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 „Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości” 

dla Projektu pt. Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i informatyki. 

 
Kurs  II stopnia w ramach ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP 

 
 

CEL  KURSU 

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty 

w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 

sierpnia 2014 r. oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego 

prowadzonym przez SKwP. 

PROGRAM  KURSU 

Kurs obejmuje 3 moduły dydaktyczne spośród 14 modułów w całej ścieżce. 

Moduł III   Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej  

1) Zagadnienia organizacji rachunkowości, 

2) Zagadnienia IT, 

3) Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki, 

4) Rozrachunki, 

5) Materiały i towary, 

6) Niefinansowe aktywa trwałe, 

7) Inwestycje i zobowiązania finansowe, 

8) Kapitały (fundusze) własne, 

9) Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe, 

10) Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej, 

11) Wynik finansowy, 

12) Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego, 

13) Zasady zawodowej etyki w rachunkowości. 

Moduł IV   Prawo podatkowe 

1) Podatek od towarów i usług (VAT), 

2) Formy prowadzenia działalności gospodarczej a opodatkowanie dochodów, 

3) Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT), 

4) Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, 

5) Podatki kosztowe i opłaty, 

6) Wybrane problemy Ordynacji podatkowej. 

Moduł V    Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i  prawa gospodarczego. 

Czas trwania kursu wynosi 184 godziny dydaktyczne. 

 

Sposób i forma zaliczenia 

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych, prace kontrolne i egzamin pisemny. 



Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o 

ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym  

w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz. 186). 

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia  

z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego otrzymuje dodatkowo certyfikat specjalisty ds. 

rachunkowości potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP, 

wydawany przez Oddział Okręgowy w Częstochowie SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia 

ustawicznego będąca organizatorem kursu. 

 

Proponujemy następujący harmonogram zajęć: 

 

  
Data 

  
  

Zajęcia 

od do  ilość godz. 

15.06.2015r. poniedziałek       

16.06.2015r. wtorek       

17.06.2015r. środa       

18.06.2015r. czwartek  14,30 19,15 6 

19.06.2015r. piątek 8 11.15 4 

20.06.2015r. sobota       

21.06.2015r. niedziela       

22.06.2015r. poniedziałek 16 19.15 4 

23.06.2015r. wtorek 8 14,30 8 

24.06.2015r. środa 8 13 6 

25.06.2015r. czwartek  8 14,30 8 

26.06.2015r. piątek 8 14,30 8 

27.06.2015r. sobota       

28.06.2015r. niedziela       

29.06.2015r. poniedziałek 8 14,30 8 

30.06.2015r. wtorek 8 14,30 8 

01.07.2015r. środa 16 19,15 4 

02.07.2015r. czwartek        

03.07.2015r. piątek       

04.07.2015r. sobota     8 

05.07.2015r. niedziela       

06.07.2015r. poniedziałek 16 19,15 4 

07.07.2015r. wtorek       

08.07.2015r. środa 16 19,15 4 

09.07.2015r. czwartek        

10.07.2015r. piątek       

11.07.2015r. sobota     8 

12.07.2015r. niedziela       

13.07.2015r. poniedziałek 16 19,15 4 

14.07.2015r. wtorek     4 

15.07.2015r. środa 16 19,15 4 

16.07.2015r. czwartek        

17.07.2015r. piątek       

18.07.2015r. sobota 8 14,30 8 

19.07.2015r. niedziela       



20.07.2015r. poniedziałek 16 19,15   

21.07.2015r. wtorek     4 

22.07.2015r. środa 16 19,15   

23.07.2015r. czwartek        

24.07.2015r. piątek       

25.07.2015r. sobota 8 14,30 8 

26.07.2015r. niedziela       

27.07.2015r. poniedziałek       

28.07.2015r. wtorek 16 19.15 4 

29.07.2015r. środa     4 

30.07.2015r. czwartek      4 

31.07.2015r. piątek       

01-09-2015 wtorek 16 19,15 4 

02-09-2015 środa       

03-09-2015 czwartek 16 19.15 4 

04-09-2015 piątek       

05-09-2015 sobota 8 14.30 8 

06-09-2015 niedziela       

07-09-2015 poniedziałek       

08-09-2015 wtorek 16 19.15 4 

09-09-2015 środa       

10-09-2015 czwartek 16 19.15 4 

11-09-2015 piątek       

12-09-2015 sobota     8 

13-09-2015 niedziela       

14-09-2015 poniedziałek       

15-09-2015 wtorek     4 

16-09-2015 środa       

17-09-2015 czwartek     4 

18-09-2015 piątek       

19-09-2015 sobota     8 

20-09-2015 niedziela       

21-09-2015 poniedziałek       

22-09-2015 wtorek Egzamin  16  19 4 

        184 
Podane w harmonogramie terminy zajęć mogą ulec zmianie. 

 

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO 
Rozpoczęcie kursu: dn. 18-06-2015 r.   godz. 14.30 

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Oddziału Okręgowego w Częstochowie  SKwP, Al. Niepodległości 20/22. 

 

ZAJĘCIA PROWADZIĆ BĘDĄ:  
mgr Zdzisława Wołek: wyższe magisterskie ekonomiczne z przygotowaniem pedagogicznym Nauczyciel mianowany, 

wykładowca posiada 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rachunkowości oraz w prowadzeniu 

szkoleń przygotowujących do zawodu księgowego 

Przedmioty: Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej, Prawo podatkowe, Wybrane problemy prawa 
pracy, ubezpieczeń społecznych i  prawa gospodarczego. 
 

mgr Elżbieta Borecka: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,  praktyk, właściciel biura 

rachunkowego, posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów, wykładowca praktycznych  szkoleń kursowych od 

wielu lat. 

Przedmioty: Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej, Prawo podatkowe 
 

mgr inż. Kamila Chłąd: wykształcenie wyższe magisterskie,  studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów, 

praktyk,  wykładowca praktycznych  szkoleń kursowych od wielu lat. 



 
Przedmioty: Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej 
 
Mgr Agnieszka Mroczek-Nowicka: wykształcenie wyższe magisterskie,  biegły rewident, praktyk,  wykładowca 

praktycznych  szkoleń kursowych od wielu lat. 

Przedmioty: Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej 

 

dr nauk ekonomicznych: Marcin Stępień 
Przedmioty: prawo podatkowe 

 

mgr Katarzyna Wysmołek: : wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,  studia 

podyplomowe z zakresu prawa pracy, praktyk,  wykładowca praktycznych  szkoleń kursowych od wielu lat. 

Przedmiot: Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych. 
 

mgr Paulina Pyrek: wykształcenie wyższe prawnicze, ukończona aplikacja  adwokacka w 2014 r. 

Przedmiot: Wybrane problemy prawa gospodarczego 

 

mgr Tadeusz Koćwin: : wykształcenie wyższe magisterskie,  praktyk, wykładowca praktycznych  szkoleń kursowych  

z zakresu prawa podatkowego 

Przedmiot: Prawo podatkowe 

 

W razie zdarzeń nie dających się przewidzieć oraz z przyczyn niezależnych od organizatora –  wybrane zajęcia mogą 

poprowadzić inni Wykładowcy- specjaliści współpracujący z naszą Placówką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


