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Dlaczego warto wybrać SKwP?
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Doświadczona kadra
Wykładowcami  SKwP  są  praktycy:  księgowi,   doradcy   podatkowi, 
specjaliści ds. kadr i  płac i  biegli rewidenci, którzy dzielą się nie tylko 
swoją  szeroką  wiedzą,  ale  również  doświadczeniami  z  codziennej 
pracy.

Szeroka gama szkoleń i kursów
SKwP   prowadzi   kursy   oraz  szkolenia   z   zakresu   rachunkowości, 
podatków i płac. 

Profesjonalizm
Autorskie   programy   kursów   i   szkoleń   oraz   wysoki   poziom   ich 
prowadzenia,    a    także    profesjonalnie    przygotowane   materiały 
szkoleniowe   od  lat  plasują  Stowarzyszenie  Księgowych  w   Polsce 
w  czołówce  rankingów  organizacji   zajmujących  się   działalnością 
szkoleniową. 

Tradycja
Stowarzyszenie   Księgowych  w  Polsce  jest  najstarszą  i  największą 
polską      organizacją      zrzeszającą      przedstawicieli      środowiska 
zawodowego związanego z rachunkowością.  SKwP może poszczycić 
się ponad 110-letnią historią. 

Prestiż 
Uczestnicy    kursów   otrzymują    po    ich    zakończeniu   certyfikaty 
potwierdzające  posiadane  kwalifikacje  zawodowe wydawane przez 
Stowarzyszenie  Księgowych  w  Polsce  jako  organizację  zawodową, 
członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

System certyfikacji zawodu księgowego
SKwP  stworzył  system  certyfikacji zawodu księgowego obejmujący 
4-stopniową  ścieżkę  edukacyjną  kończącą się prestiżowym tytułem 
Dyplomowanego Księgowego.
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                                                                          Ostrołęka, wrzesień 2021 roku 

Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie      Księgowych      w      Polsce      Oddział     Okręgowy    
w  Warszawie  Centrum  Edukacji  Zawodowej  pragnie   przedstawić 
ofertę    kursów   zaplanowanych   do   realizacji   w  naszej   placówce 
w Ostrołęce  w  roku    szkolnym  2021/2022. 

Naszą ofertę kierujemy szczególnie do osób planujących: 
• zdobyć   lub   podnieść   swoje   kwalifikacje   w   obrębie  zawodów:
  księgowy,   specjalista   ds.    rachunkowości    oraz    specjalista    ds. 
  wynagrodzeń. 
• zdobyć     lub      zaktualizować      posiadaną     wiedzę     z      zakresu 
  rachunkowości,  finansów,  płac,  prawa  podatkowego,  prawa pracy 
  i prawa gospodarczego. 

Jednocześnie   z   satysfakcją  informujemy,  że   Mazowiecki   Kurator 
Oświaty   w   Warszawie   wydał   decyzję   o   przyznaniu   akredytacji  
na   organizowane   przez  naszą  placówkę   kursy,   które   określone 
zostały    w    jej    treści.    Akredytacja     ta    stanowi    potwierdzenie   
spełniania    przez    naszą    placówkę    określonych    w    przepisach   
prawa    wymogów   i   gwarancji    wysokiej   jakości   prowadzonego 
procesu  kształcenia.  Liczymy,   że   proponowane   przez   nas   kursy 
spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

  Z poważaniem

Za placówkę kształcenia ustawicznego                                 Za organ prowadzący                                 

Wiceprezes Zarządu
Oddziału Okręgowego 

w Warszawie
Stowarzyszenie Księgowych 

       w Polsce           

Paweł Przedpełski                                  Agnieszka Cicha                                  Jerzy Koniecki                                

Prezes Zarządu
Oddziału Okręgowego 

w Warszawie
Stowarzyszenie Księgowych 

w Polsce   

Dyrektor Placówki
Stowarzyszenie Księgowych 

w Polsce
Oddział Okręgowy w Warszawie

   Centrum Edukacji Zawodowej          



KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI
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Celem  kształcenia  jest  teoretyczne  i  praktyczne przygotowanie uczestnika 
do  wykonywania zawodu:  księgowy (kod zawodu 331301),  który  ujęty  został     
w   klasyfikacji   zawodów  i   specjalności,  wprowadzonej   rozporządzeniem  
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 115. 

Uczestnikami    kursu    powinny   być   osoby,   będące   absolwentami   szkół 
średnich  oraz  wyższych  o  profilu   innym   niż  ekonomiczny,   zamierzające 
zdobyć   podstawowe   wiadomości   z   zakresu   rachunkowości.    Osoby    te 
powinny   posiadać  umiejętność  obsługi komputera. 

Tematyka kursu obejmuje: 
•ogólne zasady księgowości z elementami prawa podatkowego, 
•podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw. 

Program  kursu obejmuje  82  godziny  dydaktyczne,  w  tym  2   godziny  
egzaminu wewnętrznego.  Ramowy program kursu uzyskał rekomendację 
Rady Pracodawców SKwP. 

Uczestnicy  kursu  mogą  uzyskać  certyfikat  księgowego  z potwierdzeniem 
posiadania   kwalifikacji    zawodowych   wydawany    przez    Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce, jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej 
Federacji Księgowych (IFAC).

Planowany termin rozpoczęcia kursu:  23 października 2021 roku

Tryb prowadzonych zajęć:  soboty i niedziele w godz. 9:00 - 16:00
                                                               (dwa weekendy w miesiącu)

Wykładowca:  Barbara Parzych

Koszt  uczestnictwa  wraz   z    materiałami  szkoleniowymi  i   wpisowym 
wynosi 1.620,- zł   od   osoby   (dla   członków   Stowarzyszenia – 1.458,- zł, dla   
osób   kontynuujących   naukę,   nie   będących    członkami   Stowarzyszenia 
– 1.539,- zł).  Przy   zapisie   wymagana  jest  wpłata  wpisowego w   wysokości   
120,00 zł, o którą pomniejszona jest powyższa cena.



KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH 
(BILANSISTÓW) - SPECJALISTÓW DS. 

RACHUNKOWOŚCI
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Celem  kształcenia  jest  teoretyczne  i  praktyczne przygotowanie uczestnika  
do wykonywania zawodu: specjalista  ds. rachunkowości  (kod zawodu 24113), 
który   został   ujęty  w  klasyfikacji  zawodów  i   specjalności   wprowadzonej    
rozporządzeniem   Ministra  Pracy  i   Polityki   Społecznej   z  dnia  7  sierpnia 
2014 roku Dz. U. poz. 1145. 

Uczestnikami  kursu  powinny  być  osoby  zamierzające  zdobyć wiadomości   
niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości,  które  są  
absolwentami   szkół   średnich   lub   wyższych   o    profilu    ekonomicznym 
lub innym,  posiadające  wiedzę  z  zakresu podstaw rachunkowości. 

Tematyka kursu obejmuje: 
• rachunkowość    finansową,     rachunek     kosztów     i     wyników     oraz 
  sprawozdawczość finansową,  
• encyklopedię prawa, 
• wybrane zagadnienia z prawa podatkowego. 

Program kursu obejmuje  200 godzin dydaktycznych,  w  tym  4  godziny 
egzaminu  wewnętrznego.  Ramowy program kursu uzyskał rekomendację 
Rady Pracodawców SKwP. 
 
Uczestnicy  kursu  mogą  uzyskać  certyfikat  specjalisty   ds.   rachunkowości 
z   potwierdzeniem   posiadania  kwalifikacji  zawodowych  wydawany   przez 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako  organizację   zawodową,   członka   
Międzynarodowej   Federacji Księgowych (IFAC).

Planowany termin rozpoczęcia kursu:  23 października 2021 roku

Tryb prowadzonych zajęć:  soboty i niedziele w godz. 9:00 - 16:00
                                                          (dwa weekendy w miesiącu)

Wykładowcy:  Ewa Łukowska,  Sławomir Pawłowski,  Konrad Kamiński

Koszt   uczestnictwa   wraz   z   materiałami  szkoleniowymi  i  wpisowym 
wynosi  3.620,- zł  od  osoby  (dla  członków  Stowarzyszenia  – 3.258,- zł,  dla 
osób  kontynuujących   naukę,    nie    będących    członkami   Stowarzyszenia 
– 3.439,- zł). Przy  zapisie  wymagana   jest   wpłata  wpisowego  w  wysokości  
250,00 zł, o którą pomniejszona jest powyższa cena.



KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE"
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Celem   kształcenia    jest   teoretyczne   i   praktyczne    przygotowanie    jego 
uczestników  do  wykonywania  zawodu:  specjalisty  ds.  wynagrodzeń  (kod 
zawodu  242310),  który  został  ujęty  w  klasyfikacji  zawodów  i  specjalności 
wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 
sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. 

Uczestnikami  kursu   powinny   być   osoby,   które   są   absolwentami   szkół 
średnich  oraz  wyższych  o  profilu  ekonomicznym  lub innym, zamierzające 
zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac. 

Tematyka kursu obejmuje: 
•prawo pracy, 
•naliczanie wynagrodzeń, 
•płace, 
•ubezpieczenia społeczne, 
•świadczenia z ubezpieczenia społecznego, 
•podatek dochodowy od osób fizycznych, 
•międzynarodowe prawo podatkowe w zakresie dochodów osobistych, 
•program PŁATNIK. 

Program  kursu  obejmuje  132  godziny  dydaktyczne,  w  tym  4  godziny 
egzaminu wewnętrznego. 
Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne specjalisty  ds. 
wynagrodzeń    z   potwierdzeniem    posiadania    kwalifikacji    zawodowych 
wydawane  przez  Stowarzyszenie  Księgowych  w  Polsce,   jako   organizację 
zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Planowany termin rozpoczęcia kursu:  23 października 2021 roku

Tryb prowadzonych zajęć:  soboty i niedziele w godz. 9:00 - 16:00
                                                          (dwa weekendy w miesiącu)

Wykładowcy:  Monika Jędrzejkowska  Konrad Kamiński

Koszt   uczestnictwa   wraz   z   materiałami  szkoleniowymi  i  wpisowym 
wynosi  2.450,- zł  od  osoby (dla  członków  Stowarzyszenia  – 2.205,- zł,  dla 
osób   kontynuujących   naukę,   nie   będących   członkami   Stowarzyszenia 
– 2.327,- zł). Przy  zapisie   wymagana   jest   wpłata  wpisowego  w  wysokości  
180,00 zł, o którą pomniejszona jest powyższa cena.
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W czasie trwania kursów przewidziane są prace kontrolne 
zgodnie z programem nauczania. 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy 
w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej jest zarejestrowana 

w Urzędzie Miasta Ostrołęka jako niepubliczna placówka 
kształcenia ustawicznego i ma prawo do wydawania 

zaświadczeń o ukończeniu kursu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oświatowego. 

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Wyższej Szkoły 
Administracji Publicznej - Ostrołęka, ul. Korczaka 73. 

Przy wpłatach indywidualnych istnieje możliwość uregulowania 
należności za kurs w ratach.

Rachunek bankowy w PKO BP Nr: 
74 1020 1042 0000 8702 0262 8675

Więcej informacji na temat organizowanych przez nas kursów 
dostępne jest na naszej stronie internetowej: 

www.ostroleka.skp-ow.com.pl
lub pod numerem telefonu: 29 764 36 20, 609 996 077

 

   Działalność niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego w Ostrołęce 
reguluje Statut niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego 

nazwa placówki: 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

Oddział Okręgowy w Warszawie 
Centrum Edukacji Zawodowej 

z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Korczaka 73, 
który dostępny jest na stronie: 

www.ostroleka.skp-ow.com.pl/informacje/centrum-edukacji-zawodowej/



ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA SKIĘGOWYCH W POLSCE

 

Członkiem    zwyczajnym    może  być    obywatel    polski,     mający 
nieposzlakowaną  opinię  i  pełną  zdolność  do  czynności prawnych, 
wykonujący zawód  księgowego lub inny zawód pokrewny związany 
z  rachunkowością.  Członkiem  Stowarzyszenia  może   być   również 

cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Członkiem zwyczajnym — dyplomowanym księgowym  może  być 
osoba,     która     spełnia     wymagania     określone     dla    członków 
zwyczajnych,   a  ponadto   posiada   udokumentowane  kwalifikacje: 
dyplomowanego   biegłego   księgowego  lub    biegłego    rewidenta 

lub dyplomowanego księgowego lub równorzędne.

Opłaty  członkowskie —  minimalna   roczna   składka   członkowska 
wynosi 50,00 zł,  jednorazowa opłata przy zapisie 20,00 zł.

Członkowie    zwyczajni   zrzeszeni    są    w    następujących   kołach: 
branżowych — Spółek, Biur Rachunkowych, Instytutów, terenowych 

— w Płońsku i w Ostrołęce.

Członkami  wspierającymi  mogą  być  osoby  prawne,   organizacje 
lub  instytucje  interesujące  się  działalnością  Stowarzyszenia,

  które zadeklarują dowolną  kwotę  poparcia  finansowego
     dla Stowarzyszenia i zostaną przyjęte przez zarząd okręgowy 

na podstawie pisemnej deklaracji.

   
- uzupełnianie  i  rozwijanie  wiedzy  zawodowej  przez  uczestnictwo 

   w bezpłatnych odczytach i spotkaniach klubów dyskusyjnych,
- korzystanie z bezpłatnych porad i konsultacji w zakresie rachunkowości,  

prawa podatkowego, cywilnego, gospodarczego i prawa pracy,
- korzystanie ze zniżki na kursy i szkolenia organizowane przez nasz Oddział 

(10% na kursy długie i 5% na kursy krótkie - pod warunkiem opłaconych 
na bieżąco składek członkowskich za okres minimum dwóch lat),

- dostęp do panelu członkowskiego gdzie zamieszczane są materiały 
z odczytów, ogłoszenia, oferty pracy,

- udział w konferencjach tematycznych, które są w dużym stopniu
dofinansowywane ze środków przeznaczonych na działalność statutową.

- korzystanie na preferencyjnych warunkach z oferty pakietów medycznych 
Centrum Medycznego Enel-Med S. A.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZENIA UMOŻLIWIA:


