Załącznik nr 3
do uchwały nr 954/51/2019
Prezydium Zarządu Głównego SKwP
z dnia 25.09.2019 r.
Szczegółowy tryb przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na III stopniu
ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP
1. Efekty kształcenia, określone w pkt 7 Ramowego programu nauczania na kursie dla
kandydatów na głównego księgowego oraz w Załączniku nr 3 do Uchwały nr 931/351/2018
ZG SKwP z 20 czerwca 2018 r., dzielą się na „wymagane efekty kształcenia” i „pozostałe
efekty kształcenia”.
2. Za wymagane efekty kształcenia uznaje się:
• organizowanie
systemu
rachunkowości
w
jednostce
gospodarczej,
a w szczególności opracowywanie dokumentacji polityki rachunkowości oraz zasad
inwentaryzacji, kontroli i obiegu dokumentów ( dalej U2),
• dokonywanie wyceny bieżącej i bilansowej składników bilansu z uwzględnieniem
skutków podatkowych (dalej U3)
• ujmowanie w księgach rachunkowych i kontrolowanie skutków złożonych zdarzeń
gospodarczych (dalej U4),
• ocenianie poprawności księgowania i rozliczania kosztów dla celów sprawozdawczych
i zarządczych (dalej U5),
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (dalej U6) oraz przeprowadzanie ich
analizy (dalej U8),
• rozpoznawanie skutków podatkowych operacji gospodarczych z uwzględnieniem
przepisów, orzecznictwa i interpretacji podatkowych (dalej U7),
• znajomość zasad zarządzania finansami jednostki (dalej U9).
3. Posiadanie wymaganych efektów kształcenia weryfikuje się podczas pisemnego egzaminu
kwalifikacyjnego (dalej: egzamin). W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się egzamin ustny.
4. Potwierdzenie pozostałych efektów kształcenia uzyskuje się przede wszystkim w czasie
zajęć i prac kontrolnych.
5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uczestnictwo w co najmniej 70% zajęć
dydaktycznych.
6. Czas trwania egzaminu wynosi 180 minut.
7. Egzamin składa się z 20 pytań testowych i 5 zadań sytuacyjnych.
8. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas egzaminu wynosi 150.
9. Zestaw egzaminacyjny składa się z 6 części:
• część I – 20 pytań testowych w tym po 2 pytania weryfikujące każdy wymagany efekt
kształcenia (łącznie 10 pytań) i 10 pytań obejmujących pozostałe efekty kształcenia. Za
tę cześć można uzyskać maksymalnie 20 punktów,
• część II – zadanie sytuacyjne weryfikujące wymagane efekty kształcenia U2+U4. Za tę
część można uzyskać maksymalnie 30 punktów,

•
•
•
•

część III – zadanie sytuacyjne weryfikujące wymagany efekt kształcenia U3. Za tę część
można uzyskać maksymalnie 20 punktów,
część IV – zadanie sytuacyjne weryfikujące wymagany efekt kształcenia U5+U9. Za tę
część można uzyskać maksymalnie 30 punktów,
część V – zadanie sytuacyjne weryfikujące wymagany efekt kształcenia U6+U8. Za tę
część można uzyskać maksymalnie 20 punktów,
część VI – zadanie sytuacyjne weryfikujące wymagany efekt kształcenia U7. Za tę część
można uzyskać maksymalnie 30 punktów.

10. Pytania testowe są punktowane zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały nr 931/351/2018
ZG SKwP z 20 czerwca 2018 r. tj. za udzielenie poprawnej odpowiedzi przyznaje się 1 punkt,
za odpowiedź błędną lub jej brak 0 punktów.
11. W zadaniach sytuacyjnych poszczególnym kryteriom oceny przypisane są punkty
cząstkowe adekwatnie do stopnia trudności i pracochłonności wykonania dyspozycji. Nie
stosuje się punktów ujemnych ani części ułamkowych punktów. Nie przyznaje się punktów za
częściowo poprawny dekret (np. za poprawne podanie jednego konta).
12. Za posiadanie wymaganych efektów kształcenia dla potrzeb certyfikatu SKwP uznaje się
uzyskanie na egzaminie co najmniej 40% punktów możliwych do osiągniecia
z każdej części tj.:
•
8 punktów z części I,
• 12 punktów z części II,
•
8 punktów z części III,
• 12 punktów z części IV,
•
8 punktów z części V,
• 12 punktów z części VI.
13. W przypadku braku łącznie, w częściach od II do VI egzaminu nie więcej niż 2 punktów,
o których mowa w pkt 12, posiadanie wymaganych efektów kształcenia można uzyskać przez
kompensatę. Polega ona na tym, że punkty otrzymane za pytania testowe dotyczące
wymaganego efektu kształcenia kompensują ich brak w odpowiadającym tym efektom
zadaniach sytuacyjnych. Kompensata jest możliwa w przypadku otrzymania więcej niż 60%
punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu.
14. Uzyskanie na egzaminie co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą
otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652.).
15. Uzyskanie na egzaminie co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia
i wymaganych efektów kształcenia oraz spełnienie warunków określonych w załączniku nr 1
do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie
certyfikacji zawodu księgowego jest podstawą otrzymania certyfikatu głównego księgowego
potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu III-go stopnia ścieżki
certyfikacji zawodu księgowego SKwP. Certyfikat wydawany jest przez Oddział Okręgowy
SKwP i Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, w ramach których działa niepubliczna
placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.
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