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Wprowadzenie

„Wiedza, która nie jest stosowana, jest martwa i nieprzydatna. Dopiero, gdy staje się 
łatwo dostępna i znajduje szerokie zastosowanie, nabiera prawdziwej wartości”. Te zdania 
zawarte w myśli przewodniej niniejszej konferencji przyjęto w artykule jako punkt wyjścia. 
Zwrócono jednak uwagę, iż zastosowanie zdobytej wiedzy stawia konieczność starannej 
edukacji popartej praktyką, aby przyjęte w rachunkowości rozwiązania mogły być popraw-
nie wdrożone, bez względu na problem, którego dotyczą. 

Praktyczne zastosowanie rozbudowanych rozwiązań wymaga od osób zawodowo za-
angażowanych w ich opracowywanie i wykorzystanie zdobywania specjalistycznej wiedzy, 
przy równoczesnym zachowaniu zasad etyki. Jest ona często kluczowym czynnikiem, ma-
jącym wpływ na efekty działań podejmowanych przez księgowych i audytorów. Ważne jest 
także stanowisko przyjęte przez osoby zaangażowane w formułowanie i implementację roz-
wiązań rachunkowości, gdyż jedynie wysoka jakość ich działań może wpłynąć na poprawę 
i następnie zachowanie wysokiego statusu nauki, jaką jest rachunkowość. Najlepsze efekty 
osiągają jednostki wykorzystujące wiedzę wielu specjalistów z dziedzin rachunkowości, 
znających bardzo szczegółowo konkretne zagadnienia.

W opracowaniu zwrócono uwagę na problematykę dotyczącą przyjęcia ujednolico-
nych rozwiązań w zakresie edukacji w rachunkowości proponowaną przez IFAC oraz jej 
implementację w Polsce, której podjęło się SKwP. Podkreślono, iż prezentowane rozwiąza-
nia podlegają i będą podlegać zmianom służącym jak najściślejszej konwergencji wymo-
gów w zakresie edukacji na poziomie globalnym, spełniającym oczekiwania współczes-
nej gospodarki zwłaszcza w świetle mającego miejsce kryzysu gospodarczego. Istotnym 
jest także fakt, iż osoby wykonujące zawody służące rachunkowości zobowiązane są do 

1 International Federation of Accountants.
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nieustannego kształcenia sprzyjającego wysokiej jakości ich wiedzy oraz posiadanego do-
świadczenia.

Podstawą napisania artykułu była analiza materiałów źródłowych IFAC, SKwP, oraz 
studia literaturowe.

Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC

Od wielu lat księgowi odgrywają niezwykle istotną rolę w rozwoju gospodarki, co 
jest szczególnie zauważalne współcześnie. Wynika to z sytuacji, w której zarówno operacje 
gospodarcze, finansowe, jak też inwestycje prowadzone są ponad granicami krajów, co wy-
maga szczególnego zaspokojenia potrzeb informacyjnych. Gospodarka globalna oczekuje 
zatem od księgowych wysokich kompetencji, będących wynikiem starannego wykształce-
nia oraz ciągłego doskonalenia zawodowego. 

Szybka ewolucja rozwiązań stosowanych w rachunkowości wymaga od osób zawo-
dowo w nią zaangażowanych ciągłego uczenia się w celu zachowania wysokiej jakości po-
siadanej wiedzy oraz doświadczenia. Trendy te stawiają przed księgowymi coraz to nowe 
wyzwania, zmuszające ich do podejmowania wysiłków na rzecz społeczeństwa, a także 
działań służących utrzymaniu kompetencji2. Oczekuje się, że zawodowi księgowi będą eks-
pertami, posiadającymi ponadto odpowiednie zdolności komunikacyjne pozwalające im na 
prawidłowe i zrozumiałe opracowanie i prezentację sprawozdań finansowych. Oprócz stan-
dardowych obowiązków, często pełnią oni rolę nie tylko księgowych, ale także analityków 
finansowych, doradców gospodarczych, czy też po prostu managerów.

 Jak twierdzi B. Micherda: „Edukacja i praktyka zawodowa księgowych powinna stwo-
rzyć podstawy wiedzy zawodowej, zawodowych umiejętności oraz wartości, etyki i postaw 
zawodowych, które umożliwiają księgowym kontynuowanie nauki i dostosowywanie się 
do zmian przez całe zawodowe życie”3. Daje im to możliwość prawidłowego postrzegania 
stojących przed nimi problemów oraz sprzyja podejmowaniu właściwych działań w celu ich 
rozwiązania. Efektywność jest tym większa im staranniejsza edukacja księgowego, której 
wyznacznikiem są często posiadane certyfikaty zawodowe.

Początki certyfikacji zawodowej księgowych rozpoczęto w latach 80. XX wieku4. Sta-
ło się to wymogiem rozwoju gospodarki rynkowej i coraz szerszej jej globalizacji. Zwrócono 
wówczas uwagę na wzrastającą rolę księgowego, który powinien posiadać wszechstronne 
wykształcenie oraz wysoki poziom etyki, gdyż jego zadaniem jest nie tylko rejestrowa-

2 B. Micherda: Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC inspiracją nowych zamierzeń edukacyj-
nych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (samorządu zawodowych księgowych), „Rachunkowość” 2009, 
nr 11, s. 53.

3 B. Micherda: Wymagane kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w Polsce w świetle Międzyna-
rodowych Standardów Edukacyjnych IFAC, Zeszyty Naukowe UEk nr 816, Kraków 2010.

4 Początki certyfikacji należą do Wielkiej Brytanii, gdzie działa obecnie ponad 140 000 dobrowolnie 
zrzeszonych dyplomowanych księgowych, posiadających certyfikaty honorowane przez pracodawców. 
Obecnie największą organizacją zrzeszającą księgowych jest Instytut Dyplomowanych Księgowych Anglii 
i Walii (ICEAW).
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nie zdarzeń gospodarczych oraz zachowanie wymaganych terminów sprawozdawczych ale 
także pełni on poważną rolę społeczną w rozwoju gospodarki.

Konieczność posiadania odpowiednich kompetencji dla prawidłowego wykonywania 
zawodów księgowych stała się podstawą opracowania przez Międzynarodową Federację 
Księgowych (IFAC) odpowiednich standardów. Mają one w zasadniczy sposób wpłynąć 
na „światowy rozwój oraz podniesienie rangi zawodu księgowych (...) w celu świadczenia 
usług na wysokim poziomie na rzecz interesu publicznego”5 Certyfikacja zawodu księgo-
wego stanowi zatem istotny warunek, wynikający z opracowanych przez IFAC Międzyna-
rodowych Standardów Edukacyjnych (MSE IFAC).

Dokument zawierający treść MSE IFAC zatwierdzono do publikacji w październi-
ku 2003 roku. Obejmuje on wymogi dotyczące nauki oraz rozwoju zawodowego księgo-
wych.

Tabela 1

Międzynarodowe Standardy Edukacyjne

Numer 
standardu Tytuł standardu Data wejścia 

w życie

MSE 1 Wymogi wstępne dla kandydatów przystępujących do programu 
edukacyjnego dla zawodowych księgowych 1.01.2005

MSE 2 Treść programu edukacyjnego dla zawodowych księgowych 1.01.2005
MSE 3 Umiejętności zawodowe 1.01.2005
MSE 4 Wartości, etyka i postawy zawodowe 1.01.2005
MSE 5 Wymogi dotyczące praktyki zawodowej 1.01.2005
MSE 6 Ocena przygotowania i kompetencji zawodowych 1.01.2005
MSE 7 Ustawiczny rozwój zawodowy 1.01.2006

MSE 8 Wymogi dotyczące kompetencji biegłych rewidentów (oparty na 
zasadach zawartych w MSE 1–7) 1.07.2008

Źródło:  opracowanie własne na podstawie www.ifac.org (15.12.2011).

Główną rolę w opracowywaniu wymienionych Standardów pełni Komitet ds. Eduka-
cji IFAC. Bierze on również pod uwagę zgłaszane zarzuty co do ich treści. Na tej podstawie 
Standardy są obecnie częściowo przeredagowywane w celu poprawy ich czytelności, służą-
cej zmniejszeniu dwuznaczności proponowanych rozwiązań oraz ich jednolitemu, spójne-
mu stosowaniu przez państwa członkowskie. Działania te sprzyjają:

‒ poprawie przejrzystości, 
‒ zapewnieniu zgodności przyjętej koncepcji poprawionego dokumentu ramowego 

z pozostałymi rozwiązaniami rachunkowości, 

5 www.ifac.org (15.12.2011).
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‒ wyjaśnianiu kwestii wynikających ze zmian w środowisku nauczania rachunko-
wości i doświadczeń zdobytych podczas realizacji standardów przez organizacje 
członkowskie IFAC6. 

Na tle zaproponowanych standardów kraje członkowskie podjęły się wprowadzenia włas-
nych regulacji dotyczących kształcenia zawodowego osób wykonujących zawody księgowe.

Czterostopniowa gradacja zawodowa

W Polsce została opracowana czterostopniowa gradacja zawodu która obejmuje uzy-
skanie tytułów: księgowego – asystenta rachunkowości, specjalisty ds. rachunkowości, 
głównego księgowego oraz dyplomowanego księgowego (nowy zawód) 7. Organizacją, któ-
ra podjęła się opracowania ścieżki edukacyjnej, pozwalającej na uzyskanie kwalifikacji dla 
wymienionych zawodów było SKwP, które podzieliło ją na, wymienione wyżej, cztery stop-
nie kształcenia, obejmujące 14 modułów. Certyfikacja zawodu księgowego w ramach pro-
gramu certyfikacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce obejmuje zatem cztery poziomy 
kształcenia, których zakończenie z wynikiem pozytywnym jest podstawą potwierdzenia 
kwalifikacji określonego stopnia oraz wydania dokumentu potwierdzającego tytuł:

stopień I – księgowy (asystent rachunkowości),
stopień II – specjalista ds. rachunkowości (samodzielny księgowy),
stopień III – główny księgowy,
stopień IV – dyplomowany księgowy8.
W celu uzyskania możliwości ubiegania się o stosowny tytuł zawodowy (certyfikat), 

kandydat powinien spełniać określone wymagania wstępne:
Kandydat ubiegający się o tytuł zawodowy księgowego – asystenta rachunkowości 

musi legitymować się wykształceniem co najmniej średnim. Brak jest wymogów dotyczą-
cych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Kandydat ubiegający się o tytuł specjalisty ds. rachunkowości również musi posiadać 
wykształcenie średnie lecz w tym przypadku wymagane są dokumenty potwierdzające do-
świadczenie zawodowe:

‒ zaświadczenie kwalifikacyjne z zakresu I stopnia, uzyskane po egzaminie kończą-
cym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie lub

‒ tytuł technika rachunkowości lub
‒ inna forma uznana przez organizatora kształcenia za równoważną.

6 Ibidem (27.12.2011).
7 Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księ-

gowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej Rozporządzeniem Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537.

8 Uchwała nr 757/202/ 2010 Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 
23 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie certyfikacji zawodu księgowego.
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Kandydat ubiegający się o tytuł głównego księgowego musi wykazać się wykształce-
niem wyższym lub średnim, a także odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Doku-
mentami potwierdzającymi doświadczenie są:

‒ zaświadczenie kwalifikacyjne uzyskane po egzaminie kończącym kształcenie pro-
wadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia lub

‒ certyfikat księgowy uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunko-
wych, wydany przez Ministerstwo Finansów lub

‒ tytuł magistra o specjalności rachunkowość lub dyplom licencjata o specjalności 
rachunkowość, uzyskany na uczelni, której program studiów został przez Główną 
Zawodową Komisję Egzaminacyjną uznany za spełniający wymogi (akredytacja 
Stowarzyszenia) lub

‒ tytuł magistra lub dyplom licencjata i zaliczony test sprawdzający z zakresu wyma-
gań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,

Kandydat na dyplomowanego księgowego musi posiadać wykształcenie wyższe, bądź 
średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe. Również w tym przypadku wyma-
gane są dokumenty potwierdzające doświadczenie:

‒ zaświadczenie kwalifikacyjne, uzyskane po egzaminie kończącym kształcenie 
prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu III stopnia (główny księgowy) lub

‒ zaliczony test sprawdzający z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwali-
fikacyjnego, przeprowadzany przez organizatora kształcenia, a także

‒ posiadanie praktyki w dziedzinie rachunkowości:
– co najmniej dwuletniej przy wykształceniu wyższym,
– co najmniej pięcioletniej przy wykształceniu średnim9.

Moduły egzaminacyjne dla kandydatów ubiegających się 
o uzyskanie stopni zawodowych

Pierwszym stopniem jest uzyskanie tytułu księgowego (asystenta rachunkowości). 
Kurs, który organizuje SKwP ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczest-
nika do wykonywania tego zawodu. Kurs przygotowujący do egzaminu obejmuje moduł 
oznaczony nr I „Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej”10. Uczestnika-
mi kursu mogą być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu 
innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachun-
kowości. Wskazana jest umiejętność obsługi komputera. Na zakończenie kursu przepro-

9 Opracowano na podstawie: Załącznik nr 1do uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP 
z dnia 20 lipca 2009 r., Regulamin wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfi-
kacji zawodu księgowego.

10 Szczegółowa zawartość merytoryczna wszystkich modułów dostępna jest na stronie SKwP: www.
skwp.pl.



88 Katarzyna Świetla, Krzysztof Jonas

wadzony zostanie egzamin pisemny, potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych 
w obrębie zawodu.

Drugim stopniem jest uzyskanie tytułu specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego 
księgowego). Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie 
średnie oraz wiedzę i umiejętności z zakresu kursu na asystenta rachunkowości. Wskazane 
zatem jest dla osób nieposiadających wcześniejszego przygotowania – ukończenie kursu 
pierwszego stopnia. Kurs obejmuje trzy moduły:

–  Moduł II – Rachunkowość z elementami etyki zawodowej,
– Moduł III – Zagadnienia z prawa podatkowego (cz. I),
– Moduł IV – Zagadnienia prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego.
Kurs kończy się egzaminem, potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 

w obrębie zawodu. 
Trzecim stopniem jest uzyskanie tytułu głównego księgowego. Uczestnikami kursu 

mogą być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie oraz wiedzę i umie-
jętności z zakresu kursu dla kandydatów na samodzielnego księgowego. Kurs obejmuje 6 
modułów:

–  Moduł V – Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodo-
wej,

–  Moduł VI – Sprawozdania finansowe i ich analiza,
–  Moduł VII – Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza,
–  Moduł VIII – Finanse,
–  Moduł IX – Prawo i podatki (cz. II),
–  Moduł X – Technologia informacji (IT)
Tak, jak poprzednie, kurs kończy się egzaminem potwierdzającym posiadanie kwali-

fikacji zawodowych w obrębie zawodu.
Ostatnim stopniem jest uzyskanie tytułu dyplomowanego księgowego. Osoba, która 

uzyska ten tytuł może pracować na różnych szczeblach organizacji biznesu. Dyplomowa-
nym księgowym może zostać osoba, która prezentuje wysokie wartości etyczne, posiada 
postawę sceptyczną oraz jest zaangażowana w ustawiczny rozwój i naukę przez całe życie 
zawodowe. Kurs obejmuje 4 moduły: 

–  Moduł XI – Konsolidacja sprawozdań finansowych,
–  Moduł XII – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, 
–  Moduł XIII – Rachunkowość w szczególnych sytuacjach z elementami etyki zawo-

dowej,
–  Moduł XIV – Elementy wiedzy na temat organizacji biznesu.
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Po zakończeniu kursu odbywa się egzamin potwierdzający posiadanie kwalifikacji 
zawodowych w obrębie zawodu. Stosownie do treści uchwały, egzamin na dyplomowanego 
księgowego składa się 4 części i obejmuje11:

Część A  –  zakres tematyczny stopnia I (księgowy) i stopnia II (specjalista ds. ra-
chunkowości) systemu certyfikacji,

Część B  –  zakres tematyczny stopnia III (główny księgowy) systemu certyfikacji,
Część C  –  zakres tematyczny stopnia IV (dyplomowany księgowy) systemu certyfi-

kacji,
Część D  –  zadanie problemowe.
Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i obejmuje testy i zadania sytu-

acyjne. Jego zaliczenie wymaga zdania każdej części, przy czym na wniosek kandydata 
komisja egzaminacyjna może uznać część A i B egzaminu za zaliczoną w następujących 
przypadkach:

1)  część A uznaje się za zaliczoną w przypadku, gdy kandydat:
a)  zdał egzamin kończący II stopień ścieżki edukacyjnej SKwP lub
b)  posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunko-

wych, wydany przez Ministerstwo Finansów, lub
c)  posiada tytuł magistra ze specjalnością rachunkowość, uzyskany na uczelni 

akredytowanej przez SKwP;
2)  część A i B uznaje się za zaliczoną w przypadku, gdy kandydat:

a)  zdał egzamin kończący III stopień ścieżki edukacyjnej SKwP lub
b)  ukończył kurs IV stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Zgodnie z powyższymi zasadami przeprowadzania egzaminu, osoba chcąca uzyskać 
tytuł dyplomowanego księgowego, a uzyskująca kolejne stopnie, musi przystąpić do dwóch 
ostatnich części egzaminu. 

Przyjęte uchwały wskazują, że tytuł zawodowy dyplomowany księgowy może uzy-
skać osoba, która: 

–  ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe, uznawane w Pol-
sce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła 
trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na 
samodzielnym stanowisku, albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za 
granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim 
w mowie i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowo-
ści, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku, 

–  korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności praw-
nych, 

11 Par. 10 rozdział VIII uchwały 757/201/2010 prezydium Zarządu Głównego SKwP z dnia 23 listopada 
2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 
20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy”.
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–  ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyro-
kiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skar-
bowe, 

–  jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 
–  złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego, 
–  złożyła przyrzeczenie zgodne z formułą zatwierdzoną przez SKwP. 
Zgodnie ze wspomnianą wcześniej uchwałą, dyplomowany księgowy ma być osobą 

o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania ra-
chunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań 
finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także 
prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki. 

Ciekawostką jest fakt, iż SKwP przewidziało możliwość uzyskania tytułu dyplomo-
wanego księgowego na dwa odmienne od wyżej opisanej ścieżki. Zgodnie z par. 1 ust. 5 
wspomnianej wcześniej uchwały12, tytuł dyplomowanego księgowego może uzyskać osoba 
wpisana do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Re-
widentów. Jest to w pewnym sensie ścieżka równoległa, gdyż wymaga uzyskania tytułu bie-
głego rewidenta, co też wiąże się z koniecznością ukończenia odpowiednich kursów i zda-
nia pewnej ilości egzaminów. Jest również opcja nie wymagająca ani kończenia kursów, ani 
zdawania egzaminów. Mianowicie zgodnie z par. 1 ust. 6 wspomnianej uchwały13, osoba 
posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, specjalizująca 
się w zakresie rachunkowości może również uzyskać tytuł dyplomowanego księgowego. 
W obu przypadkach tytuł ten jest nadawany na wniosek osoby zainteresowanej.

Podsumowanie

Obecnie żyjemy w czasach nieustannych zmian, a potrzeby informacyjne rosną w nie-
spotykanym tempie. Jednostki gospodarcze potrzebują coraz więcej informacji o swojej 
działalności i otoczeniu oraz generują coraz więcej informacji na użytek różnych odbior-
ców. Ponieważ zdecydowana większość informacji tworzona jest przez rachunkowość jed-
nostki, niezbędne jest zapewnienie jej wiarygodności i rzetelności. Wymaga to odpowied-
niego przygotowania kadr księgowych, a także ich nieustannego szkolenia zawodowego. 
Odpowiedzią na potrzeby rynku jest stworzenie przez Stowarzyszenie księgowych w Polsce 
tytułu zawodowego „dyplomowanego księgowego”. Uzyskanie takiego tytułu poprzez od-

12 Uchwała 757/201/2010 prezydium Zarządu Głównego SKwP z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. 
w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy”.

13 Ibidem.
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powiednie procedury egzaminacyjne gwarantuje właściwe wyszkolenie i przygotowanie 
danej osoby do wykonywania swojego zawodu. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dyplomowany księgowy ma obowiązek14 usta-
wicznego doskonalenia swoich umiejętności, co powinno zapewnić ciągłą aktualizację jego 
wiedzy, a tym samym wysoką jakość i wiarygodność informacji pochodzących z rachunko-
wości. Warunkiem jest oczywiście rzetelne podejście do wykonywanego zawodu, będące 
zależnym jedynie od konkretnej osoby i niemożliwe do zdefiniowania żadnymi paragrafa-
mi.
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Streszczenie

Artykuł omawia zasady certyfikacji zawodu księgowego, zaproponowane przez SKwP pole-
gające na wprowadzeniu czterostopniowej gradacji zawodowej. W treści zaprezentowane zostały 
zasady uzyskiwania poszczególnych stopni, ze szczególnym uwzględnieniem nowego stopnia, jakim 
jest dyplomowany księgowy.

ACCOUNTING PROFESSION CERTIFICATION PROGRAM 
AS A RESPONSE OF THE ACCOUNTANTS ASSOCIATION IN POLAND (SKWP) 

ON THE PROPOSALS CONTAINED IN THE EDUCATIONAL STANDARDS 
OF THE INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS

Summary

The article discusses the rules for the certification of the accountant profession suggested by 
SKwP, calling for the introduction of the four degree gradation. The content presents the rules for 
obtaining individual degrees, with special emphasis on the newest level, which is the certified ac-
countant.


