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 Trwa trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu 
Księgowi Przyszłości. Jego fi nał będzie okazją do 
dyskusji na temat przyszłości zawodu, cyfryzacji 
oraz roli księgowych i kadrowych w rozwoju pol-
skiej przedsiębiorczości. Konferencja „Księgowi 
Przyszłości”, pod patronatem Ministerstwa Finan-
sów, odbędzie się 14 czerwca 2018 r. w budynku 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.

W tym roku zorganizowana została III edycja zna-
nego już w środowisku konkursu. Wystartowało w niej 
ponad 1600 księgowych, studentów, uczniów oraz spe-
cjalistów ds. kadr i płac. Po trzech testach online wyło-
niono półfi nalistów, którzy zmierzyli się z zadaną pracą 
konkursową. Najlepsze drużyny (po 3 z każdej kategorii) 
spotkają się 14 czerwca na ścisłym fi nale.

Gdy fi naliści będą walczyli o pierwsze miejsca w swoich 
kategoriach, równolegle trwać będzie, podzielona na trzy 
bloki, konferencja „Księgowi Przyszłości. W erze zmian”. 
W pierwszym bloku odbędą się wykłady poświęcone naj-
ważniejszym, z punktu widzenia księgowych, kadrowych 
oraz przedsiębiorców, zagadnieniom, wynikającym za-
równo ze zmian w przepisach, jak i trendów społecznych. 
Wystąpienia będą się odnosiły m.in. do roli cyfryzacji 
w zawodzie, związanych z nią korzyściach i zagrożeniach, 
a  także do obowiązków wynikających z rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych (RODO).

Drugi blok konferencji to debata ekspertów „W erze 
zmian” poświęcona zmianom w obszarach kadrowo-pła-
cowych i ich wpływowi na przedsiębiorczość w Polsce, 

Finał i konferencja
Księgowi Przyszłości

a także dyskusja o roli księgowego i kadrowego w zmie-
niających się realiach. W debacie, którą poprowadzi red. 
Maciej Głogowski, będą uczestniczyli przedstawiciele 
środowisk księgowych, kadrowych, nowych technologii 
oraz przedsiębiorców.

W konferencji biorą udział zaproszeni goście. Organi-
zatorzy dysponują również pulą wolnych miejsc, dostęp-
nych po dokonaniu rejestracji poprzez formularz na stro-
nie ksiegowiprzyszlosci.pl.

Organizatorami konkursu oraz konferencji są Stowa-
rzyszenie Księgowych w  Polsce, najstarsza organizacja 
w Polsce skupiająca ekspertów z branży oraz spółka So-
neta, producent oprogramowania enova365 do księgowo-
ści, kadr płac i zarządzania. Patronat nad wydarzeniem 
objęły Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Business 
Centre Club. Patronami medialnymi są magazyny Ra-
chunkowość, Świat Księgowych, Controling i Rachunko-
wość Zarządcza, Finanse i Controlling oraz portale Infor, 
Inforlex, Kariera w Finansach, Portal Kadrowy, HRPolska 
oraz Portal Finanse i Księgowość.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Centrum Edukacji

Instytutu Certyfi kacji Zawodowej Księgowych

XIV Doroczna Konferencja Rachunkowości
25–28 listopada 2018 r., Gdańsk 

XV Doroczna Konferencja Podatkowa – Podatki 2019 
28–29 stycznia 2019 r., Warszawa 

Patronat honorowy: 

www.instytut.skwp.pl
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Szanowni Państwo,
Temat międzynarodowej konferencji „Przy-
szłość zawodu księgowego” może budzić 
zdziwienie. Przecież na końcu łańcucha 
zdarzeń gospodarczych był, jest i jeszcze 
długo będzie księgowy. To on musi na ko-
niec dnia ujawnić skutki wszelkich decyzji 
oraz szaleństw polityków i politykierów, 
strategów i taktyków gospodarczych, pre-
zesów i dyrektorów. Musi to również zapre-
zentować w sprawozdaniu finansowym, 
w sposób rzetelny i jasny przedstawiając re-
alne wartości gospodarcze. 
Jaka zatem może być przyszłość zawodu księgowego? Tylko świetlana. 
W podmiotach gospodarczych zachowana przecież będzie klasycznie 
rozumiana księgowość, prowadzona przez departamenty, komórki, pio-
ny rozrachunków, rozliczeń i inwentaryzacji na potrzeby rozliczeniowo-
-dowodowe. A jednak…
Konferencja „Przyszłość zawodu księgowego” jest próbą odpowiedzi na 
pytanie o kierunek zmian w zawodzie księgowego i czynniki wpływające 
na jego pracę. Analizie poddany zostanie szczególnie wpływ  technolo-
gii informacyjnych na wykonywanie zawodu księgowego oraz na prze-
miany w funkcjach rachunkowości, które w perspektywie będą kształto-
wać sylwetkę zawodową i etyczną księgowego przyszłości. 
Konferencja ma wymiar międzynarodowy, bowiem na rozwój zawodu 
wpływać będą czynniki makroekonomiczne i geopolityczne. Stąd wy-
miana doświadczeń i wiedzy może dać pozytywne rezultaty tylko wte-
dy, kiedy będzie miała wymiar ponadnarodowy. 
Podczas obrad zapewne pojawią się również i inne pytania.
•	 Czy	rachunkowość	zmierza	w	kierunku	dającym	się	przewidzieć,	wy-

znaczyć,	 określić?	 Czy	 jej	 rozwój	 jest	 determinowany	 przez	 sumę	
wszystkich trendów i sił na nią działających takich, jak: sztuczna inteli-
gencja, cyfrowa technologia, big data, polityka, lobby finansowe czy 
rynki finansowe? I czy ta niepewność może mieć wpływ na zawód 
i postawę księgowego przyszłości

•	 Kto	ustala	przydatność	informacji	finansowych	pochodzących	z	final-
nego	produktu	rachunkowości	–	sprawozdawczości	finansowej?	Czy	
tylko użytkownik? A może w globalnym świecie przydatność określa 
właśnie jej twórca – zawodowy księgowy

•	 Czy	rozwój	rachunkowości	to	problem	nauki	czy	praktyki,	której	praw-
dziwymi	twórcami	są	księgowi	i	biegli	rewidenci	?	Czy	można	go	roz-
wiązać przez użycie struktur myślowych, czy przez wskazanie potrzeb 
praktyki? Praktyka jest zawsze następcza, nauka ma charakter wy-
przedzający. Tu fundamentalna jest rola księgowego 

•	 Czego	potrzeba,	żeby	księgowi	nie	tworzyli	mało	przydatnych	i	mało	
oczekiwanych informacji oraz sprawozdań finansowych, a przeszli od 
prezentowania prawdziwych banałów do prezentacji prawdziwej 
użyteczności?

•	 Jeżeli	 czynniki	 o	 charakterze	 makroekonomicznym	 i	 technologicz-
nym będą miały istotny wpływ na wykonywanie przez księgowego 
zawodu, to jak ma się zmieniać w tym zawodzie model kształcenia?

Liczę, że na większość pytań spróbujemy odpowiedzieć na konferencji 
„Przyszłość zawodu księgowego”, na którą serdecznie Państwa zapraszam.

prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska 
Członek	Zarządu	Głównego,	przewodnicząca	Komisji	 

ds. współpracy z zagranicą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
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Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) jest, posiadającą osobowość 
prawną, najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawi-
cieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i fi nansami. 
Stowarzyszenie kontynuuje tradycje społeczno-zawodowych organizacji 
księgowych, działających na terenie ziem polskich od 1907 roku. 
Od 1989 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest członkiem Mię-
dzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).
Organizacja nieustannie dokłada starań, by jego członkowie odznaczali 
się wysokimi kompetencjami zawodowymi oraz postępowali zgodnie 
z zasadami etyki. W 2007 roku Stowarzyszenie uchwaliło Kodeks za-
wodowej etyki w rachunkowości, którego sygnatariuszami są wszyscy 
członkowie SKwP, jak również ponad 2 tys. przedsiębiorstw i innych 
 organizacji oraz osoby indywidualne.
W 2009 roku Stowarzyszenie wprowadziło czterostopniową certyfi ka-
cję zawodu księgowego i tytuł zawodowy dyplomowanego księgo-
wego, w 2013 roku tytuł certyfi kowanego eksperta usług księgowych, 
w 2015 roku zawodowy tytuł certyfi kowanego specjalisty usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.
Do Stowarzyszenia należy ponad 22 tys. członków zwyczajnych 
i 2,2 tys. członków wspierających.
W Stowarzyszeniu działa 26 Oddziałów Okręgowych i Instytut Certyfi -
kacji Zawodowej Księgowych. 
Od 2010 roku 9 czerwca obchodzony jest Dzień Księgowego.

www.skwp.pl

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie
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Instytut Certyfi kacji 
Zawodowej Księgowych

poleca

EKONOMIA. WYBRANE ZAGADNIENIA 
Z MIKRO I MAKROEKONOMII
Podręcznik i zbiór zadań
Red. I. Zawiślińska

Ekonomia. Wybrane zagadnienia z mi-
kro- i makroekonomii to nowoczesny 
podręcznik uwzględniający najnowsze 
wydarzenia zachodzące w bardzo dyna-
micznie zmieniającej się rzeczywistości 
gospodarczej i politycznej. Wprowadza 
w  kluczowe obszary analizy ekonomicz-
nej odnoszącej się zarówno do obszaru 

teoretycznego, jak i praktycznego, 
co pozwoli Czytelnikowi na spraw-
ne posługiwanie się terminologią 
ekonomiczną oraz zrozumie pod-
stawowych mechanizmów i proce-
sów zachodzących w gospodarce. 
Doskonałym uzupełnieniem tego 
podręcznika jest zbiór zadań, za-
wierający pytania testowe z odpo-
wiedziami oraz zadania sytuacyjne 
wraz z rozwiązaniami obejmujący-

mi uzasadnienie, pozwalające na zrozumienie sposobu konstrukcji 
narzędzi, a także interpretacji uzyskiwanych wyników.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 
DLA ZAAWANSOWANYCH
Red. W. Gabrusewicz

Książka stanowi cenną pomoc dla kandy-
datów na biegłych rewidentów w przygo-
towaniu się do egzaminu z zaawansowanej 
rachunkowości fi nansowej. Dlatego celem 
autorów publikacji było dostosowanie tre-
ści poszczególnych rozdziałów do zakresu 
tematycznego egzaminu ujętego w uchwa-
le nr 1273/30/2017 KRBR z 5 września 2017 r. 
Wprawdzie książka nie wyczerpuje całego 
zakresu przedmiotowego rachunkowości 

fi nansowej określonego w przytoczonej uchwale, ale stanowi istotną 
jego część. Pozostałe zagadnienia, jak np. rachunkowość bankowa, 
ubezpieczeniowa, są przedmiotem innych opracowań. Kolejne roz-
działy publikacji zawierają syntetyczne wprowadzenie teoretyczne do 
rozpatrywanego problemu z prezentacją ewidencji operacji gospodar-
czych. Ważną częścią każdego z nich są przykłady liczbowe, zadania do 
samodzielnego rozwiązania oraz testy sprawdzające.

Szukaj na www.sklep.skwp.pl

fi nansowej określonego w przytoczonej uchwale, ale stanowi istotną 
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Ważne sprawy

Kiedy w 2007 roku, na 100-lecie powstania pierw-
szej zawodowej organizacji księgowych na zie-
miach polskich, Stowarzyszenie Księgowych 
w  Polsce zorganizowało Kongres Polskiej Ra-
chunkowości, jego hasło brzmiało „Rachunko-
wość – wczoraj, dziś, jutro”.

Odbywający się w  2017 roku, w  110-lecie, II Kongres 
Polskiej Rachunkowości przyjął hasło „Rachunkowość 
– wizja przyszłości”, co jest znamienne dla czasów, w któ-
rych pracujemy i prowadzimy działalność Stowarzyszenia. 
W tych hasłach bowiem zawiera się ważna i  trwała myśl 
o idei ciągłego rozwoju procesów gospodarczych i służą-
cej jej rachunkowości. W praktycznym ujęciu oznacza to: 
po pierwsze – pamięć o  dokonaniach, z  których należy 
racjonalnie korzystać; po drugie – troskę o bieżące nadą-
żanie rozwiązań właściwych rachunkowości za potrzeba-
mi zmieniającej się gospodarki, o adekwatne kwalifikacje 
kadr księgowych, aby potrafiły sprostać zadaniom prawi-
dłowej ewidencji i  sprawozdawczości oraz wspomaganiu 
efektywnego zarządzania; po trzecie – systematyczne mo-
nitorowanie tendencji zmian występujących w gospodar-
ce, analizowanie ich skutków dla rachunkowości i zawodu 
księgowego, aby z niezbędnym wyprzedzeniem być przy-
gotowanym do wykonywania nowych zadań, w zmieniają-
cych się warunkach.

T empo zaś zmian w rozwoju gospodarki światowej jest 
coraz szybsze, nie zawsze stopniowe, ewolucyjne, lecz 

często skokowe, dynamizowane postępem technicznym, 
technologicznym i  organizacyjnym. Z  tego wynikają dla 
nas, członków organizacji zawodowej księgowych, nie tyl-
ko wskazania na dziś, lecz także niezbywalne zobowiązania 
wobec przyszłości. Dlatego Zarząd Główny Stowarzyszenia 
zdecydował o  zorganizowaniu w  2018 roku konferencji 
pod hasłem „Przyszłość zawodu księgowego”. Konferencja 
ma charakter międzynarodowy, gdyż zaprosiliśmy na nią 
przedstawicieli organizacji zrzeszających księgowych w in-
nych krajach, w tym sygnatariuszy porozumienia o współ-
pracy podpisanego w  2017 roku podczas II Kongresu 
Polskiej Rachunkowości. Wymiana bowiem doświadczeń 
pomiędzy zawodowymi organizacjami jest zawsze poży-
teczna dla kształtowania działalności na rzecz członków 
i środowiska zawodowego oraz zajmowania postaw wobec 
pojawiających się zjawisk o podobnym charakterze, w tym 
wynikających ze zmian w zglobalizowanej gospodarce.

Uznajemy, że istnieje pilna potrzeba dyskusji o przyszło-
ści i podjęcia decyzji o przedsięwzięciach przygotowują-
cych członków Stowarzyszenia i ogólnie osoby wykonujące 
zawody związane z rachunkowością do potrzeb zmienia-
jącego się otoczenia. Zorganizowana konferencja jest wła-
ściwym forum do wielokierunkowej i swobodnej dyskusji 
o zagadnieniach ważnych dla przyszłości zawodu.

Zmieniający się świat, w tym gospodarka, kreuje coraz 
to nowe zjawiska, które często stanowią wyzwania 

także dla rachunkowości i osób pracujących w tej dziedzi-
nie. Nowe techniki informatyczne, olbrzymie możliwości 
przetwarzania i transmisji danych, powodują zmiany wyko-
nywania lub zanik wielu dotychczas wykonywanych czyn-
ności. Jesteśmy sami uczestnikami lub obserwatorami tych 
zmian, przy czym ich tempo jest coraz bardziej dynamiczne. 
W okresie liczącym zaledwie kilka dziesięcioleci, niezmier-
nie żmudne, wykonywane ręcznie prace przy prowadzeniu 
ksiąg rachunkowych i  innych ewidencji, wpierw ułatwiły 
maszyny liczące, a następnie maszyny księgujące, lecz skok 
jakościowy nastąpił przez wykorzystanie komputerów. Wraz 
z rozszerzeniem pola postępu technicznego i technologicz-
nego w pracach księgowych uległ ewolucji charakter tego za-
wodu. Coraz więcej jest czynności wymagających wyższych 
kwalifikacji i jednocześnie ich systematycznego uzupełnia-
nia. Obok bowiem postępu technicznego i technologiczne-
go wpływ na to mają liczne i częste zmiany przepisów prawa 
gospodarczego, w tym zwłaszcza finansowego i podatkowe-
go, które charakteryzują się wysokim stopniem złożoności.

Wielka dynamika zmian we współczesnej gospodarce 
powoduje zwiększone ryzyko prowadzenia działal-

ności przez przedsiębiorców. Zarządzanie jednostkami go-
spodarczymi staje się coraz bardziej złożone i wymagające 
większego spektrum informacji z różnych dziedzin, wpły-
wających bezpośrednio lub oddziałujących pośrednio na 
procesy gospodarcze, w których uczestniczą poszczególne 
przedsiębiorstwa. Wśród ważnych danych, niezbędnych 
przy podejmowaniu decyzji zarządczych, szczególne zna-
czenie ma pakiet informacji finansowych, które dostar-
cza rachunkowość. Dlatego coraz bardziej doceniana jest 
funkcja informacyjna rachunkowości, gdyż kompletna, 
rzetelna i szybka informacja finansowa jest swoistym kapi-
tałem. Dane pozyskiwane z własnej, dobrze zorganizowanej 
i adekwatnie do potrzeb rozbudowanej ewidencji oraz do-
stępne dane zewnętrzne, przetworzone dzięki nowoczesnej 
technice i  technologii informacyjnej, pozwalają na ciągłe 

Franciszek Wala

Działamy dla przyszłości 
zawodu księgowego 
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Ważne sprawy

monitorowanie różnych zjawisk oraz bieżące raportowanie 
dla celów zarządczych. Stąd nowe wyzwanie, ale i olbrzymia 
szansa dla zawodu księgowego, który staje się ważnym do-
radcą biznesowym.

Zespół problemów związanych z  przyszłością zawodu 
księgowego jest zatem niemały i niełatwy, ale musimy się 
z nimi zmierzyć w sposób konstruktywny. Prowadząc roz-
ważania o przyszłości naszego zawodu oraz prognozując 
kierunki działań i  skonkretyzowane rozwiązania, powin-
niśmy uwzględniać:
1) perspektywę bliższą (już rozpoznaną) i dalszą (przewi-

dywaną na podstawie nowych zjawisk zaobserwowa-
nych w otoczeniu lub zasadnie przewidywanych),

2) ewolucję w  przedmiocie i  organizacji działalności za-
wodowej oraz przewidywany kierunek zmian w regula-
cjach prawnych mających wpływ na tę działalność,

3) zmiany w  wymaganych kwalifi kacjach zawodowych, 
wynikające ze zmian funkcji zawodu księgowego oraz 
wyłonienia się nowych specjalności związanych z  ra-
chunkowością,

4) pożądaną w nowych warunkach osobowość zawodową 
księgowego i osób związanych z rachunkowością, obej-
mującą między innymi takie cechy, jak: chęć stałego 
doskonalenia wiedzy, przestrzegania zasad etyki zawo-
dowej i kultury osobistej.

Wyrażam przekonanie, że zorganizowana konferencja 
wniesie istotny wkład intelektualny do wzbogacenia pro-
wadzonych przez Stowarzyszenie działań użytecznych dla 
przyszłości zawodu księgowego.

Franciszek Wala
Prezes Zarządu Głównego SKwP

HISTORYCZNE REPRINTY 
Z RACHUNKOWOŚCI 

W   2004 roku Rada Naukowa 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

powołała Komisję Historii Teorii i Praktyki 
Rachunkowości w Polsce, której głównym celem jest 
zachowanie dorobku naukowego rachunkowości 
oraz osiągnięć organizacyjnych ruchu zawodowego 
księgowych w Polsce. 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 
uznając szczególną wartość prac prowadzonych przez 
Komisję, postanowił wydać specjalną serię historyczną 
reprintów polskich dzieł z rachunkowości, które 
w okresie pierwszej ich publikacji były nowatorskie 
i twórcze dla tej dziedziny. Dotychczas ukazały się 
dwa reprinty.
Paweł Ciompa, Zarys ekonometrii i teoria 
buchalterii, reprint z 1910 roku, wydany w 2017 
roku, poprzedzony wstępem Sławomira Sojaka.
Juliusz Au, Nauka rachunkowości do potrzeb 
gospodarstwa wiejskiego zastosowanej, reprint 
z 1889 roku, wydany w 2018 roku, edycja naukowa 
tekstu źródłowego Mikołaj Turzyński, recenzent 
i redaktor naukowy serii Sławomir Sojak.

www.sklep.skwp.pl
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Czy obecna rachunkowość ma, i w dającej się przewidzieć przyszłości, będzie dysponowała narzędzia-
mi, instrumentami, metodami, technikami, które uzbroją księgowego do realizacji funkcji rachunko-
wości od lat jej przypisywanej?

Przez pryzmat międzynarodowy

Aldona Kamela-Sowińska 
Profesor tytularny nauk ekonomicznych, 
magister prawa, profesor zwyczajny Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgo-
wych w Polsce, przewodnicząca Komisji 
ds. współpracy z zagranicą SKwP, przez dwie 
kadencje (2009-2014)  z ramienia SKwP była 
członkiem Komitetu ds. Krajów Rozwijających 

się przy Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC); w 2009 r. 
otrzymała nominację Komisji Europejskiej na przedstawiciela 
porządku publicznego w Radzie Nadzorczej Europejskiej Grupy 
Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). W latach 
1998-2001 minister i wiceminister Skarbu Państwa w rządzie 
Jerzego Buzka. Wykładała m.in. na Uniwersytecie w Zaria w Nigerii 
(1987-1989). Na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu była 
wicedyrektorem Instytutu Organizacji i Zarządzania ds. dydaktycz-
nych (1981-1983), a od 1993 r. do 1998 r. pełniła funkcję kierowni-
ka Katedry Rachunkowości.  Autorka ponad 150 publikacji 
naukowych, wypromowała 13 doktorów i ponad 700 magistrów. 

Łukasz Górka  
Doktor nauk ekonomicznych, skarbnik 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce oraz prezes zarządu 
Oddziału Okręgowego SKwP w  Krakowie, 
prezes zarządu spółki audytorskiej GS  
Auditors oraz firmy informatycznej Andea, 
wdrażającej systemy do zarządzania 
produkcją – MES. Absolwent Akademii 

Ekonomicznej w  Krakowie (Wydział Zarządzania i  Marketingu, 
specjalność: rachunkowość) •  biegły rewident (od 2004 r.) 
• dyplomowany księgowy (od 2011 r.) • długoletni wykładowca na 
UEK oraz w krakowskim O/O SKwP • autor i współautor książek 
i artykułów naukowych z rachunkowości, audytu i analizy 
finansowej. Członek SKwP (od 2000 r.), pełnione funkcje w O/O 
w Krakowie: skarbnik (2007-2015), wiceprezes (2015-2016), 
prezes (od 2016 r.), w  Zarządzie Głównym SKwP: członek (od 
2016 r.), skarbnik (od 2017 r.). Od 2004 r. członek Polskiej Izby 
Biegłych Rewidentów. W  2010 r. uhonorowany złotą odznaką 
„Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

 Na problemy i uwarunkowania rozwoju zawodu księgowego popatrzymy również przez pryzmat wiedzy i doświadczeń 
amerykańskich księgowych oraz amerykańskiego środowiska dydaktyków rachunkowości. Zostaną zaprezentowane wnio-
ski z udziału w Amerykańskim Kongresie Rachunkowości w 2017 r., który odbył się pod hasłem „Imagin your Future” czyli 
„Wyobraź sobie swoją przyszłość”. Można zatem potwierdzić, że przyszłość zawodu księgowego to zagadnienie i problem 
w skali międzynarodowej. Prowadząca prof. Aldona Kamela-Sowińska.

Dla wielu nieprofesjonalistów bilans to nadal „obraz świę-
ty”, ale dla fachowców coraz częściej stanowi problem, na ile 
jest on wytworem rzetelnej wyceny i wiernego ujawnienia, 
a na ile wpływały na jego wielkości post prawda, fakty alter-
natywne, fake news. W ostatnich dwóch dekadach w naszym 
otoczeniu nastąpiły zmiany na niespotykaną dotąd skalę. 
Zmiany na mapach gospodarczych, wojny, big data , informa-
cje w chmurze, RODO, technologia bloch chain, globalizacja 
gospodarki, dominacja sektora finansowego nad gospodarką 
produkcyjną i usługową, pojawienie się kryptowalut to zjawi-
ska, które znacząco kształtują obecną gospodarkę. Księgowi 
coraz bardziej będą odczuwać presję procesów rozwojowych 
gospodarki na wszystkie zawody związane z rachunkowością.

Na konferencji przedstawiciele sygnatariuszy, podpisane-
go przed rokiem podczas 2. Kongresu Polskiej Rachunko-

wości, międzynarodowego porozumienia o współpracy za-
prezentują problemy rozwoju zawodu księgowego w swoich 
krajach. 

prof. Aldona Kamela-Sowińska

Podczas konferencji „Przyszłość zawodu księgowego” 
przedstawiciele zagranicznych organizacji będą mieli oka-
zję do zaprezentowania, jak w ich krajach wygląda m.in.: 
usytuowanie prawne; zadania, obowiązki i uprawnienia, 
odpowiedzialność; postępowanie kwalifikacyjne; pomoc 
organizacji zawodowej dla członków; etyka zawodowa; 
ochrona zawodu, zawód księgowego w opinii przedsiębior-
ców i księgowych. Prowadzący: prof. Aldona Kamela-So-
wińska i Łukasz Górka.

Sesja I Stan zawodu księgowego i jego wspieranie  
przez organizacje zawodowe w krajach uczestników konferencji

Sesja II Przemiany w gospodarce – wyzwania dla zawodu księgowego
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Stowarzyszenie 
Estońskich 
Księgowych (ERK)

Założone 25 listopada 1996  r. przez ponad 200 księ-
gowych, którzy w  czasie gwałtownych zmian, mających 
miejsce w  młodej Republice Estonii po odzyskaniu nie-
podległości w 1991 r., chcieli utworzyć organizację repre-
zentującą ich interesy. Stowarzyszenie skupia obecnie 700 
członków (90 z nich to osoby prawne). Organizacja działa 
na rzecz zawodowej etyki w rachunkowości – ustanowiła 
normy etyki dla zawodowych księgowych obowiązujące 
członków oraz dobrowolnie stosowane przez osoby niena-
leżące do organizacji. Prowadzi również, na podstawie po-
wołania przez Ministerstwo Edukacji, system kwalifi kacji 
księgowych wydając certyfi katy na trzech poziomach za-
awansowania, ponadto stale dba o rozwój zawodowy księ-
gowych, organizując szkolenia i  kursy. Obecnie jednym 
z priorytetów Stowarzyszenia jest zwiększanie świadomo-
ści księgowych na temat nowych technologii.

Margus Tammeraja
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Estońskich 
Księgowych. Od 2018 r. członek Rady Stowarzy-
szenia Estońskich Księgowych odpowiedzialny 
za innowacje i współpracę. Od 2016 r. członek 
komisji projektu Sprawozdawczość 3.0 (projekt 
prowadzony przez Estoński Urząd Statystyczny 
i Radę Podatkową mający na celu przeformu-

łowanie obowiązkowej sprawozdawczości poprzez zmniejszenie 
i optymalizację wymogów dostarczania danych oraz auto-
matyzację wymiany danych między fi rmami i właściwymi 
organami). Od 2015 r. członek Grupy Roboczej ds. E-faktur 
Ministerstwa Finansów (wdrażającej obowiązkowe faktury 
elektroniczne). W latach 2009-2014 dyrektor generalny Estonian 
E-invoicing Center (połączonej z Estońską Pocztą), a wcześniej 
w latach 1987-2009 dyrektor generalny w różnych fi rmach, 
oferujących usługi w zakresie planowania zasobów przedsię-
biorstwa.

Gruzińska Federacja 
Zawodowych Księgowych  
i Audytorów (GFPAA)

Działa od 1996 r., zrzeszając 7141 członków, z których 
6534 to członkowie stowarzyszeni, 607 członkowie peł-
noprawni, a  61 to fi rmy księgowe. Pełne członkostwo 
przyznawane jest wyłącznie biegłym księgowym. Orga-
nizacja świadczy usługi dla biznesu m.in. konsultacje, 

tworzenie podręczników metodycznych, szkolenia itp. 
Prowadzi system certyfi kacji dla księgowych (oparty 
na systemie ACCA), reprezentuje interesy księgowych, 
angażuje się we wprowadzanie międzynarodowych stan-
dardów rachunkowości i  audytu. Współpracuje także 
z  ustawodawcą podczas tworzenia prawa dotyczącego 
rachunkowości.

Nodar Ebanoidze
Członek Zarządu Gruzińskiej Federacji 
Księgowych i Audytorów (GFPAA), menedżer 
ds. jakości fi rmy audytorskiej Intellect-Audit, 
doktor Państwowego Uniwersytetu im. Shoty 
Rustavelego w Batumi. Były poseł gruzińskiego 
Parlamentu i zastępca przewodniczącego Komisji 
Budżetowej. 

Niemieckie 
Stowarzyszenie Doradców 
Podatkowych (DStV)

To organizacja parasolowa zrzeszająca 16 stowarzyszeń 
regionalnych, reprezentujących ponad 36 500 dobrowol-
nych członków związanych ze świadczeniem usług do-
radztwa podatkowego w Niemczech. Są to przedstawiciele 
takich zawodów, jak doradcy podatkowi, biegli rewidenci, 
biegli księgowi, agenci podatkowi i prawnicy. Organizacja 
powstała w 1975 r., ale początki stowarzyszeń regionalnych 
sięgają aż do lat 40. XX w. DStV gra rolę koordynatora ich 
interesów i opinii w kwestiach dotyczących polityki zawo-
dowej, a  także promuje je na poziomie krajowym, euro-
pejskim i międzynarodowym. Odbywa się to poprzez ak-
tywny udział w procesie legislacyjnym w zakresie prawa 
podatkowego i  regulacji zawodu, standardów rachunko-
wości i badania oraz ustaw związanych z małymi i średni-
mi przedsiębiorstwami.

Axel Pestke
Sekretarz Generalny Niemieckiego Stowarzy-
szenia Doradców Podatkowych, licencjonowany 
radca prawny i prawnik podatkowy w Niem-
czech. Związany z Niemieckim Stowarzyszeniem 
Doradców Podatkowych od 1985 r., od 1987 r. 
na stanowisku sekretarza. Posiada ponad 30 lat 
doświadczenia w reprezentowaniu interesów 

doradców podatkowych w Niemczech w ramach współpracy 
z organami krajowymi i europejskimi. Profesor prawa Uniwer-
sytetu Nauk Przyrodniczych SRH w Berlinie.

Przez pryzmat międzynarodowy
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Redakcja pisma środowiskowego „Świat Księgowych” zaprasza ogłoszeniodawców do zamieszcza-
nia reklam na naszych łamach. Zapewniamy wysoki nakład i bardzo atrakcyjną grupę  do celową 
– naszymi Czytelnikami są dyrektorzy fi nansowi, biegli rewidenci, księgowi i główni  księgowi – 

członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Czytelnicy miesięcznika „Rachunkowość”.

Reklama w „Świecie Księgowych” to naprawdę dobra inwestycja.

Informacje i zgłoszenia: Małgorzata Szczepańska 
tel.: +48 662 040 041
mail: malgorzata.szczepanska@skwp.pl    www.skwp.pl

Stowarzyszenie 
Księgowych i Audytorów 
Republiki Serbskiej

Powstało 28 października 1966 r. w Banji Luce. W 1999 r. 
otrzymało kompetencje ustawowe do kształcenia w zakre-
sie rachunkowości i  rewizji fi nansowej oraz wydawania 
certyfi katów, w tym licencji technika rachunkowości i bie-
głego księgowego. Stowarzyszenie składa się z 11 oddzia-
łów regionalnych. Współpracuje z  organami i  organiza-
cjami Republiki Serbskiej i Federacji Bośni i Hercegowiny, 
zagranicznymi oraz międzynarodowymi stowarzyszeniami 
księgowych. Działalność Stowarzyszenia skupia się na edu-
kacji, reprezentacji interesów księgowych, działalności wy-
dawniczej i promocji standardów zawodowych.

Siniša Mutić
Partner ds. kontroli jakości w Stowarzyszeniu 
Księgowych i Audytorów Republiki Serbskiej 
od 2015 r., a wcześniej od 2002 r. koordynator 
ds. edukacji i zatrudnienia. Doświadczenie 
w fi nansach zdobywał pracując w różnych 
fi rmach: biegły rewident w BL Revizor d.o.o. 
(2012-2014), główny księgowy w FINRAR d.o.o. 

(2006-2014), dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego 
w Krajina insurance a.d. (2015-2016). W latach 2005-2006 
i 2014-2018 członek Komisji Rachunkowości i Audytu Bośni 
i Hercegowiny. Od 2010 r. prezes Stowarzyszenia Audytorów 
Wewnętrznych w Banji Luce. Licencjonowany księgowy, biegły 
rewident i licencjonowany rzeczoznawca.

Stowarzyszenie Ekspertów 
i Biegłych Księgowych  
Rumunii (CECCAR)

To organizacja zawodowa regulująca zawód księgowego 
w Rumunii, działająca na podstawie rozporządzenia rzą-
du. Stowarzyszenie ma już 97 lat, działa od 1921 r., kiedy 
zostało założone dekretem królewskim. Obecnie orga-
nizacja działa na terenie całego kraju za pośrednictwem 
42 oddziałów we wszystkich 41 hrabstwach Rumunii 
i w Bukareszcie. Jest to jedna z największych organizacji 
zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej – liczba jej 
członków przekracza 40 000. CECCAR aktywnie angażu-
je się we współpracę z innymi organizacjami księgowych, 

jest członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych 
(IFAC), Accountancy Europe, Międzynarodowej Federacji 
Francuskojęzycznych Księgowych (FIDEF) oraz Comité de 
Integración Latino Europa América (CILEA).

Robert Aurelian Șova
Prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Licencjono-
wanych Księgowych Rumunii (CECCAR) 
od 2014 r. Karierę naukową rozpoczął w 1997 r. 
– obronił licencjat z fi nansów i bankowości 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bukareszcie. 
Następnie uzyskał stopień doktora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Bukareszcie i Uniwersytetu 

Paryskiego. Jest profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Bukareszcie. Od 1996 r. licencjonowany rzeczoznawca, członek 
CECCAR i pracownik naukowy Instytutu Prognoz Gospodarczych 
Akademii Rumuńskiej. 

Związek Organizacji 
Księgowych na Litwie

Organizacja ta zrzesza różne stowarzyszenia księgo-
wych. Związek powstał, by mieć wpływ i określić stano-
wisko w sprawie ustawodawstwa, dotyczącego głównych 
księgowych, a w efekcie zajmuje się też innymi kwestiami 
związanymi z zawodem księgowego. Związek reprezentuje 
interesy członków przed organami państwowymi i samo-
rządowymi, broni praw księgowych, składa propozycje ak-
tów prawnych do organów ustawodawczych i publicznie 
prezentuje stanowisko na temat procesów zachodzących 
w społeczeństwie i mających wpływ na członków związku. 
Celem organizacji jest objęcie członkostwem jak najwięk-
szej liczby stowarzyszeń księgowych działających na Litwie 
i ułatwianie odpowiedzialnej i trudnej pracy księgowych.

Laimutė Voverienė
Prezes Związku Stowarzyszeń Księgowych 
na Litwie, członek Zarządu Stowarzyszenia 
Księgowych Regionalnych Alytus. Wykształcenie 
z rachunkowości i audytu zdobyła na Uniwersy-
tecie w Wilnie. Tytuł magistra zarządzania 
i administracji uzyskała na Uniwersytecie 
Technicznym w Kownie. Posiada ponad 30-letnie 

doświadczenie w księgowości i fi nansach. Przez 8 lat pracowała 
jako księgowa, 7 lat jako główna księgowa i 16 lat jako dyrektor 
fi nansowy. 

Wydarzenia

Reklama w „Świecie Księgowych” to naprawdę dobra inwestycja.
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Wydarzenia

Przyszłość nastąpi, tak jak wszelkie procesy z  nią związane, bez względu na nasz stosunek do nich. 
Można próbować je zatrzymać lub przyspieszyć, ale są nieuniknione... dla każdego, dla księgowego 
także. O perspektywach zawodów związanych z rachunkowością i dotyczących ich uwarunkowaniach 
będą dyskutowali uczestnicy międzynarodowej konferencji „Przyszłość zawodu księgowego”.

Sesja III Impresje na temat przyszłości zawodu księgowego  
– co dostrzegamy już, co może zaistnieć

Przyszłość nieunikniona

Panel  Presja procesów rozwojowych gospodarki na zawody związane 
z rachunkowością 
Czy rozwój technologii informacyjnych zdeprecjonuje zawód księgowego? 
Szczególne wyzwania – cyberbezpieczeństwo

Prowadzący Zbigniew Luty 
Profesor nauk ekonomicznych o specjalności rachunkowość, dyrektor Instytutu Rachunkowości, kierownik 
Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, organizator 
i wykładowca na studiach podyplomowych z rachunkowości finansowej oraz rachunkowości i podatków, a także 
na studiach MBA na UE we Wrocławiu. Szczególne zainteresowania i badania naukowe skierowane są na 
połączenia, podziały, przekształcenia, likwidacje i upadłości spółek w aspekcie ujęcia ewidencyjnego 
i sprawozdawczości. Aktywny działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, od wielu lat prezes Oddziału 
Dolnośląskiego SKwP we Wrocławiu oraz przewodniczący Rady Naukowej SKwP. Autor wielu książek i artykułów 
z rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i symulacji systemu rachunkowości.

Przyszłość rozpatrywana jest w każdej działalności, w tym 
w wykonywaniu zawodu księgowego. Próbujemy odczytywać 
i zrozumieć kierunki przemian oraz podejmujemy działania 
albo korygujące trendy zmian, albo dostosowawcze. Początki 
prac nad sztuczną inteligencją w rachunkowości datują się 
w Polsce na lata 80. ubiegłego wieku. Obecnie poziom tech-
niki związanej z automatyzacją procesów księgowych, szcze-
gólnie zaś z kontrolą oraz kodyfikacją zapisów na kontach, 
jest tak zaawansowany, że maszyny zastępują tradycyjnie 
rozumianych księgowych. Tego kierunku przemian nie za-
trzymamy ani nie zmienimy, pozostają tylko działania do-
stosowawcze. Wskażmy kilka argumentów za wdrożeniem 
robo-accountants: niska cena usługi, dostępność on-line, wy-
soka wydajność, automatyczne wykrywanie zagrożeń, au-
tomatyczna kontrola kontraktów, precyzyjne wykonywanie 
powtarzalnych procesów i  czynności. W  sytuacji zagrożeń 
cyberatakami i koniecznej ochrony danych osobowych nie są 
to argumenty mało istotne.

Wiedzę i  umiejętności księgowych należy skierować 
w nowe obszary aktywności w podmiotach. Księgowy musi 
być doradcą ekonomicznym dla zarządu, powinien posia-
dać umiejętności analityczne, identyfikacji i  interpretacji 
kontraktów, określania wartości. Do znajomości prawa bi-

lansowego i podatkowego muszą dojść umiejętności komu-
nikacji z robo-księgowym i robo-doradcą. Komunikacja ta 
jest bardzo istotna, albowiem maszyna znajduje się w per-
manentnym procesie uczenia się – uczy się od człowieka, ale 
i samodzielnie uzyskuje nowe informacje. Księgowy musi ten 
proces rozumieć i nim sterować.

Jestem przekonany, że coraz większą rangę w wykonywa-
niu zawodu księgowego będą miały tzw. „miękkie” umiejęt-
ności, do których zaliczam: wiedzę o prowadzonym biznesie, 
umiejętność pozyskiwania informacji, umiejętność interpre-
tacji aktów prawnych, umiejętność komunikacji, argumen-
tacji, wnioskowania, wyjaśniania, kreatywną współpracę 
z otoczeniem, sprawność w zarządzaniu zespołami pracow-
ników, otwartość na klientów. Maszyny w pełni nie zastąpią 
człowieka w  wykonywaniu czynności interpretacyjno-do-
radczych, są natomiast bardzo sprawnym pomocnikiem. 
Robo-księgowych nie należy się obawiać, musimy tę tech-
nikę akceptować. Jednocześnie, mając świadomość nowych 
warunków pracy księgowych, powinniśmy zmodyfikować 
nasze programy kształcenia i certyfikaty, żeby były na miarę 
potrzeb współczesnych podmiotów.

prof. Zbigniew Luty
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Sesja IV Zadania zawodowej organizacji księgowych  
w obliczu globalnych przemian

Problem etyki w działalności człowieka istnieje nie od dzi-
siaj. Etyka była obecna już w starożytności oraz na wszyst-
kich kolejnych etapach rozwoju historycznego i choć mogło-
by się wydawać, że problemy etyczne, podejmowane przez 
wielkich myślicieli na przestrzeni tysięcy lat dziejów filozofii, 
były inne i miały dla społeczeństw inną wartość niż te, przed 
którymi stajemy dzisiaj, to nic bardziej błędnego.

Etyka pozostaje – co do zasady – wartością niezmienną, 
mimo iż świat zmienił się znacząco. Okazało się nawet, że 

postępująca globalizacja gospodarki i  zmiany społeczno-
-gospodarcze, zachodzące na świecie na niespotykaną do-
tąd skalę, wymagają jeszcze większego zwrócenia uwagi na 
kontekst etyczny oraz przestrzeganie utrwalonych wartości 
etycznych i  moralnych we wszystkich sferach działalności 
człowieka, także w rachunkowości.

Grażyna Urbaniak, członek Komisji Etyki SKwP,  
„Co Ty o tym myślisz” [„Kurier Etyki” nr 1/2018]

Panel  Przemiany w funkcjach rachunkowości a sylwetka zawodowa  
i etyczna księgowego przyszłości

Prowadząca Anna Karmańska 
Profesor zwyczajny doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Rachunkowości w Kolegium Zarządzania 
i Finansów SGH, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przewodnicząca Komisji 
Etyki i wiceprzewodnicząca Rady Naukowej SKwP, przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych 
rewidentów, członek Zarządu EFAA (2012-2015), członek (niezależny) Komitetu Audytu przy ministrze 
sprawiedliwości, prorektor ds. dydaktyki i studentów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz 
przewodnicząca Senackiej Komisji Programowej w SGH (w latach 2008–2012). Specjalizuje się w rachunkowości 
finansowej, rachunkowości grup kapitałowych oraz w rachunkowości zarządczej oraz rachunku kosztów 
przedsiębiorstw i instytucji. Uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej i tytułem „Ambasadora 
zawodowej etyki w rachunkowości”, wielokrotnie nagradzana za pracę naukową i pracę organizacyjną.

***
Jeśli prawdą jest twierdzenie, że nowe umiejętności, to 

kreatywne myślenie, inteligencja emocjonalna, łączenie 
wiedzy z  rożnych dziedzin, zdolność do wdrażania innowa-
cji, to co powinno być zmienione w  programach kształce-
nia? Jak kształcić w  epoce „cyfrowego darwinizmu” tj. cza-
sów, w których technologie ewoluują szybciej aniżeli wiele 
osób i organizacji jest w stanie się do tego przystosować? 
Problemów dyskusyjnych i  pytań jest wiele. Z pewnością 
nie uda się w  pełni na wszystkie odpowiedzieć, warto je 
jednak postawić, bo Kongres nie kończy dyskusji, ale ją roz-
poczyna i, mam nadzieję, wyznaczy kierunki i priorytety 

dalszych prac dla nauki, legislacji i praktyki, a Stowarzysze-
niu Księgowych w Polsce przypadnie rola ich koordynatora.

dr Teresa Cebrowska „Panel II – Rachunkowość  
– profesja, prawo, nauka” [„Świat Księgowych” nr 2/2017]

Uczestnicy panelu, prowadzonego przez dr Teresę Ce-
browską, będą kontynuowali, rozpoczętą na 2. Kongresie 
Polskiej Rachunkowości, dyskusję nad oczekiwaniami wo-
bec księgowych, modelem ich kształcenia i priorytetami 
w zawodach związanych z rachunkowością.

Panel  Oczekiwania kompetencyjne wobec księgowych  
Zmiany w kierunkach i modelu szkolenia  
Zadania ważne dla przyszłości zawodu – warunki powodzenia

Prowadząca Teresa Cebrowska  
Doktor nauk ekonomicznych, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,  
członek Komitetu Standardów Rachunkowości, członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych  
rewidentów, członek Grupy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów ds. wdrażania MSE 8, autorka i współautorka 
wielu artykułów i książek, w tym komentarza do ustawy o rachunkowości, wykładowca na Uniwersytecie  
Ekonomicznym we Wrocławiu oraz na kursach SKwP i PIBR, biegły rewident. 
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Rachunkowość

Białystok
Finał XVIII edycji Konkursu Rachunkowości Szkół Eko-

nomicznych woj. podlaskiego pod hasłem „Koszty i  ich 
ewidencja”, odbył się 19 marca 2018  r. w  białostockim 
Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych, który jest od 
początku gospodarzem konkursu. Dyrekcja i nauczyciele 
rachunkowości dokładają wszelkich starań, aby rywaliza-
cja przebiegała na najwyższym poziomie. W finale XVIII 
edycji, który poprzedziły trzy etapy pisemne, udział wzięło 
15 uczestników – zwycięzców zawodów szkolnych z 5 szkół 
kształcących w rachunkowości.

Komisja konkursowa składała się z dwóch przedstawicie-
li SKwP Oddziału Okręgowego w Białymstoku oraz czte-
rech białostockich wyższych szkół: uniwersytetu, politech-
niki, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania oraz Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej. Funkcję przewodniczącej komisji 
pełniła tradycyjnie Teresa Sołowińska – dyrektorka Biura 
Zarządu białostockiego oddziału Stowarzyszenia. Cel kon-
kursu stanowi przede wszystkim rozwijanie kompetencji, 
nabywanie dodatkowych umiejętności, współpraca i inte-
gracja między szkołami kształcącymi w  rachunkowości, 
współpraca z  uczelniami wyższymi, a  także przybliżenie 
do praktyki gospodarczej – zawodu księgowego, który to 
zawód reprezentuje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent 
Miasta Białegostoku. Natomiast patronat merytoryczny 
sprawował białostocki oddział Stowarzyszenia, który re-
prezentowała jako zaproszony gość dr Grażyna Klamecka-
-Roszkowska – sekretarz Zarządu.

Finaliści konkursu (pięć pierwszych miejsc) otrzyma-
li nagrody pieniężne, ufundowane przez SKwP Oddział 
Okręgowy w Białymstoku, a zwycięzcy (I, II i III miejsce) 
indeksy uczelni białostockich – odpowiednio uniwersy-
tetu, Wyższej Szkoły Finansów i  Zarządzania oraz Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane 
przez sponsorów. 

Coraz więcej rywalizacji
Bydgoszcz
Bydgoski Oddział Okręgowy Stowarzyszenia wraz 

z  Zespołem Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych 
i Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-
-Przyrodniczego (UTP) w Bydgoszczy był w marcu 2018 r. 
współorganizatorem I edycji Międzyszkolnego Konkursu 
„Księgowi Jutra”. Wzięło w nim udział 11 trzyosobowych 
zespołów uczniów ze szkół ekonomicznych w  regionie. 
Patronat honorowy nad konkursem objęło bydgoskie Ku-
ratorium Oświaty. Trzy pierwsze miejsca przypadły szko-
łom w Grudziądzu, Bydgoszczy i Świeciu, które w nagrodę 
otrzymały m.in. publikacje wydawnictwa „Rachunkowość” 
„Zamknięcie roku 2017”. Nagrody indywidualne zdoby-
li kolejno uczniowie z  Grudziądza, Świecia, Bydgoszczy 
i  Mogilna. Oddział bydgoski ufundował dla zwycięzcy 
udział w kursie „Specjalista ds. rachunkowości”. Laureaci 
otrzymali również sporo nagród rzeczowych.

Urozmaiceniem konkursu był krótki wykład pt. „Spra-
wozdawczość finansowa – wykorzystanie i  zrozumienie 
informacji finansowych”, który wygłosiła dr Grażyna Voss 
reprezentująca UTP oraz SKwP Oddział Okręgowy w Byd-
goszczy. 

Częstochowa
Międzyszkolny Konkurs z Zasad Rachunkowości odbył 

się 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie SKwP Oddział Okręgo-
wy w Częstochowie. Wzięły w nim udział drużyny z trzech 
szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym: Ze-
spół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, Zespół Szkół 
Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radom-
sku i Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstocho-
wie. Uczestnikom towarzyszyli nauczyciele – opiekunowie 
drużyn oraz kibice – koleżanki i koledzy z poszczególnych 
szkół.

Zwyciężyli uczniowie z częstochowskiego ZSE, uzyskując 
24 z 25 punktów możliwych do zdobycia. Konkurs składał 
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się z trzech etapów. Pierwszy był test jednokrotnego wy-
boru, w którym należało udzielić odpowiedzi na 5 pytań 
teoretycznych. W drugim były 3 pytania, również w for-
mie testu jednokrotnego wyboru, ale wymagały już wiedzy 
praktycznej, pozwalającej wykonać właściwe obliczenia 
dla udzielenia prawidłowej odpowiedzi. Podczas etapu 
trzeciego należało wykonać na komputerze zadanie prak-
tyczne, z wykorzystaniem programu finansowo-księgowe-
go REWIZOR GT. Zadanie polegało na zadekretowaniu 
i zaksięgowaniu w programie 7 dokumentów, a następnie 
wydrukowaniu PK, związanego z naliczeniem składek ZUS 
finansowanych przez pracodawcę, oraz Dziennika księgo-
wań. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 
ufundowane przez częstochowski oddział Stowarzyszenia. 

Koszalin
Po raz dziewiąty, 21 marca 2018 r., odbył się Ogólnopol-

ski Konkurs Wiedzy z Finansów i Rachunkowości, którego 
organizatorami byli: Katedra Finansów, Zakład Rachun-
kowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Ko-
szalińskiej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział 
Okręgowy w  Koszalinie, przy współpracy Studenckiego 
Koła Naukowego Finansów POLTECH Koszalin oraz Stu-
denckiego Koła Naukowego Rachunkowości Rachmistrz. 
Konkurs adresowany był do szkół ponadgimnazjalnych. 
Pierwszy etap odbywał się w szkołach. Na podstawie prze-
słanego testu szkoły typowały 3 najlepszych uczniów do 
finału. Udział w nim wzięło 17 szkół z całej Polski.

W drugim etapie uczestniczyło 9 szkół, m.in. ze Słupska, 
Leszna, Starogardu Gdańskiego, Bytowa, Koszalina. Finał 
konkursu składał się z testu oraz zadań praktycznych. Dzie-
sięć osób z najlepszymi wynikami otrzymało tytuł laureata 
i nagrody rzeczowe. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi. Pierwsze 
miejsce i nagrodę główną 1000 zł otrzymał Dawid Szymaj-
da z Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie, drugie miejsce zajęła 
Katarzyna Kuklińska z  Bytowa, trzecie natomiast Wero-
nika Wittka ze Starogardu Gdańskiego. Pozostali laureaci 
to (w  kolejności miejsc): Emilia Czerwiak (Szczecinek), 
Izabela Natkaniec (Słupsk), Paulina Nowicka (Koszalin), 
Emilian Zugaj (Nowogard), Rafał Cysewski (Koszalin), 
Adrianna Podkowska (Leszno), Karolina Tyrko (Słupsk). 
Nagrody pieniężne ufundował koszaliński oddział SKwP, 
a nagrody rzeczowe – Bank Pekao S.A. 

Lublin
Dwuetapowy IX Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy 

dla Studentów pod hasłem „Rachunkowość jako system 
informacyjny wspomagający zarządzanie” rozpoczął się 
23  kwietnia 2018  r. w  siedzibie SKwP Oddział Okręgo-
wy w Lublinie. Pierwszy etap przeprowadzono w  formie 
pisemnej. Pytania konkursowe opracowali pracownicy 
naukowi lubelskich uczelni: Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Marii Skłodow-
skiej-Curie oraz praktycy w  zawodzie księgowego. Test 
składał się z 60 pytań, dotyczących rachunkowości finanso-
wej z elementami MSR/MSSF, analizy finansowej i rachun-
kowości zarządczej. W konkursie wzięło udział 36 studen-
tów z  lubelskich uczelni wyższych, spośród których jury 
do II etapu zakwalifikowało 6 osób. Druga część konkursu 
rozegrała się 11 maja 2018 r. i uczestnicy odpowiadali na 
pytania problemowe. Komisja konkursowa bardzo wyso-
ko oceniła poziom ich wiedzy. I  miejsce zajęła Agniesz-
ka Mordel, II – Patrycja Fijołek, III – Aneta Madej (stu-
dentki UMCS). Laureaci zostali uhonorowani nagrodami 
rzeczowymi i dyplomami. Nagrody – laptop, bon na kurs 
II stopnia ścieżki edukacyjnej zawodu księgowego oraz ta-
bet ufundował SKwP Oddział Okręgowy w Lublinie. Dwie 
książki autorskie, jako nagrody za IV i V miejsce przeka-
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zała dr hab. Helena Żukowska prof. KUL. Osoby, biorące 
udział w II etapie konkursu, mają możliwość odbycia prak-
tyk zawodowych w firmie audytorskiej Doradca Sp. z o.o.

Przewodniczący jury – Stefan Czerwiński i  dr Małgo-
rzata Kamieniecka – wiceprzewodnicząca z  UMCS oraz 
członkowie: dr Agnieszka Nóżka z UMCS i dr Anna Spoz 
z KUL, gratulując laureatkom wyrazili nadzieję, iż udział 
w  konkursie w  istotny sposób przyczyni się do zmiany 
w postrzeganiu pracy księgowego, od którego wymaga się 
znakomitego wykształcenia, stale aktualizowanej wiedzy 
oraz działania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Opole
Kolejna, dziewiąta już edycja konkursu z rachunkowo-

ści „Potyczki Księgowe”, skierowanego do uczniów ekono-
micznych szkół średnich województwa opolskiego, odbyła 
się 15 marca 2018 r. ZSE im. Stefana Roweckiego „Grota” 
w Opolu oraz opolski oddział SKwP z powodzeniem re-
alizują wieloletnią inicjatywę, umożliwiając młodzieży 
współzawodnictwo w rachunkowości. Część konkursową 

zakończyła przygotowana przez uczniów uroczysta akade-
mia, połączona z prelekcjami zaproszonych gości „specjal-
nych”. W ten sposób powstała interesująca i atrakcyjna dla 
wszystkich formuła. Tegoroczną edycję konkursu uhono-
rowała swoją obecnością dr hab. prof. PCz. Jolanta Chlu-
ska – wiceprezes częstochowskiego oddziału SKwP. Zwy-

cięzcami IX edycji „Potyczek Księgowych” zostali: Justyna 
Czerner  (I miejsce) i  Agnieszka Laskowska  (II miejsce) 
z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzie-
rzynie-Koźlu oraz Aleksandra Śliwa (III miejsce) z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Brzegu. Wyróżnienia otrzymali: 
Karina  Berdzik  z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie 
i Dastina Kern z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Ślą-
skich w Kędzierzynie-Koźlu.

Nagrody pieniężne oraz cenne nagrody rzeczowe dla 
zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych uczniów ufun-
dowało Stowarzyszenie Księgowych w  Polsce Oddział 
Okręgowy w Opolu. Za rok dziesiąte już „Potyczki  Księ-
gowe”, które doskonale promują zawód księgowego i Sto-
warzyszenie wśród młodych ludzi. 

Toruń
Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK 

w Toruniu odbył się XVII Konkurs Wiedzy z Rachunko-
wości dla Studentów Szkół Wyższych, służący rozwijaniu 
zainteresowania rachunkowością wśród studentów kierun-
ków ekonomicznych. Zadania i pytania konkursowe doty-
czyły rachunkowości finansowej, księgowości i  sprawoz-
dawczości finansowej. Do tegorocznej edycji przystąpiło 43 
uczestników z 10 uczelni, którzy w I etapie rozwiązywali 
test jednokrotnego wyboru, składający się z 25 pytań uło-
żonych przez specjalistów z  rachunkowości, zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy 
w Toruniu. Do etapu drugiego, finałowego, zakwalifikowa-
ło się dwudziestu uczestników z największą liczbą punk-
tów, którzy musieli zmierzyć się z  pytaniami otwartymi, 
zadaniami liczbowymi i operacjami gospodarczymi do za-
dekretowania, ułożonymi przez pracowników naukowych 
WNEiZ. Konkurs wygrała Daria Miścikowska z  UMK, 

członek Klubu Młodego Księgowego SKwP O/O w Toru-
niu, która otrzymała nagrodę główną w postaci bonu na 
szkolenia o wartości 1500 zł, ufundowanego przez toruń-
ski Oddział SKwP. Drugie miejsce zajęła Kinga Gocłowska 
z SGGW w Warszawie, a trzecie Krystian Piotr Wodniak 
z  UMK. Wszyscy finaliści otrzymali atrakcyjne nagrody 
od sponsorów. Uczestnikom konkursu życzymy dalszych 
sukcesów! 
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Księgowy 2.0
Nietypowy plastyczno-literacki konkurs dla mło-
dzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej zorga-
nizowało SKwP Oddział Okręgowy w Legnicy 
z okazji 110-lecia działalności organizacji księgo-
wych na ziemiach polskich. 

Jego głównym celem było zerwanie ze stereotypem 
nudnego księgowego oraz pokazanie, także w  sposób 
żartobliwy, że obecny księgowy to człowiek nowoczesny 
i  profesjonalny w  swoim działa-
niu. Ponadto konkurs miał za-
chęcić młodzież do kreatywności 
w wykorzystaniu różnych technik 
plastycznych i  form literackich 
oraz kształtować umiejętność 
obserwacji otaczającego świata.

Wzięło w nim udział 14 uczniów 
ze szkół gimnazjalnych oraz 
12  uczniów ze szkół ponadgim-
nazjalnych. W  każdej kategorii 
nagrodzono 5 pierwszych miejsc 
oraz przyznano jedno wyróżnienie. 
Laureaci otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe ufundowane przez 
Biuro Poselskie Ewy Szymańskiej, 
Legnickie Przedsiębiorstwo Wo-

dociągów i Kanalizacji S.A. 
oraz firmy: „Biurex» z  Lu-
bina i  „Kolejkowo» z  Wro-
cławia.

Uroczysta gala odby-
ła się 19 lutego 2018  r. 
i  zakończyła słodkim po-
częstunkiem – specjalnie 
zamówionym na tę oka-
zję tortem z  tytułem kon-

kursu. Jeszcze raz 
serdecznie gratu-
lujemy wszystkim 
nagrodzonym.

Konkurs w  ka-
tegorii szkół 
g i m n a z j a l nych 
wygrali (w  ko-
lejności miejsc): 

1.  Katarzyna Grudzień z  Gimnazjum nr  2 w  Choj-
nowie, 2. Iga Radkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Złotoryi, 3. Oliwia Wawrzyniak ze Szkoły Podsta-

wowej nr  3 w  Polkowicach, 4.  Wiktoria 
Foksa z  Gimnazjum Gminnego w  Kotli, 
5.  Kacper Borawski z  Gimnazjum w  Ro-
kitnicy. Wyróżnienie otrzymała Edyta Łuc 
z Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy. 
W kategorii szkoły ponadgimnazjalne lau-
reatami w kolejności zostali: 1. Magdalena 
Babula z II LO w Lubinie, 2. Agata Krzy-
żaniak z  Zespołu Szkół Samochodowych 
i Budowlanych w Głogowie, 3. Katarzyna 
Nowak z II LO w Lubinie, 4. Paulina Bie-
lawicz z  Zespołu Szkół Samochodowych 
i  Budowlanych w  Głogowie, 5. Kacper 
Drypczewski z II LO w Lubinie, wyróżnie-
nie zdobył Mikołaj Sęk z II LO w Lubinie. 
Wszystkim laureatom gratulujemy!
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Opolski oddział Stowarzyszenia, realizując jeden 
z głównych celów bieżącej kadencji, sukcesywnie 
prowadzi działania skierowane do młodych 
adeptów rachunkowości. 

Zajęcia i spotkania, propagujące Kodeks zawodowej ety-
ki w rachunkowości oraz samą organizację, systematycznie 
prowadzi prezes oddziału Sebastian Kuś. Wykładu na temat 
etyki w rachunkowości 9.04.2018 r wysłuchali uczniowie 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu, a 16.04.2018 r. 
uczniowie ZSE im. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu. 
Właśnie patronat, perełka w działalności statutowej SKwP 
Opole, daje wiele powodów do satysfakcji. Uczniowie 
klasy patronackiej mają okazję do tematycznych spotkań 
z przedstawicielami Stowarzyszenia. Spotkania te przede 
wszystkim przybliżają młodym ludziom specyfikę zawo-
du księgowego, zachęcając ich jednocześnie do doskona-

lenia się i kontynuacji kształcenia w wybranym kierunku. 
Uczniowie mieli okazję spotkać się z Krystyną Szewczyk – 
członkiem Zarządu SKwP Opole, rozmawiając o szansach 
w zawodzie i specyfice pracy biegłego rewidenta. Izabela 
Golenia-Młynarczyk – wykładowca SKwP Opole, również 
odbyła spotkanie z uczniami przybliżając wszystkim trud-
ną, ale dającą satysfakcję pracę właściciela biura rachun-
kowego. Klasa patronacka miała także okazję poznać sie-
dzibę Zarządu Głównego SKwP, uczestnicząc w spotkaniu 
z sekretarzem Ryszardem Goryckim oraz Jolantą Roszczyk 
– dyrektor Biura ZGł. Spotkania tematyczne kształtują 
uczniom świadome spojrzenie na branżę księgową oraz 
zachęcają do rozwoju w  wybranym przez siebie kierun-
ku. Patronat działa, sprawdza się, dając jednocześnie wie-
le satysfakcji uczniom, ich nauczycielom oraz działaczom 
SKwP Opole.

Najmłodsze pokolenie uczniów ekonomicznych szkół 
ponadgimnazjalnych województwa opolskiego co roku ma 
okazję poznawać Stowarzyszenie, uczestnicząc w konkursie 
oraz spotkaniach z przedstawicielami naszej Organizacji. 

Podczas uroczystej gali 13 kwietnia 2018  r., w  sie-
dzibie SKwP Oddział Wielkopolski w Poznaniu ogło-
szono zwycięzców 10. edycji konkursu dla młodzieży 
ponadgimnazjalnej Akademia Księgowego. Zostali 
nimi: Mariusz Skrentny (ZSE w  Złotowie), Damian 
Bojakowski (ZSE w Kaliszu) oraz Kamil Bąkowski (ZS 
Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu).

Trójka laureatów ma otwarte drzwi do kariery. Wygrali 
pełnopłatny staż w znanych centrach usług księgowych. 
Historie dotychczasowych laureatów Akademii Księgo-
wego pokazują, że staż, będący nagrodą w  konkursie, 
może zapoczątkować obiecującą drogę do awansu.

Zwycięzca piątej edycji (2012/2013), Dominik Szym-
kowiak po zakończeniu stażu w  IKEA BSC pozostał 
w firmie i pracuje tam do dziś. Przeszedł kilka szczebli 
do obecnego stanowiska starszego specjalisty ds. zobo-

wiązań. Ma zaledwie 24 lata, a większość jego rówieśni-
ków dopiero kończy studia i stawia pierwsze zawodowe 
kroki.

– Wygrana w Akademii pozwoliła mi w młodym wieku 
pokazać swoje umiejętności i rozwijać się w pracy, do któ-
rej nie dostałbym się przy normalnej rekrutacji bez ukoń-
czenia wcześniej studiów – mówi Dominik Szymkowiak.

Ważne sprawy

Start do kariery

Wśród młodzieży
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Trzy pytania do Ryszarda Goryckiego – sekreta-
rza Zarządu Głównego SKwP, przewodniczącego 
zespołu ds. rozwoju członkostwa w SKwP

– W kwietniu Oddział Wielkopolski w Poznaniu SKwP 
zorganizował spotkanie zespołu ds. rozwoju członkostwa 
w SKwP? Jaki cel przyświecał tej wyjazdowej naradzie?

Zgodnie z zasadą, że im bliżej członków znajduje się od-
dział tym ściślejsze kontakty. Oddziały terenowe, zamiej-
scowe, znajdujące się w mniejszych ośrodkach miejskich 
pełnią wiele ról. Służą nie tylko podtrzymywaniu i  roz-
wojowi kwalifikacji swoich członków, stanowią również 
platformę wymiany poglądów, pełnią często rolę klubu 
dyskusyjnego. Członkowie identyfikują się z  organizacją 
i integrują.

– ... i przyciągają nowych członków?
Tak przeważnie działa ten mechanizm. Spotkanie 

zorganizował na swoim terenie Oddział Wielkopolski 
Stowarzyszenia, który ma kilka prężnie działających od-
działów terenowych, stanowiących dobry przykład har-
monijnej współpracy z  księgo-
wymi w  mniejszych ośrodkach. 
Pierwsza część odbyła się 12 
kwietnia 2018 r. w Kaliszu. Tam, 
w  siedzibie OT dyskutowaliśmy 
z  prezesami zarządów czterech 
innych oddziałów terenowych, 
głównie o warunkach prowadze-
nia działalności Stowarzyszenia, 
pozyskiwaniu nowych członków 
i  podtrzymywaniu bliskiej wię-
zi z  dotychczasowymi. Oddziały 

terenowe stanowią właśnie dobry przykład współpracy 
organizacyjnej.

– Kolejna część posiedzenia odbyła się w Poznaniu?
Tak, jeszcze w  tego samego dnia. Zespół ds. rozwo-

ju członkostwa, powołany w  Oddziale Wielkopolskim, 
zaprezentował swoje dotychczasowe działania na rzecz 
członków. Następnego dnia odbył się dalszy ciąg spotka-
nia naszego zespołu z udziałem przedstawicieli Oddziału 
Wielkopolskiego. Z rozmów wynika, że dzięki prowadzo-
nej działalności edukacyjnej najłatwiej pozyskać nowych 
członków. Z  tym, że w  oddziałach terenowych najważ-
niejsze są szkolenia służące utrzymywaniu posiadanych 
kwalifikacji i  ich rozwojowi. Uczestniczą w  nich często 
członkowie SKwP, stąd napływ po szkoleniach nowych 
osób do organizacji może jest mniejszy, ale tam duże zna-
czenie ma integracyjna rola oddziału. Natomiast w więk-
szych ośrodkach, jak np. w Poznaniu szkoli się dużo osób 
dopiero wkraczających w zawód (I i II stopień certyfika-
cji), które na szkoleniach poznają również organizację 
i do niej wstępują. 

– Pomagamy młodzieży wystartować w zawodzie księ-
gowego, wiąże się to z naszymi celami statutowymi. Nie-
zwykle więc cieszy mnie, że 
sukcesywnie rośnie liczba zgło-
szeń w  konkursie –podkreśla 
Mariusz Noworyta, dyrektor 
O/W SKwP. – Współpraca ze 
szkołami jest bardzo ważnym 
obszarem działalności Stowa-
rzyszenia. 

W uroczystej X Gali Finało-
wej konkursu wzięli również 
udział uczestnicy spotkania 
zespołów ds rozwoju członko-

stwa w SKwP. Bardzo ważnym momentem tego wydarze-
nia było wręczenie przez wiceprezesa Zarządu Głównego 

SKwP Jerzego Konieckiego 
Zespołowi Szkół Ekonomicz-
nych w  Poznaniu im. Stani-
sława Staszica, współorga-
nizatorowi konkursu, złotej 
odznaki honorowej „Zasłu-
żony w rozwoju Stowarzysze-
nia Księgowych w Polsce”.

W obecnej edycji konkur-
su udział wzięło 750 uczniów. 
Łączna liczba uczestników 
przekroczyła już 5 tys. osób.

Ważne sprawy

SKwP w mniejszych ośrodkach
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Forum młodych

Szkół nie da się dziś odizolować od cyfryzacji, do-
brze więc zrozumieć, jakie walory edukacyjne 
niosą ze sobą współczesne narzędzia. Coraz trud-
niej funkcjonować na rynku pracy bez ich znajo-
mości, ale kształcąc przyszłych pracowników, na-
leży zwrócić uwagę, że równie ważna jak 
znajomość komputera jest świadomość tego, co 
się do niego „wrzuca”.

To główne wnioski, płynące z III Konferencji Zawodo-
wej pod hasłem: „Jakość kształcenia a nowatorskie metody 
nauczania w rozwijaniu kompetencji, w kształceniu w za-
wodach technik logistyk i  technik ekonomista. Czy TIK 
w  edukacji zawodowej powinien wzmacniać dydaktykę, 
czy nad nią dominować?”, zorganizowanej pod patrona-
tem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Zespole Szkół 
Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie. Zastana-
wiano się na niej m.in., jak uatrakcyjnić zajęcia i stworzyć 
inspirujące pomoce dydaktyczne.

Dorota Lipińska, dyrektorka szkoły, witając 
gości zdradziła, że myślą przewodnią konferen-
cji było przekonanie, iż właściwie zaprojekto-
wany proces dydaktyczny pozwoli nie tylko na 
osiąganie sukcesów na polu edukacji, ale także 
na rozwijanie kompetencji uczniów kluczo-
wych dla ich funkcjonowania na rynku pracy.

W konferencji czynny udział wzięły przed-
stawicielki Biura Edukacji m.st. Warszawy – 
Barbara Krępska, naczelnik Wydziału Szkół 
Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Ustawicznego oraz dy-
rektor Biura Edukacji m.st. Warszawy Joanna Gospodar-
czyk, która odnosząc się do kształcenia w zawodzie technik 
ekonomista, przedstawiła sylwetkę współczesnego księgo-
wego jako osoby kreatywnej, mądrej i swobodnie porusza-
jącej się na rynkach finansowych.

Panel dyskusyjny, poprowadzony przez Angelikę Marci-
niak, otworzyła Jadwiga Godlewska, doradca podatkowy 
i biegły rewident, członek Zarządu Oddziału Okręgowego 
w Warszawie SKwP, która opowiedziała o roli pracodawcy 
w  kształceniu księgowego poprzez nowoczesne metody 
nauczania. Zwracając przy tym uwagę na to, jak ważna 
dla współczesnego, a co za tym idzie również przyszłego 
księgowego, jest nie tylko umiejętność posługiwania się 
nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, ale rów-
nież świadomość tego, co do tego narzędzia się „wkłada”. 
„Należy w uczniach wyrobić nawyk pracy z przepisami 
i ustawą o rachunkowości, ponieważ aktualizacja wiedzy 
na każdym poziomie jest kluczowa w zawodzie księgowe-
go. Należy im pokazać przepis i go uzasadnić, aby wyrobić 
w nich logikę myślenia” – podkreśliła Jadwiga Godlew-

ska, wskazując na możliwość wykorzystania smartfonów 
i tabletów do śledzenia portali oraz stron poświęconych 
księgowości.

W panelu udział wzięli również przedstawiciele firmy 
Audytel S.A.: Krzysztof Miziński, dyrektor Działu Do-
radztwa Logistycznego i  Tomasz Dobczyński, inżynier 
procesów logistycznych, którzy skupili się na tym jakiego 
pracownika potrzebują pracodawcy, zwracając uwagę na 
to, jak ważna w logistyce jest gotowość do podejmowania 

ciągłych wyzwań. Dr Grzegorz Gudzbeler, pra-
cownik naukowy Społecznej Akademii Nauk, 
opowiadając o zastosowaniu w szkoleniu i do-
skonaleniu zawodowym konstruktywnych 
systemów symulacyjnych, podkreślił, że choć 
nie jest możliwe, aby uczeń znał wszystkie na-
rzędzia informatyczne wykorzystywane w fir-
mach, można go nauczyć obycia z  oprogra-
mowaniem i biegłości dostosowywania się do 
pracy z nowymi programami.

Ewa Kędracka, przedstawicielka Ośrod-
ka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów 
w Warszawie i dyplomowana nauczycielka, skupiła się na 
dydaktyce w cyfrowym świecie i nowatorskich metodach 
nauczania w rozwijaniu kompetencji zawodowych. Bardzo 
mocno zaznaczyła, że szkoła nie odizoluje się od cyfryzacji, 
nauczyciele muszą zatem zrozumieć, jakie walory eduka-
cyjne niosą ze sobą smartfony i tablety, aby można je było 
wykorzystać. W pracy dydaktycznej coraz częściej sięga się 
po metody, których dawniej nie dałoby się wykorzystać, 
ponieważ nie były dostępne, takie jak np. kręcenie filmów 
przez uczniów.

Zamykając panel dyskusyjny, Bogumił Paszkiewicz 
z TransEdu odniósł się do kwestii wysokiego kosztu no-
wych technologii, którego szkoły często nie są w stanie 
ponieść, podkreślając, że warto młodych ludzi dobrze na-
uczyć chociaż obsługi Excela czy przygotowywania pre-
zentacji, co nie generuje dużych kosztów, a jest niezwykle 
przydatne w pracy zawodowej.

Temat konferencji spotkał się ze sporym zainteresowa-
niem, szczególnie nauczycieli, a wnioski płynące z dyskusji 
żywo komentowano w kuluarach.

Jadwiga Godlewska 

Dyrektor ZSLiE Dorota Lipińska i dyrektor Biura Edukacji 
m.st. Warszawy Joanna Gospodarczyk. Fot. ZSLiE

Szkoły a cyfryzacja

Izabela Jurczak
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Kazimierz Jarosz Prezentacje

Ta piękna  
Małopolska…
Dlaczego Kraków i Wieliczka? Te miasta nieprzy-
padkowo wybrano na miejsce Międzynarodowej 
Konferencji „Przyszłość zawodu księgowego”. 

Kraków to miasto mające szczególne znaczenie w historii 
Polski, stolica kraju od średniowiecza do końca XVI wieku, 
miasto koronacyjne oraz nekropolia królów Polski. Do jego 
największych atrakcji należą: Zamek Królewski na Wawe-
lu – dawna rezydencja królów polskich, Rynek Krakowski 
– ulubione miejsce spacerów, z przepięknymi Sukiennicami 
i Kościołem Mariackim, w którym można podziwiać Ołtarz 
Wita Stwosza, a także Uniwersytet Jagielloński – najstarszy 
polski uniwersytet i jeden z najstarszych w Europie. Będąc 
w Krakowie warto również pospacerować wąskimi uliczkami 
Kazimierza, przez stulecia pozostającym osobnym miastem, 
a dzisiaj chętnie odwiedzanym przez turystów ze względu 
na specyficzny klimat tworzony przez zabytkowe synagogi 
i cmentarze żydowskie oraz chrześcijańskie kościoły. 

Wspaniałym przeżyciem dla turystów jest również zwie-
dzanie unikatowej zabytkowej kopalni soli kamiennej 
w Wieliczce koło Krakowa. Ta atrakcja turystyczna została 
w  1978  r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kul-
turowego i Przyrodniczego UNESCO. Będąc w Wieliczce, 
mieście lokowanym w 1290 r. przez księcia Przemysława II, 
warto również zwiedzić Zamek Żupny z Muzeum Żup Kra-
kowskich, zabytkowe kościoły i pałace, a także tężnię solan-
kową, szczególnie polecaną osobom cierpiącym na choroby 
górnych dróg oddechowych.

Kraków i  jego okolice mają znaczenie nie tylko histo-
ryczne. Współczesny Kraków jest najważniejszym pod 
względem zatrudnienia skupiskiem firm z sektora usług 
biznesowych w Polsce. W ostatnich latach liczba pracow-
ników w centrach biznesu wzrosła czterokrotnie i aktual-
nie wynosi ok. 60 tysięcy osób.

Dzięki staraniom władz miasta na rzecz przyciągania in-
westorów Kraków został wyróżniony przez Financial Ti-
mes fDi Magazine – tytułem polskiego miasta przyszłości, 
zajął też 8 miejsce w rankingu Tholons „Top 100 Outso-
urcing Destinations 2017”. Międzynarodowe przedsiębior-
stwa outsourcingowe, mające swoje siedziby w Krakowie 
i  jego okolicach, zajmujące się m.in. obsługą finansową, 
księgową, podatkową i  informatyczną, opierają swoją 
działalność na młodej wykształconej kadrze pracowni-
ków. W  związku z  rozwojem tych firm i  poszerzaniem 
działalności stale wzrasta zapotrzebowanie na wysoko 
wykwalifikowanych pracowników. W  przygotowywaniu 
młodych ludzi do zawodów poszukiwanych przez polskie 
i  zagraniczne przedsiębiorstwa, obok krakowskich szkół 
i  wyższych uczelni, uczestniczy również Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie.

Ofertę edukacyjną Stowarzyszenie kieruje do osób zaj-
mujących się zawodowo księgowością, finansami oraz 
pokrewnymi dziedzinami związanymi z  obsługą finan-
sowo-księgową: firm, instytucji, stowarzyszeń i  innych 
organizacji. Oddział krakowski skupia i  obejmuje dzia-
łalnością statutową ponad 3 tys. członków zwyczajnych 
oraz prawie 400 członków wspierających (firm i instytu-
cji) z  terenu całego województwa małopolskiego. Poza 
Krakowem, gdzie jest najliczniejsza organizacja, od wielu 
lat działają oddziały terenowe w Tarnowie, Nowym Sączu, 
Nowym Targu, Chrzanowie i  Olkuszu. Dzięki atrakcyj-
nej i różnorodnej działalności statutowej od kilku lat do 
SKwP wstępuje rocznie od 350 do 400 nowych członków. 
Powstały nowe koła terenowe w  Oświęcimiu, Wadowi-
cach i Myślenicach, a w środowisku studenckim aktywnie 
działa Klub Młodych Księgowych.
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Najważniejszym celem Stowarzyszenia jest wspiera-
nie rozwoju zawodowego księgowych – nie tylko swoich 
członków, ale także wszystkich osób pracujących w  fir-
mach, biurach rachunkowych i  wielkich korporacjach 
outsourcingowych. Służy temu certyfikacja zawodu księ-
gowego obejmująca cztery poziomy kształcenia: „księgo-
wy”, „specjalista ds. rachunkowości”, „główny księgowy” 
i „dyplomowany księgowy”. Ukończenie każdego z nich 
z wynikiem pozytywnym na egzaminie stanowi podstawę 
potwierdzenia kwalifikacji określonego stopnia i wydania 
odpowiedniego certyfikatu zawodowego SKwP.

Najnowszą propozycją krakowskiego oddziału jest oferta 
szkoleniowa dla środowiska rachunkowości korporacyjnej 
czyli międzynarodowych centrów biznesu pn. Akademia 
Outsourcingu SKwP, która obejmuje trzy stopnie wtajem-
niczenia w  problemy rachunkowości międzynarodowej 
opartej na Międzynarodowych Standardach Rachunko-
wości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczo-
ści Finansowej. SKwP w Krakowie prowadzi także kursy 
z  rachunkowości budżetowej, kadr i  płac oraz krótkie, 
najczęściej jednodniowe szkolenia dotyczące aktualnych 
zagadnień, wynikających z częstych zmian w przepisach 
podatkowych, prawa pracy i rachunkowości. Działalność 
szkoleniowa oddziału jest oparta na „Małopolskich Stan-
dardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych”, których znak 
jakości oddział posiada od 2014 roku. Szkolenia odbywają 

się w sześciu niepublicznych placówkach kształcenia usta-
wicznego działających w  oddziałach SKwP (w siedzibie 
oddziału okręgowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 19 
w Krakowie i lokalach Oddziałów Terenowych).

Dla swoich członków oddział krakowski SKwP orga-
nizuje bezpłatne prelekcje, konsultacje (stacjonarne) 
i telefoniczne dotyczące zmian i nowości legislacyjnych. 
W przypadku trudniejszych zagadnień organizowane są 
dodatkowo konferencje – ostatnio na temat jednolite-
go pliku kontrolnego i  problemów związanych z  wpro-
wadzeniem RODO. Tylko w  2017 roku przeszkolono 
6642 osoby, organizując 52 kursy i 200 krótkich szkoleń. 
W prelekcjach uczestniczyło prawie 2 tys. osób. Oddział 
krakowski zajmuje się także popularyzacją (uchwalonego 
przez SKwP) „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowo-
ści”, jako jednej z dróg stosowania etyki w biznesie i ge-
neralnie w  obrocie gospodarczym. Bliskimi partnerami 
Stowarzyszenia są m.in. BCC Loża Małopolska, Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne i Izba Administracji Skarbo-
wej w Krakowie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krako-
wie i średnie zawodowe szkoły ekonomiczne.

Zadaniem SKwP, zawodowej organizacji księgowych 
o  ponad 110-letniej tradycji jest działanie dla rozwoju 
polskiej i  międzynarodowej rachunkowości oraz umac-
nianie znaczenia zawodu księgowego. SKwP Oddział 
Okręgowy w Krakowie działa od 80 lat.

Serię spotkań z uczniami szkół ponadgimnazjal-
nych, uczącymi się na kierunku technik ekonomi-
sta, zorganizował warszawski oddział SKwP, aby 
przybliżyć im kim jest współczesny księgowy 
i czym się na co dzień zajmuje. 

Zgodnie z twierdzeniem, że przyszłością 
każdego zawodu, również księgowego, są 
młodzi ludzie, warto zadbać, aby poznali, 
jak interesujący i pełen wyzwań może być 
zawód księgowego i chcieli z nim związać 
swoją zawodową przyszłość. Młodzież ze 
swoim entuzjazmem, świeżym spojrzeniem i pomysłami, 
być może pomoże rozwiązać problemy, z którymi dziś bo-
rykają się księgowi.

Zainteresować młodzież księgowością starali się człon-
kowie Zarządu SKwP O/O w Warszawie: Agnieszka Ga-
jewska, Jadwiga Godlewska oraz Adam Kęsik, którzy od-
nosząc się również do początków własnych karier, pokazali 
młodzieży szanse rozwoju zawodowego. Zwracali uwagę 
na nowe możliwości i kierunki, otwierające się przed księ-
gowymi w związku z rozwijającą się technologią informa-
tyczną. Prelegenci podkreślali, jak ważne w tym zawodzie 

jest stałe podnoszenie 
swoich kwalifikacji i ak-

tualizowanie wiedzy, aby być na bieżąco 
ze stale zmieniającymi się przepisami. 

Dla potencjalnych przyszłych księgo-
wych ważne były informacje, dotyczące 

wymagań formalnych, jakie należy spełnić, aby móc pra-
cować w zawodzie. Przy okazji poznali ścieżkę certyfikacji 
SKwP. Wykładowcy udzielali wyczerpujących odpowiedzi 
na padające z sali pytania, a nawet sami zadali kilka, na-
gradzając gadżetami z logo SKwP poprawne odpowiedzi. 

Prelekcje, w których łącznie udział wzięło 440 osób, 
zorganizowano dla uczniów Zespołów Szkół: nr 1, nr 7, 
nr 5, nr 11, nr 35, nr 3 oraz Zespołu Szkół im. Wysoc-
kiego w Warszawie, a także Zespołu Szkół w Wołominie.

Izabela Jurczak

Stawiamy na młodzież!
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n BiElSKO-BiAłA Szkolenie dla członków zwyczajnych 
SKwP O/O w Bielsku-Białej pod hasłem „Przeciwdziałanie 
wypaleniu zawodowemu i radzenie sobie ze stresem” odby-
ło się 14.04.2018 r., 
jako kontynuacja 
„Małej akademii 
skutecznego księ-
gowego”. Spotkania 
służą dostarczaniu 
wiedzy i  umiejęt-
ności oraz wyrabia-
niu postaw, przy-
datnych na każdym etapie budowania relacji w zespołach 
i z klientami. Na szkoleniu stosowane były różne metody 
pracy: dyskusja grupowa, praca w  grupach – z  omówie-
niem wniosków na forum, praca indywidualna, testy, case’y 
i przykłady z życia, scenki, gry. Każdą z form poprzedzał 
mini wykład, dostarczający  wiedzy niezbędnej do wyko-
nania zadania. Aktywność uczestników omawiano pod ką-
tem praktycznych wniosków możliwych do wykorzystania 
w pracy. 
ByDgOSZcZ
n W lutym 2018 r. kolejne firmy, biura rachunkowe i jed-
na osoba fizyczna dołączyły w bydgoskim oddziale SKwP 

do grona sygnatariuszy 
„Kodeksu zawodowej 
etyki w  rachunkowo-
ści”. Certyfikaty uroczy-
ście wręczyła podczas 
posiedzenia zarządu 
oddziału prezes Stani-
sława Gudebska. 

n Elżbieta Manowska z  bydgoskiego oddziału SKwP 
13.04.2018  r. uczestniczyła w  finale VII edycji konkur-
su „Lider Księgowości” organizowanego pod Patronatem 
Honorowym Stowa-
rzyszenia Księgowych 
w  Polsce przez Wolters 
Kluwer. Została jedną 
z  dziesięciu najlepszych 
księgowych wśród ok. 
400 uczestników, z czego 
jesteśmy bardzo dumni. 
Zawodowo Elżbieta Manowska związana jest z Operą Nova 
w Bydgoszczy. 
cZęStOchOWA 
n Spotkanie wykładowców współpracujących z  czę-
stochowskim oddziałem Stowarzyszenia odbyło się 
21.03.2018 r. Omówiono na nim „Regulamin wewnętrzne-

go systemu zapewniania jakości kształcenia”, a także trwa-
jące w Zarządzie Głównym SKwP przygotowania do wdro-
żenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz przyjęcia 
nowych zasad i standardów egzaminowania w ścieżce cer-
tyfikacji zawodu księgowego.
n Dwie pracownice Biura Zarządu Oddziału Okręgowego 
SKwP w Częstochowie ukończyły „Kurs na doradcę zawo-
dowego”, zorganizowany przez Instytut Certyfikacji Zawo-
dowej Księgowych SKwP.
lEgnicA 
n Legnicki oddział Stowarzyszenia 7.02.2018 r. wziął udział 
w  IX Legnickich Prezentacjach Edukacyjnych, zorgani-
zowanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy. Podczas 
targów zaprezen-
towano ofertę od-
działu, a na stoisku 
rozdawano ulotki 
i  gadżety promo-
cyjne zachęcające 
do zapoznania się 
z  SKwP i  ofertą le-
gnickiego oddziału. Uczestnicy stwierdzili, że   warto an-
gażować się w podobne działania i na pewno w przyszłym 
roku oddział weźmie udział w kolejnych targach
n W cyklu „Spotkanie z  ekspertem” odbyły się ostatnio 
dwa. O  zasadach funkcjonowania ubezpieczeń dla księ-
gowych 9.03.2018 r. mówili: Michał Zelkowier z firmy Le-
adenhall Polska S.A./Lloyd’s oraz Kamil Cieplicki z firmy 

Cieplicki Finanse 
i  Ubezpieczenia, 
ekspert ds. ubez-
pieczeń wycieku 
danych. Podczas 
prezentacji zwró-
cili uwagę na coraz 
bardziej wyrafino-

wane metody cyberataków i związane z tym ryzyko utraty 
danych, a także na zawodność czynnika ludzkiego. Pozo-
stawienie niewylogowanego komputera, fizyczne pobranie 
zainfekowanych wiadomości, niewykonywanie kopii zapa-
sowych czy nienależyta utylizacja dokumentacji papiero-
wej, to tylko niektóre z przykładów nierozważnych działań 
pracowników. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili meryto-
ryczną przydatność spotkania. 
Na kolejnym 12.04.2018  r. członkowie oraz sympatycy 
legnickiego oddziału zapoznali się z  technologicznymi 
nowinkami i innowacyjnymi rozwiązaniami usprawniają-
cymi pracę księgowych, pozwalającymi zaoszczędzić czas 
i pozytywnie wpłynąć na finanse firmy. Na temat automa-

W telegraficznym skrócie
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Wokół nas

tyzacji procesów 
księgowych oraz 
automatycznego 
odczytywania do-
kumentów mówił 
Adam Niewiedzioł 
– przedstawiciel 
serwisu Salde-
oSMART. Na spotkaniu dyskutowano także o najnowszych 
trendach w księgowości – outsourcingu, księgowości on-
line i branżowych nowinkach technologicznych, bo to co 
dzisiaj jest nowością, jutro staje się normą. 

Kursy na doradcę zawodowego

Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP 
prowadzi 60-godzinne kursy na doradcę zawodowe-
go. Do tej pory odbyły się dwa: pierwszy zakończył 
się 25.02.2018  r., a  drugi 15.04.2018  r., przeszkolono 
43  osoby. W  kursie nie powinno uczestniczyć więcej 
niż 20 osób. Kolejny rozpocznie się 25.06.2018 r. w Kra-
kowie, trwa jeszcze nabór na kurs w Warszawie, który 
odbędzie się jesienią (pierwszy zjazd – 14-15.09.2018 r.)

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA 
MARATON pt. Zawód księgowego i biegłego rewi-
denta – ewolucja czy rewolucja? była wyjątkowa.

Towarzyszyły jej obchody 40-lecia istnienia SKNR SIG-
MA – organizatora konferencji oraz 70-lecia Katedry Ra-
chunkowości Wydziału Zarządzania, przy której koło działa. 
Z tej okazji, przy współpracy SKwP O/O w Łodzi, PIBR oraz 
wicedyrektora ds. ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Szczecinku, zorganizowano dwa panele 
dyskusyjne, w których starano się odpowiedzieć na pytanie, 
czy zawód księgowego i  biegłego rewidenta przeszedł na 
przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat ewolucję, rewolucję, 
a może była to swoista ewolucja z elementami rewolucyj-
nych zmian?

W części poświęconej jubileuszowi SKNR SIGMA pod-
sumowano jego działalność, a zaproszeni absolwenci – byli 
członkowie, przywołali wspomnienia z nim związane. Podzię-
kowano również wieloletnim opiekunkom Koła – Małgorza-
cie Pałce, prof. dr hab. Ewie Walińskiej, prof. nadzw. dr hab. 
Ewie Śnieżek oraz mgr Joannie Piłacik, które ukierunkowały 
rozwój SKNR SIGMA, a także wspierają jego inicjatywy.

Jak co roku goszczono Maratończyków z uczelni z całej 
Polski. W tym roku było ich 22 z: UE w Katowicach, UE 

w  Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu 
Gdańskiego, UE w  Krakowie, Politechniki Rzeszowskiej 
oraz Akademii Górniczo-Hutniczej z  Krakowa. Podczas 
konferencji uczestnicy zaprezentowali efekty swojej pracy 
oraz wyniki przeprowadzonych badań, w których starali się 
odpowiedzieć na główne pytanie towarzyszące wydarzeniu. 
Zmierzyli się także w konkursie case study, przygotowanym 
przez łódzki oddział SKwP oraz firmę Infosys. Laureatami 
tegorocznej edycji w konkursie referatów zostali: I miejsce 
– Marlena Pabian i Daniel Pauluk z SKN „Audytor” z kra-
kowskiej AGH (za referat Współczesny księgowy – wyzwania 
i pułapki), II – Martyna Pilarska i Katarzyna Struzik z SKNR 
Rachmistrz z katowickiego UE (za referat Księgowość – ewo-
lucja czy rewolucja? Rozważania na temat zawodu księgowe-
go i jego znaczenia we współczesnym świecie), III – Dominika 
Kuzak i Ewa Łęgowska z KNRF „Audyt” z UE w Krakowie 
(za referat Zmiany w zawodzie biegłego rewidenta na podsta-
wie nowej ustawy – ewolucja czy rewolucja?).

W konkursie case study zwyciężyli: Marta Wilk i Piotr 
Tarnowski z KNR „Storno” z Uniwersytetu Szczecińskiego 
(I miejsce), Dominika Kuzak i Ewa Łęgowska (II), Mar-
tyna Pilarska i  Katarzyna Struzik (III). Serdecznie gra-
tulujemy wszystkim laureatom! Konferencja odbyła się 
w dniach 11-13.04.2018 r. w Łodzi.
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Zgodnie z ustawą o rachun-
kowości, sprawozdanie fi-
nansowe musi zostać spo-
rządzone w  terminie trzech 
miesięcy, licząc od dnia bi-
lansowego, a  zatwierdzone 
nie później niż po upływie 
sześciu miesięcy od dnia bi-
lansowego.

Większość podmiotów ma zatem czas do 30 czerwca 
2018 r., aby zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2017 rok 
i w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia należy je złożyć do 
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wraz z odpisem uchwa-
ły bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdze-
niu rocznego sprawozdania finansowego, odpisem uchwały 
o podziale zysku lub pokryciu straty i wraz ze sprawozdaniem 
z  działalności. W  2018  r. 15 lipca 
przypada w niedzielę, a więc termin 
złożenia sprawozdania finansowego 
do KRS upływa 16 lipca 2018 r.

Jeżeli sprawozdanie finansowe 
nie zostało zatwierdzone w  termi-
nie, to do sądu rejestrowego skła-
da się je dwukrotnie: pierwszy raz 
niezatwierdzone (w ciągu 15 dni po 
upływie terminu do zatwierdzenia), 
a drugi raz – 15 dni po jego zatwier-
dzeniu wraz z wymienionymi wcze-
śniej dokumentami.

Składanie dokumentów finan-
sowych do KRS, w  okresie od 15 
marca do 30 września 2018 r., przez 
podmioty ujawnione w  rejestrze 
przedsiębiorców będzie następowało 
bezpłatnie za pośrednictwem udo-
stępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego lub 
odpłatnie za pośrednictwem portalu S24. Zarówno bezpłatne 
zgłaszanie, jak i skorzystanie z systemu S24 jest możliwe dzię-
ki udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości stronie 
www: https://ekrs.ms.gov.pl.

S24 umożliwia złożenia dokumentów finansowych do KRS 
w trybie zmiany wpisu – za opłatą 140 zł i z pomocą profe-
sjonalnego pełnomocnika – radcy prawnego lub adwokata.

Korzystanie z opcji bezpłatnego zgłaszania sprawozdań 
finansowych wymaga uprzedniej rejestracji w  systemie 
oraz posiadanie konta ePUAP. Aby złożyć dokumenty fi-
nansowe do KRS należy, po zalogowaniu do systemu, do-
łączyć oddzielnie i opatrzyć każdy z nich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną oso-
bę, której PESEL jest ujawniony w KRS. Pracownik biura 
rachunkowego może wprawdzie przygotować wniosek do 
wysyłki, ale nie może go opatrzyć swoim podpisem.

Dopuszczalne będzie wydrukowanie przygotowanego 
dokumentu finansowego, opatrzenie go odręcznym pod-
pisem kierownika jednostki i osoby sporządzającej, a na-
stępnie zeskanowanie go. Tak wykonane skany dokumen-
tów, stanowiących elementy sprawozdania finansowego 
oraz odpisów uchwał, należy przygotować oddzielnie jako 
plik PDF lub xedas. Co ciekawe, w systemie nie przewi-
dziano odrębnie wprowadzenia do sprawozdania finan-
sowego, a więc tę część sprawozdania finansowego trzeba 
dołączyć do innego elementu sprawozdania finansowego.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, spółki niemające 
możliwości bezpłatnego zgłoszenia sprawozdań finanso-
wych, zgodnie z opisaną wcześniej procedurą (np. spółki, 
których reprezentanci nie mają numerów PESEL ujawnio-
nych w KRS) mogą złożyć w sądzie dokumenty sprawoz-
dawcze jako płatny wniosek.

Bezpłatne zgłaszanie do-
kumentów finansowych do 
KRS nie powinno nastręczać 
większych problemów. Sys-
tem informatyczny został 
przygotowany w  sposób lo-
giczny i przejrzysty. Wniosek 
można przygotować, zapisać 
i  po pewnym czasie spraw-
dzić, upewniając się przed 
ostateczną wysyłką, że jest 
kompletny i zupełny. Potwier-
dzenie prawidłowości zło-
żenia dokumentów finanso-
wych do Krajowego Rejestru 
Sądowego następuje niemal 
równocześnie ze złożeniem 
wniosku.

Docelowo, sprawozdania 
finansowe składane po 1 października 2018 r. zostaną za-
stąpione przez Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Dokład-
ną strukturę JPK określi minister finansów (podobnie 
jak w przypadku innych JPK, np. dotyczących ewidencji 
VAT).

Od 1 października 2018  r. nowelizacja ustawy o  KRS 
w sposób bezpośredni wpłynie również na pracę biegłych 
rewidentów. Od tego dnia, zgodnie z brzmieniem art. 86 
ust 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym sprawozdanie z badania będzie 
podpisywane przez biegłego rewidenta. W  przypadku 
podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdanie 
z badania sporządza się w postaci elektronicznej oraz opa-
truje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym bie-
głego rewidenta.

Autorka jest radcą prawnym, doradcą podatkowym

Bezpłatne, 
elektroniczne 
składanie  
spra wozdań  
finansowych 
do KRS 




