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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, Seniora oraz Klubu
Młodego Księgowego przy Akademii Finansów i Biznesu Vistula. 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
również do pierwszeństwa w przyjęciach na kursy, umożliwiające przygotowanie do
zawodu, bądź kursach i szkoleniach specjalistycznych służących aktualizacji wiedzy,
a także do skorzystania ze zniżek przy opłatach za powyższe formy.

Odczyt dla członków Koła Branżowego Biur Rachunkowych, członków Koła Branżowego Spółek oraz członków wspierających
– 13 stycznia 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
2017 roku wynosi 4191. Członkowie przynależą do jednej z poniższych jednostek
organizacyjnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Koło Branżowe Biur Rachunkowych
Koło Branżowe Spółek
Koło Branżowe Instytutów
Koło Terenowe w Ostrołęce
Koło Terenowe w Płońsku
Koło Zakładowe EXTOR
Oddział Terenowy w Ciechanowie
Oddział Terenowy w Płocku
Oddział Terenowy w Siedlcach

Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
w okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku w poczet członków
zwyczajnych przyjął 450 osób, a z listy tej skreślił 367 osób.
W Oddziale Okręgowym w Warszawie zrzeszonych jest pięciu 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:
•
•
•
•
•

Pan prof. dr hab. Witold Bień,
Pan Albin Bombik,
Pani Krystyna Cebula,
Pan dr Zdzisław Fedak,
Pan Franciszek Wala.
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Odczyt dla Koła Zakładowego EXTOR – 31 stycznia 2017 roku

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 799/127/2012 z dnia 17 grudnia 2012
roku.
Oddział Okręgowy w Warszawie zrzesza 183 członków zwyczajnych –
dyplomowanych księgowych (stan na dzień 31 sierpnia 2017 r.).

1.3 Członkowie wspierający
Członkiem wspierającym mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje
lub instytucje interesujące się działalnością Stowarzyszenia. Przyjęcie w poczet
członków gwarantuje uczestnictwo w nieodpłatnych odczytach na bieżące tematy,
korzystanie z bezpłatnych konsultacji z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego,
prawa pracy, prawa gospodarczego i prawa cywilnego, a także możliwość wzięcia
udziału w konferencjach zawodowych. Członkowie wspierający systematycznie
otrzymują informacje o podejmowanych inicjatywach edukacyjnych. Firmy będące
biurami rachunkowymi mogą uzyskać list akredytacyjny. Członkostwo uprawnia
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również do umieszczenia na stronie internetowej nazwy firmy, jak również korzystania
z rabatów przy opłatach za szkolenia dla każdego pracownika zatrudnionego
w podmiocie gospodarczym będącym członkiem wspierającym.

Odczyt dla członków Koła Branżowego Biur Rachunkowych, członków Kola Branżowego Spółek oraz członków wspierających
– 7 kwietnia 2017 roku

Liczba członków wspierających na dzień 31 sierpnia 2017 roku wynosi 234
podmioty gospodarcze. Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce w okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku na
listę członków wspierających wpisał 21 podmiotów natomiast z listy tej skreślił 19
podmiotów.
Lp.

Terenowa jednostka organizacyjna

Liczba członków wspierających

1

OO w Warszawie
OT w Ciechanowie
OT w Płocku
OT w Siedlcach

207

2
3
4

4
11
13

Tabela 1.3.1 Liczba członków wspierających w podziale na terenowe jednostki organizacyjne Oddziału Okręgowego w Warszawie (stan na
31 sierpnia 2017 r.)
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1.4 Odczyty dla członków Stowarzyszenia
Bezpłatne odczyty dla członków, połączone z dyskusją i możliwością zasięgania
porad w nurtujących kwestiach organizowane były od najwcześniejszych lat
działalności Oddziału.
Jednostki organizacyjne Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce w okresie wrzesień 2016 roku – sierpień 2017 roku zorganizowały
odczyty dla członków zwyczajnych, członków zwyczajnych – dyplomowanych
księgowych i członków wspierających w następującej liczbie:
• KB Spółek – 3 odczyty, w których udział wzięło 437 osób;
• KB Biur Rachunkowych – 3 odczyty, w których udział wzięło 747 osób;
• KB Instytutów – 4 odczyty, w których udział wzięło 176 osób;
• KT w Ostrołęce – 4 odczyty, w których udział wzięło 160 osób;
• KT w Płońsku – 4 odczyty, w których udział wzięło 147 osób;
• KZ EXTOR – 3 odczyty, w których udział wzięło 38 osób;
• Klub przy Akademii Finansów i Bankowości VISTULA – 2 odczyty, w których
udział wzięło 81 osób;
• Klub Biegłych Sądowych – 2 odczyty, w których udział wzięło 30 osób;
• Oddział Terenowy w Ciechanowie – 6 odczytów, w których udział wzięło 187
osób;
• Oddział Terenowy w Siedlcach – 2 odczyty, w których udział wzięło 48 osób;
• Oddział Terenowy w Płocku – 4 odczyty, w których udział wzięło 121 osób;
• pozostałe odczyty – 3 odczyty, w których udział wzięło 610 osób.

Odczyt dla członków Koła Branżowego Biur Rachunkowych, członków Koła Branżowego Spółek oraz członków wspierających –
7 października 2016 roku
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Odczyt dla członków Koła Terenowego w Płońsku - 9 marca 2017 roku

Odczyt dla członków Koła Terenowego w Ostrołęce – 19 czerwca 2017 roku
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1.5 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 Branżowe Biur Rachunkowych w dniach 2 – 5 marca 2017 roku zorganizowało
XVII Wyjazdową Konferencję Koła Branżowego Biur Rachunkowych, w której
uczestniczyło 97 osób. Konferencja odbyła się w Hotelu Pan Tadeusz w Serocku,
poruszając takie tematy, jak:
• wybrane zagadnienia z płac, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,
• wybrane zagadnienia z podatków dochodowych,
• wybrane zagadnienia dotyczące podatku VAT z uwzględnieniem nowelizacji
wchodzącej w życie z dn. 1 stycznia 2017 r.,
• Jednolity Plik Kontrolny – ewidencja VAT.

XVII Wyjazdowa Konferencja Koła Branżowego Biur Rachunkowych

Koło Branżowe Instytutów zorganizowało w dniach 4 – 8 czerwca 2017 roku, dla
członków koła, wyjazdową konferencję w Sopocie, w której udział wzięło 68 osób.
W programie konferencji znalazły się takie zagadnienia, jak:
• zamówienia publiczne,
• wybrane zagadnienia z podatku VAT z uwzględnieniem nowelizacji ustaw,
• rachunkowość i podatki dochodowe,
• zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz w prawie pracy.
Strona 11

Wyjazdowa Konferencja Koła Branżowego Instytutów

W 2017 roku po raz pierwszy zorganizowano Konferencję Wyjazdową Koła
Branżowego Spółek. 94 osoby spotkały się w dniach 26 – 29 stycznia 2017 roku
na Rancho pod Bocianem w miejscowości Przypki k. Tarczyna, aby wziąć udział
w szkoleniach dotyczących m.in.:
• zmian w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz w prawie pracy,
• podatków dochodowych w działalności gospodarczej z uwzględnieniem zmian
wchodzących od 1 stycznia 2017 r.,
• wybranych zagadnień z podatku VAT z uwzględnieniem nowelizacji ustaw.

I Wyjazdowa Konferencja Koła Branżowego Spółek – 26-29 stycznia 2017 roku
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1.6 Odznaczenie „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce”
Członkowie zwyczajni i członkowie zwyczajni – dyplomowani księgowi
uhonorowani w okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku odznakami
„Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, za wyjątkowe zasługi
dla Stowarzyszenia:
Odznaki złote z diamentem:
• Pan Jan Baliński,
• Pan Albin Bombik,
• Pan Jan Oleksa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odznaki srebrne:
Pani Hanna Balińska,
Pani Anna Bawolska,
Pani Małgorzata Bielicka,
Pani Teresa Błaszczak,
Pani Urszula Bugaj,
Pan Zbigniew Czaplicki,
Pani Aleksandra Czermińska –
Szeremeti,
Pani Celina Czerska,
Pan Włodzimierz Czyżewski,
Pani Barbara Dąbrowska,
Pani Ewa Erdmann,
Pani Elżbieta Gołaszewska,
Pani Bożena Gruszecka,
Pani Małgorzata Janda,
Pani Barbara Jąderko,
Pani Lidia Stanisława Jeziorska,
Pani Agnieszka Juszczak,
Pani Elżbieta Kępczyńska,
Pani Wiesława Kołakowska,
Pani Maria Komorek,
Pani Ewa Korbasińska,
Pani Danuta Kowalczyk,
Pani Krystyna Łukawska,
Pani Ewa Marciniak,

Odznaki złote:
• Pani Janina Bieranowska,
• Pani Marianna Brandt,
• Pani Wanda Marciniak,
• Pani Aleksandra Pawłowska,
• Pan Ryszard Piotrowicz,
• Pani Halina Przepiórkowska,
• Pani Barbara Złotowska.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pani Ewa Mieszczak-Mucha,
Pani Maria Józefa Mirosławska,
Pani Hanna Nicińska,
Pan Andrzej Nowakowski,
Pani Joanna Orłowska,
Pani Iwona Paszko,
Pani Agnieszka Podbielska,
Pani Anna Pontus,
Pan Stanisław Rzeszutek,
Pani Danuta Smulko – Okupna,
Pani Małgorzata Teresa Swend,
Pani Iwona Szarota,
Pan Zdzisław Szczyrba,
Pani Teresa Szychowska,
Pani Marianna Tomczak,
Pani Barbara Wawszczak,
Pani Halina Wieczorek,
Pani Daniela Wołkońska,
Pani Magdalena Wójcik,
Pani Renata Wysoczańska,
Pani Dorota Zielińska,
Pani Ewa Zwierzchowska.
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Wręczenie złotej odznaki z diamentem „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” Panu Janowi Balińskiemu
– 17 grudnia 2016 roku

Wręczenie złotej odznaki z diamentem „Zasłużony dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” Panu Janowi Oleksa
– 26 kwietnia 2017 roku
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1.7 Działania popularyzujące zawód księgowego
Zawód księgowego, w dobie postępującej digitalizacji w finansach i stale
zmieniających się przepisów, przekształcił skrupulatnie prowadzących księgi
rachunkowe buchalterów w doradców, których wiedza i doświadczenie, a także
zdolności do prognozowania i analizowania danych stają się kluczowe przy
podejmowaniu decyzji finansowych. Współczesny księgowy nie tylko nie boi
się ponoszenia ryzyka związanego z podejmowaniem strategicznych decyzji, ale
potrafi również wykorzystywać współczesne narzędzia informatyczne. Kreowanie
przyszłości zawodu i jego popularyzacja, szczególnie wśród młodzieży, przebiega
w Oddziale Okręgowym w Warszawie SKwP wielotorowo – rozpoczynając od spotkań
z młodzieżą czy uczestnictwo w targach, poprzez wspieranie patronatem inicjatyw
na rzecz rozwoju środowiska, aż po organizację i uczestnictwo w konferencjach
dotyczących kluczowych dla całej branży kwestii.
W okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku przedstawiciele
Oddziału poprowadzili spotkania, służące zaprezentowaniu zawodu księgowego oraz
biegłego rewidenta, a także przedstawienia ścieżki kariery zawodowej, z uczniami:
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, Zespołu
Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie, Zespołu Szkół nr 7 im. S.
Bońkowskiego w Warszawie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii
Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu.

Prelekcję dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie wygłosił Adam Kęsik – 24 marca 2017 roku
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Prelekcję dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec wygłosiła Jadwiga Godlewska
– 12 kwietnia 2017 roku

Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP objął patronatem honorowym konferencję
„Edukacja ekonomiczna w szkole XXI wieku. Uczeń w drodze na rynek pracy – problemy
i rozwiązania. Rola szkoły, rola pracodawcy – czy współpraca jest możliwa?”. W dniu 16
marca 2017 roku w gmachu Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 zgromadzili
się przedstawiciele środowiska pracodawców, władz oświatowych, dyrektorzy
szkół kształcących w zawodach ekonomistycznych, nauczyciele oraz reprezentanci
ekonomicznych szkół
wyższych,
którzy
podjęli się dyskusji
na temat wyzwań
stojących
przed
szkołami zawodowymi
i pracodawcami na
drodze do poprawy
jakości
kształcenia
zawodowego o profilu
ekonomicznym.
Podczas
spotkania,
z
ramienia
Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce,
prelekcję
wygłosiła
Prelekcja Agnieszki Gajewskiej podczas konferencji „Edukacja ekonomiczna w szkole XXI wieku.
Pani
Agnieszka
Uczeń w drodze na rynek pracy – problemy i rozwiązania. Rola szkoły, rola pracodawcy – czy
współpraca jest możliwa?” – 16 marca 2017 roku
Gajewska.
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Oddział Warszawski objął również patronatem I edycję konkursu „Rachunkowość
i podatki”, zorganizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych
Nr 1 w Warszawie, którego ideą było sprawdzenie umiejętności pracy w zespole,
kreatywności i wiedzy uczniów z zakresu planowania rozpoczęcia działalności
gospodarczej, ewidencji zdarzeń gospodarczych, sporządzania dowodów księgowych,
umiejętności klasyfikowania kosztów i przychodów oraz obliczania wyniku
z działalności operacyjnej. W finale konkursu, który odbył się w dniu 7 kwietnia
2017 roku, nagrodę za zajęcie I miejsca zwycięski zespół odebrał z rąk Małgorzaty
Mazurkiewicz Sekretarza Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP.

Finał I edycji konkursu „Rachunkowość i podatki” – 7 kwietnia 2017 roku

Oddział Okręgowy w Warszawie sponsorował nagrody dla zwycięzców VI edycji
konkursu „Lider Księgowości 2017”. Celem tego konkursu 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 2 czerwca 2017 roku w Zachęcie
Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Oddział Warszawski, który ufundował
nagrody dla finalistów zajmujących I, II i III miejsce w konkursie, reprezentowała
wiceprezes Zarządu ds. organizacji Anna Socha.
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Wręczenie nagród finalistom VI edycji konkursu „Lider Księgowości” – 2 czerwca 2017 roku

1.8 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).
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1.9 In memoriam
W ostatnim czasie z szeregu członków zwyczajnych zrzeszonych w Oddziale
Okręgowym w Warszawie odeszli na zawsze:

Anna Kempska, Janina Figura, Artur Klimiuk, Barbara Smarzewska,
Zenon Czepuro-Baranowski, Henryka Gronusowa, Roman Iwanienko,
Beata Łysiak, Jan Matuszewicz, Andrzej Paciuszkiewicz,
Jerzy Rogowiec, Janina Grajda, Zbigniew Baranowski,
Henryka Dąbrowska, Władysław Luch, Leokadia Nowakowska,
Teresa Rosiak, Janina Witulska

Cześć ich pamięci!
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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 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku Zarząd Oddziału
Okręgowego w Warszawie odbył 4 protokołowane zebrania, podczas których podjął
42 uchwały dotyczące zadań określonych w Statucie Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce. Uchwały te 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 2017 i przyjęcia sprawozdania
finansowego za rok 2016.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie – 20 grudnia 2016 roku

Strona 20

Posiedzenie Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie – 28 luty 2017 roku

W okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 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 153 uchwały i 60 postanowień. 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.
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Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie – 26 stycznia 2017 roku

2.2 Okręgowa Komisja Rewizyjna
W okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku Okręgowa Komisja
Rewizyjna w Warszawie odbyła 6 protokółowanych zebrań. W trakcie posiedzeń
uwagę skupiano na zagadnieniach związanych z realizacją planów działań w zakresie
prac należących do zadań Komisji, a mianowicie omówieniu przeprowadzanych
kontroli dokumentów i ksiąg rachunkowych za rok 2016, sporządzeniu i omówieniu
„informacji ogólnej OKR za rok 2016” oraz protokołu dotyczącego oceny prawidłowości
sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Komisja zajmowała się również
bieżącą realizacją planu pracy OKR ustalonego na lata 2015 – 2018, a także oceną
efektywności działania jednostek organizacyjnych OO w Warszawie.
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Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 16 luty 2017 roku

2.3 Okręgowy Sąd Koleżeński
W okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku do Okręgowego Sądu
Koleżeńskiego wpłynęła jedna sprawa, która została umorzona.
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 2016 roku.

Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego – 23 stycznia 2017 roku
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2.4 Komisja ds. Szkoleń i Wydawnictw
Powołana uchwałą nr 92/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku przez Zarząd
Oddziału Okręgowego w Warszawie Komisja ds. Szkoleń i Wydawnictw swoje
działania koncentruje na opiniowaniu wytycznych do programów nauczania oraz
przedstawianiu wniosków Prezydium Zarządu Oddziału o ich zatwierdzenie,
inicjowaniu nowych kierunków działania zmierzających do doskonalenia procesu
dydaktycznego realizowanego w ramach placówek kształcenia ustawicznego, a także
opiniowaniu kandydatów sprawujących nadzór wewnętrzny przedstawianych przez
dyrektora placówki oraz przedstawianiu wniosków Prezydium Zarządu Oddziału
o ich zatwierdzenie. Komisja zajmuje się również oceną zarówno organizowanych
szkoleń na podstawie wyników przeprowadzonego nadzoru wewnętrznego, jak
również wydawnictw przekazywanych uczestnikom organizowanych kursów,
opiniowaniem regulaminów i instrukcji zatwierdzanych przez Prezydium Zarządu
dotyczących działalności placówek kształcenia ustawicznego i inicjowaniem
doskonalenia kadry wykładowców, a także propagowaniem tytułów ustanowionych
przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce spełniających kryteria zawodowego
księgowego według standardów IFAC oraz intensyfikacją działalności edukacyjnej na
rzecz rozwoju tych grup zawodowych.
W okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku Komisja ds. Szkoleń
i Wydawnictw odbyła 4 protokółowane zebrania oraz przyjęła 42 wnioski.

Posiedzenie Komisji ds. Szkoleń i Wydawnictw – 14 września 2016 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 2016 roku do 31 sierpnia 2017 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.

Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej – 7 marca 2017 roku
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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 i członków wspierających oraz 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, z popularyzacją celów Stowarzyszenia wśród uczniów szkół
średnich oraz studentów, a także propagowaniem tytułów ustanowionych przez
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 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 i upowszechniania
zasady „Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości” oraz pozyskuje nowych
sygnatariuszy tego Kodeksu.
W okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku Komisja ds.
członkowskich odbyła 3 protokołowane zebrania, podczas których na bieżąco
realizowała wymienione powyżej zadania.

Posiedzenie Komisji ds. członkowskich – 30 stycznia 2017 roku
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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
rewizji finansowej.
W okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku Komisja
Konsultacyjna odbyła dwa 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 41 dyżurów konsultacyjnych, podczas których członkowie Komisji
udzielili 204 konsultacje, z czego:
• 79 konsultacji dotyczyło rachunkowości;
• 85 konsultacji dotyczyło prawa podatkowego;
• 15 konsultacji dotyczyło płac;
• 25 konsultacji dotyczyło prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego.

Posiedzenie Komisji Konsultacyjnej – 2 lutego 2017 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.

3.1 Klub Seniora
Klub Seniora koncentrujący swoje działania wokół integracji środowiska Seniorów
zawodu w okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku zorganizował
dwa spotkania okolicznościowe – bożonarodzeniowe oraz wielkanocne. Członkowie
w terminach 13 – 26 września 2016 roku oraz 14 – 26 maja 2017 roku uczestniczyli we
wczasach we Władysławowie, biorąc udział w wieczorkach tanecznych, karaoke oraz
Wieczorze Kaszubskim. Dużym powodzeniem cieszyły się wycieczki do trójmiasta,
w szczególności do muzeum wojny w Gdańsku. Seniorzy skorzystali też z pobytów
w Sanatorium w Ustroniu w Beskidzie Śląskim w terminach 16 – 30 października 2016
roku oraz 19 marca – 2 kwietnia 2017 roku. Klub Seniora zorganizował dla członków
25 kwietnia 2017 roku jednodniową wycieczkę Szlakiem Sienkiewiczowskim,
a w dniach 10 – 14 lipca 2017 roku Seniorzy wybrali się na wycieczkę na Białoruś –
szlakiem Wielkich Polaków.

Spotkanie Wigilijne Klubu Seniora – 16 grudnia 2016 roku
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Spotkanie Wielkanocne Klubu Seniora – 7 kwietnia 2017 roku

Wycieczka Szlakiem Sienkiewiczowskim – 25 kwietnia 2017 roku

Strona 29

Wycieczka Szlakiem Sienkiewiczowskim – 25 kwietnia 2017 roku

Wycieczka Szlakiem Sienkiewiczowskim – 25 kwietnia 2017 roku
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Wczasy we Władysławowie – 14 – 26 maja 2017 roku

3.2 Klub Biegłych Sądowych
Działalność Klubu Biegłych Sądowych nakierowana jest przede wszystkim na
integrację środowiska biegłych sądowych oraz organizację odczytów. W okresie do 1
września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku zorganizowano 2 odczyty, w których
udział wzięło 30 osób. Przedstawiciele klubu, reprezentując Stowarzyszenie,
uczestniczyli w Piętnastej (XV) Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych,
zorganizowanej w Częstochowie w dniach 27-28 kwietnia 2017 roku.

3.3 Klub Biegłych Rewidentów
Klub Biegłych Rewidentów działający od września 2015 roku jako wspólna
inicjatywa Regionalnego Oddziału w Warszawie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
oraz Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, swoje
działania na rzecz środowiska biegłych rewidentów i innych zawodowych księgowych
skupia przede wszystkim na omawianiu problemów nurtujących środowisko oraz ich
artykułowaniu wobec statutowych organów PIBR i SKwP, rónież na postulowaniu
zmian w przepisach prawnych dotyczących biegłych rewidentów, rachunkowości
i podatków, a także na wspieraniu i doskonaleniu warsztatu zawodowego biegłego
rewidenta.
Wtym celu organizuje spotkania, prelekcje i dyskusje poruszające aktualne tematy
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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.
Celem działań Klubu jest także kształtowanie właściwego wizerunku biegłego rewidenta
w mediach, i jednoczenie środowiska, poprzez organizację różnego rodzaju działań
rekreacyjno- ntegracyjnych obejmujących także rodziny biegłych rewidentów – członków
Klubu
W okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku odbyło się 10 spotkań klubu,
w których udział wzięły 244 osóby.

3.4 Klub młodego księgowego przy Akademii Finansów i Biznesu
VISTULA
We wrześniu 2014 roku przy Akademi Finansów i Biznesu VISTULA powołano
Klub młodego księgowego, którego działania koncentrują 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 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku klub zorganizował 2
odczyty, w których udział wzięło 81 osób.

Odczyt dla Klubu młodego księgowego przy Akademii Finansów i Biznesu VISTULA – 20 marca 2017 roku
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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, do 31 sierpnia 2017 roku prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
a od 1 września 2017 roku prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016
roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Obecnie prowadzonych jest
pięć placówek kształcenia ustawicznego – w Ciechanowie, w Ostrołęce, w Płocku,
w Siedlcach oraz w Warszawie. Placówki są zarejestrowane w tych jednostkach
samorządu terytorialnego, w których znajdują się ich siedziby.
Placówki kształcenia ustawicznego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach
oraz Warszawie w roku szkolnym 2016/2017 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 2016/2017 placówki kształcenia ustawicznego
przeszkoliły 13.162 osoby, w tym:
• placówka w Warszawie 11.102 osoby,
• placówka w Ciechanowie 641 osób,
• placówka w Ostrołęce 323 osoby,
• placówka w Płocku 619 osób,
• placówka w Siedlcach 477 osób.
Placówki kształcenia ustawicznego również wpisane są do Rejestru instytucji
szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Wpis
ten umożliwia dla osób bezrobotnych organizację szkoleń, finansowanych przez
powiatowe urzędy pracy. W mijającym roku szkolnym wszystkie placówki kształcenia
ustawicznego przeszkoliły łącznie 14 osób na zlecenie urzędów pracy.
W roku szkolnym 2016/2017 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 – od
października 2017 roku), ul. Górczewska 8 (sale wynajęte od Instytutu Badań
Edukacyjnych – od listopada 2017 roku),
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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
Terenowego),
5. w Siedlcach – ul. Świętojańska 7 (sale wynajęte przy Biurze Oddziału Terenowego).
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.):
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;
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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:
• w Warszawie: www.skp-ow.com.pl;
• w Ciechanowie: www.ciechanow.skp-ow.com.pl;
• w Ostrołęce: www.ostroleka.skp-ow.com.pl;
• w Płocku: www.plock.skp-ow.com.pl;
• w Siedlcach: www.siedlce.skp-ow.com.pl.

4.2 Szkolenia dla wykładowców
Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP od lat zajmujący wiodące miejsce
w rankingach wśród organizacji zajmujących się działalnością szkoleniową,
swój sukces zawdzięcza m.in. wysokiemu poziomowi wiedzy wykładowców
i prowadzonych przez nich zajęć. Podnoszeniu kwalifikacji i wymianie doświadczeń
służą organizowane dla wykładowców szkolenia, stanowiące jednocześnie doskonałą
okazję do zintegrowania środowiska.
W terminie 14 – 16 września 2016 roku w Hotelu Natura Mazur w miejscowości
Warchały odbyło się szkolenie dla wykładowców, w którym udział wzięło ok. 60
wykładowców. Dla uczestników przeprowadzono zajęcia w zakresie autoprezentacji
oraz stylów społecznych i implementacji wiedzy o stylach do praktyki edukacyjnej.
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Szkolenie wyjazdowe wykładowców – 15 września 2016 roku

Szkolenie wyjazdowe wykładowców – 15 września 2016 roku
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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 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.
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W okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku w Oddziale Okręgowym
w Warszawie odbyła się jedna uroczystość, podczas której 7 osób złożyło ślubowanie
i zostało przyjętych w poczet członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych.
Uroczystość ślubowania dyplomowanych księgowych – 16 grudnia 2016 roku
Ślubowanie odebrali:
• Pan Jerzy Koniecki – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
• Pan Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce
Ślubowanie złożyli:
•
•
•
•
•
•
•

Pani Jolanta Małgorzata Błażejewska
Pan Wiesław Krzysztof Guzik
Pani Elżbieta Kusak
Pani Anna Nikiforow-Zych
Pani Kamila Jolanta Sierakowska
Pani Anna Szwarc
Pani Anna Więcek

Wręczenie dyplomów nowym dyplomowanym księgowym – 16 grudnia 2016 roku
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5.2 Certyfikowany ekspert usług księgowych
Certyfikat eksperta usług księgowych jest przeznaczony dla osób, które prowadzą
lub zamierzają prowadzić biura rachunkowe, czyli usługowo prowadzić księgi
rachunkowe przedsiębiorcom, nie będąc u nich zatrudnione. Zakres ich wiedzy
musi być uzupełniony o wiele aspektów. Kursy dla kandydatów na certyfikowanego
eksperta usług księgowych, kończące się egzaminem, obejmują m.in. następujące
zagadnienia: organizację usług księgowych, umowy o świadczenie usług księgowych,
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ochronę danych osobowych przy
świadczeniu usług księgowych, odpowiedzialność karną skarbową, organizację
kontroli wewnętrznej, rodzaje ryzyka występujące przy świadczeniu usług księgowych,
etykę zawodową obowiązującą przy świadczeniu usług księgowych oraz obowiązki
jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na
ubezpieczenia społeczne, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych a także
w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej.
Pierwsze certyfikaty ekspertów usług księgowych zostały wydane przez Oddział
Okręgowy w Warszawie we wrześniu 2014 roku. Obecnie w naszym Oddziale
w rejestrze ekspertów usług księgowych wpisane są 182 osoby.

Wręczenie dyplomów nowym certyfikowanym ekspertom usług księgowych – 16 grudnia 2016 roku
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5.3 Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych i podatkowych
Tytuł zawodowy certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych i podatkowych, wprowadzony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce, służy wspieraniu rozwoju usług księgowych wysokiej jakości
i wynikającej stąd potrzeby szkolenia w zakresie sposobu organizacji tych usług,
zwłaszcza usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Tytuł ten
może uzyskać osoba, która spełnia następujące wymagania:
• posiada wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia
wyższe;
• posiada wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone
zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie
prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia certyfikacji SKwP lub
zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub też wynikami
testu/egzaminu wstępnego sprawdzającego wiedzę na poziomie, o którym mowa
w pkt. a) i b), przeprowadzonego przez placówkę będącą organizatorem kursu;
• posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w księgowości na
stanowiskach odpowiadających zakresem czynności co najmniej programowi kursu
II stopnia ścieżki certyfikacji SKwP;
• uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres
świadczenia usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych;
• rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej;
• odbyła szkolenie kursowe i złożyła egzamin kwalifikacyjny;
• jest członkiem Stowarzyszenia.

Wręczenie certyfikatów specjalistom usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych – 16 grudnia 2016 roku
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6. Działalność Oddziałów Terenowych Oddziału Okręgowego
w Warszawie SKwP
6.1 Oddział Terenowy w CIECHANOWIE
6.1.1 Działalność organizacyjno-statutowa
Oddział Terenowy w Ciechanowie, powołany w 1969 roku, posiada nowoczesny,
klimatyzowany, funkcjonalny lokal o powierzchni 264 m2, spełniający wszelkie
wymagania niezbędne do prowadzenia działalności edukacyjnej, odczytowej i służącej
podtrzymywaniu więzi środowiskowej członków. Istnieje możliwość wynajęcia sal na
konferencje lub szkolenia.
Zgodnie ze stanem na dzień 31 sierpnia 2017 roku Oddział Terenowy w Ciechanowie
zrzesza 184 członków zwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych
księgowych oraz 4 członków wspierających.
W ramach działalności statutowej organizowane są bezpłatne odczyty i konsultacje
dla członków zwyczajnych, a także dyżury konsultacyjne odbywające się w pierwszą
środę miesiąca w godz. 14:00 – 16:00 w siedzibie Oddziału.
W okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku zorganizowano cztery
odczyty, spotkanie wigilijno-noworoczne dla członków, obchody Dnia Księgowego
oraz Jubileusz 60-lecia działalności Oddziału Okręgowego w Warszawie.
Członkowie Oddziału Terenowego w Ciechanowie chcący wziąć udział w kursach
krótkich bądź długich korzystają ze zniżek przy opłatach za formy szkolenia,
a bezrobotni i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej członkowie mogą
skorzystać z dodatkowych ulg.

Obchody Jubileuszu 60-lecia działalności Oddziału Okręgowego w Warszawie i Dnia Księgowego w Ciechanowie – 25 maja 2017 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 2016/2017 udział wzięło
ponad 600 osób.

Odczyt dla członków – 25 maja 2017 roku

Oddział Terenowy 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
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6.2. Oddział Terenowy w PŁOCKU
6.2.1 Działalność organizacyjno-statutowa
Oddział Terenowy w Płocku powołany w 1967 roku posiada do dyspozycji trzy
sale wykładowe będące w stanie pomieścić łącznie ok. 80 osób, wyposażone w sprzęt
multimedialny i klimatyzację.
Oddział zrzesza 133 członków zwyczajnych (stan na dzień 31 sierpnia 2017
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 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku odbyły się 4
odczyty oraz spotkanie Wigilijne dla członków Stowarzyszenia Księgowych OT Płock
oraz Biegłych Rewidentów z Terenowego Oddziału w Płocku. W ramach prowadzonej
działalności szkoleniowej członkowie Stowarzyszenia mają przyznawaną ulgę
w opłatach za szkolenia. Dyżury punktu informacyjno-konsultacyjnego odbywają się
co dwa tygodnie w poniedziałki w siedzibie Oddziału w godzinach od 14.00 do 16.00.

Obchody Dnia Księgowego – 31 maja 2017 roku
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Spotkanie Wigilijne – 15 grudnia 2016 roku

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 „Kadry i płace w praktyce”,
• kurs „Specjalista do spraw płac – kurs dla zawansowanych”,
• 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 2016/2017 udział wzięło
620 osób.
Oddział Terenowy w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok 20
tel.: 24 262 67 62
e-mail: biuro.plock@skp-ow.com.pl
www.plock.skp-ow.com.pl
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Odczyt dla członków – 17 listopada 2016 roku

6.3 Oddział Terenowy w SIEDLCACH
6.3.1 Działalność organizacyjno-statutowa
Oddział Terenowy w Siedlcach, powołany w 1968 roku, posiada trzy klimatyzowane
i w pełni wyposażone sale wykładowe. Istnieje możliwość wynajęcia sal wykładowych.
Oddział Terenowy w Siedlcach zrzeszał na dzień 31 sierpnia 2017 roku 135
członków zwyczajnych i 10 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 2016 roku do lipca 2017 roku zorganizowano dla członków
zwyczajnych i wspierających trzy odczyty, spotkanie noworoczne oraz Dzień
Księgowego połączony z obchodami jubileuszu 60-lecia Oddziału Okręgowego
w Warszawie SKwP.
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Odczyt z okazji Dnia Księgowego w dniu 13 czerwca 2017 r .wygłosiła Pani Luiza Pieprzyk

Dzień Księgowego 2017 w Oddziale Terenowym w Siedlcach
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– 13 czerwca 2017 roku

W celu pozyskania nowych klientów, jak również popularyzowania ścieżki
zawodowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz przekazywania informacji
o Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, o jego celach i działalności, Oddział Terenowy
w Siedlcach wystawił stoisko na X Siedleckich Targach Edukacyjnych Wyższych
Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych, które w 2017 roku odbywały się pod hasłem
„Ku przyszłości zawodowej”.

Pan Leszek Marciniuk Prezes Zarządu OT w Siedlcach SKwP na X Targach Edukacyjnych w dniu 30 marca 2017 r.

Oddział Terenowy w Siedlcach uczestniczył w majowej VII edycji Uniwersyteckiej
Giełdy Pracy organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach, natomiast 10 czerwca 2017 r. przedstawiciele Oddziału Terenowego
wzięli udział w XIV Siedleckich Targach Pracy organizowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Siedlcach.
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6.3.2 Działalność edukacyjna.
Oddział Terenowy 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 2016/2017 udział wzięło 477 osób.

Oddział Terenowy 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. Obchody jubileuszowe powstania Stowarzyszenia 		
Księgowych w Polsce
7.1 Jubileusz 60-lecia działalności Oddziału Okręgowego w Warszawie
   Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Warszawie świętujący w 2017 roku 60-lecie działalności,
w ramach obchodów jubileuszowych, zorganizował debatę pod hasłem:
„Rachunkowość – zadziwiająca, niezwykła, zaskakująca – kombinacja tradycji
i nowoczesności”. W dniu 26 kwietnia 2017 roku w Teatrze Kwadrat zebrało się 380
członków Stowarzyszenia. W debacie udział wzięli:
•
•
•
•
•
•

Agnieszka Gajewska - prezes Oddziału Regionalnego PIBR w Warszawie oraz
członek Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP,
Łukasz Godlewski - biegły rewident i wykładowca SKwP,
Piotr Ciski - dyrektor zarządzający Sage w Polsce,
Leszek Marciniuk - biegły rewident, prezes Zarządu Oddziału Terenowego
w Siedlcach SKwP,
Ewelina Bugaj - doradca podatkowy i wykładowca SKwP
oraz w roli moderatora red. Wiesława Moczydłowska - rzecznik prasowy
w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, wykładowca SKwP.

Uczestnicy debaty „Rachunkowość – zadziwiająca, niezwykła, zaskakująca – kombinacja tradycji i nowoczesności”
– 26 kwietnia 2017 roku
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Uczestnicy debaty „Rachunkowość – zadziwiająca, niezwykła, zaskakująca – kombinacja tradycji i nowoczesności”
– 26 kwietnia 2017 roku

Uczestnicy debaty „Rachunkowość – zadziwiająca, niezwykła, zaskakująca – kombinacja tradycji i nowoczesności”
– 26 kwietnia 2017 roku
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Do najważniejszych wniosków płynących z debaty zaliczyć należy przekonanie, iż
postępujące procesy digitalizacji w finansach nie wyeliminują z rynku księgowych,
a jedynie podniosą jakość świadczonych przez nich usług. Automatyzacja procesów
księgowych nie zastąpi wiedzy i doświadczenia księgowych. Debata wyłoniła nowy
obraz współczesnego księgowego, od którego przedsiębiorcy coraz częściej wymagają
wyceny efektów finansowych podejmowanych przez nich działań. Ewolucja w kierunku
doradcy, zdolnego w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, jak również zdolność do
prognozowania i analizowania danych finansowych, wskazać rozwiązania w obszarze
optymalizacji obciążeń podatkowych i pomóc w podejmowaniu kluczowych decyzji
jest zauważalna.

Uczestnicy Jubileuszu 60-lecia działalności Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP w Teatrze Kwadrat – 26 kwietnia 2017 roku
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Po merytorycznej części obchodów jubileuszowych przyszła kolej na część
artystyczną. Zebrani w Tetrze Kwadrat członkowie Stowarzyszenia obejrzeli spektakl
„Medium” z Pawłem Małaszyńskim, Mają Hirsch, Aldoną Jankowską i Pawłem
Wawrzeckim w rolach głównych. Obchody zakończyły się uroczystym bankietem.

Uczestnicy Jubileuszu na bankiecie po oficjalnej części obchodów

Uczestnicy Jubileuszu na bankiecie po oficjalnej części obchodów
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Uczestnicy Jubileuszu na bankiecie po oficjalnej części obchodów

7.2 II Kongres Polskiej Rachunkowości
Jubileusz 110-lecia istnienia organizacji księgowych na ziemiach polskich, jak również
trwający rok księgowego, stały się okazją do zorganizowania przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce II Kongresu Polskiej Rachunkowości. W dniach 5-6
czerwca 2017 roku w Teatrze Polskim w Warszawie dyskutowano o kierunkach zmian
w gospodarce i ich skutkach dla zawodu księgowego, dokonano także podsumowania
i oceny stanu polskiej rachunkowości oraz zastanawiano się nad jej przyszłością. Podczas
dwóch dni obrad odbyły się cztery sesje:
I.

„Biznes w przyszłości” – z wystąpieniem prof. Aldony Kameli-Sowińskiej –
przewodniczącej Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP;

II. „Rachunkowość – profesja, prawo, nauka” – w której uczestniczyli Joanna Dadacz – biegły
rewident, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa
Finansów, dr Zdzisław Fedak – członek honorowy SKwP, wiceprzewodniczący
Rady Naukowej SKwP, dr hab. Stanisław Hońko – prezes Okręgowego Oddziału
SKwP w Szczecinie, dr hab. Radosław Ignatowski – wiceprzewodniczący Komisji ds.
współpracy Zagranicznej ZG SKwP i prof. Ewa Walińska – członek Rady Naukowej
SKwP, a w rolę moderatora wcieliła się dr Teresa Cebrowska – wiceprezes Zarządu
Głównego SKwP;
III. „Rachunkowość w przyszłości” – w której uczestniczyli dr Marcin Liberadzki – radca
prawny, pracownik naukowy Instytutu Finansów SGH w Warszawie, Krzysztof Łuczak
– doktorant w katedrze Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
Grzegorz Szczuciński z Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów,
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dr Grzegorz Warzocha – biegły rewident, pracownik naukowy Katedry
Rachunkowości I Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Jadwiga
Wojtas – dyrektor ds. produkcji i rozwoju systemu enowa365 w firmie Soneta
Sp. z o.o., a moderatorem prof. Zbigniew Luty – przewodniczący Rady Naukowej
SKwP;
IV. „Rachunkowość i zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce” – w której
uczestniczyli Grzegorz Jurczak - współtwórca rozwiązań z obszaru
produktywności w enova365, Zbigniew Libera – biegły rewident, partner i szef
biura gdańskiego w KPMG, Agnieszka Osińska - certyfikowana księgowa,
specjalistka rachunkowości spółek prawa handlowego, Adrian Raubo - biegły
rewident, dyrektor finansowy Grupy Invento i Elżbieta Żuraw - dyrektor Centrum
Usług Wspólnych, a w rolę moderatorów wcieli się dr hab. Marcin Jamroży i dr
Katarzyna Zasiewska - wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek
Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego SKwP w Warszawie.

Dr hab. Marcin Jamroży i dr Katarzyna Zasiewska – moderatorzy IV sesji Kongresu „Rachunkowość i zarządzanie przedsiębiorstwem
w praktyce”
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Uczestnicy IV sesji Kongresu - „Rachunkowość i zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce”

Uczestnicy II Kongresu Polskiej Rachunkowości
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Z inicjatywy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w pierwszym dniu Kongresu
podpisano wielostronne porozumienie o współpracy z zagranicznymi organizacjami
księgowych, których przedstawiciele gościli na Kongresie.

Podpisanie porozumienia o współpracy z zagranicznymi organizacjami księgowych

Podpisanie porozumienia o współpracy z zagranicznymi organizacjami księgowych
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8. Debata „Zawodowi księgowi w dobie rewolucji cyfrowej”
W dniu 15 września 2016 roku w Warchałach k. Szczytna zebrani księgowi
przysłuchiwali się debacie pod hasłem „Zawodowi księgowi w dobie rewolucji
cyfrowej”. W debacie udział wzięli:
• Jerzy Koniecki – Prezes Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce,
• Małgorzata Mazurkiewicz – biegły rewident, sekretarz w Oddziale Okręgowym
w Warszawie SKwP,
• Ewa Komorowska – biegły rewident, przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej
SKwP,
• Aneta Pożarowska – prawnik, księgowa, doradca podatkowy,
• dr Katarzyna Zasiewska – główna księgowa, wykładowca i członek Komisji
Egzaminacyjnej SKwP,
• oraz w roli moderatora red. Wiesława Moczydłowska - rzecznik prasowy
w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, wykładowca SKwP.
Paneliści swoją uwagę skupili głównie na obaleniu stereotypów, jakie narosły
wokół zawodu księgowego i wytyczeniu obrazu współczesnego księgowego, od którego
oprócz wiedzy i doświadczenia wymaga się również umiejętności komunikowania się
z innymi zespołami w firmie, a także poruszania się w nowoczesnych technologiach.
Do zadań księgowego należy opisywanie całej rzeczywistości gospodarczej, dlatego
musi być otwarty na potrzeby biznesu. Uczestnicy debaty podkreślali, że przyszłość
księgowości to praca w Zintegrowanych Systemach Operacyjnych. To umiejętność
dostosowywania zapisów księgowych, a więc prawa bilansowego i podatkowego,
do potrzeb biznesu. Problemów i trudności upatrywano zaś w przetwarzaniu
i zrozumieniu ogromnej ilości danych i informacji, co wymaga dużego doświadczenia
i stałego podnoszenia kwalifikacji.

Uczestnicy debaty „Zawodowi księgowi w dobie rewolucji cyfrowej” – 15 września 2016 roku
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9. Władze Oddziału Okręgowego w Warszawie 2015 - 2018
9.1 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 OT w Ciechanowie

Stefania Pariaszewska

• Prezes OT w Płocku

Grażyna Golat

• Prezes OT w Siedlcach

Leszek Marciniuk

Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie wybrany na kadencję 2015 – 2018 – 9 maja 2015 roku
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9.2 Okręgowa Komisja Rewizyjna
• Przewodniczący

Janina Kozakiewicz

• Wiceprzewodniczący

Wiesława Nahorniak

• Członek

Henryka Makowska

• Członek

Marian Mońka

• Członek

Wanda Wojas

Komisja Rewizyjna

9.3 Okręgowy Sąd Koleżeński
•

Przewodniczący

Maria Marek

•

Wiceprzewodniczący

Krystyna Raczyńska-Styczek

•

Członek

Elżbieta Młynarska – Wełpa

•

Członek

Cezary Pieńkosz

•

Członek

Katarzyna Zasiewska

Strona 59

Okręgowy Sąd Koleżeński w Warszawie

9.4 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
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9.5 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. Członkowskich
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9.6 Komisja Konsultacyjna
• Przewodniczący

Waldemar Molenda

• Wiceprzewodniczący

Adam Kęsik

• Sekretarz

Krystyna Raczyńska- Styczek

• Członek

Ewelina Bugaj

• Członek

Krystyna Cebula

• Członek

Agnieszka Czarnecka

• Członek

Łukasz Marek Godlewski

• Członek

Janina Kozakiewicz

• Członek

Artur Lawrenc

• Członek

Henryka Makowska

• Członek

Maria Marek

• Członek

Elżbieta Młynarska – Wełpa

• Członek

Jan Mroczkowski

• Członek

Cezary Pieńkosz

• Członek

Aneta Pożarowska

• Członek

Barbara Rafalska

• Członek

Maria Renda

• Członek

Grażyna Skrajnowska

• Członek

Kazimierz Sobka

• Członek

Grzegorz Tomala

• Członek

Wanda Wojas
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9.7 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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9.8 Zarząd Koła Branżowego Biur Rachunkowych
• Prezes Zarządu

Elżbieta Woźnicka

• Wiceprezes Zarządu

Anna Socha

• Sekretarz Zarządu

Wiesława Nahorniak

• Członek Zarządu

Ewa Komorowska

• Członek Zarządu

Agata Matyjasek

Zarząd Koła Branżowego Biur Rachunkowych

9.9 Zarząd Koła Branżowego Spółek
• Prezes Zarządu

Aleksandra Gwiazdowska

• Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Gajewska

• Sekretarz Zarządu

Henryka Makowska

• Członek Zarządu

Julita Szukała

• Członek Zarządu

Małgorzata Trentowska
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Zarząd Koła Branżowego Spółek

9.10 Zarząd Koła Branżowego Instytutów Naukowo - Badawczych
• Prezes Zarządu

Danuta Snakowska

• Wiceprezes Zarządu

Barbara Dudziec

• Sekretarz Zarządu

Jadwiga Łęczycka

9.11 Zarząd Koła Terenowego w Ostrołęce
• Prezes Zarządu

Jan Oleksa

• Wiceprezes Zarządu

Barbara Dobkowska

• Sekretarz Zarządu

Ewa Łukowska

9.12 Zarząd Koła Terenowego w Płońsku
• Prezes Zarządu

Arkadiusz Dziełakowski

• Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Archutowska

• Sekretarz Zarządu

Joanna Gralewska
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9.13 Zarząd Koła Zakładowego EXTOR
• Prezes Zarządu

Magdalena Kozak

• Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Nowocień

• Sekretarz Zarządu

Agnieszka Kwaśniak

9.14 Zarząd Oddziału Terenowego w Ciechanowie
• Prezes Zarządu

Stefania Pariaszewska

• Sekretarz Zarządu

Maria Tyburska

• Skarbnik Zarządu

Grażyna Wróblewska

• Członek Zarządu

Mirosława Damięcka

• Członek Zarządu

Teresa Misztal

9.15 Zarząd Oddziału Terenowego w Płocku
• Prezes Zarządu

Grażyna Golat

• Sekretarz Zarządu

Irena Krupińska

• Skarbnik Zarządu

Iwona Grabowska

• Członek Zarządu

Danuta Malesa

• Członek Zarządu

Anna Plichowska

9.16 Zarząd Oddziału Terenowego w Siedlcach
• Prezes Zarządu

Leszek Marciniuk

• Sekretarz Zarządu

Irena Furmanek

• Skarbnik Zarządu

Maria Leszczyńska

• Członek Zarządu

Halina Arczewska

• Członek Zarządu

Krystyna Plichta
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10. Prezydia klubów funkcjonujących w strukturze
Oddziału Okręgowego w Warszawie
10.1 Prezydium Klubu Seniora
• Honorowy Przewodniczący Klubu

Jan Baliński

• Przewodniczący

Ryszard Dudkiewicz

• Wiceprzewodniczący

Marianna Wójtowicz

• Sekretarz

Zofia Strzeżek

• Członek

Tadeusz Naumiuk

10.2 Prezydium Klubu Biegłych Sądowych
• Przewodniczący

Kazimierz Sobka

• Wiceprzewodniczący

Artur Lawrenc

• Sekretarz

Marian Klimiuk

10.3 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

• Członek

Dariusz Puczyński

• Członek

Joanna Wielgórska-Leszczyńska

10.4 Prezydium Klubu młodego księgowego przy Akademii
Finansów i Biznesu VISTULA
• Przewodniczący

Katarzyna Magdalena Orzechowska

• Wiceprzewodniczący

Monika Różycka

• Sekretarz

Agnieszka Szczepańska
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11. Pracownicy Biura Zarządu Oddziału Okręgowego
w Warszawie (stan na dzień 31 sierpnia 2017 roku)
• Paweł Przedpełski

Dyrektor Biura

• Ilona Hubner

Główny Księgowy

• Magdalena Liber

Kierownik Działu Szkolenia

• Grzegorz Klusek

Kierownik Działu Administracji

• Dorota Połaska

Kierownik Działu Organizacji i Obsługi
Oddziałów Terenowych

• Sylwia Polesiak

Zastępca Głównego Księgowego

• Maria Białek

Starszy specjalista ds. księgowości

• Elżbieta Nakwaska

Starszy specjalista

• Hanna Pytlak

Starszy specjalista ds. organizacji

• Karolina Gębska

Starszy inspektor

• Marek Węcowski

Starszy inspektor ds. administracji

• Dorota Kalinowska

Inspektor ds. szkoleń i organizacji

• Agnieszka Kanigowska

Inspektor

• Justyna Pyk

Inspektor ds. szkoleń

• Serafina Sobczak

Inspektor ds. księgowości

• Justyna Wasek

Inspektor ds. szkoleń

• Krzysztof Żelazowski

Inspektor ds. administracji

• Klaudia Afeltowicz

Referent ds. szkoleń

• Jacek Dobczyński

Referent ds. administracji

• Beata Jerczyńska

Referent ds. szkoleń

• Izabela Jurczak

Referent ds. marketingu i promocji

• Beata Konowalik

Referent ds. szkoleń

• Agnieszka Koślińska

Referent ds. szkoleń i organizacji

• Monika Makowska

Referent ds. szkoleń i organizacji

• Ewa Mielnicka

Referent ds. szkoleń

• Anna Orzełek

Referent ds. szkoleń
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• Jolanta Replin

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

Pracownicy Biura Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie w niepełnym składzie

Strona 69

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE
01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 25
tel. 22 862 35 75, 22 862 35 76, 22 862 52 93, 22 862 52 96, 22 862 35 67
fax. 22 862 52 95, e-mail: biuro@skp-ow.com.pl, www.skp-ow.pl
Nasze placówki kształcenia
następujące kursy i szkolenia:

ustawicznego

organizują

I. KURSY
PRZYGOTOWUJĄCE
DO
ZAWODÓW
KSIĘGOWYCH – podstaw rachunkowości, dla samodzielnych
księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości,
dla kandydatów na głównych księgowych, dla kandydatów na
dyplomowanych księgowych.
II. KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ KSIĘGOWYCH I OSÓB
ZAJMUJĄCYCH SIĘ PODATKAMI – „Podatki dla księgowych
w praktyce”, „Specjalista ds. rachunkowości podatkowej”,
„Specjalista ds. rachunkowości zarządczej”, „Specjalista ds.
rachunkowości inwestycyjnej”, „Specjalista ds. podatków”,
„Specjalista ds. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
i podatkowych”, „MSR-y i MSSF-y od podstaw”, „MSR-y
i MSSF-y dla zaawansowanych”, Rachunkowość budżetu
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych
oraz samorządowych zakładów budżetowych”, dla kandydatów
na certyfikowanego eksperta usług księgowych.
III. KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC – „Kadry i płace w
praktyce”, „Specjalista ds. płac – kurs dla zaawansowanych”,
„Specjalista ds. kadr – kurs dla zaawansowanych”.
IV. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO PROWADZENIA
KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – „Książka
przychodów i rozchodów – praktyczne ujęcie od podstaw”.
V. KURSY
PRZYGOTOWUJĄCE
DO
EGZAMINÓW
PAŃSTWOWYCH – dla kandydatów na doradców podatkowych,
dla kandydatów na biegłych rewidentów.

◆◆
◆◆

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów,
Szkolenia krótkie w zakresie rachunkowości, podatków,
prawa gospodarczego i finansów

Szczegółowe informacje na temat organizowanych szkoleń
znajdują się na naszej stronie internetowej:
www.skp-ow.com.pl
Oddziały Terenowe:
•
w Ciechanowie tel. 23 673 32 00
•
w Płocku tel. 24 262 67 62
•
w Siedlcach tel. 25 633 36 54

