspektor ds. szkoleñ

– Serafina Sobczak Inspektor ds. ksiêgowoœci

– Justyna Wasek Inspektor ds. szkoleñ

– Krzysztof ¯elazowski Inspektor ds. administracji

– Jacek Dobczyñski Referent ds. administracji

– Agnieszka Koœliñska Referent ds. szkoleñ i organizacji

– Ewa Mielnicka Referent ds. szkoleñ

– Anna Orze³ek Referent ds. szkoleñ

– Anna Sitarek Referent ds. szkoleñ

– Gra¿yna Sypulska Referent ds. kadr i p³ac

– Pawe³ Zgorza³ek Referent ds. administracji
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