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Stowarzyszenie Księgowych w Polsce istnieje od

1907 roku
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XXII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce to już historia. Podsumowano na nim działania
władz organizacji w latach 20015-2018
i zaplanowano zadania na kolejną kadencję.
Przed nami nie tylko nowe wyzwania,
ale także kontynuowanie najważniejszych prac, takich jak np. działalność
edukacyjna od lat stanowiąca jedną
z podstawowych form aktywności Stowarzyszenia. Priorytetem jest jej
doskonalenie, aby sprostać wymaganiom rynku i współczesnej gospodarki. W ostatnich latach były i są nadal prowadzone prace nad włączeniem kwalifikacji, przygotowanych przez SKwP, do ogólnokrajowego
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). W minionej kadencji Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o wpisanie do ZSK siedmiu kwalifikacji,
jedna z nich została już zamieszczona w rejestrze, a SKwP otrzymało dla
niej uprawnienia instytucji certyfikującej. Wprowadzenie ZSK w Stowarzyszeniu to ogromne wyzwanie dla całej organizacji i jedno z priorytetowych zadań w nowej kadencji.
Stowarzyszeni musi również sprostać wymaganiom stawianym przez
współczesny świat i rozwój nowych technologii. Wiąże się to m.in. z nawiązaniem bliższej niż dotychczas współpracy z przedsiębiorcami, którzy są pierwszymi odbiorcami usług księgowych. Dlatego Stowarzyszenie organizuje wydarzenie, jakiego jeszcze nie było – księgowi zapraszają przedsiębiorców na I Ogólnopolską Konferencję Przedsiębiorców
i Księgowych „Poznajmy się!”, która odbędzie się w dniach 1-2 października 2019 r. w Warszawie. Spotkanie to pozwoli bardziej zacieśnić więzy
między przedsiębiorcami i księgowymi, doprowadzić do większego porozumienia między nimi, a właściwie zrozumienia, ponieważ często rozmawiając ze sobą używają pojęć zupełnie obcych dla drugiej strony. Liczymy, że księgowi przekonają swoich klientów, pracodawców do
udziału w tym wydarzeniu. To będzie ekscytujący i pożyteczny czas. Więcej na ten temat w artykule „Przedsiębiorco, czy rozumiesz swojego księgowego?” i na stronie konferencja.skwp.pl
W tym roku księgowi już po raz dziesiąty obchodzili swoje święto, które
na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń nie tylko Stowarzyszenia,
ale i całego środowiska księgowych. Służy ono zarówno jego integracji,
jak również popularyzacji zawodu. Tradycyjnie zamieszczamy relacje
z obchodów Dnia Księgowego w oddziałach okręgowych, o niektórych
pisaliśmy już w poprzednim numerze. Zachęcam również do zapoznania się z relacją z XXII Krajowego Zjazdu Delegatów SKwP p.t. „Nowe
otwarcie”. Do zadań postawionych przed organizacją przez Zjazd będziemy często wracali, informując o ich realizacji.
Wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia zachęcam do
współtworzenia „Świata Księgowych” – Państwa opinie i sugestie są
dla nas bardzo ważne. Będziemy je wykorzystywać nie tylko na łamach
pisma, ale także w „Serwisie informacyjnym dla członków SKwP”
(członkowie.skwp.pl).
Korzystając z okazji, życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych i mam
nadzieję, że będą one związane również ze Stowarzyszeniem.
Jerzy Koniecki
prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
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Instytut Certyfikacji
Zawodowej Księgowych
poleca
Rachunkowość jednostek
sektora finansów publicznych
Małgorzata Wojtczak NOWOŚĆ
W książce przedstawiono
zagadnienia z rachunkowości
jednostek sektora finansów
publicznych wymienione
w ustawie o finansach
publicznych.

Koszt wytworzenia jako
podstawa wyceny produktów
Gerturda Krystyna Świderska
W publikacji omówiono m.in.
elementy składowe kosztu
wytworzenia produktu, koncepcję
pomiaru niewykorzystanych
zdolności produkcyjnych i wpływu
tej kategorii na wycenę produktów
na podstawie KSR 13 oraz UoR.

Podstawy rachunku kosztów,
rachunkowości zarządczej
i zarządzania finansami
Sławomir Sojak
Książka została napisana z myślą
o pracownikach służb księgowych,
którzy poddadzą się procedurom
certyfikacji zawodu księgowego
i będą się ubiegać o certyfikat
głównego księgowego.

Zaawansowana rachunkowość
finansowa z elementami etyki
zawodowej i technologii IT
Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska
W książce poruszono problemy
związane z organizacją i polityką
rachunkowości, prowadzeniem
ksiąg rachunkowych, metodami
wyceny aktywów i pasywów
oraz podatkami w jednostkach
gospodarczych. Publikacja
przeznaczona dla kandydatów
na głównych księgowych.

Szukaj na www.sklep.skwp.pl
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Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) jest, posiadającą osobowość
prawną, najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i ﬁnansami.
Stowarzyszenie kontynuuje tradycje społeczno-zawodowych organizacji
księgowych, działających na terenie ziem polskich od 1907 roku.
Od 1989 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest członkiem Międzynarodowej 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 zawodowej 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 certyﬁkację zawodu księgowego i tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego, w 2013 roku tytuł certyﬁkowanego eksperta usług księgowych,
w 2015 roku zawodowy tytuł certyﬁkowanego specjalisty usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.
Do Stowarzyszenia należy ponad 23 tys. członków zwyczajnych
i 2,3 tys. członków wspierających.
W Stowarzyszeniu działa 26 Oddziałów Okręgowych i Instytut Certyﬁkacji Zawodowej Księgowych.
Od 2010 roku 9 czerwca obchodzony jest Dzień Księgowego.
www.skwp.pl
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Zarząd Główny w Warszawie
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Wydarzenia

Przedsiębiorco, czy rozumiesz
swojego księgowego?
Edukacja, dokształcanie, aktualizowanie wiedzy... dla każdego przeważnie oznacza to działanie w swoim zawodzie, w swojej branży.
A co się dzieje, gdy współdziałać muszą ze sobą osoby
pracujące w różnych obszarach, mających na siebie duży
wpływ? Czy potrzebują tłumacza?
Prosty przykład: koszty pośrednie i bezpośrednie uzyskania przychodu, rozliczenia na „czwórkach” i na „piątkach”, analiza zysków i strat oraz umiejętność ich czytania, rozliczanie produkcji w toku i płatności odroczone...
Przedsiębiorco, czy rozumiesz swojego księgowego?
A czy księgowy wie co to jest kolokacja 6j 1f? Albo gąski,
kęsy i kęsiki nie w sensie gastronomicznym, a metalurgicznym? Czy jasne będzie dla niego na fakturze „Usługa remontowo-budowlana z materiałem PKOB 11” lub „Pomiar
rezystancji izolacji”?
Zupełnie jakby księgowi i przedsiębiorcy mówili różnymi
językami, realizując wspólnie interesy bez tłumacza i działając na korzyść jednej firmy. Aby bezpiecznie i z sukcesem
prowadzić biznes muszą rozumieć się bez przeszkód.
Zatem księgowi zapraszają przedsiębiorców do udziału
w I Ogólnopolskiej Konferencji Przedsiębiorców i Księgowych
„Poznajmy się!” do hotelu „Arche Krakowska” w Warszawie.
Doceniając wagę przedsięwzięcia, patronatu honorowego
udzielili: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Marszałek Województwa Mazowieckiego, a także organizacje przedsiębiorców: Business Centre
Club, Krajowa Izba Gospodarcza i Pracodawcy RP.
Program przedstawia się bardzo atrakcyjnie. Organizatorzy zadbali o tematykę, interesującą zwłaszcza dla przedsiębiorców.
W programie będą wykłady oraz panele dyskusyjne. Poprowadzą je znani i cenieni eksperci, m.in.: Aneta Lech, Tomasz Talar, Leszek Lewandowicz, dr Paweł Zieniuk, Maria
Marek, dr Łukasz Górka, Agnieszka Gajewska i Piotr Liss.
– Jakie są oczekiwania przedsiębiorców wobec księgowych? Czy biura rachunkowe są w stanie zaoferować usługi
spełniające te oczekiwania? Czy polscy księgowi są gotowi
do pełnienia roli doradców zarządu i analityków? Czy są
w stanie sprostać nowym wyzwaniom jakie stawia przed
nimi rosnąca złożoność rzeczywistości gospodarczej? – pyta
dr Paweł Zieniuk – moderator panelu „Zysk przedsiębiorcy z dobrego księgowego”. – W dyskusji panelowej wezmą
udział przedstawiciele przedsiębiorców, biur rachunkowych,
organów podatkowych i środowisk akademickich. Z przeproŚwiat Księgowych 3/2019 (53)

wadzonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce badań „Autoportret Księgowych” wynika, że w oczach przedsiębiorców księgowy powinien być przede wszystkim zaufanym
doradcą kierownictwa, partnerem i dobrym duchem firmy.
Głównym celem dyskusji jest próba odpowiedzi na pytanie,
jak w dzisiejszych czasach podjąć decyzję o wyborze księgowego, który spełni te oczekiwania.
– Rok 2019 przyniósł liczne zmiany w przepisach prawa podatkowego. Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać bardzo
obszerne nowelizacje ustaw regulujących podatki dochodowe. W kolejnych miesiącach zaczęto stopniowo wprowadzać
zmiany w podatku od towarów i usług. Szybkie tempo prac
legislacyjnych, a także mnogość i znaczny stopień skomplikowania nowych przepisów niosą zagrożenia dla przedsiębiorców, którzy w bardzo krótkim czasie muszą dostosować się do
zmian – mówi Leszek Lewandowicz, który poprowadzi wykład „Zmiany w przepisach podatkowych w 2019 r. – ryzyko
dla przedsiębiorców”. – W części przypadków zmiany rodzą
wiele wątpliwości interpretacyjnych, które będą powodować
spory podatników z organami podatkowymi. Część tych wątpliwości dopiero za kilka lat rozstrzygną sądy administracyjne.
Konferencja nie rozwiąże podniesionych problemów. Stanowi
jednak okazję do wskazania przedsiębiorcom niektórych nowych zagrożeń, a w konsekwencji podjęcia przez nich działań,
które te zagrożenia zminimalizują.
Konferencja to również czas na nawiązywanie kontaktów,
merytoryczne dyskusje, tworzenie nowej płaszczyzny porozumienia między księgowymi i przedsiębiorcami, poznawanie nowych narzędzi i możliwości. Będzie na niej mowa
o wzajemnych potrzebach obu środowisk, możliwościach
służących rozwiązywaniu wspólnych problemów, najnowszych zmianach w przepisach dotyczących podatków i rachunkowości, wysokich standardach pracy, profesjonalizmie
i etycznym postępowaniu. Zostaną przedstawione przykłady
racjonalnego współdziałania przedsiębiorców i księgowych.
Podczas przerwy, dzielącej zajęcia merytoryczne od uroczystej kolacji, będzie możliwość skorzystania z punktów konsultacyjnych, uczestniczenia w dodatkowych warsztatach, będzie
to także czas na niezobowiązujące, ale interesujące rozmowy
między uczestnikami.
Miłym przerywnikiem merytorycznych dyskusji będzie
pierwszego dnia uroczysta kolacja, którą uświetni występ
kabaretowy – zaprezentują się Marian Opania i Wiktor
Zborowski.
Zatem „Poznajmy się!”. Zapraszamy do hotelu „Arche
Krakowska” w Warszawie (konferencje.skwp.pl).
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Zamknięcie
roku 2019

... z nami
zamkniesz
księgi
bezpiecznie

● roczne sprawozdanie finansowe
● rozliczenie podatku dochodowego
● terminarz obowiązków

wydanie specjalne
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PODATKI 2019
– najważniejsze zmiany

i prawidłowo
wypełnisz
obowiązek
podatkowy

rachunkowosc.com.pl/sklep

VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa

• omówienie nowych przepisów
• problemy praktyczne
• przykłady
• interpretacje i objaśnienia

Małgorzata Szczepańska

Ważne sprawy

Nowe otwarcie
materiały zjazdowe. Sprawozdanie z działalności Głównej
Komisji Rewizyjnej przedstawiła Ewa Komorowska – jej
przewodnicząca, a sprawozdanie z prac Głównego Sądu Koleżeńskiego – Andrzej Mucha, przewodniczący GSK.
Zgodnie z przyjętym porządkiem, ale w atmosferze gorących dyskusji toczyły się dwudniowe obrady. W wielu
sprawach prezentowano różne stanowiska i emocjonalne
Do Jachranki k/Warszawy, do hotelu „Windsor”,
chwilami wypowiedzi świadczyły, że działalność organizacji
24 czerwca 2019 r. przybyło ponad 190 osób, w tym deleoraz jej przyszłość nie są uczestnikom obojętne. Ten aktywgaci i zaproszeni goście.
ny udział delegatów potwierdzał wagę i znaczenie Zjazdu.
Uczestników w imieniu Zarządu Głównego powitał
Ustępującym władzom naczelnym udzielono absolutoFranciszek Wala. Szczególnie serdecznie witał delegatów
rium. Następnie odbyły się wybory organów władz naczeli członków honorowych, gości reprezentujących organy
nych Stowarzyszenia na kadencję 2019-2022.
administracji państwowej, instytucje i organizacje, z któDo Zarządu Głównego, oprócz prezesów oddziałów okręrymi współpracę Stowarzyszenie niezmiernie ceni i pogowych weszli (w porządku alfabeczytuje za zaszczyt. Wymienił również
tycznym): Grzegorz Bosy, Agnieszka
zaproszonych na Zjazd członków władz
Gajewska, Kazimierz Jarosz, Aldona
naczelnych Stowarzyszenia Księgowych
Kamela-Sowińska, Adam Kęsik, Anna
w Polsce niebędących delegatami oraz
Socha, Arkadiusz Szeląg, Franciszek
dyrektorów i pracowników jednostek orWala, Katarzyna Zasiewska. Następganizacyjnych Stowarzyszenia. Następnie
nie Zarząd Główny wybrał prezydium
otworzył obrady XXII Krajowego Zjazdu
w składzie: Jerzy Koniecki – prezes,
Delegatów SKwP.
Teresa Cebrowska i Stanisław Hońko –
Tradycyjnie zebrani uczcili minutą ciwiceprezesi, Leszek Lewandowicz – seszy tych, którzy odeszli na zawsze z grokretarz, Bożena Wilk – skarbnik.
na członków Stowarzyszeniu w okresie
Przewodniczącą GKR została poostatnich czterech lat. Następnie wybranownie Ewa Komorowska, zastępcą
no Prezydium XXII Krajowego Zjazdu
przewodniczącej – Bożena Pustelnik,
Delegatów Stowarzyszenia Księgowych
Otwarcie obrad XXII Zjazdu SKwP
a członkami: Agnieszka Czarnecka,
w Polsce w składzie: Katarzyna ZasiewJerzy Dopierała, Władysław Lis, Jadwiga Szafraniec i Alekska – przewodnicząca, Jolanta Bocheńska – zastępca przesandra Trawińska.
wodniczącej, Łukasz Drewniak – zastępca przewodnicząW GSK znaleźli się: Waldemar Molenda – przewodnicej, Małgorzata Szulc – sekretarz. Kolejnym punktem były
czący, Małgorzata Trentowska – zastępca przewodniczącewystąpienia okolicznościowe. Głos zabrali m.in.: Joanna
go, Ewa Skórzewska – sekretarz oraz członkowie: Elżbieta
Dadacz (dyrektor Departamentu Rachunkowości i RewiBochenek, Damian Kubiak, Jerzy Łopacki, Marek Mazur.
zji Finansowej Ministerstwa Finansów), Barbara MisterZjazd nadał 18 osobom godność członka honorowego
ska-Dragan (prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów),
SKwP. Do tego zaszczytnego grona dołączyli: Danuta Budr Andrzej Jakubowicz (przedstawiciel władz krajowych
chowiecka, Stefan Czerwiński, Władysław Fałowski, Irena
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), Zbigniew Żurek
Furmanek, Wiktor Gabrusewicz, Marian Jagiełło, Aldona
(przewodniczący Rady Pracodawców SKwP, wiceprezes
Kamela-Sowińska, Adam Kęsik, Bronisław Kogut, Jerzy
Business Centre Club), dr Wojciech Januszko (wiceprzeKoniecki, Zbigniew Luty, Halina Misiukiewicz, Andrzej
wodniczący Rady Pracodawców SKwP, dyrektor Biura
Mucha, Danuta Pinuszewska, Tadeusz Romaszko, ZbiLegalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA w Krajowej Izbie
gniew Wypych, Bronisława Żerko, Elżbieta Żurowska.
Gospodarczej).
Na Zjeździe przyjęto „Regulamin pracy komisji rewizyjPo uchwaleniu porządku i regulaminu obrad oraz wybranych”, „Regulamin działania sądów koleżeńskich”, a także
niu komisji zjazdowych prezes Franciszek Wala, w imieniu
„Program działalności SKwP na lata 2019-2022”. Ten ważny
Zarządu Głównego, przedstawił sprawozdanie z działalności
dokument zawiera dziewięć punktów, wyznaczających główw kadencji 2015-2018. Tradycyjnie, szczegółowe omówienie
ne kierunki działania organizacji w nowej kadencji: członwykonania zadań, wynikających z uchwały programowej
kostwo, społeczna działalność Stowarzyszenia, działalność
XXI KZD oraz osiągnięcia minionej kadencji zawierały

Kampanie wyborcze w oddziałach Stowarzyszenia na terenie całej Polski rozpoczęły się w styczniu 2019 r. i trwały nieprzerwanie do rozpoczęcia
XXII Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
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Ważne sprawy
edukacyjna, współpraca z nauką i wspieranie rozwoju nowoczesnej praktyki rachunkowości, efektywność modelu organizacyjnego Stowarzyszenia, kadry, działalność informacyjna
i promocyjna, mechanizm finansowania organizacji, korzystanie z postępu technicznego i technologicznego.
Na zakończenie Zjazdu głos zabrał Franciszek Wala – prezes
ustępujących władz, który w ciepłych słowach podziękował
wszystkim za współpracę i życzył nowym władzom sukcesu.
Delegaci przyjęli słowa Franciszka Wali oklaskami na stojąco.

Jerzy Koniecki – nowo wybrany prezes Zarządu Głównego, również przemówił do uczestników, m.in. dziękując za
wybór, delegatom za aktywny udział w obradach, a pracownikom jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego za
obsługę Zjazdu. Oficjalnego zamknięcia XXII KZD SKwP
dokonała przewodnicząca Katarzyna Zasiewska, dziękując
uczestnikom i życząc spokojnego powrotu do domu.
Zjazd AD 2019 przeszedł do historii, a dla organizacji
nastąpiło nowe otwarcie.

Okiem fotoreportera...

Nowo wybrane Prezydium Zjazdu oraz przedstawiciele ustępujących władz

Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości

Początek obrad – na sali komplet, wszyscy słuchają z uwagą

Gorące dyskusje w kuluarach, zarówno w gronie członków komisji, jak i między uczestnikami
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Ważne sprawy

Wystawy na 60-lecie Instytutu oraz na 70-lecie „Rachunkowości”
Dyskusje

Dyskusje

Uwaga nie słabnie, choć to już drugi dzień Zjazdu

Cała sala oklaskami na stojąco dziękuje za współpracę ustępującemu
prezesowi Franciszkowi Wali

Wystąpienie Jerzego Konieckiego – nowo wybranego prezesa
Zarządu Głównego SKwP
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Dzień Księgowego

To już 10. świętowanie
Tegoroczny jubileuszowy Dzień Księgowego
zbiegł się z przygotowaniami do XXII Krajowego
Zjazdu Delegatów SKwP. Część oddziałów obchodziła go wcześniej i relacje ukazały się w poprzednim numerze naszego pisma, niektóre oddziały
planują z tej okazji jesienne wydarzenia i o tym
napiszemy w następnym numerze. Dzisiaj prezentujemy relacje z siedmiu oddziałów i jest
o czym poczytać.

Częstochowa
Podobnie jak w roku ubiegłym uczniowie szkół średnich
zostali zaproszeni do udziału w konkursie pod hasłem
Dzień Księgowego, który polegał na zorganizowaniu obchodów święta księgowych i przesłaniu do oddziału krótkiej relacji. Relację oceniało jury.
Udział zgłosiło dwóch „uczestników”: uczniowie wraz
z opiekunami z częstochowskich placówek edukacyjnych:
Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego. Pechowo, po kilku dniach pierwsza z nich,
z powodu zbiegu niesprzyjających zdarzeń, wycofała swój
udział z konkursu. Natomiast uczniowie z drugiej szkoły zorganizowali dwudniowe obchody święta księgowych,
a następnie przysłali do oddziału interesującą i ładnie opracowaną relację. Jury konkursowe przyznało „uczestnikowi”
z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego nagrodę w wysokości 1500 zł. Dyplom uznania oraz nagroda pieniężna zostały
przekazane młodzieży przez przedstawicieli Zarządu Oddziału w trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Zaś „dorosły” Dzień Księgowego członkowie oddziału 7 czerwca br. uczcili wspólną wycieczką na strzelnicę
w Kochcicach. Zanim jednak przystąpiono do rozrywkowych atrakcji przekazano zaplanowane w programie
informacje z IX Walnego Zebrania Członków. Następnie

10

oddano się strzelaniu z broni sportowej w towarzystwie instruktorów i biesiadowano przy grillu.

Katowice
Uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie
nowo wybranych władz statutowych oddziału, przedstawiciele komisji i klubów w nim działających, w tym
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Klubu Nauczycieli
Rachunkowości i Klubu Młodych Księgowych, przedstawiciele wykładowców kursów i szkoleń prowadzonych przez
Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego, a także
pracownicy oddziału i biura rachunkowego zajmującego
się księgowością oddziału, odbyło się 14 czerwca br. w siedzibie katowickiego oddziału Stowarzyszenia.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Stanisława
Motyka – członek honorowy z blisko 60-letnim stażem zawodowym, a także zaproszeni goście z Wydziału Finansów
i Ubezpieczeń UE w Katowicach (w tym z Katedry Rachunkowości) oraz z katowickiego Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Zebranych przywitał Henryk Herman – prezes Zarządu Oddziału, rozpoczynając
jednocześnie gorącą dyskusję na temat historii, stanu aktualnego oraz przyszłości zawodu księgowego i organizacji
księgowych, a także etyki zawodowej, społecznej odpowiedzialności i certyfikacji zawodu księgowego. Zgromadzeni,
w tym szczególnie zaproszeni goście, dzielili się osobistymi
spostrzeżeniami i doświadczeniami zawodowymi. Następnie Marcin Tatoj – dyrektor Biura Zarządu Oddziału,
zaprezentował i wręczył każdemu uczestnikowi spotkania
publikację pt. „Rachunkowość i zawód księgowego w okresie 1918-2018”, stanowiącą podsumowanie uroczystej sesji
na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, która
odbyła się 15 października 2018 r. w Poznaniu i była częścią ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli jednostek
organizacyjnych SKwP.

Dzień Księgowego
Uczestnicy Dnia Księgowego mieli również okazję
wznieść toast za pomyślność zawodu księgowego i organizacji księgowych.
Ponadto, przez cały tydzień – w dniach od 10 do 15
czerwca – wykładowcy kursów i szkoleń Niepublicznej
Placówki Kształcenia Ustawicznego katowickiego oddziału
rozpoczynali zajęcia od składania słuchaczom – obecnym
i przyszłym księgowym – życzeń, opowiadali o genezie
obchodzonego święta oraz o historii, działalności i ofercie Stowarzyszenia. Były słodycze, w tym firmowe krówki,
oraz zimne i ciepłe napoje.

Legnica
Zgodnie z coroczną tradycją członkowie legnickiego
oddziału Stowarzyszenia Dzień Księgowego uświetnili wycieczką w urokliwe miejsca Szwajcarii Saksońskiej
w Niemczech. W gronie blisko 50 osób podziwiano niezwykłą Twierdzę Konigstein, liczącą ponad 400 lat, która
króluje pośród krajobrazu Saskiej Szwajcarii. Niezwykłe
emocje wywołały niewyobrażalne widoki Mostu Bastei.

Koszalin
Na Świętej Górze Polanowskiej 8 czerwca 2019 r. odbył się
koszaliński Dzień Księgowego. Święta Góra Polanowska
była kiedyś jedną z trzech najważniejszych gór Pomorza.
Prawdopodobnie
stanowiła najpierw
pogańskie miejsce
kultu, przekształcone
w okresie wczesnego
średniowiecza na potrzeby wiary chrześcijańskiej. W czasach
reformacji była dla
katolików jednym
z ostatnich czynnych
miejsc pielgrzymkowych na Pomorzu

Kolejnym przystankiem wycieczki był Pałac i Park Pillnitz.
Otoczony ogrodami, imponujący kompleks architektoniczny z trzema pałacami, palmiarnią i szklarnią z kamelią pozostawiły niezwykłe wrażenia. Księgowym z Głogowa, Lubina

i Legnicy dopisywała słoneczna pogoda oraz dobre humory.
Wyprawa została zaliczona do bardzo udanych, a uczestnicy
z niecierpliwością czekają na następną.

Zachodnim. Woda z tutejszego źródełka, według ludowych
wierzeń, ma cudowną moc uzdrawiania. Obecnie na Świętej
Górze w Polanowie znajduje się pustelnia franciszkańska,
w której mieszkają zakonnicy.
Dzień Księgowego dla członków i sympatyków koszalińskiego Oddziału Okręgowego SKwP odbył się w formie
wspólnego grillowania, ale najpierw Elżbieta Ulatowska
przeprowadziła wykład pt. „Podatek VAT – wybrane zagadnienia”. Dopiero po „strawie dla ducha” nastąpiło „coś dla
ciała”.
Świat Księgowych 3/2019 (53)
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Dzień Księgowego
Opole

Rzeszów

Opolski oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce powtórzył formułę obchodów Dnia Księgowego z poprzedniego roku, organizując dla
swoich członków wyjazd
do Wrocławia. Odnosiło
się wrażenie, że wszystkiego było „w sam raz”.
Pogoda dopisała, humor
uczestników jak na za-

Obchody Dnia Księgowego na Podkarpaciu stały się już
tradycją. Oddział Podkarpacki SKwP w Rzeszowie 6 czerwca 2019 r. zorganizował dla swoich członków uroczystość
w Hotelu „Rzeszów”. Zaproszonych gości powitał Krzysztof
Cieśla – prezes Oddziału Podkarpackiego, który złożył przybyłym serdeczne życzenia z okazji ich zawodowego święta.
Podczas spotkania odbyło się ślubowanie na Dyplomowanego Księgowego oraz wręczono odznaczenia „Zasłużony
w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

mówienie, zwiedzanie
muzeum oraz Wrocław
z pokładu statku Victoria, a na zakończenie
kiełbaski z ogniska na
przystani Zoo – czegóż
chcieć więcej.

Organizatorzy dziękują wszystkim za udział i aktywne
uczestnictwo w wydarzeniu. Członkowie opolskiego oddziału dobrze się bawili i świętowali, zarówno na pokładzie wodnych pojazdów, jak i przy ciepłym i syczącym
od kiełbasek ognisku. Wszyscy dziękują załodze statku za
bezpieczną podróż po Odrze, sprawną obsługę oraz bigos
i kiełbaski... a woda wzmaga apetyt.

Po części oficjalnej prezes zaprosił zebranych na występ
artystyczny w kabaretowym One Man Show pt. „Między
mankiem a superatą”. Szczególnym aplauzem zgromadzonych osób przyjęto wygłoszoną „Laudację na cześć księgowego”, którą przygotował i wykonał Łukasz Błąd – dziennikarz, kabareciarz, satyryk radiowej Trójki i Radia Rzeszów.
Po występie na uczestników czekała kolacja z potrawami z grilla, zorganizowana na hotelowym tarasie, z którego
roztaczał się piękny widok na centrum miasta. W czasie
kilku godzin biesiadowania odbywały się w podgrupach
(często wielopokoleniowych) rozmowy i dyskusje, jak zwykle o problemach finansowo-księgowych oraz przyszłości
zawodu księgowego. Dyskutowano również o kształceniu
przyszłych następców księgowych oraz o efektywnej edukacji zawodowych księgowych. W uroczystości udział
wzięło ponad 100 osób.

Włocławek
Tegoroczne obchody Dnia Księgowego członkowie oraz
zaproszeni goście Oddziału Okręgowego we Włocławku
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i włocławskiego Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
świętowali 17 czerwca 2019 r. w Multikinie. Podczas oficjalnej części uroczystości uczestnicy wysłuchali wykładów
zaprezentowanych przez: Hannę Andrzejewską – „Schematy podatkowe”, Andrzeja Tyrjana – „Zmiany w prawie
pracy w 2019 roku”, Agnieszkę Janiak – „Pracownicze Plany Kapitałowe”. Następnie wszystkim zebranym wręczono
drobne upominki. W drugiej części spotkania obejrzano
film pt. „Podatek od miłości”.
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Izabela Jurczak

Edukacja

Wiedza i budowanie relacji
Blisko 250 członków Stowarzyszenia w minionym roku szkolnym
wzięło udział w konferencjach wyjazdowych – cenionej przez słuchaczy formie szkoleń, umożliwiającej
oprócz bezpośredniego zdobywania wiedzy również integrację środowiska i wymianę poglądów.
Uczestnicy XIX Konferencji Wyjazdowej Koła Członkowskiego (KC) Biur
Rachunkowych oraz III Wyjazdowej
Konferencji Spółek ponownie spotkali się
w Serocku w hotelu „Pan Tadeusz” i podobnie jak w roku ubiegłym obie konferencje miały ten sam program. Zatem
bez względu na przynależność klubową
wszyscy mieli okazję poszerzyć wiedzę
dotyczącą zmian w przepisach o VAT, podatku u źródła, podatkach dochodowych, Uczestnicy XIX Wyjazdowej Konferencji KC Biur Rachunkowych
ubezpieczeniach społecznych oraz prawie pracy. Przez gąszcz regulacji uczestników konferencji
Polski. Jego członkowie spotkali się w pięknym Olsztynie,
przeprowadzili znakomici specjaliści i wykładowcy SKwP:
a program obejmował zagadnienia związane z rachunMałgorzata Mazurkiewicz, Elżbieta Młynarska-Wełpa, Kakowością, zmianami w VAT i podatkach dochodowych,
tarzyna Tomala, Piotr Liss oraz Jarosław Sekita. Wspomaa także nowymi regulacjami dotyczącymi naliczania
gali słuchaczy nie tylko swoją wiedzą, ale przede wszystkim
wynagrodzeń oraz prawa pracy. Skomplikowane przebogatym doświadczeniem w rozwiązywaniu wątpliwości
pisy pomagali uczestnikom zrozumieć wykładowcy
i problemów, z którymi stykają się w codziennej pracy. Roz– Agnieszka Gajewska, Małgorzata Mazurkiewicz oraz
mowy trwały często długo po zakończonych wykładach.
Elżbieta Młynarska-Wełpa.
KC Instytutów obrało zupełnie inny kierunek, orgaW przerwach między zajęciami często padały pytania,
nizując konferencję wyjazdową dla pracowników służb
dotyczące e-sprawozdań, co spowodowało, iż Agnieszka
finansowo-księgowych instytutów badawczych z całej
Gajewska – prezes KC Spółek, spontanicznie postanowiła przeprowadzić krótki wykład podczas konferencji
swojego klubu. To właśnie złożone problemy, pojawiające
się w codziennej pracy księgowych i stale zmieniające się
przepisy, były głównymi tematami wielu rozmów. Trwały także podczas posiłków, będących również okazją do
konsultowania wątpliwości oraz działań, które należałoby
podjąć w celu rozwiązania problemu. Stwarzanie uczestnikom możliwość do wzajemnego czerpania ze swoich
doświadczeń, wymiany poglądów oraz integracji stanowi
ogromną wartość dodaną szkoleń wyjazdowych. To również, oprócz bezpośredniego zdobywania wiedzy i możliwości poznania nowych przepisów, służy nawiązywaniu
relacji, które będą mogły się rozwijać także po zakończeniu konferencji.
Uczestnicy wiedzą już do kogo mogą zwrócić się po poradę, gdy przyjdzie im zmierzyć się z nowym zagadnieAgnieszka Gajewska – prezes KC Spółek, spontanicznie przeprowadziła
niem albo zupełnie nieznaną branżą.
wykład dotyczący e-sprawozdań
Świat Księgowych 3/2019 (53)
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Ważne sprawy

Piotr Hans

Coraz większe możliwości
Zrzeszając niemal 2.5 tys. księgowych z całej
Wielkopolski, nie sposób aktywizować i integrować w równym stopniu wszystkich członków poznańskiego oddziału. Długoletnia i owocna działalność klubów powołanych w oddziale pokazuje
jednak, że jest to właściwy i warty rozpowszechniania sposób współpracy oraz komunikacji
z większością zrzeszonych.
Najstarsze z nich Kluby Młodych Księgowych, działające
w Poznaniu, Gnieźnie i Koninie, mają już ponad 12-letnią
historię, a poznański Klub Biur Rachunkowych w tym roku
będzie obchodził ósmą rocznicę powołania. Nie można
także zapomnieć o istniejących od kilku lat Klubach Księgowych Seniorów czy Dyskusyjnym Klubie Księgowych
w Pile.
Jednak dopiero w 2018 roku w wyniku prac zespołu ds.
rozwoju członkostwa w Oddziale Wielkopolskim w Poznaniu, pracującego pod przewodnictwem Grzegorza Bosego,
działalności „klubowej” przyznano strategiczną rolę nie
tylko w rozwoju członkostwa w Stowarzyszeniu. Przede
wszystkim zidentyfikowana została potrzeba wykorzystania jej w celu integracji członków klubów oraz pogłębiania
komunikacji z nimi, a także pomiędzy nimi. Takie podejście pozwoliło nie tylko lepiej rozpoznać bardziej zindywidualizowane potrzeby członków poszczególnych klubów,
ale w efekcie – stworzyć dedykowaną ofertę cyklicznych
spotkań (zgodnie z coraz powszechniejszą personalizacją
produktów i usług). Odbywają się w zróżnicowanej formie,
przede wszystkim warsztatowej, wpierając zdobywanie
nowych umiejętności praktycznych, a także wymianę doświadczeń.
Zmiana formuły spotkań otworzyła też nowe możliwości
poszerzania tematyki o umiejętności miękkie, dotyczące
komunikacji, negocjacji czy prezentacji, które choć mogą
nie być doceniane w natłoku codziennej pracy, to jednak
mają kluczowe znaczenie, obok wiedzy merytorycznej, dla
właściwego poziomu współpracy z klientami czy współpracownikami, a przez to dla budowania wizerunku nowoczesnego księgowego.
Przykładem może być odbywający się w Klubie Młodych
Księgowych w Poznaniu na przełomie lat 2017/2018 cykl
spotkań, prowadzony przez psychoterapeutę i psychologa
biznesu od 15 lat zajmującego się działalnością szkoleniową i doradczą dla przedsiębiorców, specjalizującego się
w rekrutacjach i rozwoju kompetencji. Poruszano na nich
zagadnienia takie jak: wykorzystanie potencjału w pracy,
efektywna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów oraz
zarządzanie własnym czasem.
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Wyjazdowe warsztaty Klubu Dyplomowanych Księgowych

Podobnie członkowie najmłodszego, bo powołanego
formalnie pod koniec 2018 roku, Klubu Dyplomowanych
Księgowych w Poznaniu, w I połowie br. rozwijali głównie umiejętności miękkie zarówno podczas wyjazdowych
warsztatów połączonych z pracą w grupach „Negocjacje
w biznesie”, jak również na zajęciach z wykorzystaniem
ćwiczeń video „Wystąpienia publiczne”. Planowane jesienią
2019 roku spotkania będą łączyły technologię (warsztaty
„zbuduj swojego robota księgowego”), jak i tzw. aspekty
miękkie (jak wykorzystać oprogramowanie biurowe do
lepszej komunikacji).
Wspomniany wcześniej Klub Biur Rachunkowych w Poznaniu, zrzeszający księgowych i właścicieli podmiotów
prowadzących usługowo księgi rachunkowe, w tym certyfikowanych ekspertów usług księgowych, również poszerzył
swoją działalność o dodatkowe spotkania informacyjne
z udziałem przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Izbą Administracji Skarbowej – regularne odczyty połączone z dyskusją na aktualne tematy podatkowo-księgowe. Także w tym klubie tematyka spotkań zostanie
na jesieni br. wzbogacona o umiejętności miękkie, w tym
m.in. poprzez organizację warsztatów „Jak zbudować biznesową pewność siebie” oraz „Asertywność w biznesie”.
Informacja zwrotna otrzymywana od członków poszczególnych klubów dowodzi, że przyjęte w Oddziale
Wielkopolskim podejście sprawdza się dobrze, stwarzając
nowe możliwości rozwoju członków i naszej organizacji,
a w efekcie – stanowiąc wartość dodaną do dotychczasowej
działalności statutowej.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Centrum Edukacji
Instytutu Certyﬁkacji Zawodowej Księgowych

DOROCZNA KONFERENCJA KADRY I PŁACE W PRAKTYCE
ORAZ ORZECZNICTWIE SĄDOWYM
17-18 października 2019 r., Warszawa, Hotel Marriott
Patronat honorowy:

• Dokumentacja pracownicza i ewidencja czasu pracy po zmianach od 1 stycznia 2019 r.
• Czas pracy 2019/2020 – najważniejsze kwestie praktyczne na przełomie roku
• Przegląd najnowszego orzecznictwa związanego ze zmianą warunków
•
•
•
•
•

zatrudnienia oraz rozwiązywaniem stosunku pracy
Nowości w naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców
po nowelizacji przepisów w 2019 r.
Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe wyzwanie dla pracodawców
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów
Kodeksu pracy i Kodeksu postępowania cywilnego – praktyczne przykłady i ciekawe zależności
Nietypowe przypadki w naliczaniu podstawy zasiłkowej dla pracowników i zleceniobiorców
Ciekawe stanowiska urzędowe i orzecznictwo dotyczące świadczeń
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego

Zaproszeni prelegenci: Marzena JASIŃSKA, Elżbieta MŁYNARSKA-WEŁPA,
Aldona SALOMON, Monika SMULEWICZ, mec. Piotr WOJCIECHOWSKI,
mec. Anna TELEC

KURSY W ŚCIEŻCE CERTYFIKACJI:

• I stopnia – dla kandydatów na księgowego (kod zawodu 331301)
• II stopnia – dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego)
•
•

(kod zawodu 241103)
III stopnia – dla kandydatów na głównego księgowego (kod zawodu 121101)
IV stopnia – dla kandydatów na dyplomowanego księgowego

INNE KURSY

• Kurs specjalisty ds. kadr i płac (kod zawodu 242310)
• Kurs specjalisty ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105)
• Kurs specjalisty ds. rachunkowości inwestycyjnej (kod zawodu 241104)
• Kurs specjalisty ds. rachunkowości zarządczej z elementami controllingu
•
•

i finansów przedsiębiorstwa (kod zawodu 241106)
Kurs dla kandydatów na certyfikowanego specjalistę usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych
Kurs dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych

Terminy rozpoczęcia kursów: wrzesień, październik, listopad, grudzień
Miejsce prowadzonych zajęć: Warszawa

więcej informacji na www.instytut.skwp.pl

Kącik wspomnień

Wiktor Gabrusewicz

Dobry i życzliwy Człowiek
Henryk Fabiś – pedagog, biegły rewident, Członek Honorowy Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce, od wielu lat związany ściśle z działalnością Oddziału Wielkopolskiego SKwP w Poznaniu.
Jego rodzina wywodziła się z osadników niemieckich,
przybyłych w XVIII w. do Poznania z Bambergu. Henryk
Fabiś urodził się w 1931 r. w Szamotułach i tam ukończył
Gimnazium i Liceum im. Ks. Piotra Skargi. Studiował
w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie najpierw w 1955 r. ukończył studia wyższe zawodowe, a po
odbyciu studiów uzupełniających w 1965 roku otrzymał
tytuł magistra ekonomii. W Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie w 1979 r. ukończył studia podyplomowe
„Organizacja i zarządzanie oświatą”.
Pierwszą po studiach pracę podjął w Poznańskich Zakładach Wyrobów Rymarskich, a następnie na przeszło 20 lat
związał się z zawodem nauczycielskim. Od 1 września
1955 r., na podstawie nakazu pracy, został w nauczycielem
przedmiotów ekonomicznych, głównie rachunkowości,
w Technikum Finansowym w Poznaniu. W latach 1958-1970 był nauczycielem Technikum Ekonomicznego w Poznaniu, a następnie przez 2 lata dyrektorem Ośrodka Usług
Pedagogicznych i Socjalnych w Poznaniu przy Zarządzie
Okręgowym Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach
1972-1977 pełnił funkcję dyrektora poznańskiego Zespołu
Szkół Handlowych nr 1. Przez kolejne 10 lat był wicekuratorem oświaty i wychowania w Urzędzie Wojewódzkim
w Lesznie odpowiedzialnym za szkolnictwo zawodowe
i ekonomikę oświaty.
Od 1988 r. związał się zawodowo na 20 lat z Wielkopolskim Oddziałem w Poznaniu SKwP. Działał i pełnił
wiele ważnych funkcji, mających duży wpływ na pracę i rozwój poznańskiego ddziału, który wiele Mu zawdzięcza.
Dzięki takim osobom jak Henryk Fabiś Oddział Wielkopolski stał się instytucją znaną i uznaną na rynku usług
edukacyjnych z rachunkowości. Henryk Fabiś pełnił również wiele znaczących funkcji w oddziale: był sekretarzem
jego prezydium (1971-1973), członkiem prezydium (19741977), a także członkiem Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
OW (1982-1986). Natomiast w latach 2000-2007 był najpierw członkiem, a w następnej kadencji zastępcą przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczył też komisji Kół Nauczycieli przy Zarządzie Głównym
SKwP.
Henryk Fabiś był również związany z działalnością
bratnich organizacji Stowarzyszenia. W latach 1992-
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1999 był członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
a w latach 1999-2003 członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Biegłych Rewidentów. Prowadził także zajęcia na kursach dla księgowych i kandydatów na biegłych
rewidentów.
Za swoją działalność został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i regionalnymi, w tym Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim
Odrodzenia Polski, Medalem KEN, Odznaką Honorową
„Wierni Tradycji” za upowszechnianie wiedzy o Powstaniu
Wielkopolskim w latach 1918/1919.
Za całokształt działalności najwyższe władze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w 2015 r. nadały Henrykowi
Fabisiowi godność Członka Honorowego SKwP.
Henryk Fabiś zmarł 15 czerwca 2019 r. w wieku 88 lat.
Z ogromnym żalem żegnało Go wiele osób, przede
wszystkim Rodzina i przedstawiciele Zarządu Oddziału
Wiekopolskiego oraz pracownicy oddziału, a także wielu
przyjaciół.

Izabela Jurczak

Forum młodych księgowych

Zostać księgowym!
Gdy robisz to, co lubisz lub kochasz, to nie przepracowujesz ani jednego dnia. Praca powinna
sprawiać przyjemność i przynosić satysfakcję.
Czy zawód księgowego daje na to szansę?
Absolutnie tak! Przekonywali o tym na spotkaniach
z młodzieżą przedstawiciele Zarządu Okręgowego w Warszawie SKwP. Od kilku już lat ci doświadczeni wykładowcy spotykają się z uczniami kształcącymi się na kierunku
technik ekonomista, aby zarazić ich miłością do księgowości. Pokazują kim jest i czym się zajmuje współczesny księgowy, jakie wyzwania na niego czekają, a przede wszystkim, co sprawia, że ta praca jest tak interesująca.
W zakończonym już roku szkolnym 2018/2019 z młodzieżą, której zagadnienia rachunkowości nie są obce,
spotykali się Agnieszka Gajewska, Jadwiga Godlewska
oraz Adam Kęsik. Opowiadając o możliwościach rozwoju
zawodowego, przybliżali uczniom system certyfikacji Stowarzyszenia, podkreślając przy tym jak ważne, szczególnie
w tym zawodzie jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji
i aktualizowanie wiedzy, aby być na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami.
W dobie postępującej cyfryzacji księgowy musi także nadążać za nowoczesnymi technologiami – sporządza
i [przekazuje elektroniczne sprawozdania finansowe, e-deklaracje oraz dane w formie JPK. Wykorzystuje również roboty, czyli kodowane komputerowo programy zastępujące
człowieka w powtarzalnych czynnościach, wykonywanych
na podstawie ściśle określonych instrukcji. Temat nowoczesnych technologii, zarówno tych, z których już dziś
korzysta każdy księgowy, jak i tych, które dopiero są rozwijane, a także nowych możliwości i kierunków rozwoju
otwieranych przez postępujący rozwój informatyczny, spo-

Jadwiga Godlewska opowiedziała o zawodzie księgowego uczniom
ZS w Grójcu

tkał się ze szczególnym zainteresowaniem młodzieży. Dla
nich nowoczesne technologie są codziennością, dobrze je
rozumieją i potrafią efektywnie wykorzystywać.
Podobne spotkanie z młodzieżą zorganizował siedlecki
oddział SKwP. Leszek Marciniuk – prezes zarządu oddziału
przybliżył uczniom specyfikę zawodu księgowego, a także
historię i cele Stowarzyszenia, omówił również ścieżkę certyfikacji zawodu księgowego. Jako ciekawostkę wyświetlił prezentację „Autoportret księgowych 2017” – raport
z ogólnopolskiego badania „portrety księgowych”, przeprowadzonego i wydanego w celu znalezienia odpowiedzi na
pytania: kim jest współczesny księgowy? Czy księgowi są

Z uczniami ZS w Wołominie spotkał się Adam Kęsik

Prelekcja Agnieszki Gajewskiej dla uczniów ZS nr 1 w Warszawie

Świat Księgowych 3/2019 (53)

zadowoleni ze swojej pracy i zarobków? Jakie cechy i kompetencje powinien mieć idealny księgowy? Co utrudnia
księgowym pracę?
W prelekcjach w minionym roku szkolnym udział wzięło
blisko 300 uczniów z zespołów szkół nr 1, 3, 11 i 35 w Warszawie, nr 2 w Siedlcach oraz zespołów szkół w Grójcu
i Wołominie.
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Konkursy

Minęły VII Igrzyska
Poszerzanie wiedzy z rachunkowości finansowej
stanowiło cel VII edycji Letnich Igrzysk z Rachunkowości im. prof. dr. hab. Bronisława Micherdy,
w których uczestniczyli studenci uczelni ekonomicznych z całej Polski.
Tegoroczne zmagania odbyły się, jak co roku, dzięki zaangażowaniu i wsparciu Oddziału Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz studentów
z: Koła Naukowego Rachunkowości przy Katedrze Rachunkowości UEK, Koła Naukowego Rewizji Finansowej
„Audyt” przy Katedrze Rachunkowości Finansowej UEK,
a także krakowskiego Klubu Młodych Księgowych SKwP.
Patronami merytorycznymi konkursu były: Katedra Rachunkowości oraz Katedra Rachunkowości Finansowej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Oficjalnego otwarcia konkursu dokonali: prof. dr hab.
Dariusz Wędzki – kierownik Katedry Rachunkowości,
dr Łukasz Górka – prezes Zarządu O/O SKwP oraz Kazimierz Jarosz – wiceprezes Zarządu O/O SKwP. Przebieg konkursu nadzorowała komisja naukowa w składzie:
mgr Tadeusz Kmieciak – przewodniczący, dr Danuta
Krzywda, dr Małgorzata Szulc i mgr Katarzyna Mokrzycka
(Katedra Rachunkowości Finansowej) oraz dr Anna Staszel
(Katedra Rachunkowości).
Pierwszego dnia uczestnicy, prócz zmagań konkursowych, brali udział także w prelekcji „Know your ene-

Zakończenie i podsumowanie konkursu.

my – risk man a g e m e n t ”,
organizowanej
we współpracy
z Instytutem Rachunkowości Zarządczej CIMA,
oraz w warszta- Laureatka Konkursu Dominika Kuzak
cie „Audyt w pigułce – case study”, organizowanym przez partnera wydarzenia, lidera na rynku finansowym – firmę PwC.
Drugi dzień rozpoczęła prelekcja Wojciecha Lewandowskiego „Jak nie dać się wciągnąć w karuzelę VAT-owską”.
Następnie odbyła się Sesja Posterowa. Prace zgłoszone
przez studentów oceniła komisja w składzie: dr Sylwia Krajewska, dr Katarzyna Chłapek (Katedra Rachunkowości
Finansowej) oraz dr Marcin Osikowicz (Katedra Rachunkowości).
Podsumowując tegoroczną edycję Igrzysk, głos zabrali:
prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski – dziekan Wydziału Finansów i Prawa oraz kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej, prof. UEK dr hab. Piotr Wójtowicz – prodziekan Wydziału Zarządzania, a także prof. UEK dr hab.
Konrad Grabiński – prezes Zarządu Oddziału w Krakowie
SKwP. Laureatami VII Letnich Igrzysk z Rachunkowości zostali: Dominika Kuzak, Anna Kazior oraz Daniel Barć.
Na zwycięzców i wyróżnionych czekały atrakcyjne nagrody: bony na szkolenia ufundowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz atrakcyjne gadżety elektroniczne. Organizatorzy serdecznie dziękują partnerom
wydarzenia: PwC Polska Sp. z o.o., Wydawnictwu Rachunkowość Sp. z o.o., firmie AUDITORS dr Łukasz Górka
dr Małgorzata Szulc Sp. z o.o., Instytutowi Rachunkowości
Zarządczej CIMA, Parlamentowi Studenckiemu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz firmie Coca–Cola.
Do zobaczenia za rok!
VII Letnie Igrzyska z Rachunkowości odbyły się
w dniach 23–24 maja 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

UWAGA! Do 30 grudnia 2019 r. czekamy na prace konkursowe!
Na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce do
30 grudnia 2019 r. został przedłużony termin nadsyłania prac na VI edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości.
Wskazówki i sugestie dla autorów opracowań dylematów etycznych znajdują się
na stronie internetowej www.skwp.pl.
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Konkursy

Rachunkowość bez tajemnic
Kolejna, VIII edycja międzyszkolnego konkursu „Rachunkowość
bez tajemnic” odbyła się 29 maja
2019 r., pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce Oddział Dolnośląski.
Przedstawicielami patrona byli
prof. Zbigniew Luty – prezes OD
SKwP, dyrektor Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu oraz dr Anna Kasperowicz – dyrektor biura OD SKwP. Przybyli także opiekunowie poszczególnych zespołów.
Gości powitała dyr. Grażyna Skrętkowicz,
która podziękowała prof. Zbigniewowi Lutemu za złotą
odznakę „Zasłużony w rozwoju
Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce” na
płaszczyźnie
edukacyjno-dydaktycznej dla
Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Administracyjnych. Następnie prof. Zbigniew Luty wygłosił wykład na temat „Ekonomia i rachunkowość islamska”, przedstawiając nową koncepcję rachunkowości
zdominowanej przez religię. Omówił również nowe kierunki kształcenia na Uniwersytecie Wrocławskim, związane z zawodami księgowego oraz biegłego rewidenta.

W tej edycji konkursu brały udział
trzyosobowe reprezentacje z 6 szkół
z województwa dolnośląskiego i opolskiego, które przybyły wraz z opiekunami. Uczestnicy dzielnie zmagali
się z przygotowanymi zadaniami. Rywalizację przeprowadzono
w dwóch etapach: zespołowym
i indywidualnym. Po zsumowaniu punktów z etapu zespołowego i indywidualnego
wyłoniono listę tegorocznych
zwycięzców. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 38.
VIII edycję Międzyszkolnego Konkursu „Rachunkowości bez tajemnic” wygrała szkoła z Brzegu Zespół Szkół
Ekonomicznych, która po raz pierwszy przystąpiła do rywalizacji. Gratulujemy!!!
Nagrody dla najlepszych zespołów ufundował Oddział
Dolnośląski SKwP. Laureaci otrzymali m.in. książki „Etyka zawodowa w rachunkowości”, kubki, torby i skoroszyty z logo Stowarzyszenia, a także nagrody dla zwycięzców
ufundowane przez Wydawnictwo Padurek.
Od strony organizacyjnej konkurs przygotowali i prowadzili uczniowie z klasy III bT, którzy rzetelnie wywiązali się
ze swoich obowiązków, otrzymując wielkie podziękowania
za zaangażowanie i wniesiony trud w czasie realizacji konkursu.
Organizatorzy w osobach: Bożena Padurek i Ewa Janiszewska-Świderska, serdecznie gratulują wszystkim uczestnikom i zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Wyniki poszczególnych szkół
Miejsce

Szkoła

Uzyskane punkty

Uczestnicy

Opiekun

I

Zespół Szkół
Ekonomicznych w Brzegu

36,5 pkt.

Aleksandra Chwistek, Paulina Błauciak,
Martyna Chorążyczeska

Danuta Ślęzak

II

Zespół Szkół nr 3
w Dzierżoniowie

34 pkt.

Emilia Styrna, Kamila Fleszer,
Marta Kuźniar

Anna Cybulska

II

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Sycowie

34 pkt.

Nicole Janiszewska, Faustyna Kłobucka,
Karolina Połomska

Bożena Orlikowska

III

Technikum nr 13 przy ZSE-A
we Wrocławiu

31 pkt.

Adrian Madej, Aleksandra Bielak,
Anastasia Kozhuschna

Ewa Świderska

IV

Zespół Szkół nr 3
we Wrocławiu

29 pkt.

Natalia Pabiś, Paulina Myszogląd,
Joanna Szopa

Danuta Zając

V

Powiatowy Zespół Szkół nr 2
w Trzebnicy

26 pkt.

Marta Pałka, Marta Rak,
Natalia Nowak

Urszula Sierżant

Świat Księgowych 3/2019 (53)
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Wokół nas

W telegraficznym skrócie
Jeszcze o wyborach
Katowice
W I Walnym Zebraniu Członków Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach, które odbyło się 7 maja 2019 r.,
wzięło udział ponad 70 osób. Przybyli członkowie oddziału i zaproszeni goście, m.in.: dr Łukasz Górka – skarbnik
Zarządu Głównego i prezes O/O SKwP w Krakowie, Jacek
Zimny – wiceprezes Regionalnego Oddziału PIBR w Katowicach, a także przedstawiciele katowickiego Uniwersytetu
Ekonomicznego: prof. Andrzej Piosik – dziekan Wydziału
Finansów i Ubezpieczeń, oraz prof. Józef Pfaff – kierownik
Katedry Rachunkowości i przewodniczący Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej SKwP. Na ręce ustępujących
władz przekazano gratulacje i życzenia od: Marzeny Ćwioro – przewodniczącej Zarządu Oddziału Śląskiego KIDP,
dr. Jerzego Podsiadło – prezesa Zarządu Oddziału w Katowicach PTE oraz Tomasza Zjawionego – prezesa katowickiej RIG. Pamięć zmarłych w minionej kadencji członków
oddziału, w tym zmarłego w 2017 roku członka honorowego Damiana Kusza, uczczono minutą ciszy. Uczestnicy Zebrania z głosem stanowiącym wybrali nowe władze
katowickiego oddziału, delegatów na XXII Krajowy Zjazd
Delegatów oraz podjęli 19 uchwał.
Podczas I WZC, w podziękowaniu za wieloletnią aktywną działalność i pracę na rzecz oddziału, członkom władz
okręgowych, komisji i klubów, wykładowcom i pracownikom administracyjnym oddziału, wręczono odznaki honorowe „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce”. Złotą odznakę otrzymało 8 osób: Bogumił Galica, Zuzanna Krużołek, Romana Kulosa, Anna Jeziorska-Hesse, Danuta Nowak-Ćwięk, Grażyna Pszczanowska,
Mirosława Słońska, Marcin Tatoj, a srebrną 5: Janina Duch,
Izabela Emerling, Iwona Kumor, Anna Kuzior, Lucyna Poniatowska. Wcześniej, w siedzibie katowickiego oddziału,
odbyły się walne zebrania członków aktywnie działających

klubów – Klubu Nauczycieli Rachunkowości oraz Klubu
Młodych Księgowych. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów władz oddziału nastąpiło 14 maja 2019 r.

Koszalin
XXIII Walne Zebranie Członków Oddziału Okręgowego
SKwP w Koszalinie, w którym wzięło udział 38 osób, odbyło się 23 maja 2019 r. Wśród zaproszonych gości powitano: Ryszarda Goryckiego – sekretarza Zarządu Głównego
SKwP, przedstawicieli członków wspierających oraz Jerzego
Rinka – członka założyciela koszalińskiego Oddziału Okręgowego SKwP. Podczas Zebrania wybrano nowe władze
oddziału oraz delegatów na XXII Krajowy Zjazd Delegatów SKwP. Ryszard Gorycki, w imieniu Zarządu Głównego
SKwP, przekazał na ręce
Danuty Buchowieckiej
– prezes ustępującego
zarządu, honorowe wyróżnienie – „Laur Jubileuszowy” z okazji 60-lecia
działalności Oddziału
Okręgowego SKwP w Koszalinie.

Kraków
Podczas XIX Okręgowego Zjazdu Delegatów 22 maja 2019 r.
w Krakowie dokonano podsumowania działalności krakowskiego Oddziału Okręgowego SKwP w kadencji 2015-2018 oraz wybrano nowe organy władz na kadencję 2019-2022. W obradach uczestniczyło 105 delegatów z oddziałów
w Chrzanowie, Krakowie, Nowym Sączu, Nowym Targu,

Olkuszu i Tarnowie oraz zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji współpracujących z Oddziałem
Okręgowym SKwP w Krakowie: prof. UEK dr hab. Mariusz
Andrzejewski – dziekan Wydziału Finansów i Prawa UE
w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Prusek – prezes zarządu
krakowskiego oddziału PTE, dr Stanisław Kowalski – rek-
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Wokół nas
Bielsko-Biała

Częstochowa

Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej SKwP zaplanował na
2019 rok kontynuację cyklu „Mała akademia skutecznego
księgowego”, czyli warsztatowych spotkań dla członków
zwyczajnych oddziału. Ich ideą jest dostarczanie wiedzy
i umiejętności oraz wyrabianie postaw przydatnych na
każdym etapie budowania relacji w zespołach i z klientami
w celu osiągania zamierzonych rezultatów.
Uczestnicy są angażowani
w różne działania, służące zobrazowaniu przekazywanych treści
i przeżyciu osobistego doświadczenia związanego z pozyskiwaną wiedzą. Pozwalają one lepiej
poznać i zrozumieć mechanizmy omawianych zagadnień.
Szkolenia te uwzględniają najnowsze osiągnięcia w dziedzinie neuronauk, m.in.: neurobiologii, neuropsychologii,
neuroekonomii.
Kolejne spotkanie odbędzie się 28 września 2019 r. pod
hasłem „Budowanie wizerunku i autoprezentacja”.

n Na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
23 maja br. odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ewolucja systemu rachunkowości a zarządzanie przedsiębiorstwem”. Głównymi organizatorami byli
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Buchalter”
oraz Instytut Finansów Bankowości i Rachunkowości Wydziału Zarządzania a współorganizatorami częstochowski Oddział Okręgowy SKwP i Oddział Regionalny PIBR.
Zdzisława Wołek – wiceprezes Zarządu O/O, przedstawiła
w trakcie konferencji zagadnienia dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
n W siedzibie oddziału 28 maja 2019 r. odbył się, zorganizowany przez ZUS, „Dzień osób z niepełnosprawnością”.
Częstochowski oddział SKwP był partnerem tego ważnego
wydarzenia.
n Z inicjatywy prezesa Koła Branżowego Pracowników
ZOZ-ów 17 czerwca br. odbyło się szkolenie statutowe poświęcone rozliczaniu czasu pracy i wynagrodzeń w służbie
zdrowia.

tor Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, Emil Chojnacki – wicedyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie,
Marek Piwowarczyk – Kanclerz Małopolskiej Loży Business
Centre Club, Dariusz Błądek – dyrektor ZSE nr 2 w Krakowie.

ry przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
w kadencji 2015-2018 r., gratulując oddziałowi wysokiego
8 miejsca wśród oddziałów SKwP. Opowiedział także o zastosowaniu nowoczesnych technik, umożliwiających szybki dostęp do informacji ważnych dla członków SKwP oraz
poinformował o kwalifikacjach, które zgłoszono do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Podczas Zebrania zostały wręczone złote i srebrne odznaczenia „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce”. Otrzymali je m.in. wykładowcy, współpracownicy – osoby, które
w ostatnich latach
swoją pracą przyczyniły się do rozwoju SKwP. W Zebraniu wzięło udział
ponad 100 członków Oddziału Podkarpackiego SKwP.

Rzeszów
Walne Zebranie Członków Oddziału Podkarpackiego
SKwP odbyło się 8 maja 2019 r. W Zebraniu uczestniczył
dr Łukasz Górka – skarbnik Zarządu Głównego SKwP, któ-

Świat Księgowych 3/2019 (53)

21

Prawo

Monika Markisz

Biała lista podatników VAT
Od 1 stycznia 2020 r. dokonywanie zapłaty za zakupione towary
lub usługi (jeżeli wartość transakcji przekracza 15 tys. zł) będzie wymagało sprawdzenia czy
rachunek bankowy/skok, na który dokonujemy zapłaty, widnieje
w wykazie czynnych podatników
VAT prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Dokonanie zapłaty na inny rachunek spowoduje wyłączenie płatności związanej z transakcją z kosztów uzyskania przychodów i rozszerzenie odpowiedzialności. Zmiany
dotyczą podatników VAT i pośredników.

Płatności powyżej 15 tys. zł
Po 1 stycznia 2020 r. dokonywanie płatności przekraczających 15 tys. zł będzie skutkowało uznaniem takiego
wydatku za koszt uzyskania przychodu tylko po spełnieniu
ściśle określonych warunków.
Zgodnie z art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od osób
fizycznych (pdof) oraz art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od osób prawnych (updop), podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej
płatność dotycząca transakcji, określonej w art. 19 ustawy
– Prawo przedsiębiorców, została dokonana przelewem na
rachunek inny niż znajdujący się na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT czynnych – w przypadku
dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych

50. konkurs na najlepsze prace
z rachunkowości rozstrzygnięty
Kapituła Konkursu Rady Naukowej SKwP, w wyniku przeprowadzonej podwójnej recenzji,
przyznała nagrody i wyróżnienia w jubileuszowej 50. edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się
10 czerwca 2019 r. w Warszawie, w siedzibie Zarządu
Głównego Stowarzyszenia. Przybyła na nie większość lau-
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fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów
i usług jako podatnik VAT czynny.
Zgodnie z art. 19 Prawa przedsiębiorców dokonywanie lub
przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku
płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny
przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę
wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub
równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego
kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego
dzień dokonania transakcji.
Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów będzie
mieć zastosowanie w przypadku łącznego zaistnienia następujących okoliczności:
1) nabywcą jest podatnik PIT/CIT, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą,
2) dostawa towarów lub świadczenie usług zostały potwierdzone fakturą,
3) dostawcą towarów lub usługodawcą jest podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
4) płatność następuje w ramach transakcji między przedsiębiorcami, a jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza
15 tys. zł (brutto, to jest łącznie z VAT) lub równowartość
tej kwoty (transakcje w walutach obcych przelicza się na
złote według średniego kursu walut obcych, ogłaszanego

Prawo
przez NBP, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego
dzień dokonania transakcji),
5) płatność nastąpiła na rachunek rozliczeniowy inny niż
widniejący – na dzień zlecenia przelewu – w wykazie
czynnych podatników VAT.
Nowe regulacje odnoszą się również do płatności realizowanych na rzecz pośredników (np. firm obsługujących
płatności internetowe, przedsiębiorców prowadzących
działalność faktoringu), co wynika z art. 14 ust. 2h i 2i
updof oraz art. 12 ust. 4i i 4j updop.
Niezastosowanie się do wprowadzonych zmian spowoduje konieczność zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym został zlecony przelew.

Skutki wejścia zmian w życie
Nowe regulacje będą miały zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po
31.12.2019 r.
Czynność sprawdzenia nr rachunku bankowego/skok
w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS należy ponowić
w przypadku odległych terminów płatności. Na dzień zlecenia przelewu podatnik powinien się upewnić, czy numer
rachunku bankowego, na który następuje płatność, nadal
widnieje w wykazie podatników VAT

Nowa instytucja w Ordynacji podatkowej
Uniknięcie negatywnych konsekwencji wcześniej opisanych jest jednak możliwe. Do wyłączenia płatności z kosztów albo zwiększenia przychodów nie będzie zobowiązany
podatnik, który po dokonaniu zapłaty należności przelewem na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT, złoży zawiadomienie
o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Wynika to z art. 117ba
§ 3 Ordynacji podatkowej (dalej Op) – wzór zawiadomienia określi minister finansów.

Większa odpowiedzialność podatników VAT
i pośredników
Konsekwencją wprowadzonych zmian będzie również rozszerzenie odpowiedzialności podatnika VAT będącego nabywcą towarów albo usług oraz pośrednika. Odpowiedzą
solidarnie, całym swoim majątkiem, wraz ze sprzedawcą, zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT, za jego zaległości
podatkowe. Taka sytuacja będzie miała miejsce w odniesieniu do części VAT proporcjonalnie przypadającej na dostawę
towarów lub świadczenie usług, za które zapłata należności
nastąpiła przelewem na rachunek inny niż określony przepisami, a z odrębnych regulacji wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego (tzn.
wartość transakcji przekracza 15 tys. zł). Podstawą prawną
jest art. 117ba § 1 oraz § 2 Op. Wyłączenie odpowiedzialności jest możliwe, o ile nabywca lub pośrednik w płatności:
1) złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek
niefigurujący w rejestrze (o którym mowa w art. 117ba
§ 3 Op) lub 2) dokona zapłaty za fakturę z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

Podsumowanie
Planowane zmiany trudno jednoznacznie ocenić jako pozytywne lub negatywne. Docenić należy, że ustawodawca
konsekwentnie realizuje plan możliwie najszerszego wdrażania regulacji, utrudniających lub wręcz uniemożliwiających podatnikom dokonywanie rozliczeń gotówkowych.
Ma to doprowadzić do ujawniania płatności na razie w wysokości przekraczającej 15 tys. zł. Jednak zmiany zmuszą
zapewne przedsiębiorców, prowadzących jednoosobowo
działalność gospodarczą, do zakładania firmowych rachunków bankowych. Dotychczas w rozliczeniach z fiskusem wystarczał im rachunek prywatny. Należy również
wziąć pod uwagę, że kolejna nowelizacja przepisów nałoży
dalsze obowiązki na księgowych, którzy będą zmuszeni
wdrożyć rozwiązania analizujące dokonywane płatności.

reatów, których powitała prof. dr hab. Gertruda
Krystyna Świderska – przewodnicząca Kapituły
konkursu. Do zgromadzonych przemówili również prof. dr hab. Zbigniew Luty – przewodniczący Rady Naukowej SKwP, oraz Ryszard Gorycki
- sekretarz Zarządu Głównego, gratulując zdobytych wyróżnień i zachęcając do dalszej pracy
oraz zdobywania kolejnych tytułów naukowych
Spotkanie zakończyło się pamiątkową fotografią wszystkich przybyłych, zarówno laureatów,
jak i gości oraz tradycyjną lampką szampana.
Pełna lista laureatów oraz zwycięskich prac
została opublikowana w miesięczniku „Rachunkowość”. Jest również dostępna na www.skwp.pl
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