
Zawód księgowego to zawód zaufania publicznego, bowiem od jego rzetelnego i etycznego 
wykonywania zależy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Dlatego niezwykle ważne jest, by 
osoby go wykonujące posiadały wysokie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i etycznie postępo-
wały. Osiąganiu wysokich kwalifikacji i umiejętności zawodowych służy, wprowadzona w 2009 roku, 
certyfikacja zawodu księgowego (od księgowego, poprzez specjalistę ds. rachunkowości i główne-
go księgowego, do dyplomowanego księgowego). Stowarzyszenie wydaje na każdym stopniu odpo-
wiedni certyfikat i gwarantuje, iż legitymująca się nim osoba posiada wymaganą wiedzę i umiejętno-
ści oraz doświadczenie. Certyfikat dyplomowanego księgowego to również rękojmia ustawicznego 
doskonalenia zawodowego.

Certyfikacja zawodu księgowego

Cztery stopnie kwalifikacji w certyfikacji zawodu księgowego

Warunki konieczne do udziału w kur-
sach na poszczególne stopnie certy-
fikacji

  I księgowy – wykształcenie co 
najmniej średnie

  II specjalista ds. rachunkowo-
ści – wykształcenie co najmniej 
średnie oraz posiadanie wiedzy 
i umiejętności księgowego, po-
twierdzonych:
–  zaświadczeniem kwalifikacyj-

nym z zakresu I stopnia, uzy-
skanym po egzaminie, kończą-
cym kształcenie prowadzone 
przez Stowarzyszenie lub

–  tytułem technika rachunkowo-
ści, lub

–  inną formą uznaną przez orga-
nizatora kształcenia za równo-
ważną

  III główny księgowy – wykształ-
cenie wyższe lub średnie oraz 
posiadanie wiedzy i umiejętności 
specjalisty do spraw rachunko-
wości, potwierdzonych:
–  zaświadczeniem kwalifikacyj-

nym uzyskanym po egzaminie 
kończącym kształcenie prowa-
dzone przez Stowarzyszenie  
z zakresu II stopnia lub

–  certyfikatem księgowym upra- 
wniającym do usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunko-
wych, wydanym przez Mini-
sterstwo Finansów, lub 

–  tytułem magistra o specjalno-
ści rachunkowość lub dyplo-
mem licencjata o specjalności 
rachunkowość, uzyskanym 
na uczelni, której program 
studiów został uznany przez 
Główną Zawodową Komisję 

Egzaminacyjną za spełniający 
wymogi (akredytacja Stowa-
rzyszenia), lub

–  tytułem magistra lub dyplo-
mem licencjata i zaliczonym 
testem sprawdzającym z za-
kresu wymagań określonych 
dla II stopnia, przeprowa-
dzanym przez organizatora 
kształcenia

  IV dyplomowany księgo-
wy – wykształcenie wyż-
sze lub średnie upraw-
niające do wstąpienia na 
studia wyższe oraz posiadanie 
wiedzy i umiejętności potwier-
dzonych:
–  zaświadczeniem kwalifikacyj-

nym uzyskanym po egzaminie 
kończącym kształcenie prowa-
dzone przez Stowarzyszenie 

z zakresu III stopnia (główny 
księgowy) lub

–  zaliczonym testem sprawdzają-
cym z zakresu wymagań okre-
ślonych dla III stopnia kwalifi-
kacyjnego, przeprowadzanym 
przez organizatora kształcenia

–  posiadaniem praktyki w dzie-
dzinie rachunkowości:
  co najmniej dwuletniej przy 

wykształceniu wyższym
  co najmniej pięcioletniej 

przy wykształceniu średnim.
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otrzymała tytuł dyplomowanego księgowego  
potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych, 

określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,  
opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych  

ustalonych przez IFAC. 

Przewodniczący Głównej 
Zawodowej Komisji 

Egzaminacyjnej 

 

prof. UE dr hab. Józef Pfaff 

Prezes  
Zarządu Głównego 

 

Franciszek Wala 

Na podstawie uchwały nr 732/110/2009 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

z 20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy", 
po uznaniu przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną 

spełnienia wymogów 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE 

CERTYFIKAT  
dyplomowanego księgowego 

Za praktykę w rachunkowości uważa się wykonywanie – na pod-
stawie stosunku pracy w wymiarze czasu nie mniejszym niż ½ eta-
tu bądź odpłatnej umowy cywilnoprawnej lub w związku z pro-
wadzeniem własnej działalności gospodarczej – następujących 
czynności:

  prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachun-
kowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym 
i systematycznym, 

Egzamin

Egzamin

Egzamin

Podstawy rachunkowości 
finansowej

z elementami etyki zawodowejI STOPIEŃ Wybrane zagadnienia 
publicznoprawne

Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń 
społecznych i prawa gospodarczego

Rachunkowość finansowa 
z elementami etyki 

zawodowej  
Prawo podatkoweII STOPIEŃ

Zaawansowana rachunkowość 
finansowa 

z elementami etyki 
i technologii IT

Prawo gospodarcze 
– wybrane 

zagadnienia

Rachunek kosztów, podstawy 
rachunkowości zarządczej i 

zarządzania finansami

Prawo podatkowe 
– z uwzględnieniem 

aktualnego orzecznictwa 
i interpretacji

Sprawozdania finansowe 
i ich analizaIII STOPIEŃ

Zarządzanie finansami –
wybrane zagadnienia

Rachunkowość zarządcza

Zaawansowana 
rachunkowość finansowa 

z elementami etyki 
i technologii IT

Aktywne 
zarządzanie rozliczeniami 

podatkowymi
IV STOPIEŃ

DYPLOMOWANY KSIĘGOWY - EGZAMIN

Egzamin

  wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

  sporządzanie sprawozdań finansowych. 

Dokumentami potwierdzającymi przedmiot i czas trwania prakty-
ki w rachunkowości są oryginały bądź uwierzytelnione kopie świa-
dectw pracy lub zaświadczeń od pracodawcy.



I – księgowy (kod zawodu 331301)

  posługiwanie się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyj-
nymi,

  księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,

  sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek mikro i małych w ro-
zumieniu ustawy o rachunkowości,

  znajomość ogólnych zasad opodatkowania oraz prowadzenia ewidencji 
podatkowych.

II – specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103)

  ocena poprawności dowodów księgowych i zapisów w księgach rachun-
kowych,

  dekretowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych występują-
cych w jednostkach gospodarczych, 

  ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfika-
cyjnych, 

  sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zy-
sków i strat oraz informacji dodatkowej,

  przygotowanie deklaracji, zeznań podatkowych i informacji dotyczących 
podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

III – główny księgowy (kod zawodu 121101)

  organizowanie systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej,

  ujmowanie w księgach rachunkowych i kontrolowanie skutków złożonych 
zdarzeń gospodarczych związanych m.in. z leasingiem, nieruchomościami 
inwestycyjnymi, instrumentami finansowymi, kontraktami długotermino-
wymi oraz odroczonym podatkiem dochodowym,

  dokonywanie wyceny bieżącej i bilansowej poszczególnych składników 
aktywów i pasywów z uwzględnieniem skutków podatkowych, 

  ocenianie poprawności księgowania i rozliczania kosztów w różnych prze-
krojach klasyfikacyjnych,

  sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przeprowadzanie 
ich analizy,

  ustalanie zobowiązań podatkowych, sporządzanie deklaracji, zeznań i in-
nych formularzy podatkowych,

  znajomość zasad zarządzania finansami jednostki.

  egzaminy stopnia I (księgowy), II (specjalista ds. rachunkowości) oraz III (główny księgowy) przeprowadzane są przez okręgowe 
komisje egzaminacyjne

  egzamin stopnia IV (dyplomowany księgowy) przeprowadza Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna

  istnieje możliwość zdawania egzaminu na dyplomowanego księgowego w trybie eksternistycznym (zakres tematyczny obejmuje  
14 modułów)



Certyfikowanego eksperta 
usług księgowych
Przystąpić do niego mogą osoby, 
które już mają certyfikat Minister-
stwa Finansów, jak i te, które go nie 
mają, ale ukończyły trzeci stopień 
ścieżki edukacyjnej SKwP.
Kurs obejmuje m.in. organizację usług 
księgowych, umowę o świadczenie 
usług księgowych, ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej, ochronę 
danych osobowych przy świadczeniu 
usług księgowych, odpowiedzialność 
karną skarbową, organizację kontro-
li wewnętrznej, ryzyko w usługach 
księgowych, etykę zawodową w 
świadczeniu usług księgowych oraz 
obowiązki jednostki świadczącej 
usługi księgowe w zakresie rozliczeń 
wynagrodzeń i składek na ubezpie-
czenia, podatków i innych świadczeń 
publicznoprawnych oraz w zakresie 
ewidencji, sprawozdawczości finan-
sowej i statystycznej. 
Egzamin na certyfikowanego eksper-
ta usług księgowych przeprowadza 
okręgowa komisja egzaminacyjna. 

Wysokie kwalifikacje i umiejętności zawodowe cechują posiadaczy 
tytułów zawodowych SKwP: 

  dyplomowanego księgowego,

  certyfikowanego eksperta usług księgowych,

  certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych i podatkowych.

Dyplomowany księgowy (IV stopień certyfikacji)

Osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i po-
twierdzonych umiejętnościach w organizowaniu rachun-
kowości jednostek, prowadzeniu ksiąg rachunkowych 
oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych, zgodnie  

z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a tak-
że prowadzeniu gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych 
jednostki, członek SKwP i sygnatariusz Kodeksu zawodowej etyki  
w rachunkowości.

Certyfikowany ekspert usług księgowych 
Osoba, która prowadzi lub zamierza prowadzić biuro ra-
chunkowe i jest przygotowana do organizowania usług 
księgowych, świadczenia usług na wysokim poziomie – 
zarówno organizacyjnym, jak i fachowym oraz dostoso-

wanych do potrzeb klienta, członek SKwP i sygnatariusz Kodeksu 
zawodowej etyki w rachunkowości.

Certyfikowany specjalista usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych  
i podatkowych 
Osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach 
w zakresie rachunkowości, podatków oraz organizowania usług 
księgowych, posiadająca kwalifikacje specjalisty ds. rachunkowo-
ści (II stopień certyfikacji zawodu księgowego SKwP), członek SKwP  
i sygnatariusz Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości.

Tytuły zawodowe SKwP

Certyfikowany
Ekspert
Usług
Księgowych

EUK

DYPLOMOWANY

KSIÊGOWY

Certyfikowanego specjalisty 
usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych  
i podatkowych 
Przystąpić do niego mogą osoby, 
które posiadają wykształcenie wyż-
sze lub średnie uprawniające do 
wstąpienia na studia wyższe, wiedzę 
i umiejętności specjalisty ds. rachun-
kowości (II stopień certyfikacji). 
Kurs obejmuje zagadnienia z ra-
chunkowości, finansów, audytu we-
wnętrznego, zarządzania i kadr, płac 
i ubezpieczeń, podatków i ceł, prawa 
gospodarczego, systemów informa-
tycznych dla rachunkowości i zarzą-
dzania oraz etyki zawodowej.
Egzamin na certyfikowanego specja-
listę usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych i podatkowych prze-
prowadza okręgowa komisja egzami-
nacyjna.



Ustawiczne doskonalenie zawodowe (UDZ)

Obowiązkiem ustawicznego doskonalenia zawodowego objęci są: dyplomowani księgowi, certyfikowani eksperci 
usług księgowych oraz certyfikowani specjaliści usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Dyplomowany księgowy – 120 godzin szkoleń w ciągu 3 lat, w tym 60 godzin podlegających weryfikacji co najmniej 
20 godzin zajęć szkoleniowych rocznie.

Certyfikowany ekspert usług księgowych oraz certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych i podatkowych – co najmniej 20 godzin zajęć szkoleniowych rocznie.

Szkolenia w ramach UDZ są prowadzone przez Stowarzyszenie oraz jednostki akredytowane przez SKwP.

Oświadczenia o spełnieniu obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego w danym roku kalendarzowym osoby 
obowiązane do UDZ przedkładają do właściwego, ze względu na ich przynależność organizacyjną, oddziału okręgo-
wego SKwP.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od 109 lat działa na rzecz środowiska księgowych, integrując, wspierając i szkoląc księgowych oraz dbając o rangę zawodu.

Certyfikacja zawodu księgowego została wprowadzona w wyniku:
  troski o wysokie kwalifikacje zawodowe księgowych,

  oczekiwań przedsiębiorców na wykwalifikowaną i etyczną kadrę księgowych,

  potrzeby odbiorców sprawozdań finansowych na rzetelne i poprawne sprawozdania finansowe, 

  konieczności ciągłego aktualizowania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności księgowych.


