Szczegółowy tryb przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na I stopniu
ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP
1. Posiadanie efektów kształcenia, określonych w pkt 7 Ramowego programu nauczania na
kursie dla kandydatów na księgowego, weryfikuje się podczas pisemnego egzaminu
kwalifikacyjnego (dalej: egzamin), a także w czasie zajęć i prac kontrolnych.
2. W wyjątkowych sytuacjach egzamin, o którym mowa w pkt 1, może się odbyć w formie
ustnej.
3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uczestnictwo w co najmniej 70% zajęć
dydaktycznych.
4. Czas trwania egzaminu wynosi 90 minut.
5. Zestaw egzaminacyjny składa się z 4 części:
• część I – 20 pytań testowych (zamkniętych, jednokrotnego wyboru, zawierających po
trzy odpowiedzi (a,b,c), z których jedna jest prawidłowa). Za tę cześć można uzyskać
maksymalnie 20 punktów,
• część II – zadanie sytuacyjne, za które można uzyskać maksymalnie 20 punktów,
• część III – zadanie sytuacyjne, za które można uzyskać maksymalnie 30 punktów,
• część IV – zadanie sytuacyjne, za które można uzyskać maksymalnie 30 punktów.
6. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas egzaminu wynosi 100.
7. Pytania testowe są punktowane zgodnie z jednolitym standardem egzaminów
kwalifikacyjnych, tj. za udzielenie poprawnej odpowiedzi przyznaje się 1 punkt, za odpowiedź
błędną lub jej brak 0 punktów.
8. 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).
9. Uzyskanie na egzaminie co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą
otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z przepisami MEN.
10. Uzyskanie na egzaminie co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia
i nie mniej niż 40% punktów z każdej części zestawu egzaminacyjnego, tj.:
• 8 punktów z części I,
• 8 punktów z części II,
• 12 punktów z części III,
• 12 punktów z części IV,
jest podstawą otrzymania certyfikatu księgowego potwierdzającego nabycie kwalifikacji
zawodowych z zakresu I-go stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP.

11. W przypadku braku z jednej części zestawu egzaminacyjnego minimalnej liczby punktów
wymaganych do osiągnięcia, na wniosek przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, dopuszcza się zaliczenie tej części, jeżeli wynik
uzyskany przez uczestnika spełnia łącznie dwa następujące warunki:
- za wszystkie części łącznie uczestnik uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów
możliwych do osiągnięcia,
- niedobór do wymaganego do zaliczenia minimum punktów w jednej części zestawu
egzaminacyjnego nie przekracza 10% punktów możliwych do osiągnięcia w danej części, tj.
• - 2 punktów z części I,
• - 2 punktów z części II,
• - 3 punktów z części III,
• - 3 punktów z części IV.
12 Jednolity, w skali całego Stowarzyszenia, certyfikat wydawany jest przez Oddział
Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego
będąca organizatorem kursu.
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