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O D R E D A KC J I

Z

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce 26 numer „Biuletynu” – publikacji przygotowywanej każdej jesieni przez Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce, zawierającej wszystkie najważniejsze informacje o wydarzeniach,
które.zorganizowaliśmy w minionym roku szkolnym i inicjatywach, które podejmowaliśmy
lub.wspieraliśmy. Jeśli chcecie się dowiedzieć czym się na co dzień zajmujemy i co możemy
Wam..zaoferować, to.„Biuletyn” doskonale Wam to zobrazuje.
Rok szkolny 2020/2021 ponownie upłynął w cieniu światowej pandemii Covid-19,
która.odcisnęła się zarówno na prowadzonej przez nas działalności oświatowej – większość
szkoleń i kursów odbywała się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
jak.i.na działalności prowadzonej na rzecz naszych członków i całego środowiska księgowych –
wszystkie odczyty, konferencje i konsultacje przeprowadzone zostały w formule online. Niezależnie
od formuły niezmienna pozostaje chęć księgowych do ciągłego poszerzania wiedzy i zdobywania
nowych kompetencji. Niejako wymuszają to niestety zmieniające się na niespotykaną dotąd skalę
przepisy prawa.
Wymagania jakie stawiane są dziś przed księgowymi, obowiązki, z którymi się mierzą
są wręcz przytłaczające, często spędzają sen z powiek, zaś praw i uregulowań określających
kompetencje i zakres działań księgowych brakuje. Celem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
na.najbliższe miesiące jest zintensyfikowanie działań mających doprowadzić do zdefiniowania
zawodu księgowego, określenia jego praw, kompetencji i obowiązków. Prowadzimy rozmowy
z..Ministerstwem Finansów, zbieramy opinie wśród przedsiębiorców, na co dzień korzystających
z..usług biur rachunkowych i księgowych i z tego miejsca apelujemy do księgowych o zaangażowanie w działania, które w efekcie końcowym przyniosą korzyści dla całego środowiska. Im nas więcej
tym mocniej wybrzmią nasze postulaty!

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:
korzystanie ze zniżek przy opłatach za kursy przygotowujące do zawodu oraz kursy
i.szkolenia specjalistyczne aktualizujące wiedzę;
uzupełnianie i rozwijanie wiedzy zawodowej poprzez uczestnictwo w organizowanych
konferencjach zawodowych oraz bezpłatnych odczytach prowadzonych przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem;
korzystanie z bezpłatnych konsultacji z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego,
prawa pracy, prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego;
integrację, wymianę doświadczeń i poglądów osobom pracującym na co dzień w.różnych firmach i branżach, ale mających podobne zainteresowania poprzez organizowane spotkania dyskusyjne;
korzystanie z panelu dla członków Oddziału Okręgowego w Warszawie, ułatwiającego
zapisy na odczyty, zawierającego bieżące informacje oraz materiały z odczytów;
korzystanie z ogólnopolskiego serwisu informacyjnego dla członków Stowarzyszenia;
korzystanie na preferencyjnych warunkach z oferty pakietów medycznych Centrum
Medycznego Enel-Med. S.A.
Oddział Okręgowy w Warszawie, działający na Mazowszu od ponad 60 lat, jest jednym
z.największych Oddziałów SKwP, zarówno pod względem obszaru terytorialnego, jak i liczby
zrzeszonych członków zwyczajnych, których stan na dzień 31 sierpnia 2021 roku wynosi
5.436 członków. Członkowie przynależą do jednej z poniższych jednostek organizacyjnych:

1.

Koło Członkowskie Biur Rachunkowych

2.

Koło Członkowskie Spółek

3.

Koło Członkowskie Instytutów

4.

Koło Członkowskie w Ostrołęce

5.

Koło Członkowskie w Płońsku

6.

Koło Członkowskie TMF Poland

7.

Oddział w Ciechanowie

8.

Oddział w Płocku

9.

Oddział w Siedlcach
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Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce w okresie od 1 września 2020 roku do 31
sierpnia 2021 roku w poczet członków zwyczajnych przyjął 412
osób, a z listy tej skreślił 175 osób.
W Oddziale Okręgowym w Warszawie zrzeszonych jest sześciu
członków, którym Krajowe Zjazdy Delegatów, w dowód szczególnych zasług na rzecz rozwoju Stowarzyszenia bądź rozwoju
rachunkowości i dyscyplin jej pokrewnych jako nauki, nadały
godność członka honorowego. Są to:
Pani Krystyna Cebula
Pan dr Zdzisław Fedak
Pani Irena Furmanek

Pan Adam Kęsik
Pan Jerzy Koniecki
Pan Franciszek Wala

Odczyt dla Koła Członkowskiego
Instytutów – 9 lutego 2021 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..905/211/2017 z dnia 29 maja 2017 roku.

201
członków zwyczajnych –
dyplomowanych księgowych zrzesza Oddział
Okręgowy w Warszawie
(stan na dzień 31 sierpnia 2021 r.)

Odczyt dla Koła Członkowskiego Spółek – 9 lutego 2021 roku
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1.3 Członkowie wspierający
Członkami wspierającymi mogą
zostać osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą we własnym imieniu, 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
Odczyt dla członków wspierających
udziału w..konferencjach zawodo– 5 października 2020 roku
wych. Członkowie wspierający
systematycznie otrzymują informacje o.podejmowanych inicjatywach edukacyjnych. Firmy będące biurami rachunkowymi
mogą uzyskać list akredytacyjny. Członkostwo uprawnia również do umieszczenia na.stronie
internetowej nazwy firmy, jak również
korzystania z.rabatów przy opłatach
za.szkolenia dla każdego pracownika
zatrudnionego w.podmiocie gospodarczym będącym członkiem wspierającym.
Oddział Okręgowy

3

8

w Ciechanowie

Oddział Okręgowy
w Płocku

214

Oddział Okręgowy
w Warszawie

9

Oddział Okręgowy
w Siedlcach

Liczba członków wspierających na.dzień
31 sierpnia 2021 roku wynosi 248 podmiotów gospodarczych. Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w okresie
od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia
2021 roku na listę członków spierających
wpisał 22 podmioty natomiast z listy tej
skreślił 19 podmiotów gospodarczych.

Liczba członków wspierających w podziale
na jednostki organizacyjne Oddziału Okręgowego
w Warszawie (stan na 31 sierpnia 2021 r.)
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1.4 Odczyty dla członków Stowarzyszenia
Formą uzupełniania wiedzy chętnie wybieraną i cenioną przez naszych członków są bezpłatne odczyty organizowane na bieżące tematy, wyjaśniające zmiany przepisów i nowe
obowiązki z nich wynikające dla księgowych.
W okresie wrzesień 2020 – sierpień 2021 Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP zorganizował 52 odczyty. Wszystkie spotkanie odbyły się w formie on-line, która umożliwiła
częstsze organizowanie spotkań i rozszerzenie ich formuły. Nowością były organizowane
odczyty centralne – dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z całego kraju,
nie.tylko Warszawy, oraz..spotkań otwartych, w..których uczestniczyć mogli nie tylko
członkowie Stowarzyszenia,
ale wszystkie zainteresowane tematem osoby. Takich
otwartych spotkań zorganizowano aż 13 i cieszyły się
dużym zainteresowaniem.

Odczyt centralny – 25 lutego 2021 roku

Jednostki organizacyjne Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych
w..Polsce w okresie wrzesień 2020 roku – sierpień 2021 roku zorganizowały odczyty
dla..członków zwyczajnych, członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych i członków wspierających w następującej liczbie:

KOŁO CZŁONKOWSKIE SPÓŁEK

KOŁO CZŁONKOWSKIE BIUR RACHUNKOWYCH

2 ODCZYTY,

2 ODCZYTY,

KOŁO CZŁONKOWSKIE INSTYTUTÓW

KOŁO CZŁONKOWSKIE W OSTROŁĘCE

3 ODCZYTY,

2 ODCZYTY,

w których udział wzięło 529 osób

w których udział wzięło 955 osób

w których udział wzięły 384 osoby

w których udział wzięło 121 osób
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KOŁO CZŁONKOWSKIE W PŁOŃSKU

KOŁO CZŁONKOWSKIE TMF POLAND

2 ODCZYTY,

1 ODCZYT,

KLUB BIEGŁYCH SĄDOWYCH

KLUB BIEGŁYCH REWIDENTÓW

1 ODCZYT,

1 ODCZYT,

KLUB NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW
EKONOMICZNYCH

KLUB SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH

2 ODCZYTY,

3 ODCZYTY,

ODDZIAŁ W CIECHANOWIE

ODDZIAŁ W SIEDLCACH

1 ODCZYT,

4 ODCZYTY,

ODDZIAŁ W PŁOCKU

ODCZYTY OTWARTE

1 ODCZYT,

13 ODCZYTÓW,

ODCZYTY CENTRALNE

POZOSTAŁE ODCZYTY

5 ODCZYÓW,

9 ODCZYTÓW,

w których udział wzięły 124 osoby

w którym udział wzięło 39 osób

w którym udział wzięło 50 osób

w którym udział wzięło 51 osób

w których udział wzięło 20 osób

w których udział wzięło 186 osób

w którym udział wzięło 8 osób

w których udział wzięło 316 osób

w którym udział wzięło 14 osób

w których udział wzięło 2 317 osób

w których udział wzięło 921 osób

w których udział wzięło 1 789 osób

Odczyt otwarty – 6 maja 2021 roku
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1.5 Wręczenie odznak „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce”
Dziękując za zaangażowanie w inicjatywy integrujące środowisko księgowych, podnoszenie
rangi zawodu wśród społeczeństwa, a także dzielenie się swoim czasem, doświadczeniem
i..wiedzą z innymi 28 stycznia 2021 roku Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie
SKwP wręczył działaczom związanym z Oddziałem w Warszawie srebrne odznaki „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Odznakami uhonorowani zostali:
Pani Ewa Góreczna
Pani Lucyna Kocot

Pan Włodzimierz Naumiuk
Pani Beata Pniewska-Prokop

Pan Dariusz Puczyński

Wręczenie srebrnych odznak
„Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce”
– 28 stycznia 2021 roku

1.6 Działania popularyzujące zawód księgowego
Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP kontynuuje spotkania z młodzieżą kształcącą się
w..zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości, rozpoczęte kilka lat temu.
Celem tych spotkań jest pokazanie od strony praktycznej czym zajmuje się księgowy, z..jakimi wyzwaniami i problemami się mierzy, dlaczego związanie swojego zawodowego życia
z księgowością to doby wybór dla młodych ludzi, a także przekazanie wiedzy merytorycznej
z zakresu zagadnień, które księgowy musi mieć w przysłowiowym „małym paluszku”.
Wszystkie spotkania odbyły się w formie online, co umożliwiło wzięcie w nich udziału
znacznie większej ilości uczniów z różnych szkół z terenu Mazowsza i nie tylko.
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28 stycznia 2021 roku zorganizowane zostało spotkanie dla..480
uczniów ze szkół w Ostrołęce, Otwocku, Mińsku Mazowieckim,
Warszawie, Sochaczewie, Mławie, Wyszkowie, Sokołowie Podlaskim i Przasnyszu, poświęcone opodatkowaniu dochodów uzyskanych przez podmioty gospodarcze. Niełatwy temat dla osób,
które dopiero przygotowują się do pracy w księgowości w..bardzo przystępny sposób przedstawiła Pani Katarzyna Tomala –
doradca podatkowy.

Spotkanie online z uczniami
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. Stanisława Staszica
w Otwocku
– 19 marca 2021 roku

Inny, bardzo ciekawy temat, szczególnie z punktu widzenia młodych ludzi, którzy za chwilę rozpoczynać będą swoją pierwszą
pracę – „Jakie formy zatrudnienia funkcjonują w..praktyce
gospodarczej?” przedstawiła 545 uczniom z Grójca, Ostrołęki,
Otwocka, Mińska Mazowieckiego, Sochaczewa, Mławy, Wyszkowa, Sokołowa Podlaskiego i Warszawy ekspertka SKwP ds..kadrowo-płacowych Pani Elżbieta Młynarska-Wełpa.

Spotkanie dla uczniów nt.: „Jakie formy zatrudnienia funkcjonują
w praktyce gospodarczej?” – 24 lutego 2021 roku
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Ci z uczniów, którym już teraz kiełkuje w głowie myśl, że zamiast pracować pod bacznym
okiem szefa woleliby prowadzić własną firmę, z żywym zainteresowaniem śledzili prezentację Pani Marii Marek - radcy prawnego, wykładowcy z zakresu prawa nt.: „Zakładanie
własnej działalności gospodarczej”. W kilku spotkaniach pod tym hasłem wzięło łącznie
udział 580 osób.
O rachunkowości jako systemie informacyjnym jednostek gospodarczych opowiedziała
młodzieży ze szkół w Warszawie, Ostrołęce, Otwocku, Mińsku Mazowieckim, Sochaczewie,
Mławie, Wyszkowie, Grójcu i Siedlcach Pani Jadwiga Godlewska – biegły rewident. W spotkaniu uczestniczyło 410 uczniów.
10 marca 2021 roku pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty odbyło się spotkanie
z praktykami pod hasłem: „Praktyczne aspekty prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej
zatrudnionych pracowników” dla uczniów klas drugich i trzecich kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości, moderowane przez Angelikę Marciniak
– przewodniczącą Klubu nauczycieli przedmiotów ekonomicznych działającego w.Oddziale Okręgowym w Warszawie SKwP
oraz..Monikę Fibich – zastępcę dyrektora
placówki kształcenia ustawicznego w Warszawie.
Spotkanie dla uczniów pt.: „Praktyczne
aspekty prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej zatrudnionych pracowników”
- 10 marca 2021 roku

W części merytorycznej spotkania wykładowcy związani z Odziałem Okręgowym w Warszawie SKwP: Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista ds. kadr i płac, wieloletni menedżer działów HR w międzynarodowych korporacjach, Jacek Kędziora – adwokat specjalizujący się
w..prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych oraz Ewa Skórzewska – biegły rewident,
główna księgowa nadzorująca dział zajmujący się sprawami kadrowo-płacowymi poprowadzili wykłady merytoryczne na następujące tematy:
Kiedy możemy otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za pracę?
Pracownik w sądzie pracy – najczęściej występujące przyczyny sporu
pomiędzy stronami stosunku pracy.
Kiedy wynagrodzenie za pracę podlega zmniejszeniu lub potrąceniu?
W trakcie spotkania zorganizowane zostały dla uczniów konkursy z nagrodami sprawdzające
świeżo nabytą wiedzę z zakresu wynagrodzeń i prawa pracy. W spotkaniu udział wzięło 236
uczniów ze szkół z Warszawy, Żyrardowa, Ostrołęki, Jasieńca, Siedlec i Pułtuska.
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1.7 Konsultacje
Przy Zarządzie Oddziału Okręgowego w Warszawie działa Komisja Konsultacyjna. Członkami tej komisji są biegli rewidenci, doradcy podatkowi i radcy prawni, którzy udzielają nieodpłatnych konsultacji i porad członkom Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z zakresu
rachunkowości, prawa podatkowego, płac, prawa pracy, prawa cywilnego i prawa gospodarczego.

Dyżury konsultacyjne ze względu na pandemię COVID-19 w okresie od 1 września 2020
roku do 31 sierpnia 2021 roku odbywały się
telefonicznie lub z wykorzystaniem technik
i.metod komunikacji na odległość.

1.8 Grupy wsparcia na Facebooku
Wsłuchując się w problemy księgowych Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP uruchomił
na portalu społecznościowym Facebook dwie grupy wsparcia:
1.

Biura rachunkowe na zakręcie

2.

Profesjonalni księgowi SKwP

Grupy na Facebooku cieszą się ogromną popularnością, gromadzą ludzi o podobnych zainteresowaniach, ułatwiają swobodną wymianę myśli i doświadczeń. Chęć wsparcia księgowych
i..zbudowania przestrzeni, w której będą mogli swobodnie i w zaufanym gronie wymieniać się
doświadczeniami i informacjami, rozwiązywać wspólnie problemy i dyskutować na tematy
istotne dla całego środowiska, takie jak na przykład potrzeba uregulowania zawodu księgowego, leżały u podstaw pomysłu utworzenia grup pod flagą Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

PRZEJDŹ DO GRUPY

Grupa „Biura rachunkowe na zakręcie”, która powstała pod..koniec
października 2020 roku z inicjatywy Pani Anety Lech rozwija się
bardzo dynamicznie i liczy dziś już 1800 członków – właścicieli biur
rachunkowych z całej Polski, nie tylko członków SKwP. Ideą jej
powstania była chęć wsparcia księgowych prowadzących biura
rachunkowe – szczególnie te małe, z niewielkich miejscowości,
które na co dzień borykają się nie tylko z czysto organizacyjnymi
problemami, ale również z takimi problemami i wyzwaniami jak.ga-
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lopująca cyfryzacja czy częste zmiany przepisów. Członkowie
grupy dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie używanego
oprogramowania, bezpieczeństwa, czasu i organizacji pracy,
ubezpieczeń OC czy różnego rodzaju ryzyka wiążącego się z prowadzeniem biura. Oczywiście nie brakuje wątków dotyczących
zmian w przepisach i dyskusji o tym co te zmiany oznaczają dla
księgowych. Do grupy zaproszeni zostali eksperci SKwP – wykładowcy rachunkowości, podatków oraz kadr i płac, którzy choć
nie..zawsze prowadzą biura rachunkowe to jednak dysponują
tak..dużą wiedzą i doświadczeniem, że ich wkład w dyskusję i.rozwiązywanie problemów jest wręcz nieoceniony.

PRZEJDŹ DO GRUPY

Na początku 2021 roku działanie na Facebooku rozpoczęła kolejna
grupa pod flagą Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP – „Profesjonalni księgowi SKwP”. Grupa ta liczy 462 członków, moderowana jest przez Panią Agnieszkę Gajewską – wiceprezesa zarządu
OO w Warszawie SKwP, prezesa zarządu Koła Członkowskiego
Spółek oraz Panią Henrykę Makowską – sekretarza zarządu Koła
Członkowskiego Spółek. Do grupy zaproszeni zostali eksperci
SKwP - wykładowcy rachunkowości, podatków oraz kadr i płac.
Jak wskazuje nazwa, grupa kierowana jest wyłącznie do członków
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Księgowi mierzą się
na.co.dzień z wieloma wyzwaniami, oczekuje się od nich, że będą
wiedzieli dosłownie wszystko. Grupa to wsparcie dla nich, przestrzeń do rozwiązywania problemów i budowania wspólnie wirtualnej społeczności profesjonalnych księgowych.
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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 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku Zarząd Oddziału Okręgowego
w..Warszawie odbył 4 protokołowane zebrania, podczas których podjął 106 uchwał dotyczących zadań określonych w Statucie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uchwały podjęte
zostały między innymi w następujących sprawach:
funkcjonowania placówek kształcenia ustawicznego prowadzonych
przez Oddział Okręgowy w Warszawie i prowadzonej przez nie działalności;
skreślenia z ewidencji członków zwyczajnych, członków zwyczajnych
– dyplomowanych księgowych i członków wspierających;
zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych funkcjonujących
w ramach Oddziału;
zatwierdzenia planu finansowego na rok 2021 i przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2020;
podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Posiedzenie Zarządu
Oddziału Okręgowego w Warszawie
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
– 17 września 2020 roku
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W okresie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku, w celu wykonania zadań nałożonych przez art. 37 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Prezydium Zarządu
Oddziału Okręgowego w Warszawie odbyło 12 protokołowanych posiedzeń. W trakcie
posiedzeń podjęto 284 uchwały, które dotyczyły między innymi następujących spraw:

1.

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

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 9001:2015-10.

Posiedzenie Prezydium Zarządu
Oddziału Okręgowego w Warszawie
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
– 17 grudnia 2020 roku
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2.2 Okręgowa Komisja Rewizyjna
W trakcie posiedzeń poruszano zagadnienia związane
z..realizacją planów działań w zakresie prac należących
protokołowanych
do..zadań Komisji, m.in. omówienie przeprowadzanych
zebrań w okresie
od 1 września 2020 r.
kontroli dokumentacji i ksiąg rachunkowych za rok 2020,
do 31 sierpnia 2021 r.
sporządzenie i omówienie „Informacji ogólnej OKR za rok
2020” oraz protokołu dotyczącego oceny prawidłowości
sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Komisja realizowała również na bieżąco plan pracy OKR ustalony na lata 2019 – 2022
oraz..przeprowadziła ocenę efektywności działania oddziałów i innych jednostek organizacyjnych OO w Warszawie.
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2.3 Okręgowy Sąd Koleżeński
W okresie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego wpłynęły 2 sprawy do rozpoznania. W tym samym okresie zakończył rozpoznawanie
5.spraw (w 4 przypadkach sprawy nie zostały przyjęte do rozpoznania, a w 1 przypadku
wydano postanowienie o odmowie wsparcia postępowania).
Okręgowy Sąd Koleżeński w Warszawie odbył 1 zebranie. Podczas zebrania podsumowano
działalność Sądu w roku 2020 oraz przyjęto stosowne sprawozdania.

2.4 Komisja ds. Szkoleń i Wydawnictw

3

protokołowane
Komisja ds. Szkoleń i Wydawnictw swoje działania konzebrania w okresie
centruje na opiniowaniu wytycznych do programów
od 1 września 2020 r.
nauczania oraz przedstawianiu wniosków Prezydium
do 31 sierpnia 2021 r.
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 Zarząd i Prezydium
Zarządu Oddziału dotyczących działalności placówek kształcenia ustawicznego i inicjowaniem doskonalenia kadry wykładowców. Obecnie funkcjonuje komisja powołana uchwałą
nr 145/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku przez Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie.
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2.5 Komisja Egzaminacyjna
W okresie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku Komisja Egzaminacyjna odbyła 4
protokołowane zebrania, w czasie których
zajmowała się opiniowaniem standardów
oraz..wytycznych do przeprowadzonych egzaminów wewnętrznych, które są wykorzystywane przez placówki kształcenia ustawicznego
prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych w..Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie.

Zakres działania Komisji Egzaminacyjnej został ujęty w Regulaminie przeprowadzania egzaminów
wewnętrznych przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, dla których osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy
w.Warszawie. Obecnie funkcjonuje komisja powołana uchwałą
nr.24/2019 z dnia 26.września
2019 roku przez Zarząd Oddziału
Okręgowego w..Warszawie.

W trakcie posiedzeń członkowie Komisji
podejmowali decyzje o wpisaniu do bazy
zadań egzaminacyjnych i wzorców prawidłowych odpowiedzi oraz ich oceny, a..także rozpatrywali odwołania od wyników egzaminu
oraz.powoływali i odwoływali egzaminatorów. Członkowie Komisji Egzaminującej prowadzili
nadzór nad przeprowadzanymi egzaminami w..placówkach ksztalcenia ustawicznego.

2.6 Komisja ds. Członkowskich
Komisja ds. Członkowskich opiniuje wnioski w sprawie przyjęcia i skreślenia członków zwyczajnych, członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych oraz członków wspierających i przedkłada je Zarządowi Oddziału. Ponadto określa kierunki działania zmierzające
do..utrzymania istniejącego stanu członków jak również pozyskania nowych. Do jej zadań
należy także koordynacja prac związanych z organizowaniem bezpłatnych odczytów
na..rzecz członków. Komisja określa również kierunki działań związanych z integracją członków jednostek organizacyjnych Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, popularyzacją celów Stowarzyszenia wśród uczniów szkół średnich oraz..studentów. Komisja ta przygotowuje i opiniuje wnioski o nadanie odznaki „Zasłużony w..rozwoju
Stowarzyszenia Księgowych w..Polsce” oraz godności członka honorowego Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce, również opiniuje wnioski o powołanie oraz likwidację jednostek organizacyjnych Oddziału
(kół, klubów i oddziałów). Zadaniem Komisji jest także
protokołowane
upowszechnianie zasady „Kodeksu Zawodowej Etyki
zebrania w okresie
w..Rachunkowości” oraz..pozyskiwanie nowych sygnataod 1 września 2020 r.
riuszy tego Kodeksu. Obecnie funkcjonuje komisja
do 31 sierpnia 2021 r.
powołana przez Zarząd Oddziału Okręgowego w Warpodczas których na
szawie uchwałą nr 141/2019 z dnia 17..czerwca 2019 roku.
bieżąco realizowała

3

wymienione powyżej
zadania.
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2.7 Komisja Konsultacyjna
Komisja Konsultacyjna swoje działania koncentruje na udzielaniu bezpłatnych konsultacji
członkom zwyczajnym, członkom zwyczajnym – dyplomowanym księgowym i przedstawicielom członków wspierających Stowarzyszenia z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego,
prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego oraz płac. Rozmowa z konsultantem,
w..zamyśle, ma ułatwić i stymulować znalezienie optymalnego rozwiązania danego problemu
samodzielnie przez osobę zgłaszającą chęć konsultacji. Obecnie działa komisja powołana
uchwałą nr 143/2019 Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce z dnia 17 czerwca 2019 roku.
W okresie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku Komisja Konsultacyjna odbyła
1..protokołowane zebranie, podczas którego omawiano harmonogramy konsultacji oraz..sprawy związane z działalnością konsultacyjną Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
W tym czasie odbyło się 88 dyżurów konsultacyjnych, podczas których członkowie Komisji
udzielili 303 konsultacji telefonicznych lub z wykorzystaniem technik i metod komunikacji
na..odległość, z czego:

107

130

40

26

konsultacji
dotyczyło
rachunkowości

prawa
podatkowego

konsultacji
dotyczyło płac

konsultacji dotyczyło
prawa cywilnego,
prawa pracy
oraz prawa
gospodarczego
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3. Kluby
Przy Oddziale Okręgowym w Warszawie SKwP funkcjonują kluby zrzeszające ludzi dzielących wspólne zainteresowania zawodowe, inwestujących w swój rozwój i stale pogłębiających swoją wiedzę, zainteresowanych nawiązywaniem nowych, ciekawych znajomości
w..swoim środowisku zawodowym. Poszczególne kluby organizują spotkania dyskusyjne,
okolicznościowe, odczyty, prelekcje, a także prowadzą punkty konsultacyjne. Kluby funkcjonujące przy OO w Warszawie SKwP:
• Klub Seniora
• Klub Biegłych Sądowych
• Klub Biegłych Rewidentów

• Klub Członkowski Spółdzielni i Wspólnot
Mieszkaniowych
• Klub nauczycieli przedmiotów ekonomicznych

3.1 Klub Seniora
Działający w strukturach Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP Klub Seniora swoje
działania koncentruje wokół integracji Seniorów zawodów związanych z księgowością.
Spotkania Klubu umożliwiają jego członkom podtrzymanie wieloletnich oraz nawiązanie
nowych znajomości, wymianę myśli oraz przyjemne spędzanie czasu.
Wzorem lat ubiegłych przewodniczący Klubu Seniora, Ryszard Dudkiewicz zorganizował
w..okresie wrzesień 2020 – sierpień 2021 dwa wyjazdy grupowe na wczasy do Władysławowa
we wrześniu 2020 r. oraz na przełomie maja i czerwca 2021 roku. Wyjazdy cieszą się dużym
zainteresowaniem seniorów, za każdym razem brało w nich udział ponad 40 osób.

Wczasy we Władysławowie
– 27 maja – 7 czerwca 2021 roku
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Seniorzy uczestniczyli również w dwóch
pobytach sanatoryjnych w Ustroniu w..Beskidzie Śląskim w październiku 2020 r.
oraz..w marcu 2021 roku. Ze względu
na..obowiązujący reżim sanitarny w sanatorium nie było innych gości. W związku
z..tym członkowie Klubu Seniora mogli
swobodne i bezpiecznie organizować
imprezy integracyjne takie jak biesiady
przy gitarze, wspólne spacery czy wycieczPobyt w sanatorium w Ustroniu – październik 2020 roku
ki "kołową ciuchcią" na górę Równicę.
Bardzo ciekawym przeżyciem było spotkanie w pensjonacie Źródełko prowadzonym przez.rodziców skoczka narciarskiego Piotra Żyły, połączone ze zwiedzaniem sali z pucharami, trofeami
i nagrodami zdobytymi przez tego utalentowanego sportowca na wielu światowych zawodach
oraz zakupem pamiątkowych gadżetów. Z pobytu w Sanatorium w Ustroniu skorzystało każdorazowo po 25 osób.

Pobyt w sanatorium
w Ustroniu
– kwiecień 2021 roku

W okresie trwania pandemii COVID-19 działania Klubu związane z organizacją spotkań
stacjonarnych zostały zawieszone.

3.2 Klub Biegłych Sądowych
Działalność Klubu Biegłych Sądowych koncentruje się wokół integracji środowiska biegłych
sądowych. Na organizowanych spotkaniach poruszane są zagadnienia dotyczące bieżących
kwestii budzących największe zainteresowanie jego członków.
W okresie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku zorganizowano 1 odczyt
dla..członków Klubu, w którym uczestniczyło 50 osób. Tematem spotkania, które odbyło się
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17 marca 2021 roku była „Współpraca z prokuraturą biegłego sądowego z zakresu rachunkowości i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem treści opinii biegłego”. Zagadnienia
związane z oczekiwaną przez prokuraturę zawartością/układem opinii, trybu postepowania przez biegłego w przypadku stwierdzenia, że udostępniona dokumentacja nie pozwala
na wyrażenie miarodajnej opinii w przedmiocie i zakresie określonym w postanowieniu
prokuratora oraz kartą pracy i rachunkiem za sporządzenie opinii naświetliła prokurator
Anna Marcinkowska.

3.3 Klub Biegłych Rewidentów
Klub Biegłych Rewidentów działający od września 2015 roku jako wspólna inicjatywa Regionalnego Oddziału w Warszawie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, swoje działania na rzecz środowiska
biegłych rewidentów i innych zawodowych księgowych skupia przede wszystkim na omawianiu problemów nurtujących środowisko oraz ich artykułowaniu wobec statutowych organów
PIBR i SKwP, również na postulowaniu zmian w przepisach prawnych dotyczących biegłych
rewidentów, rachunkowości i podatków, a także na wspieraniu i doskonaleniu warsztatu
zawodowego biegłego rewidenta. W tym celu organizuje spotkania, prelekcje i dyskusje poruszające aktualne tematy zawodowe, dotyczące szczególnie ustaw o rachunkowości, ustaw
o..biegłych rewidentach i ich samorządzie, ustaw podatkowych oraz obowiązujących biegłych
rewidentów zasad etyki i standardów zawodowych, warsztatu pracy biegłego rewidenta i jego
roli w gospodarce.
Na spotkaniu w dniu 18 grudnia 2020 roku, poprowadzonym wspólnie przez Prezesa Regionalnej Rady w Warszawie
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Panią Jadwigę Godlewską oraz Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Pana Jerzego
Konieckiego ukonstytuowała się nowa 5-osobowa Rada
Klubu Biegłego Rewidenta.

2
spotkania klubu
od 1 września 2020 r.
do 31 sierpnia 2021 r.

3.4. Klub nauczycielski przedmiotów ekonomicznych
Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli kształcących przyszłych księgowych w Oddziale Okręgowym w Warszawie SKwP powołano Klub nauczycieli przedmiotów ekonomicznych,
którego celem jest ułatwienie jego członkom nawiązanie współpracy z praktykami – osobami, które na co dzień zajmują się rachunkowością, prawem podatkowym, płacami i kadrami,
mają bogate doświadczenia we wskazanych obszarach i chętnie się nimi dzielą. Przynależność do Klubu to dla nauczycieli także okazja do wymiany doświadczeń w zakresie realizacji
procesu kształcenia w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości, a także poznania trendów i potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów związanych z rachunkowością.
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14 kwietnia 2021 roku z inicjatywy Klubu zorganizowana została wspólnie przez 3 oddziały
okręgowe Stowarzyszenia – w..Łodzi, w Radomiu i w Warszawie - konferencja online dla..nauczycieli pod hasłem „Księgowy na rynku pracy – nowe wyzwania w dobie cyfryzacji życia
gospodarczego”, moderowana przez Angelikę Marciniak oraz Monikę Fibich – nauczycielki
przedmiotów zawodowych.
Celem wydarzenia, objętego patronatem
honorowym Ministra Edukacji i Nauki,
było.przybliżenie nowych trendów występujących na rynku pracy w obszarze zawodów
związanych z..rachunkowością, a także umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy
nauczycielami ze szkół kształcących w zawodach technik ekonomista i..technik rachunkowości a.Stowarzyszeniem Księgowych w.Polsce – organizacją zrzeszającą w swoich szeregach potencjalnych pracodawców.
Moderatorki konferencji dla nauczycieli
„Księgowy na rynku pracy – nowe wyzwania
w dobie cyfryzacji życia gospodarczego”
– Angelika Marciniak i Monika Fibich

W trakcie konferencji prof. US dr hab. Stanisław
Hońko – Wiceprezes Zarządu Głównego SKwP
poprowadził prelekcję nt.: „Kim jest obecnie księgowy?”, skupiając się na kwestiach związanych z
nowoczesnymi technologiami i tym, jak globalizacja i pandemia zmienia pracę księgowych.
Poruszył także zagadnienia związane z tym w jaki
sposób kształcić przyszłych księgowych w dobie
nauczania zdalnego i jak przyciągnąć ich uwagę.

Aneta Lech – doradca podatkowy, przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych przy SKwP
skupiła się na tym w jaki sposób nowoczesne
technologie wpływają na..współpracę i komunikację z biurem rachunkowym.
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Konferencję zamknął panel dyskusyjny poświęcony nowoczesnym technologiom i tym czego należy
uczyć młodzież przygotowującą się do pracy
w..księgowości, poprowadzony przez Agnieszkę
Gajewską – biegłego rewidenta, wiceprezesa
Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie
SKwP. Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska księgowych, dydaktyków
oraz..firm informatycznych.
W wydarzeniu udział wzięło blisko 170 nauczycieli
i dyrektorów szkół kształcących w zawodach ekonomicznych.

Agnieszka Gajewska - biegły rewident,
Wiceprezes Zarządu Oddziału
Okręgowego w Warszawie SKwP

Uczestnicy panelu dyskusyjnego
„JPK i e-faktury – czego uczyć młodzież,
która chce związać swoje życie zawodowe
z księgowością?” – Agnieszka Gajewska,
Bożena Wilk, Bożena Kontna, Dorota
Lipińska i Bogdan Zatorski

3.5. Klub Członkowski Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych
W strukturach Oddziału Okręgowego w Warszawie uchwałą nr 224/2020 Zarządu Oddziału
Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 17 września 2020
roku powołano nowy klub – Klub Członkowski Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych,
którego głównym celem jest współpraca oraz wymiana doświadczeń osób zajmujących
się rachunkowością, prawem podatkowym i płacami w spółdzielniach i wspólnotach
mieszkaniowych.
Klub organizuje spotkania i odczyty o tematyce związanej z rachunkowością prowadzoną w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.
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3

odczyty Klubu
o dedykowanej
tematyce w okresie
od 1 września 2020 r.
do 31 sierpnia 2021 r.

18 grudnia 2020 roku zorganizowano odczyt nt..„Bilansowe zamknięcia roku 2020 w Spółdzielniach Mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących przekształceń
prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz przepisów covidowych”, który..wygłosiła Pani
Ewa Hrebin – doradca podatkowy.

Radca prawny Dariusz Wociór poprowadził dla członków Klubu dwa odczyty:
tematem spotkania 18 marca 2021 roku były „Wybrane zagadnienia formalno-prawne
gospodarki finansowej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, z uwzględnieniem
zagadnień funduszu remontowego w aspekcie ewentualnych nieprawidłowości”
z kolei 27 maja 2021 roku przedstawił
temat „Kalkulacja i rozliczenie kosztów
dostawy mediów ze szczególnym
uwzględnieniem rozliczenia opłat
za..wywóz nieczystości komunalnych
po..1 kwietnia 2021 r.”.
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4. Działalność edukacyjna Stowarzyszenia
4.1 Działalność edukacyjna placówek kształcenia ustawicznego
Działalność edukacyjna placówek kształcenia ustawicznego, dla których osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie, prowadzona
jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Obecnie
prowadzonych jest pięć placówek kształcenia ustawicznego – w Ciechanowie, w Ostrołęce,
w Płocku, w Siedlcach oraz w Warszawie. Placówki są zarejestrowane w tych jednostkach
samorządu terytorialnego, w których znajdują się ich siedziby.
W placówkach kształcenia ustawicznego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach
oraz..Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 prowadzono:
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 2020/2021
placówki kształcenia ustawicznego przeszkoliły 11 386 osób, w tym:
PLACÓWKA
W WARSZAWIE

10 493 osoby

PLACÓWKA
W CIECHANOWIE

204 osoby

PLACÓWKA
W OSTROŁĘCE

PLACÓWKA
W PŁOCKU

PLACÓWKA
W SIEDLCACH

104 osoby

226 osób

359 osób

Placówki kształcenia ustawicznego są również wpisane do Rejestru instytucji szkoleniowych
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Wpis ten umożliwia organizację dla osób bezrobotnych szkoleń, finansowanych przez powiatowe urzędy pracy.
W roku szkolnym 2020/2021 placówki kształcenia ustawicznego prowadziły zajęcia dydaktyczne zarówno w formie stacjonarnej, zaocznej, jak i z wykorzystaniem technik i metod
kształcenia na odległość.
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15 lipca
2020r.

Na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji
Zawodowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 17 lok. 25 otrzymało akredytacje na prowadzenie kształcenia ustawicznego przez placówkę w Warszawie w formie pozaszkolnej na kursach:

• podstaw rachunkowości,
• dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów
ds. rachunkowości,
• dla kandydatów na głównych księgowych,
• „Podatki dla księgowych w praktyce”.

15 grudnia
2020r.

Na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji
Zawodowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 17 lok. 25 otrzymało
akredytacje na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej na kursach:

•
•
•
•

12 maja
2021r.

dla kandydatów na dyplomowanych księgowych,
„Kadry i płace w praktyce”,
„Specjalista ds. płac – kurs dla zaawansowanych”,
„Specjalista ds. kadr – kurs dla zaawansowanych”.

Na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji
Zawodowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 17 lok. 25 otrzymało
akredytacje na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej na kursach:

• „Specjalista ds. rachunkowości podatkowej”,
• „Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego
jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów
budżetowych”,
• „Specjalista ds. podatków”.

26 października
2020r.

Na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej otrzymało akredytacje na część prowadzonego w siedzibie placówki
przy.ul. Świętojańskiej 7 w Siedlcach kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych:

• podstaw rachunkowości,
• dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów
ds. rachunkowości,
• dla kandydatów na głównych księgowych,
• „Kadry i płace w praktyce”.
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1 marca
2021 r.

Na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Korczaka 73, otrzymało akredytacje
na.prowadzenie kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej na.kursach:

• podstaw rachunkowości,
• dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów
ds. rachunkowości,
• „Kadry i płace w praktyce”.
Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych kursów i szkoleń podawane są
w.naszych ofertach szkoleniowych oraz na stronach internetowych naszych placówek
kształcenia ustawicznego:

w Warszawie

w Ciechanowie

w Ostrołęce

SPRAWDŹ

SPRAWDŹ

SPRAWDŹ

w Płocku

w Siedlcach

SPRAWDŹ

SPRAWDŹ

4.2 Doskonalenie warsztatu pracy wykładowców
Wykładowcy prowadzący zajęcia dydaktyczne na szkoleniach organizowanych przez
placówki kształcenia ustawicznego, dla których osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie, w przeważającej większości są praktykami posiadającymi tytuły zawodowe biegłego rewidenta, doradcy podatkowego
czy..radcy prawnego, a także wykładowcami warszawskich ekonomicznych szkół wyższych
i średnich oraz pracownikami urzędów państwowych.
Oddział wspomaga wykładowców w realizacji ich zadań poprzez organizowanie zebrań –
w szerszym gronie, kiedy spotykają się wszyscy wykładowcy oraz w węższym gdy spotykają
się wyłącznie wykładowcy nauczający na konkretnych kursach.
W okresie wrzesień 2020 – sierpień 2021 zorganizowano dla wykładowców także dwa
szkolenia:
12 października 2020 roku odbyło się szkolenie „Efektywna współpraca i komunikacja
z Microsoft Teams”,
28 kwietnia 2021 roku odbyło się szkolenie „Komunikacja i współpraca online”.
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5. Zintegrowany System Kwalifikacji
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest pionierem wdrażania kwalifikacji związanych z.rachunkowością i sprawami kadrowo-płacowymi do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
(ZSK), który porządkuje kwalifikacje w podziale na odpowiednie poziomy zaawansowania.
Każda z kwalifikacji ma przypisany odpowiedni poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)
w..skali od 1 do 8. Przypisując kwalifikacje do określonego poziomu bierze się pod uwagę
wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane w różnych formach edukacji.
Dzięki temu możliwe będzie porównywanie kwalifikacji zdobytych na drodze kształcenia
formalnego, a więc dyplomów szkół i uczelni, z certyfikatami czy dyplomami uzyskanymi
w..edukacji pozaszkolnej na przykład na kursach prowadzonych przez firmy szkoleniowe
czy..organizacje zawodowe takie jak Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zarówno w..Polsce, jak i Unii Europejskiej. Przypisany określony poziom umiejętności na wydawanych
dyplomach i certyfikatach ułatwi pracownikom prezentowanie swoich kwalifikacji w sposób bardziej zrozumiały,
a.pracodawcom porównywanie kwalifikacji i ocenę rzeczywistych kompetencji
kandydatów do pracy.

Na wniosek Stowarzyszenia księgowych w Polsce Minister Finansów włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji cztery kwalifikacje rynkowe związane z księgowością:

•
•
•
•

wspomaganie obsługi procesów księgowych,
obsługa procesów księgowych,
zarządzanie procesami księgowymi,
zarządzanie procesami płacowymi.

12 marca
2019 r.

Na mocy decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadano
Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych”.

31 lipca
2020 r.

Na mocy decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
nadano Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowych: „Wspomaganie obsługi procesów księgowych”,
„Obsługa procesów księgowych”, „Zarządzanie procesami księgowymi”
oraz „Zarządzanie procesami płacowymi”.
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24 czerwca
2021 r.

Na mocy uchwały nr 982/320/2021 Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP został wyznaczony do przygotowania, wdrożenia i przeprowadzania w Stowarzyszeniu
procesu walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowych:

• zarządzanie procesami księgowymi,
• zarządzanie procesami płacowymi,
• zarządzanie obsługą spraw kadrowych.
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6. Certyfikaty zawodowe
Stowarzyszenie od 10 lat realizuje unikatowy, autorski system certyfikacji zawodu księgowego w formie czterostopniowej ścieżki edukacji
stopień I – księgowy, stopień II –
specjalista ds. rachunkowości, stopień III – główny księgowy, stopień IV – dyplomowany
księgowy, umożliwiający uzyskanie potwierdzenia kompetencji zawodowych na rynku,
na..którym zapotrzebowanie na profesjonalnych księgowych nie spada. Zgodnie z uchwałą
nr 732/111/2009 przez certyfikację zawodu księgowego rozumie się poświadczenie, sprawdzonych w trybie egzaminów, kwalifikacji osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością.

Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy było wprowadzenie tytułów zawodowych
– certyfikowanego eksperta usług księgowych i certyfikowanego specjalisty usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.
Certyfikowanie zawodu księgowego prowadzone przez SKwP polega na potwierdzeniu
efektów kształcenia poprzez przystąpienie do pisemnego egzaminu na zakończenie
kursu na każdym szczeblu ścieżki certyfikacji. Certyfikaty wydawane przez SKwP cieszą
się dużym prestiżem wśród przedsiębiorców i pracodawców.
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6.1 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;
zdała z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego;
złożyła przyrzeczenie.

Tytuł dyplomowanego księgowego jest najwyższym tytułem przyznawanym w ścieżce
certyfikacji zawodowej księgowego.
W okresie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku w Oddziale Okręgowym w Warszawie odbyła się jedna uroczystość, podczas której dwie osoby złożyły ślubowanie i..zostały przyjęte w poczet członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych.
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Uroczystość ślubowania dyplomowanych księgowych

28 stycznia
2021 r.

Ślubowanie odebrał:

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

• Pani Agnieszka Czochańska
• Pani Justyna Monika Ludwińska-Kwiatkowska

Uroczystość ślubowania Dyplomowanych Księgowych
i wręczenia certyfikatów specjalisty usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych
– 28 stycznia 2021 roku

6.2 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: organizacja usług księgowych,
umowa o świadczenie usług księgowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych, odpowiedzialność karna
skarbowa, organizacja kontroli wewnętrznej, rodzaje ryzyka występujące przy świadczeniu
usług księgowych, etyka zawodowa obowiązująca przy świadczeniu usług księgowych
oraz..obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń
i..składek na ubezpieczenia społeczne, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych
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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

172

osoby są wpisane
w naszym Oddziale
w rejestrze ekspertów
usług księgowych

6.3 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 zdała egzamin kwalifikacyjny;
jest członkiem Stowarzyszenia.
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28 stycznia
2021 r.

Wręczenie certyfikatu specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych
Certyfikaty wręczył:

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

• Pani Bożena Dźwil
• Pani Jolanta Kapeluszna-Obruśnik
• Pani Monika Szabłowska
• Pani Jolanta Szychowska
• Pani Małgorzata Zofia Tryc
• Pani Daria Włodarczyk

Uroczystość ślubowania Dyplomowanych Księgowych i wręczenia
certyfikatów specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
i podatkowych – 28 stycznia 2021 roku
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7. Działalność Oddziałów Oddziału Okręgowego
w Warszawie SKwP
7.1 Oddział w CIECHANOWIE
Odział zrzesza

7.1.1 Działalność organizacyjno-statutowa
Oddział w Ciechanowie posiada lokal o powierzchni 264 m².
Znajdują się w nim trzy sale wykładowe oraz pomieszczenia
biurowe wraz z zapleczem socjalnym. Jest to lokal nowoczesny, klimatyzowany, funkcjonalny, spełniający wszystkie
wymagania dla prowadzenia działalności edukacyjnej, odczytowej podtrzymywania więzi środowiskowej członków.
Istnieje możliwość wynajęcia sal na konferencje lub szkolenia.
16 grudnia 2020 roku w Oddziale w Ciechanowie zorganizowano odczyt nt.: „JPK-V7 – wybrane zagadnienia”, który.poprowadził Pan Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy.
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członków zwyczajnych
i członków zwyczajnych
– dyplomowanych
księgowych oraz

3

członków
wspierających
(stan na dzień 31.08.2021 r.)

7.1.2 Działalność oświatowa placówki kształcenia ustawicznego
W ramach działalnosci szkoleniowej placówka kształcenia ustawicznego w Ciechanowie
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 ds. płac – kurs dla zaawansowanych”,
kurs „Specjalista ds. kadr – kurs dla zaawansowanych”,
kurs „Podatki dla księgowych w praktyce”,
kurs „Książka przychodów i rozchodów – praktyczne ujęcie od podstaw”,
kurs "Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych"
kursy krótkie z zakresu rachunkowości, podatków, prawa pracy, zasiłków
i świadczeń z ubezpieczenia społecznego i innych, wg. zapotrzebowania środowiska.
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Oddział w Ciechanowie
ul. Ks. Ściegiennego 10 lok 52
tel.: 23 673 20 01
tel./fax: 23 673 32 00
e-mail: biuro.ciechanow@skp-ow.com.pl
www.ciechanow.skp-ow.com.pl

osoby wzieły udział w różnych formach
szkolenia w roku szkolnym 2020/2021
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7.2 Oddział w PŁOCKU
Odział zrzesza

7.2.1 Działalność organizacyjno-statutowa
Oddział w Płocku powołany w 1967 roku posiada do dyspozycji
dwie sale wykładowe będące w stanie łącznie pomieścić ok..50
osób, wyposażone w sprzęt multimedialny i klimatyzację.

186

osoby członków
zwyczajnych
(stan na dzień 31.08.2021 r.)

W ramach działalności statutowej organizowane są nieodpłatne odczyty. W okresie wrzesień 2020 – sierpień 2021
zorganizowano jeden odczyt online nt.: „Podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym”,
który poprowadził Pan Sławomir Pawłowski – biegły rewident.

7.2.2 Działalność oświatowa placówki kształcenia ustawicznego
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 ds. płac – kurs dla zawansowanych”,
kurs „Specjalista ds. kadr – kurs dla zaawansowanych”,
kurs obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów,
kursy krótkie z zakresu rachunkowości, podatków, prawa pracy, zasiłków
i świadczeń z ubezpieczenia społecznego i innych, wg zapotrzebowania środowiska.
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osób wzieło udział w różnych
formach szkolenia w roku
szkolnym 2020/2021

Oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok 20
tel.: 24 262 67 62
e-mail: biuro.plock@skp-ow.com.pl
www.plock.skp-ow.com.pl

7.3 Oddział w SIEDLCACH
7.3.1 Działalność organizacyjno-statutowa
W ramach działalności statutowej organizowane są bezpłatne odczyty i konsultacje
dla.członków zwyczajnych i wspierających. W związku ze stanem pandemii odczyty były
organizowane z wykorzystaniem środków kształcenia na odległość.
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W okresie od września 2020 roku do sierpnia 2021 roku
zorganizowano dla członków zwyczajnych i wspierających
cztery odczyty na następujące tematy: „Nowy JPK”, „Potrącenia na liście płac z uwzględnieniem PPK”, „Podatek dochodowy od osób fizycznych 2020 z uwzględnieniem regulacji
podatkowych związanych z COVID-19” oraz „Zbieg tytułów
do ubezpieczeń w 2021 roku”. Łącznie w odczytach wzięło
udział 488 osób. Niestety pandemia uniemożliwiła bezpośrednie spotkanie z członkami Stowarzyszenia i organizację
takich wydarzeń jak spotkanie noworoczne czy.Dzień Księgowego.

Odział zrzesza
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członków
zwyczajnych oraz

8

członków
wspierających

(stan na dzień 31.08.2021 r.)

7.3.2 Działalność oświatowa placówki kształcenia ustawicznego
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej z siedzibą w Siedlcach przy ul. Świętojańskiej 7 organizuje następujące kursy długie:
-

kurs podstaw rachunkowości,
kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości,
kurs dla kandydatów na głównych księgowych,
kurs „Kadry i płace w praktyce”,
kurs „Specjalista do spraw płac- kurs dla zaawansowanych”,
kurs „Specjalista do spraw kadr- kurs dla zaawansowanych”,
kurs „Książka przychodów i rozchodów – praktyczne ujęcie od podstaw”,
kurs „Podatki dla księgowych w praktyce”

oraz kursy krótkie z zakresu rachunkowości, podatków, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego i innych, według zapotrzebowania
środowiska.
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osób wzieło udział w różnych
formach szkolenia w roku
szkolnym 2020/2021
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Oddział w Siedlcach
ul. Świętojańska 7
tel./fax: 25 633-36-54
e-mail: biuro.siedlce@skp-ow.com.pl
www.siedlce.skp-ow.com.pl

8. Konferencja online dla biur rachunkowych
Zmieniające się prawo, galopująca cyfryzacja w.raportowaniu danych, zwiększające się obowiązki
i.kary – to tylko niektóre z problemów, z jakimi
mierzą się na co dzień biura rachunkowe. Deregulacja zawodu spowodowała rosnącą konkurencję,
nie.zawsze uczciwą i duże zróżnicowanie cen oraz.jakości usług księgowych. A to wszystko w cieniu pandemii. Stąd narodził się pomysł zorganizowania
konferencji online po raz pierwszy poświęconej
w..całości biurom rachunkowym.

Ponad

1300

osób z całej Polski zapisało
się na konferencję pod
hasłem „Biura rachunkowe
na zakręcie – nowe wyzwania
dla biur rachunkowych w
dobie epidemii i cyfryzacji”

Aneta Lech – moderatorka konferencji „Biura
rachunkowe na zakręcie – nowe wyzwania dla biur
rachunkowych w dobie epidemii i cyfryzacji”

Jerzy Koniecki – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
– organizatora konferencji „Biura rachunkowe
na zakręcie – nowe wyzwania dla biur rachunkowych
w dobie epidemii i cyfryzacji”

Paneliści konferencji:
Grażyna Filipiak – biegły rewident,
doradca podatkowy, wieloletni
praktyk, wykładowca z zakresu
rachunkowości w SKwP – poprowadziła prelekcję nt.: „Zasady ustalania cen za usługi księgowe –
zasady zdrowej konkurencji”.
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Leszek Lewandowicz – doradca
podatkowy, sekretarz Zarządu
Głównego SKwP – poprowadził
prelekcję nt.: „Wpływ wprowadzanych zmian w prawie podatkowym na funkcjonowanie biur
rachunkowych”.

Leszek
Lewandowicz

Ciekawym elementem wydarzenia były panele dyskusyjne. W panelu „Biura rachunkowe
w..dobie cyfryzacji” moderowanym przez Panią Agnieszkę Gajewską – biegłego rewidenta,
członka Zarządu Głównego SKwP udział wzięli:

Piotr Ciski – prezes Zarządu spółki SYMFONIA,
Robert Czuła – prezes Zarządu SONETA sp. z o.o.,
Tomasz Janas – ekspert z zakresu informatyki i bezpieczeństwa IT, audytor RODO.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego „Biura rachunkowe w dobie cyfryzacji”

Do czysto organizacyjnych problemów z jakimi zmagają się biura rachunkowe odnieśli się w..panelu dyskusyjnym “Bieżące problemy i perspektywy funkcjonowania biur rachunkowych”:
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Stanisław Hońko - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP, profesor Uniwersytetu
Szczecińskiego,
Liliana Czak-Żukowska – właścicielka biura rachunkowego,
Martyna Pożarowska – prawnik, księgowa, zarządzająca kancelarią podatkową,
Jadwiga Godlewska - doradca podatkowy, biegły rewident, prezes Regionalnej Rady
PIBR w Warszawie,
Elżbieta Woźnicka – prezes zarządu firmy świadczącej usługi prowadzenia ksiąg
rachunkowych,
Elżbieta Młynarska-Wełpa - specjalista w zakresie prawa pracy i rozliczania świadczeń dla pracowników.

Liliana
Czak-Żukowska

Aneta Lech i Elżbieta Młynarska-Wełpa – uczestniczki panelu dyskusyjnego
„Bieżące problemy i perspektywy funkcjonowania biur rachunkowych”

Ważnym punktem programu konferencji była dyskusja poświęcona cienkiej granicy miedzy
usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych a doradztwem podatkowym. Do dyskusji
zaproszeni zostali przedstawiciele różnych organizacji tak aby głosy całego środowiska były
reprezentowane. Szukano kompromisu we wzajemnym poszanowaniu i współpracy i dyskutowano o regulacji działalności biur rachunkowych.
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9. Konferencja online z okazji Dnia Księgowego
Od 14 lat Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce świętuje
Dzień Księgowego organizując dla swoich członków konferencje wypełnione zarówno
wykładami merytorycznymi poruszającymi najważniejsze aktualne zagadnienia, jak i dyskusjami nad kwestiami istotnymi dla całego środowiska księgowych.

9 czerwca
2021 r.

Konferencja online pod hasłem: „Wyzwania stojące przed księgowymi
w.dobie globalizacji, cyfryzacji oraz pandemii”.
Tegoroczna formuła wydarzenia, moderowanego przez Panią Anetę Lech,
została rozszerzona – wzięli w nim udział członkowie Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce z całego kraju, nie tylko z Warszawy.

Paneliści konferencji:
Pani Joanna Podkówka-Sędek – wykładowca Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dyrektor finansowy/główna księgowa w firmie produkcyjnej – poprowadziła wykład
nt.:..„Wpływ wprowadzanych zmian w prawie gospodarczym na funkcjonowanie jednostek gospodarczych”.

Pani Marta Kostrzewa – biegły rewident, prowadząca kancelarię finansów
i rachunkowości, wykładowca na szkoleniach organizowanych przez SKwP
– poprowadziła wykład nt.: „Trendy w rachunkowości wynikające z postępującej cyfryzacji oraz okresu pandemii”.

Oba wykłady były niezwykle interesujące jednak największe emocje wzbudził panel dyskusyjny poświęcony przyszłości zawodu księgowego, do którego zaproszono przedstawicieli
różnych środowisk – księgowych, biur rachunkowych, pracodawców, a także regulatora
publicznego. Padło wiele zasadniczych pytań – o efekty przeprowadzonej w 2014 roku deregulacji zawodu księgowego, o potrzeby zdefiniowania zawodu księgowego i wprowadzenia
jakiejś formy jego regulowania, o granice między usługami księgowymi a doradztwem
podatkowym, jak i zapewnień zarówno ze strony Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
jak..i.przedstawicieli Ministerstwa Finansów – o gotowości do..współpracy, do rozmów nad
konkretnymi problemami i..propozycjami ich rozwiązania. W dyskusji moderowanej przez
Pana Leszka Lewandowicza - doradcę podatkowego, sekretarza Zarządu Głównego SKwP,
udział wzięli:
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Leszek Lewandowicz – doradca podatkowy, Sekretarz Zarządu Głównego
SKwP

Agnieszka Stachniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Efektywności
Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów

Aneta Lech – prawnik, doradca podatkowy, Przewodnicząca Komisji Biur
Rachunkowych działającej przy Zarządzie Głównym SKwP

Zbigniew Żurek – wiceprezes Business Centre Club, przedstawiciel
środowiska przedsiębiorców

Jerzy Koniecki – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce i Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP
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10. Władze Oddziału Okręgowego w Warszawie
kadencja 2019 - 2022
10.1 Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie
Jerzy Koniecki

Agnieszka Gajewska

Agnieszka Cicha

Małgorzata Mazurkiewicz

Andrzej Skórzewski

Jadwiga Godlewska

Elżbieta Młynarska-Wełpa

Adam Kęsik

Maria Rasińska

Katarzyna Tomala

Elżbieta Woźnicka

Andrzej Tyburski

Irena Krupińska

Leszek Marciniuk

PR E ZE S Z A R Z Ą DU

W ICE PR EZ ES Z A R Z Ą D U D S . SZ KO L ENI A

SK AR B N I K Z A R Z Ą DU

CZŁO N E K Z A R Z Ą DU
CZŁO N E K Z A R Z Ą DU

CZŁO N E K Z A R Z Ą DU

PR E ZE S OD DZ I A ŁU W P ŁO C KU

WI CEP R EZES ZA R ZĄ D U D S. ORG A NI ZACJI

SEK R ETA R Z ZA R ZĄ D U

CZŁONEK ZA R ZĄ D U

CZŁONEK ZA R ZĄ D U
CZŁONEK ZA R ZĄ D U

P R EZES OD DZI A ŁU W CI ECHA NOWI E

P R EZES OD DZI A ŁU W SI ED LCACH

Członkowie Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

10.2 Okręgowa Komisja Rewizyjna
Henryka Makowska

Wanda Wojas

Teresa Fołta

Janina Kozakiewicz

PR ZE WO D N I C Z ĄC Y

CZŁO N E K

WI CEP R ZEWOD NI CZĄCY

CZŁONEK
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Agata Matyjasek

Irena Morawska

CZŁO N E K

CZŁONEK

Wiesława Nahorniak
CZŁO N E K

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

10.3 Okręgowy Sąd Koleżeński
Maria Marek

Cezary Pieńkosz

Piotr Głogowski

Aneta Lech

Beata Molenda-Zaleska

Krystyna Raczyńska-Styczek

Grzegorz Tomala

Katarzyna Zasiewska*

PR ZE WO DN I C Z ĄC Y

CZŁO N E K

CZŁO N E K

CZŁO N E K

WI CEP R ZEWOD NI CZĄCY

CZŁONEK

CZŁONEK

CZŁONEK

* W dniu 28 czerwca 2019 roku Pani Katarzyna Zasiewska złożyła rezygnację z funkcji członka Okręgowego Sądu
w Warszawie SKwP w związku z uzyskaniem przez Nią mandatu członka Zarządu Głównego. Złożona rezygnacja spowodowała konieczność uzupełnienia składu osobowego Sądu zgodnie z zapisami art. 20 ust. 2 i 3 Statutu. W związku z tym podczas zebrania w dniu 27 sierpnia 2019 roku Sąd dokonał kooptacji składu i wybrał
do.składu Panią Beatę Molendę – Zaleską.

10.4 Komisja ds. Szkoleń i Wydawnictw
Ewa Komorowska

Małgorzata Trentowska

Dorota Nieborek

Monika Chodoń

PR ZE WO DN I C Z ĄC Y

SE K R E TAR Z

WI CEP R ZEWOD NI CZĄCY

CZŁONEK
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Marta Czupryńska-Kociszewska

Beata Molenda-Zaleska *

CZŁO N E K

CZŁONEK

Sławomir Pawłowski

Krystyna Raczyńska-Styczek

Aldona Salamon

Wanda Wojas

CZŁO N E K

CZŁO N E K

CZŁONEK

CZŁONEK

Katarzyna Zasiewska
CZŁO N E K

* W dniu 13 września 2021 roku Pani Beata Molenda-Zaleska złożyła rezygnację z funkcji sekretarza Komisji
ds...Szkoleń i Wydawnictw. Skład komisji został uzupełniony o Panią Dorotę Nieborek, której powierzono
funkcję sekretarza Komisji ds. Szkoleń i Wydawnictw.

10.5 Komisja ds. Członkowskich
Elżbieta Woźnicka

Aleksandra Gwiazdowska

Barbara Dudziec

Liliana Czak-Żukowska

Kazimierz Jankowski

Magdalena Kozak

Emilia Machnacka

Renata Mościcka

Anna Pilichowska

Grażyna Wróblewska

PR ZE WO D N I C Z ĄC Y

SE K R E TA R Z

CZŁO N E K

CZŁO N E K

CZŁO N E K

WI CEP R ZEWOD NI CZĄCY

CZŁONEK

CZŁONEK

CZŁONEK

CZŁONEK

Dorota Zielińska
CZŁO N E K

10.6 Komisja Konsultacyjna
Adam Kęsik

Henryka Makowska

Maria Marek

Sebastian Chochół

Teresa Fołta

Magdalena Giedrojć - Juraha

Łukasz Marek Godlewski

Ewa Góreczna

Marta Kostrzewa

Aneta Lech

Magdalenia Maksymiuk

Elżbieta Młynarska - Wełpa

PR ZE WO D N I C Z ĄC Y

SE K R E TA R Z

CZŁO N E K

CZŁO N E K

CZŁO N E K

CZŁO N E K

WI CEP R ZEWOD NI CZĄCY

CZŁONEK

CZŁONEK

CZŁONEK

CZŁONEK

CZŁONEK
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Renata Mościcka

Barbara Rafalska

Jarosław Sekita

Ewa Skórzewska

Elżbieta Stepaniuk

Julita Szukała

CZŁO N E K

CZŁONEK

Marcin Świerżewski

Grzegorz Tomala

Aneta Wilk-Łyś

Elżbieta Wiślicka *

CZŁO N E K

CZŁO N E K

CZŁO N E K

CZŁO N E K

CZŁONEK

CZŁONEK

CZŁONEK
CZŁONEK

* W dniu 25 maja 2021 roku Pani Elżbieta Wiślicka zrezygnowała z prac w Komisji Konsultacyjnej. Skład osobowy
Komisji uzupełniono o dwie osoby – Panią Renatę Mościcką oraz Panią Elżbietę Stepaniuk.

10.7 Komisja Egzaminacyjna
Paweł Przedpełski

Maria Rasińska

Magdalena Liber

Elżbieta Młynarska - Wełpa

Jadwiga Godlewska

Grzegorz Klusek

Angelika Patrycja Marciniak

Cezary Pieńkosz

Dorota Połaska

Ewa Skórzewska *

Andrzej Skórzewski

Katarzyna Tomala

PR ZE WO DN I C Z ĄC Y

W ICE PR Z EWO D N I C Z ĄC Y

CZŁO N E K

CZŁO N E K

CZŁO N E K

CZŁO N E K

WI CEP R ZEWOD NI CZĄCY

SEK R ETA R Z

CZŁONEK

CZŁONEK

CZŁONEK
CZŁONEK

* W dniu 25 czerwca 2021 roku Pani Ewa Skórzewska zrezygnowała z prac w Komisji Egzaminacyjnej.
Skład komisji został uzupełniony o Pana Andrzeja Skórzewskiego.

10.8 Zarząd Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych
Elżbieta Woźnicka

Wiesława Nahorniak

Ewa Komorowska

Małgorzata Pyrc

Anna Socha*

Iwona Szarota

PR E ZE S Z A R Z Ą D U

SE K R E TAR Z Z A R Z Ą D U

CZŁO N E K Z A R Z Ą DU

WI CEP R EZES ZA R ZĄ D U

CZŁONEK ZA R ZĄ D U

CZŁONEK ZA R ZĄ D U

* W związku z rezygnacją Pani Anny Sochy z funkcji Członka Zarządu Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych
skład Zarządu został uzupełniony o Panią Małgorzatę Pyrc.
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10.9 Zarząd Koła Członkowskiego Spółek
Agnieszka Gajewska

Aleksandra Gwiazdowska

Henryka Makowska

Sebastian Chochół

PR E ZE S Z A R Z Ą DU

WI CEP R EZES ZA R ZĄ D U

SE K R E TAR Z Z A R Z Ą DU

CZŁONEK ZA R ZĄ D U

Małgorzata Trentowska
CZŁO N E K Z A R Z Ą DU

10.10 Zarząd Koła Członkowskiego Instytutów Naukowo – Badawczych
Barbara Dudziec

Izabela Krzyżanowska

PR E ZE S Z A R Z Ą DU

WI CEP R EZES ZA R ZĄ D U

Jadwiga Łęczycka

SE K R E TAR Z Z A R Z Ą DU

10.11 Zarząd Koła Członkowskiego w Ostrołęce
Barbara Dobkowska

Ewa Łukowska

PR E ZE S Z A R Z Ą DU

WI CEP R EZES ZA R ZĄ D U

Kazimierz Jankowski
SE K R E TAR Z Z A R Z Ą DU

10.12 Zarząd Koła Członkowskiego w Płońsku
Arkadiusz Dziełakowski

Katarzyna Archutowska

PR E ZE S Z A R Z Ą DU

WI CEP R EZES ZA R ZĄ D U

Emilia Machnacka

SE K R E TAR Z Z A R Z Ą DU

10.13 Zarząd Koła Członkowskiego TMF Poland
Magdalena Kozak

Agnieszka Kwaśniak

PR E ZE S Z A R Z Ą DU

WI CEP R EZES ZA R ZĄ D U

Agnieszka Nowocień
SE K R E TAR Z Z A R Z Ą DU

10.14 Zarząd Oddziału w Ciechanowie
Andrzej Tyburski

Stefania Pariaszewska

Grażyna Wróblewska

Elżbieta Bojko

PR E ZE S Z A R Z Ą D U

SEK R ETA R Z ZA R ZĄ D U

SK AR B N I K Z A R Z Ą DU

CZŁONEK ZA R ZĄ D U

48

10.15 Zarząd Oddziału w Płocku
Irena Krupińska

Elżbieta Nakwaska

Anna Pilichowska

Joanna Giszczak

PR E ZE S Z A R Z Ą DU

SK AR B N I K Z A R Z Ą DU

SEK R ETA R Z ZA R ZĄ D U

CZŁONEK ZA R ZĄ D U

Grażyna Golat

CZŁO N E K Z A R Z Ą DU

10.16 Zarząd Oddziału w Siedlcach
Leszek Marciniuk

Irena Furmanek

Renata Mościcka

Maria Leszczyńska

PR E ZE S Z A R Z Ą DU

SK AR B N I K Z A R Z Ą DU

SEK R ETA R Z ZA R ZĄ D U

CZŁONEK ZA R ZĄ D U

Agnieszka Łukasiewicz
CZŁO N E K Z A R Z Ą DU
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11. Prezydia klubów funkcjonujących w strukturze
Oddziału Okręgowego w Warszawie
11.1 Prezydium Klubu Seniora (kadencja 2020 – 2023)
Ryszard Dudkiewicz

Tadeusz Naumiuk

Bożena Skorupska

Marianna Wójtowicz

PR ZE WODN I C Z ĄC Y

CZŁO N E K

CZŁONEK

CZŁONEK

11.2 Prezydium Klubu Biegłych Sądowych (kadencja 2020 – 2023)
Barbara Natorska-Zieniuk
PR ZE WODN I C Z ĄC Y

Józef Kuszneruk

WI CEP R ZEWOD NI CZĄCY

Elżbieta Marszałek
CZŁO N E K

11.3 Prezydium Klubu Biegłych Rewidentów
Leszek Marciniuk

Marta Kostrzewa

Elżbieta Wiślicka

Ewa Góreczna

PR ZE WO DN I C Z ĄC Y

SE K R E TA R Z

WI CEP R ZEWOD NI CZĄCY

CZŁONEK

Aneta Wilk-Łyś
CZŁO N E K

11.4 Prezydium Klubu nauczycieli przedmiotów ekonomicznych
(kadencja 2020 – 2023)
Andżelika Patrycja Marciniak
PR ZE WO DN I C Z ĄC Y

Bożena Czapkiewicz

WI CEP R ZEWOD NI CZĄCY

Joanna Śliżewska
SE K R E TA R Z

11.5 Prezydium Klubu Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych
Jerzy Więch

PR ZE WO DN I C Z ĄC Y

Józef Kuszneruk

WI CEP R ZEWOD NI CZĄCY

Elżbieta Wiślicka
SE K R E TA R Z
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12. Pracownicy Biura Zarządu Oddziału Okręgowego
w Warszawie (stan na dzień 31 sierpnia 2021 roku)
Paweł Przedpełski

Ilona Hübner

Magdalena Liber

Grzegorz Klusek

Dorota Połaska

Agnieszka Koślińska

Sylwia Polesiak

Krzysztof Żelazowski

Dorota Kalinowska

Justyna Wasek

Karolina Gębska

Agnieszka Kanigowska (urlop rodzicielski)

Ewa Mielnicka

Marek Węcowski

Klaudia Afeltowicz

Tomasz Filip

Patrycja Grodzicka

Izabela Jurczak

Teresa Lepieszka

Anna Orzełek (urlop rodzicielski)

Anna Sitarek

Serafina Sobczak

Jacek Dobczyński

Sylwia Jaworska

Beata Jerczyńska

Monika Kazimierczuk

Beata Konowalik

Julia Koślińska

Mirosław Krupiński

Monika Makowska

Wioleta Snopek

Paweł Zgorzałek

DY R E K TO R B I U R A

K IE ROW N I K DZ I A ŁU SZ KO L EN I A

K IE ROW N I K DZ I A ŁU O RGA N I Z AC JI

ZAST Ę PC A GŁÓW N EGO KS I ĘGOW EGO

REWIDENT DS. KADR, PŁAC I KSIĘGOWOŚCI

STAR SZY I N S P EK TO R

STAR SZY I N S P EK TO R DS . SZ KO L EŃ

IN SPE K TO R DS . SZ KO L EŃ

IN SPE K TO R DS . KS I ĘGOWO Ś C I

IN SPE K TO R DS . SZ KO L EŃ

IN SPE K TO R DS . SZ KO L EŃ I O RGA N I ZACJI

R E F E R E N T DS . A D MI N I ST R AC JI

R E F E R E N T DS . A D MI N I ST R AC JI

R E F E R E N T DS . SZ KO L EŃ

R E F E R E N T DS . A D MI N I ST R AC JI

R E F E R E N T DS . SZ KO L EŃ I O RGA N I Z ACJI

G ŁÓWNY KSI ĘG OWY

K I EROWNI K DZI A ŁU A D MI NI STR ACJI

ZASTĘP CA K I EROWNI K A DZI A ŁU SZKOLENI A

ZASTĘP CA K I EROWNI K A DZI A ŁU A D MI NI STR AC JI

R EWI D ENT D S. SZKOLEŃ

STARSZY INSPEKTOR DS. SZKOLEŃ I ORGANIZACJI

STA R SZY I NSP EK TOR D S. A D MI NI STR ACJI

I NSP EK TOR D S. ORG A NI ZACJI I SZKOLEŃ

I NSP EK TOR D S. P ROMOCJI

I NSP EK TOR D S. SZKOLEŃ

I NSP EK TOR D S. KSI ĘG OWOŚCI

R EF ER ENT D S. SZKOLEŃ

R EF ER ENT D S. SZKOLEŃ

R EF ER ENT D S. SZKOLEŃ I ORG A NI ZACJI

R EF ER ENT D S. SZKOLEŃ I ORG A NI ZACJI

R EF ER ENT D S. A D MI NI STR ACJI
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Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Warszawie

ul Płocka 17 lok. 25, 01-231 Warszawa
tel. (22) 862 52 96, 862 52 93
e-mail: biuro@skp-ow.com.pl, szkolenie@skp-ow.com.pl

