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Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
Oddział Okręgowy w Warszawie 
 

Działamy 
dla Księgowych 
od 1907r. 

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
jest członkiem Międzynarodowej 
Federacji Księgowych (IFAC) 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Odział Okręgowy w Warszawie zaprasza  
 członków Oddziału do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym nt. 

 

„KSeF – nowa era w księgowości czy tylko niewielka zmiana” 
 

4 kwietnia 2023 roku, godz. 12:00 – 16:00 

 

w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP  

 przy ulicy Płockiej 17 lok. 25 

_____________________________________ 

 

Współorganizatorem wydarzenia jest Komisja Biur Rachunkowych działająca  

przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

_____________________________________ 

 

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie niesie za sobą wprowadzenie w Polsce 
obligatoryjnego systemu wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur)  
za pośrednictwem Krajowego Systemu Elektronicznych Faktur (KSeF), Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie organizuje w ramach działalności 
statutowej spotkanie informacyjne dla członków SKwP z udziałem przedstawicieli MF, 
ekspertów SKwP oraz dostawców narzędzi informatycznych, na którym wspólnie 
będziemy zastanawiać się jak przygotować się do wdrożenia e-faktur. 

 

Z punktu widzenia księgowych obsługa faktur ustrukturyzowanych (wystawianych  
i otrzymywanych w KSeF) powinna być znacznie mniej pracochłonna. Korzystający  
ze zintegrowanych z systemem państwowym programów finansowo-księgowych będą 
mogli przetwarzać je w sposób zautomatyzowany, bez konieczności ich digitalizacji  
lub ręcznego wprowadzania danych z fizycznych faktur do systemu. Jednak przygotowania 
do wdrożenia e-faktury wymagają wielu zmian o charakterze organizacyjnym, 
merytorycznym i mentalnym. 

 

Podczas spotkania przedstawiony zostanie projekt nowelizacji ustawy wprowadzającej 
obligatoryjny KSeF, a przedstawiciele MF przedstawią punkt widzenia administracji 
skarbowej na ten projekt. Zapytamy ich także o kwestie wywołujące największe 
kontrowersje wśród księgowych. 

 

 Ponieważ e-faktura wymagać będzie zastosowania odpowiednich narzędzi  
 informatycznych, także do komunikacji pomiędzy obecnie funkcjonującymi  
 w księgowości programami, przedstawiciele firm informatycznych przedstawią nam  
swoje pomysły na funkcjonowanie e-faktury i elektroniczny obieg dokumentów. 
Zapytamy ich o to jak będzie wyglądało ich wsparcie dla księgowych w tym projekcie. 

 



Całość poprowadzą eksperci SKwP, którzy przedstawią zarówno kwestie merytoryczne związane z samymi  
e-fakturami, jak również ich wpływ na prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych. Ważnym elementem tego 
spotkania będzie także kwestia wdrożenia e-faktury przez klientów biur rachunkowych i kwestia samego 
przygotowania biura rachunkowego na KSeF. 

 

 AGENDA WYDARZENIA: 

I. KSeF – prezentacja przedstawicieli Ministerstwa Finansów 

1. Czym jest, jakie są cele i założenia projektu, korzyści i zagrożenia bezpieczeństwo danych - Tomasz Krzysztof 

Rogowski – Kierownik Projektu Krajowy System e-Faktur w MF  

2. Korzyści obligatoryjnego KSeF oraz zakres prawny projektu, w tym od kiedy i dla kogo będzie obowiązywał, 

jakie zmiany przyniesie projekt nowelizacji ustawy - Anna Mytyk - Zastępca Dyrektora Departament Podatku 

od Towarów i Usług w MF 

3. Prezentacja bezpłatnych narzędzi informatycznych MF, w tym służących do nadawania uprawnień w KSeF 

oraz do wystawiania faktur w KSeF - Krzysztof Rogowski – Kierownik Projektu Krajowy System e-Faktur w MF  

II. „Jak przygotować firmę do KSeF” – Agnieszka Gajewska - biegły rewident, wykładowca, Wiceprezes Zarządu 

Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP: 

1. Wdrożenie KSeF a zmiany organizacyjne w jednostkach – planowanie, drogi wyboru 

2. Problem z dokumentacją będącą podstawą wystawienia faktury (dokumentacja towarzysząca)  

– procedury, udostępnienie własnej platformy  

3. Automatyzacja pobierania faktur z KSeF a procedury obiegu i akceptacji zakupów (rozliczanie zaliczek, 

rozliczanie podróży służbowych itp.) 

III. „Jak przygotować biuro rachunkowe do KSeF” – Aneta Lech – doradca podatkowy, prawnik, wykładowca, 

Przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 

1. Rola biura rachunkowego w KSeF i możliwe rodzaje upoważnień 

2. Procedury obiegu dokumentów pomiędzy KSeF, klientem biura i biurem rachunkowym – możliwe koncepcje, 

planowanie dobrych i bezpiecznych rozwiązań 

3. Odpowiedzialność i bezpieczeństwo biura rachunkowego  

IV. Dyskusja, odpowiedzi na pytania  

V. Prezentacja narzędzi wspierających systemy finansowo – księgowe w zakresie komunikacji z KSeF  

oraz komunikacji wewnętrznej / zewnętrznej z kontrahentami 

 

 
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o zgłaszanie się mailowo na adres: 
asitarek@skp-ow.com.pl lub mmakowska@skp-ow.com.pl  

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.: 726 030 972, 609 996 077, 609 996 079 

 

 

 

Przewodnicząca  
Komisji Biur Rachunkowych  

przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 

 Prezes Zarządu  
Oddziału Okręgowego w Warszawie 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

   

/-/ Aneta Lech  /-/ Jerzy Koniecki 
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