
Uchwała nr 437/118/01  

Prezydium Zarządu Głównego  

Krajowej Izby Księgowych 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za kursy prowadzone przez Krajową Izbę Księgowych oraz 

wydanie dokumentacji poświadczającej o ukończeniu szkoleń 

 

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Krajowej Izby Księgowych oraz w związku z § 8, ust. 7 Regulaminu 

Krajowej Komisji Egzaminacyjnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 429/118/01 Zarządu 

Głównego Krajowej Izby Księgowych w sprawie ustalenia wysokości opłat za kursy i egzaminy, 

Prezydium Zarządu Głównego postanawia, co następuje:  

§ 1 

Ustala się następujące opłaty za kursy oraz wydanie dokumentacji potwierdzającej uzyskanie wiedzy, 

umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych prowadzone przez Krajową Izbę Księgowych  

 

1) opłata za kurs Specjalisty ds. Wynagrodzeń – 1590 zł  

2) opłata za kurs Samodzielnego księgowego - 2290 zł  

3) opłata za kurs Analityka kredytowego – 2199 zł  

4) opłata za kurs Analityka finansowego – 1990 zł  

5) opłata za kurs Asystenta ds. księgowości – 1390 zł  

6) opłata za kurs I stopnia na Głównego Księgowego – 1099 zł  

7) opłata za kurs II stopnia na Głównego Księgowego – 1490 zł  

8) opłata za kurs Głównego Księgowego – 1990 zł  

9) opłata za kurs Specjalisty ds. rachunkowości zarządczej – 1490 zł  

10) opłata za kurs Specjalisty ds. rachunkowości inwestycyjnej – 1690 zł  

11) opłata za kurs Specjalisty ds. rachunkowości podatkowej – 1599 zł  

12) opłata za kurs I stopnia Kontrolera Finansowego – 1190 zł  

13) opłata za kurs II stopnia Kontrolera Finansowego – 1390 zł  

14) opłata za kurs Kontrolera Finansowego – 1590 zł  

15) opłata za kurs Specjalisty ds. kontrolingu – 2399 zł  

16) opłata za kurs Fakturzystki – 699 zł  

17) opłata za kurs na kandydatów na doradców podatkowych – 2699 zł  

18) opłata za kurs I stopnia Dyrektora Finansowego – 1390 zł  

19) opłata za kurs II stopnia Dyrektora Finansowego – 1490 zł  

20) opłata za kurs Dyrektora Finansowego – 1590 zł  

21) opłata za kurs I stopnia Kierownika Biura Rachunkowego – 699 zł  

22) opłata za kurs II stopnia Kierownika Biura Rachunkowego – 990 zł  

23) opłata za kurs Kierownika Biura Rachunkowego – 1390 zł 

24) opłata za kurs Dyplomowanego Księgowego – 3599 zł  

25) opłata za kurs Specjalisty ds. płac - 1590 zł 

26) opłata za kurs Jednolity Plik Kontrolny – 499 zł 

27) opłata za kurs na kandydatów na biegłych rewidentów – 2699 zł 

28) opłata za kurs KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów) – 490 zł 

29) opłata za kurs Specjalisty ds. płac w oświacie – 799 zł 

30) opłata za kurs Specjalisty ds. rachunkowości – 1490 zł 

31) opłata za kurs Specjalisty ds. kadr i płac – 1490 zł 



 

 

 

§ 2 

Uchwała nr 429/118/01 ma zastosowanie do opłat za kursy, przeprowadzanych dla osób, które 

pierwotnie przystąpiły do kursów po dniu 1 listopada 2017 r. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

__________________________________________________________________________________ 

Opłaty prosimy kierować na konto:  

Krajowa Izba Księgowych Zarząd Główny w Warszawie  

ul. Domaniewska 39a  

02-672 Warszawa  

BZWBK: 21 1090 2457 0000 0001 3545 4979 


