
 Wniosek biegłego rewidenta o nadanie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy” oraz wpis do 

rejestru dyplomowanych księgowych 

 

 

……………………………. 

       Imię 

 

……………………………. 

   �azwisko 

 

……………………………. 

       �umer w rejestrze  

    biegłych rewidentów 

 

……………………………. 

  Oddział Okręgowy SkwP 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

               Adres 

 

……………………………. 

      Telefon kontaktowy  

 Główna Zawodowa  

 Komisja Egzaminacyjna 

Stowarzyszenie Księgowych 

w Polsce 

 

Wniosek 

 

 

Na podstawie § 1 ust. 4 uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

Księgowych w Polsce z 20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany 

księgowy”, proszę o nadanie mi tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy” oraz wpisanie 

do rejestru dyplomowanych księgowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem członkiem 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz na bieżąco opłacam składki członkowskie. 

 

 

…………………………………..     ..…………………………………............ 

              (data)                 (podpis biegłego rewidenta) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz 

umieszczenie ich w bazie danych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). 



Wniosek kandydata o dopuszczenie do egzaminu na tytuł zawodowy „dyplomowany księgowy” 

 

 

……………………………. 

       Imię 

 

……………………………. 

   �azwisko 

 

……………………………. 

        

 

……………………………. 

                 Adres 

 

 

 Główna Zawodowa  

 Komisja Egzaminacyjna 

Stowarzyszenie Księgowych 

w Polsce 

 

 

 

 

Wniosek 

 

 

 

 

Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

Księgowych w Polsce z 20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany 

księgowy”, proszę o dopuszczenie mnie do egzaminu na tytuł zawodowy „dyplomowany 

księgowy”. Jednocześnie oświadczam, iż spełniam warunki opisane w § 2 ust. 1-4 ww. 

uchwały. 

 

 

…………………………………..     ..…………………………………............ 

              (data)                         (podpis kandydata) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz 

umieszczenie ich w bazie danych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). 

 



    Wniosek o zwolnienie z części egzaminu na tytuł zawodowy „dyplomowany księgowy” 

 

 

……………………………. 

       Imię 

 

……………………………. 

   �azwisko 

 

……………………………. 

        

 

……………………………. 

                 Adres 

 

 Główna Zawodowa  

 Komisja Egzaminacyjna 

Stowarzyszenie Księgowych 

w Polsce 

 

 

 

Wniosek 

 

 

 

 

Na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej, 

stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

Księgowych w Polsce z 20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany 

księgowy”, proszę o zwolnienie mnie z części ……………….. egzaminu na tytuł zawodowy 

„dyplomowany księgowy”. Do wniosku załączam wymagane dokumenty. 

 

 

 

…………………………………..     ..…………………………………............ 

              (data)                         (podpis kandydata) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz 

umieszczenie ich w bazie danych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). 

 



Wniosek o nadanie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy” oraz wpis do rejestru 

dyplomowanych księgowych 
 

 

……………………………. 

       Imię 

 

……………………………. 

   �azwisko 

 

……………………………. 

        

 

……………………………. 

                 Adres 

 Główna Zawodowa  

 Komisja Egzaminacyjna 

Stowarzyszenie Księgowych 

w Polsce 

 

 

 

Wniosek 

 

 

 

 

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

w Polsce z 20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy” –  

oświadczam, iż spełniam warunki wymienione w § 2 ww. uchwały i proszę o nadanie tytułu  

„dyplomowany księgowy” oraz wpisanie mnie do rejestru. Do wniosku dołączam dokumenty 

potwierdzające spełnianie ww. warunków. 

 

 

 

 

…………………………………..     ..…………………………………............ 

              (data)                       (podpis wnioskodawcy) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz 

umieszczenie ich w bazie danych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). 



Załączniki: 

1. Fotokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie 

2. Fotokopie dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, zgodnie  

z §4 i §5 regulaminu wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb 

certyfikacji zawodu księgowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały  

nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z 20 lipca 2009 r. 

3. Fotokopia legitymacji członkowskiej SKwP 

4. Zaświadczenie o niekaralności osoby fizycznej z Krajowego Rejestru Karnego 

5. Informacja o terminie zdania egzaminu na tytuł zawodowy „dyplomowany księgowy” 

 

 

 


