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Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   

 105 lat tradycji 

 26 oddziałów okręgowych 

 Ponad 60 tys. osób przeszkolonych  

 Członek IFAC od 1989 r. (IFAC nakłada na swoich członków obowiązek 
przestrzegania Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych (MSE). 
Zgodnie ze statutem tej organizacji, celem IFAC jest „światowy rozwój  
i podniesienie rangi zawodu księgowych zgodnie z ujednoliconymi 
standardami w celu świadczenia usług na wysokim poziomie na rzecz 
interesu publicznego)  

 Ponad 22 tys. członków zwyczajnych i 4 tys. wspierających 
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Szkolenia - podstawy prawne  

 Ustawa z 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty  
 

 Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego 
 

 Rozporządzenie MEN z 6 lutego 2006 roku w sprawie 
uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych  
 

 Kursy 
 Seminaria 
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Wymogi dotyczące dokumentacji 
szkoleniowej  

 Zaświadczenie o wpisie placówki do ewidencji, 

 Statut placówki, 

 Programy nauczania stosowane przez placówkę, 

 Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry dydaktycznej, 

 Dokumentacja związana z wewnętrznym nadzorem pedagogicznym,  

 Dziennik zajęć, 

 Rejestr wydawanych zaświadczeń  
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Programy nauczania  

 

 Przygotowane centralnie  

 

 Aktualizacja co roku  

 

 Komisja ds. szkolenia i wydawnictw 
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Wykładowcy – kompetencje  

 

 Pracownicy dydaktyczni 

 

 Praktycy (biegli rewidenci, doradcy podatkowi) 

 

 Szkolenia dla wykładowców 
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Nadzór pedagogiczny  
 
 
 Wewnętrzny  
 
 Ankiety ewaluacyjne 
 Obserwacje (hospitacje)  
 

 Zewnętrzny  
 
 Kontrola dokumentacji szkoleniowej przez 

Kuratorium  
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Posiadane certyfikaty jakości usług  
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Ścieżka edukacyjna SKwP 

 

Cztery poziomy kształcenia przygotowujące do zdobycia kwalifikacji*  
 

 Stopień I    – księgowy [80h] 

 Stopień II   – specjalista ds. rachunkowości [200h] 

 Stopień III  – główny księgowy [180h] 

 Stopień IV  – dyplomowany księgowy [160h] 
 

Łącznie 620 godzin nauki [około 3-4 lat] 

* oparte na MSE  
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Liczba osób uczestniczących na 
kursach w ścieżce certyfikacji w 2011 r.  

238

4802

1828
4750

I stopień - kurs podstaw rachunkowości 
II stopień -specjalista ds.rachunkowości 
III stopień - główny księgowy
IV stopień - dyplomowany księgowy 
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Egzaminy 
 

Poziom „centralny” – centralna komisja egzaminacyjna 

Dyplomowany księgowy (IV) 

Poziom „okręgowy” – okręgowe komisje egzaminacyjne 

Księgowy (I) Specjalista ds. 
rachunkowości (II) 

Główny księgowy 
(III) 
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Procedura certyfikacji 

 
  

 zgodna z rozporządzeniem MEN (załącznik 1 i załącznik 2), 

 proces uzyskiwania kwalifikacji zawodowych podlega nadzorowi 
pedagogicznemu kuratoriów oświaty, 

 większość kursów uzyskała akredytację kuratoriów oświaty; 
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Regulacja obowiązku Ustawicznego 
Doskonalenia Zawodowego 

   

IFAC wymaga od organizacji członkowskich stosowania zasad zawartych  
w MSE:  

 
 Szczegółowe zasady UDZ określa MSE 7 „Ustawiczny rozwój zawodowy” 

 

 

 
 Zasady UDZ w SKwP określa Uchwała nr  732/110/2009 Zarządu Głównego 

SKwP z dnia 20 lipca 2009  w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany 
księgowy” oraz: 
 

 Regulamin systemu ustawicznego doskonalenia zawodowego - Załącznik nr 2  
do uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego SKwP z  20 lipca 2009 r. 

  

 

 

obowiązek UDZ ma zastosowanie do wszystkich 
 dyplomowanych księgowych 
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Szkolenia i system nadzoru UDZ 
 
 

Szkolenia  

 
 z rachunkowości i finansów,   
 audytu wewnętrznego,  
 zarządzania i kadr,  
 płac i ubezpieczeń,  
 podatków i ceł,  
 prawa gospodarczego i zarządzania,  
 oraz systemów informatycznych dla rachunkowości,  
 etyki zawodowej. 

Nad przestrzeganiem obowiązku UDZ czuwa Sąd Koleżeński. 

Szkolenia prowadzone przez SKwP oraz jednostki akredytowane  

przez SKwP. 
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Kodeks zawodowej etyki  
w rachunkowości 

 
 

 jest zbiorem zasad i wytycznych codziennego postępowania 
zawodowego, 

 służy tym, którzy zdecydowali się wykonywać zawód księgowego, 

 pełni funkcję informacyjną (profesja wypracowała zasady 
zapewniające wykonywanie pracy w sposób rzetelny, 
profesjonalny i odpowiedzialny). 
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Dziękuję za uwagę 
 

 

 

 



Projekt systemowy „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych 
wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji  
dla uczenia się przez całe życie” 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
 
Instytut Badań Edukacyjnych 
Biuro Projektu Krajowych Ram Kwalifikacji 
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa 
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