KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI
W RACHUNKOWOŒCI
Czêœæ I
PREAMBU£A I DEFINICJE POJÊÆ
Preambu³a
Potrzeba istnienia Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowoœci
(Kodeksu) wynika ze œwiadomoœci, i¿ zawód osób zajmuj¹cych siê
rachunkowoœci¹ jest nierozerwalnie zwi¹zany z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i spo³eczn¹. Jakoœæ pracy œwiadczonej przez osoby wykonuj¹ce
taki zawód okreœla w du¿ej mierze nie tylko rozwój zatrudniaj¹cej je
jednostki. Przek³ada siê ona – bezpoœrednio – na decyzje ró¿nych grup
u¿ytkowników informacji pochodz¹cych z rachunkowoœci a tak¿e – poœrednio – ma znaczenie dla zmian gospodarczych i spo³ecznych.
Kodeks ten, jako zbiór zasad i wytycznych codziennego postêpowania zawodowego ma s³u¿yæ wszystkim tym, którzy zdecydowali siê
wykonywaæ zawód ksiêgowego lub inny w dziedzinie rachunkowoœci.
Niniejszy Kodeks ma równie¿ za zadanie informowanie œwiata
gospodarki o tym, ¿e zawód w dziedzinie rachunkowoœci wypracowa³ okreœlone zasady zapewniaj¹ce wykonywanie zwi¹zanej z nim
pracy w sposób rzetelny, profesjonalny i odpowiedzialny. Jest on nie
tylko zbiorem nakazów i zakazów wymagaj¹cych przestrzegania
przez wykonuj¹ce go osoby, ale tak¿e ma rozpowszechniaæ w œrodowisku zawodowym rachunkowoœci takie wartoœci jak m.in.: dzia³anie
w sposób kompetentny, praworz¹dny, obiektywny, rzetelny i uczciwy.
Kodeks zawiera regulacjê etycznego postêpowania w zakresie
najistotniejszych sfer aktywnoœci zawodowej osób zajmuj¹cych siê
rachunkowoœci¹. Zawiera on wzorce zachowañ etycznych, których
osoby zajmuj¹ce siê rachunkowoœci¹ powinny przestrzegaæ wyko13

nuj¹c swój zawód. Wzorce te dotycz¹ zarówno wykonywania samego zawodu w dziedzinie rachunkowoœci jak i relacji z ró¿nymi
osobami, jednostkami i instytucjami zwi¹zanymi z jego wykonywaniem. Stanowiæ on mo¿e tak¿e podstawê do rozwi¹zywania sporów
etycznych, gdy zachodzi w¹tpliwoœæ, czy postêpowanie osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ spe³nia wymagania okreœlone w niniejszym Kodeksie lub z niego poœrednio wynikaj¹ce.
Dla prawid³owej interpretacji treœci Kodeksu wa¿ne jest, ¿e czêœæ
zawartych w nim zasad ma charakter ponadczasowy i ponadnarodowy.
Kodeks ten zobowi¹zuje ka¿d¹ osobê zajmuj¹c¹ siê rachunkowoœci¹ do przestrzegania zasad etyki i postêpowania zgodnie z duchem
rozwoju zawodu w dziedzinie rachunkowoœci i globalnego otoczenia, w którym jest on wspó³czeœnie wykonywany.

Definicje pojêæ
1. Jednostka – to podmiot, stosuj¹cy rachunkowoœæ lub podmiot,
który us³ugowo obs³uguje rachunkowoœæ innego podmiotu, zwane dalej odpowiednio jednostk¹ prowadz¹c¹ rachunkowoœæ i jednostk¹ us³ugowo prowadz¹c¹ rachunkowoœæ.
2. Jednostka prowadz¹ca rachunkowoœæ – to podmiot podlegaj¹cy
prawu bilansowemu, rozumianemu jako zespó³ norm prawnych
reguluj¹cych zasady prowadzenia rachunkowoœci.
3. Jednostka us³ugowo prowadz¹ca rachunkowoœæ – to podmiot posiadaj¹cy uprawnienia do us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych i/lub wykonuj¹cy us³ugi z dziedziny rachunkowoœci na
rzecz jednostki prowadz¹cej rachunkowoœæ.
4. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ – to osoba fizyczna wykonuj¹ca czynnoœci ksiêgowe, czynnoœci wspomagaj¹ce zarz¹dzanie, rozliczenia podatkowe i inne rozliczenia publicznoprawne
w jednostce oraz ka¿da inna osoba powi¹zana z rachunkowoœci¹
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poprzez naukê, dydaktykê lub inne formy dzia³alnoœci zawodowej.
5. Czynnoœci ksiêgowe – to dzia³ania wykonywane przez osobê zajmuj¹c¹ siê rachunkowoœci¹ w ramach przyjêtych zasad (polityki)
rachunkowoœci.
Czynnoœci ksiêgowe obejmuj¹ w szczególnoœci:
1) prowadzenie – na podstawie dowodów ksiêgowych – ksi¹g rachunkowych, ujmuj¹cych zapisy zdarzeñ w porz¹dku chronologicznym i systematycznym,
2) uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi ksiêgowymi,
3) przeprowadzanie oraz dokumentowanie wyceny bilansowej
aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
4) sporz¹dzanie sprawozdañ finansowych i innych informacji finansowych,
5) gromadzenie i przechowywanie dowodów ksiêgowych oraz
pozosta³ej dokumentacji wymaganej przez obowi¹zuj¹ce jednostkê prawo bilansowe,
6) wykonywanie analizy finansowej w zakresie wynikaj¹cym
z funkcji informacyjnej systemu rachunkowoœci jednostki,
7) wspó³praca z bieg³ym rewidentem badaj¹cym sprawozdania
finansowe jednostki.
W czynnoœciach tych mieœci siê tak¿e administrowanie systemami informatycznymi rachunkowoœci, przekazywanie objaœnieñ
o stosowaniu zasad rachunkowoœci w praktyce oraz popularyzowanie wiedzy w zakresie zasad prowadzenia rachunkowoœci.
6. Czynnoœci wspomagaj¹ce zarz¹dzanie – to dzia³ania polegaj¹ce
na wykorzystaniu, w ramach przyjêtego w jednostce systemu
zarz¹dzania, informacji tworzonych zarówno w systemie rachunkowoœci jednostki, jak i uzyskiwanych z innych Ÿróde³.
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Czynnoœci wspomagaj¹ce zarz¹dzanie obejmuj¹ w szczególnoœci:
1) dostarczanie danych dla tworzenia strategii jednostki,
2) sporz¹dzanie jej planów operacyjnych i doradztwo w zakresie
ich realizacji,
3) controlling prowadzonych operacji gospodarczych i zwi¹zanych z nimi kosztów,
4) wieloaspektow¹ ocenê dokonañ jednostki,
5) doradztwo lub konsulting gospodarczy w jednostce,
6) projektowanie, wdra¿anie i obs³uga systemów informacyjnych rachunkowoœci w jednostce,
7) dzia³ania i analizy maj¹ce na celu synchronizacjê dzia³alnoœci
operacyjnej ze strategi¹ jednostki, które s³u¿¹ wspomaganiu
podejmowania decyzji gospodarczych przez kadrê mened¿ersk¹ jednostki,
8) prace zwi¹zane z wewnêtrznym systemem raportowania i innymi dzia³aniami z zakresu rachunkowoœci zarz¹dczej.
W czynnoœciach tych mieœci siê tak¿e popularyzowanie wiedzy
w zakresie koncepcji rozwi¹zañ w rachunkowoœci wspomagaj¹cych zarz¹dzanie.
7. Rozliczenia podatkowe i inne rozliczenia publicznoprawne – to
dzia³ania polegaj¹ce na dokumentowaniu wype³niania przez jednostkê obowi¹zków podatkowych i innych obowi¹zków o charakterze publicznoprawnym.
Dzia³ania te obejmuj¹ w szczególnoœci:
1) gromadzenie informacji oraz prowadzenie ewidencji niezbêdnych do dokonania rozliczeñ podatkowych i rozliczeñ z innych tytu³ów publicznoprawnych,
2) wype³nianie dokumentów zwi¹zanych z podatkami i innymi
tytu³ami publicznoprawnymi,
3) wyjaœnianie problemów podatkowych i innych œwiadczeñ
publicznoprawnych.
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W czynnoœciach tych mieœci siê tak¿e popularyzowanie wiedzy
w zakresie rozliczeñ publicznoprawnych.
8. Us³ugi z dziedziny rachunkowoœci – to czynnoœci ksiêgowe,
czynnoœci wspomagaj¹ce zarz¹dzanie, rozliczenia podatkowe
i inne rozliczenia publicznoprawne wykonywane przez osobê fizyczn¹ lub jednostkê gospodarcz¹ na podstawie umowy cywilno-prawnej albo innego stosunku prawnego.
9. Informacja z zakresu rachunkowoœci – to ka¿da informacja, wyra¿ona wartoœciowo lub w inny sposób, wykorzystywana w rachunkowoœci b¹dŸ wynikaj¹ca z jej prowadzenia.
10. Œrodowisko zawodowe rachunkowoœci – to spo³ecznoœæ, któr¹
tworz¹ osoby zajmuj¹ce siê rachunkowoœci¹, w tym cz³onkowie
ich organizacji zawodowych.
11. Szczególne sytuacje – to wystêpuj¹ce sporadycznie sytuacje
okreœlone lub nieokreœlone normami prawa powszechnego
a wymagaj¹ce zajêcia stanowiska lub odpowiedniego zachowania siê przez osobê zajmuj¹c¹ siê rachunkowoœci¹.
12. Zasady etyki – to zbiór zasad przedstawionych w Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowoœci uznanych za moralne ramy
wykonywania zawodu w dziedzinie rachunkowoœci.
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Czêœæ II
SPO£ECZNY STATUS OSOBY ZAJMUJ¥CEJ SIÊ
RACHUNKOWOŒCI¥ ORAZ OGÓLNE ZASADY
ETYKI W RACHUNKOWOŒCI
Rozdzia³ 1
Spo³eczny status osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹
1.1. Cechy zawodu w dziedzinie rachunkowoœci
Zawód osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ wymaga:
1) umiejêtnoœci tworzenia rzetelnego obrazu dokonañ jednostki bêd¹cej podmiotem prawa bilansowego,
2) zdolnoœci analitycznego wykorzystywania powszechnie
akceptowanych metod i standardów rachunkowoœci oraz zasad dobrej praktyki.
1.2. Znaczenie gospodarcze zawodu w dziedzinie rachunkowoœci
Zawód w dziedzinie rachunkowoœci jest zawodem o szczególnym znaczeniu, które nale¿y widzieæ w skali makro i mikroekonomicznej.
Makroekonomiczne funkcje gospodarcze zawodu w dziedzinie
rachunkowoœci wynikaj¹ st¹d, ¿e jego wykonywanie w poszczególnych jednostkach – podmiotach prawa bilansowego
wi¹¿e siê z tworzeniem zbiorów danych:
1) które s¹ Ÿród³em informacji o sytuacji i dokonaniach jednostki, powszechnie uznawanym za wiarygodne i tworzone
specjalnie dla zewnêtrznych interesariuszy (tj. inwestorów,
kredytodawców, mened¿erów, kontrahentów, dostawców
i innych wierzycieli, administracji publicznej, spo³eczeñstwa),
2) które poœrednio, poprzez w³asne analizy i decyzje ró¿nych
grup interesariuszy, okreœlaj¹ kierunki alokacji kapita³u
w kraju lub poza jego granicami,
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3) które poprzez system sprawozdawczoœci statystycznej umo¿liwiaj¹ przeprowadzanie rachunków makroekonomicznych
charakteryzuj¹cych sytuacjê i dokonania gospodarcze w skali
ca³ego kraju, Unii Europejskiej i innych obszarów gospodarczych,
4) które dziêki funkcjom dokumentacyjno-analitycznym umo¿liwiaj¹ wiarygodne ustalanie zobowi¹zañ publicznoprawnych jednostki.
Mikroekonomiczne funkcje gospodarcze zawodu w dziedzinie
rachunkowoœci wynikaj¹ ze znaczenia informacji dostarczanych przez rachunkowoœæ jednostki i z wykorzystywania ich do
zarz¹dzania jej dzia³alnoœci¹. W tym rozumieniu, praca osoby
zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ s³u¿y tworzeniu – w ramach rachunkowoœci jednostki – specjalnych wewnêtrznych procedur,
standardów i raportów obejmuj¹cych kryteria klasyfikacyjne
i kategorie ekonomiczno – finansowe istotne dla nadzorowania
dzia³alnoœci jednostki, jej kontrolowania i planowania.
1.3. Presti¿ spo³eczny zawodu w dziedzinie rachunkowoœci
Zawód w dziedzinie rachunkowoœci jest zawodem zaufania
publicznego a wykonuj¹ca go osoba spe³nia wa¿n¹ rolê w spo³eczeñstwie. Specyfika niezbêdnych do wykonywania tego zawodu wiedzy i umiejêtnoœci sprawia, ¿e mog¹ go wykonywaæ
osoby o okreœlonych predyspozycjach. Tworz¹ one grupê zawodow¹, której wyniki pracy s³u¿¹ licznej grupie interesariuszy wykorzystuj¹cych je w swoich analizach i decyzjach.
Te specyficzne cechy zawodu w dziedzinie rachunkowoœci powinny wzbudzaæ powszechny szacunek wœród osób œwiadomych znaczenia informacji tworzonych przez rachunkowoœæ.
Zawód w dziedzinie rachunkowoœci wykonywany z zachowaniem wszystkich wymagañ profesjonalizmu oraz z poszanowaniem zasad etyki, ze wzglêdu na wskazane cechy i znaczenie
gospodarcze, powinien siê cieszyæ du¿ym presti¿em spo³ecz19

nym. Z tego te¿ powodu, aby utrzymaæ wysok¹ ocenê tego zawodu, osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ powinna unikaæ
pope³niania b³êdów.
Rozdzia³ 2
Ogólne zasady etyki w rachunkowoœci
2.1. Oczekuje siê, ¿e praca osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹,
bez wzglêdu na miejsce jej wykonywania oraz charakter zatrudnienia, spe³nia nastêpuj¹ce warunki:
– bêdzie przebiegaæ zgodnie ze standardami zawodowymi,
– jej celem bêdzie osi¹gniêcie najwy¿szego poziomu jakoœci
prowadzonych dzia³añ,
– zapewnia rzetelnoœæ wyników prowadzonych dzia³añ.
Pracê osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ mo¿na uznaæ za
zgodn¹ z zasadami etyki, wzbudzaj¹c¹ zaufanie publiczne
wówczas, gdy osoba ta spe³nia zasady:
1) kompetencji zawodowych,
2) wysokiej jakoœci pracy,
3) niezale¿noœci zawodowej,
4) odpowiedzialnoœci za przygotowywane i prezentowane informacje z zakresu rachunkowoœci,
5) w³aœciwego postêpowania w relacjach z osobami, jednostkami i instytucjami powi¹zanymi z ni¹ zawodowo,
6) w³aœciwego postêpowania w przypadkach sporu i sprzecznoœci interesów,
7) w³aœciwego postêpowania w szczególnych sytuacjach jednostki prowadz¹cej rachunkowoœæ,
8) zachowania tajemnicy zawodowej,
9) w³aœciwego oferowania us³ug z dziedziny rachunkowoœci.
2.2. W myœl zasady kompetencji zawodowych osoba zajmuj¹ca siê
rachunkowoœci¹ posiada nale¿yte przygotowanie zawodowe,
20

ustawicznie poszerza i aktualizuje wiedzê fachow¹, doskonali
umiejêtnoœci zawodowe oraz tak je wykorzystuje, aby jej praca
mog³a byæ uznana przez zainteresowane strony za wykonan¹
uczciwie, rzetelnie i pozbawion¹ stronniczoœci.
2.3. Zasada wysokiej jakoœci pracy przejawia siê w tym, ¿e osoba
zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ przestrzega nale¿ytej starannoœci i obiektywizmu przy systematyce informacji przetwarzanych i prezentowanych przez rachunkowoœæ, tak aby zas³ugiwa³y
one na zaufanie wykorzystuj¹cych je osób. Zasada ta obejmuje
ponadto sprawnoœæ organizacyjn¹, terminowoœæ i fachowoœæ
w kontaktach z osobami korzystaj¹cymi z wyników pracy osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ oraz otwartoœæ na zg³aszane
potrzeby informacyjne, których zaspokojenie le¿y w obszarze
jej kompetencji i mo¿liwoœci rachunkowoœci.
2.4. Zasada niezale¿noœci zawodowej osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ oznacza koniecznoœæ wyra¿ania niezale¿nej opinii
w sprawach wymagaj¹cych rozstrzygniêæ przy jej udziale.
Zasada ta wi¹¿e siê z:
– niezale¿noœci¹ profesjonalnego os¹du, która oznacza stan
umys³u pozwalaj¹cy osobie zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹
na rzetelne, obiektywne i wiarygodne przedstawienie jej
zdania, bez ulegania wp³ywom zniekszta³caj¹cym profesjonalny os¹d oraz
– dba³oœci¹ o wizerunek zawodu w dziedzinie rachunkowoœci, co oznacza unikanie przez osobê zajmuj¹c¹ siê rachunkowoœci¹ takich sytuacji i dzia³añ, które mog³yby doprowadziæ do tego, ¿e inne kompetentne osoby mog³yby wyci¹gn¹æ uzasadniony wniosek, ¿e zasada niezale¿noœci nie
zosta³a przez ni¹ zachowana.
2.5. Zasada odpowiedzialnoœci za przygotowywane i prezentowane
informacje z zakresu rachunkowoœci oznacza œwiadomoœæ ko21

niecznoœci przygotowania i prezentowania przez osobê zajmuj¹c¹ siê rachunkowoœci¹ tych informacji w sposób zgodny
z obowi¹zuj¹cym prawem, standardami zawodowymi i normami etycznymi.
2.6. Zasady postêpowania osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹
w jej relacjach z osobami, jednostkami i instytucjami powi¹zanymi z ni¹ zawodowo opieraj¹ siê na szacunku, zrozumieniu,
bezinteresownoœci, ¿yczliwoœci, wspólnym zaanga¿owaniu
i wymianie doœwiadczeñ.
2.7. Zasady postêpowania osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹
w przypadkach sporu i sprzecznoœci interesów opieraj¹ siê na
d¹¿eniu do obiektywnych i polubownych rozstrzygniêæ w takich sytuacjach.
2.8. Zasady postêpowania osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹
w sytuacjach szczególnych jednostki prowadz¹cej rachunkowoœæ lub jednostki us³ugowo prowadz¹cej rachunkowoœæ polegaj¹ na d¹¿eniu do wype³nienia nadrzêdnych zasad rachunkowoœci, ze szczególnym uwzglêdnieniem zasady rzetelnego
i wiernego obrazu oraz norm etycznych.
2.9. Zasada zachowania tajemnicy zawodowej oznacza, ¿e osoba
zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ w pe³ni przestrzega prawa
zarz¹du jednostki do nierozpowszechniania znanych jej, a maj¹cych charakter wewnêtrzny, informacji, których ujawnianie nie
jest obowi¹zkowe w œwietle prawa a które mog¹ mieæ gospodarcze lub inne znaczenie dla jednostki.
2.10. Zasady w³aœciwego oferowania us³ug z dziedziny rachunkowoœci zak³adaj¹ uczciwoœæ w staraniach zwi¹zanych ze stosowaniem ró¿nych form dzia³alnoœci marketingowej oraz innych
dzia³añ maj¹cych na celu pozyskiwanie odbiorców us³ug
z dziedziny rachunkowoœci.
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Czêœæ III
ZASADY ETYCZNEGO WYKONYWANIA
ZAWODU PRZEZ OSOBY ZAJMUJ¥CE SIÊ
RACHUNKOWOŒCI¥
Rozdzia³ 1
Zasada kompetencji zawodowych i wysokiej jakoœci pracy
Zasada kompetencji zawodowych wymaga od osoby zajmuj¹cej siê
rachunkowoœci¹ posiadania nale¿ytego przygotowania zawodowego, ustawicznego poszerzania i aktualizowania wiedzy fachowej, doskonalenia zawodowych umiejêtnoœci oraz takiego ich wykorzystywania, aby praca osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ mog³a byæ
uznana przez zainteresowane strony za wykonan¹ uczciwie, rzeteln¹
i pozbawion¹ stronniczoœci.
Zasada wysokiej jakoœci pracy wymaga od osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ przestrzegania nale¿ytej starannoœci i obiektywizmu
w systematyce informacji przetwarzanych i prezentowanych przez
system rachunkowoœci, tak aby zas³ugiwa³y one na zaufanie osób
z nich korzystaj¹cych. Zasada ta obejmuje sprawnoœæ organizacyjn¹, terminowoœæ i fachowoœæ w kontaktach z osobami korzystaj¹cymi z wyników pracy osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹
oraz otwartoœæ na zg³aszane potrzeby informacyjne, których zaspokojenie le¿y w obszarze jej kompetencji i mo¿liwoœci systemu rachunkowoœci.
1.1. Do wykonywania czynnoœci ksiêgowych, czynnoœci wspomagaj¹cych zarz¹dzanie, rozliczeñ podatkowych i innych rozliczeñ
publicznoprawnych nieodzowne jest posiadanie przez osobê zajmuj¹c¹ siê rachunkowoœci¹ kompetencji zawodowych, które s¹
syntez¹ wiedzy teoretycznej i doœwiadczenia zawodowego. Kompetencje zawodowe oznaczaj¹ zdolnoœæ wykonywania pracy
zgodnie z okreœlonymi w œrodowisku standardami.
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1.2. Przy wykonywaniu czynnoœci ksiêgowych, czynnoœci wspomagaj¹cych zarz¹dzanie, rozliczeñ podatkowych oraz innych rozliczeñ publicznoprawnych równie wa¿ne jak kompetencje
zawodowe s¹ wartoœci moralne takie jak:
– uczciwoœæ,
– wiarygodnoœæ,
– obiektywizm,
– uprzejmoœæ,
– szacunek,
– odpowiedzialnoœæ spo³eczna.
1.3. Ka¿da funkcja, której pe³nienia podejmuje siê osoba zajmuj¹ca
siê rachunkowoœci¹, wymaga osi¹gniêcia poziomu kompetencji zapewniaj¹cego wysok¹ jakoœæ wykonywanej pracy i profesjonalizm.
1.4. Kompetencje zawodowe osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹
obejmuj¹ nie tylko wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu rachunkowoœci i dyscyplin pokrewnych, ale tak¿e z zakresu etyki
i w³aœciwych postaw zawodowych.
1.5. Zmiany nastêpuj¹ce w otoczeniu osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ powoduj¹, ¿e nieodzowne jest doskonalenie zawodowe nastêpuj¹ce w ci¹gu ca³ego jej ¿ycia zawodowego. Przy
zdobywaniu i aktualizowaniu kompetencji osoba zajmuj¹ca siê
rachunkowoœci¹ wypracowuje nawyk dociekliwego uczenia
siê. Czêœci¹ nauki trwaj¹cej ca³e ¿ycie zawodowe jest tak¿e
rozwój wartoœci etycznych.
1.6. Praca wykonywana przez osobê zajmuj¹c¹ siê rachunkowoœci¹
powinna byæ wysokiej jakoœci, zgodna z postêpem i dorobkiem
nauki rachunkowoœci i dyscyplin pokrewnych, przepisami prawa, regulacjami miêdzynarodowymi i zasadami ugruntowanymi dobr¹ praktyk¹.
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1.7. Przy wykonywaniu czynnoœci ksiêgowych, czynnoœci wspomagaj¹cych zarz¹dzanie oraz rozliczeñ podatkowych i innych rozliczeñ publicznoprawnych osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹
kieruje siê uczciwoœci¹ intelektualn¹. Uczciwoœæ intelektualna
oznacza, i¿ osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ nie mo¿e sprawiaæ wra¿enia, ¿e dysponuje wiedz¹ i doœwiadczeniem, których w rzeczywistoœci nie posiada i powinna podejmowaæ siê
tylko takich prac, do wykonywania których ma odpowiednie
kompetencje.
1.8. Jeœli osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ nie jest w stanie wykonaæ we w³aœciwy sposób okreœlonych czynnoœci ksiêgowych, czynnoœci wspomagaj¹cych zarz¹dzanie b¹dŸ rozliczeñ
podatkowych i innych rozliczeñ publicznoprawnych to stara siê
o uzyskanie doradztwa i pomocy odpowiednich specjalistów,
aby jej praca charakteryzowa³a siê wysok¹ jakoœci¹.
1.9. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ wykonuje swoj¹ pracê zawodow¹ rzetelnie i uczciwie, tak aby dostarczaæ wiarygodnych
informacji. Warunkiem tego jest sumienne wykonywanie przez
tê osobê jej obowi¹zków, solidnoœæ, prawdomównoœæ, szczeroœæ.
1.10. Rzetelnoœæ i uczciwoœæ osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹
oznacza przestrzeganie norm zawodowych i etycznych stanowi¹cych podstawê oceny jej postêpowania.
1.11. Osobê zajmuj¹c¹ siê rachunkowoœci¹ charakteryzuje obiektywizm, co oznacza, ¿e przedstawia ona i interpretuje fakty zgodnie z realiami, niezale¿nie od s¹dów innych osób. Nie mo¿e ona
ulegaæ naciskom zwierzchników lub innych osób usi³uj¹cych
zmieniæ jej stanowisko w konkretnej sprawie.
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Rozdzia³ 2
Zasada niezale¿noœci zawodowej
Zasada niezale¿noœci zawodowej osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ polega na wyra¿aniu niezale¿nej opinii w sprawach wymagaj¹cych rozstrzygniêæ przy jej udziale.
Zasada ta wi¹¿e siê z:
– niezale¿noœci¹ profesjonalnego os¹du, która oznacza stan
umys³u pozwalaj¹cy osobie zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ na
rzetelne, obiektywne i wiarygodne przedstawienie jej zdania, bez
ulegania wp³ywom zniekszta³caj¹cym profesjonalny os¹d oraz
– dba³oœci¹ o wizerunek zawodu w dziedzinie rachunkowoœci, co
oznacza unikanie przez osobê zajmuj¹c¹ siê rachunkowoœci¹ takich sytuacji i dzia³añ, które mog³yby doprowadziæ do tego, ¿e
inne kompetentne osoby mog³yby wyci¹gn¹æ uzasadniony wniosek, ¿e zasada niezale¿noœci nie zosta³a przez ni¹ zachowana.
2.1. Niezale¿noœæ zawodowa osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹
jest warunkiem profesjonalnego wykonywania czynnoœci ksiêgowych, czynnoœci wspomagaj¹cych zarz¹dzanie, rozliczeñ
podatkowych i innych rozliczeñ publicznoprawnych.
2.2. Niezale¿noœæ zawodowa osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹
le¿y u podstaw wysokiej jakoœci sprawozdañ finansowych
i sprawozdañ wewnêtrznych sporz¹dzanych w jednostce.
2.3. Niezale¿noœæ zawodowa nie oznacza braku wspó³pracy z innymi osobami wykonuj¹cymi czynnoœci ksiêgowe, czynnoœci
wspomagaj¹ce zarz¹dzanie, rozliczenia podatkowe i inne rozliczenia publicznoprawne i z innymi osobami zatrudnionymi
w jednostce zg³aszaj¹cymi potrzeby informacyjne pod adresem
rachunkowoœci.
2.4. Niezale¿noœæ zawodowa osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹
nie oznacza te¿ braku funkcjonalnego podporz¹dkowania.
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2.5. Niezale¿noœæ zawodow¹ w ka¿dym z wymienionych przypadków rozumie siê jako zachowanie postawy niepoddawania siê
jakimkolwiek wp³ywom, które mog³yby stanowiæ zagro¿enie
dla etycznego (moralnego) i profesjonalnego wykonywania
przez osobê zajmuj¹c¹ siê rachunkowoœci¹ czynnoœci ksiêgowych, czynnoœci wspomagaj¹cych zarz¹dzanie, rozliczeñ podatkowych i innych rozliczeñ publicznoprawnych.
2.6. Niezale¿noœci zawodowej nie nale¿y myliæ z nieuzasadnionym
uporem trwania przy wyra¿onej opinii lub z brakiem elastycznoœci w wyra¿aniu opinii. Powinnoœci¹ osoby zajmuj¹cej siê
rachunkowoœci¹ jest bowiem:
– wszechstronna profesjonalna analiza sytuacji zwi¹zanych
z wykonywanymi czynnoœciami ksiêgowymi, czynnoœciami wspomagaj¹cymi zarz¹dzanie, rozliczeniami podatkowymi i innymi rozliczeniami publicznoprawnymi oraz
– skorygowanie opinii w ka¿dym przypadku pozyskania nowej wiedzy lub informacji oœwietlaj¹cej inaczej dan¹ sprawê i uznania racji innych osób, je¿eli proponowane przez
nie rozwi¹zania b¹dŸ sugestie pozwalaj¹ na rzetelne, obiektywne i wiarygodne przedstawienie sytuacji bêd¹cej przedmiotem os¹du.
2.7. Niezale¿noœæ zawodowa osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹
w ka¿dym razie powinna byæ przez ni¹ rozumiana tylko
i wy³¹cznie jako konieczna cecha profesjonalnego wykonywania zawodu i nie mo¿e byæ wykorzystywana do osi¹gania
szczególnych przywilejów ani w jednostce, ani poza ni¹.
2.8. Ramy niezale¿noœci zawodowej osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ nie wynikaj¹ z norm prawnych a wyznaczone s¹
przez merytoryczne zasady wykonywania czynnoœci ksiêgowych, czynnoœci wspomagaj¹cych zarz¹dzanie, rozliczenia podatkowe i inne rozliczenia publicznoprawne oraz przez niniejszy
Kodeks.
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2.9. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ od momentu rozpoczêcia
wykonywania czynnoœci ksiêgowych, czynnoœci wspomagaj¹cych zarz¹dzanie, rozliczeñ podatkowych i innych rozliczeñ publicznoprawnych powinna byæ œwiadoma tego, ¿e jej
niezale¿noœæ zawodowa wynikaj¹ca zarówno z:
1) niezale¿noœci profesjonalnego os¹du,
2) dba³oœci o wizerunek zawodu w dziedzinie rachunkowoœci
mo¿e byæ nara¿ona na ró¿nego rodzaju zagro¿enia a w szczególnoœci wynikaj¹ce z za¿y³oœci, zaufania b¹dŸ zastraszenia.
Rozdzia³ 3
Zasada odpowiedzialnoœci za przygotowywane
i prezentowane informacje z zakresu rachunkowoœci
Zasada odpowiedzialnoœci za przygotowywane i prezentowane informacje z zakresu rachunkowoœci oznacza œwiadomoœæ koniecznoœci
przygotowania i prezentowania przez osobê zajmuj¹c¹ siê rachunkowoœci¹ tych informacji w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cym prawem,
standardami zawodowymi i normami etycznymi.
3.1. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ ponosi zawodow¹
i etyczn¹ odpowiedzialnoœæ za terminowoœæ, obiektywizm
i wiarygodnoœæ przygotowywanych i prezentowanych informacji z zakresu rachunkowoœci.
3.2. Przygotowywane i prezentowane przez osobê zajmuj¹c¹ siê rachunkowoœci¹ informacje z zakresu rachunkowoœci musz¹ byæ
wiarygodne, kompletne, zrozumia³e i istotne dla w³aœciwej oceny zagadnienia, którego dotycz¹.
3.3. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ ponosi odpowiedzialnoœæ
za stosowanie zawodowych i etycznych zasad przez podleg³e
jej osoby w zakresie przygotowania i prezentacji informacji.
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3.4. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ musi byæ œwiadoma swojej odpowiedzialnoœci za przygotowywane i prezentowane informacje z zakresu rachunkowoœci. Zapewnienie w³aœciwego
poziomu tej œwiadomoœci wymaga od osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹:
– poczucia niezale¿noœci w procesie przygotowywania i prezentacji informacji,
– œwiadomoœci i rozumienia konsekwencji dzia³añ w³asnych
i osób podw³adnych w tym zakresie.
Rozdzia³ 4
Zasady postêpowania osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹
w relacjach z osobami, jednostkami i instytucjami
powi¹zanymi z ni¹ zawodowo
Zasady postêpowania osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ w jej relacjach z osobami, jednostkami i instytucjami powi¹zanymi z ni¹ zawodowo opieraj¹ siê na szacunku, wzajemnym zrozumieniu, bezinteresownoœci, ¿yczliwoœci, wspólnym zaanga¿owaniu i wymianie
doœwiadczeñ.
4.1. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ w stosunkach z innymi
osobami zajmuj¹cymi siê rachunkowoœci¹, jednostkami i instytucjami powi¹zanymi z ni¹ zawodowo dba o zachowanie dobrego imienia zawodu oraz stara siê o nienaruszanie interesu
publicznego.
4.2. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ w relacjach z innymi osobami zachowuje szacunek, wzajemne zrozumienie, bezinteresownoœæ i ¿yczliwoœæ.
4.3. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ przestrzega przepisów
prawa dotycz¹cych zakazu nieuczciwej konkurencji.
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4.4. Ewentualne krytyczne uwagi kierowane pod adresem innej osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ wyra¿a w obecnoœci osoby zainteresowanej,
z zachowaniem s³u¿bowych relacji.
4.5. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ s³u¿y rad¹ i pomoc¹ innej
osobie zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ w wykonywaniu przez
ni¹ zawodu, je¿eli o tak¹ radê b¹dŸ pomoc zostanie przez ni¹
poproszona.
4.6. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ w ramach wspó³pracy
z innymi osobami zajmuj¹cymi siê rachunkowoœci¹, jednostkami i instytucjami powi¹zanymi z ni¹ zawodowo rozwi¹zuje
ewentualne spory zgodnie z zasadami Kodeksu.
4.7. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ w ramach wspó³pracy
z innymi osobami zajmuj¹cymi siê rachunkowoœci¹, jednostkami i instytucjami powi¹zanymi z ni¹ zawodowo przekazuje
o sobie informacje maj¹c na uwadze dba³oœæ o presti¿ w³asnego
zawodu.
4.8. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ w ramach wspó³pracy
z innymi osobami zajmuj¹cymi siê rachunkowoœci¹, jednostkami i instytucjami powi¹zanymi z ni¹ zawodowo nie mo¿e wyra¿aæ opinii, które mog¹ wprowadzaæ w b³¹d lub s¹ sprzeczne
z dobrymi obyczajami.
Rozdzia³ 5
Zasady postêpowania osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹
w przypadkach sporu i sprzecznoœci interesów
Zasady postêpowania osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ w przypadkach sporu i sprzecznoœci interesów opieraj¹ siê na d¹¿eniu do
obiektywnych i polubownych rozstrzygniêæ w takich sytuacjach.
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5.1. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ powinna byæ œwiadoma
mo¿liwoœci zaistnienia sytuacji, które mog¹ byæ przyczyn¹
wyst¹pienia sprzecznoœci interesów. W zwi¹zku z tym powinna
ona byæ wyczulona na czynniki przyczyniaj¹ce siê do ich powstania.
5.2. Sprzecznoœæ interesów mo¿e mieæ miejsce zw³aszcza wtedy,
gdy ktokolwiek bêdzie nak³ania³ osobê zajmuj¹c¹ siê rachunkowoœci¹ do nieprzestrzegania zasad:
– wysokiej jakoœci pracy,
– kompetencji zawodowych,
– niezale¿noœci zawodowej,
– odpowiedzialnoœci za przygotowywane i prezentowane informacje z zakresu rachunkowoœci,
– postêpowania w relacjach z osobami, jednostkami i instytucjami powi¹zanymi z osob¹ zajmuj¹c¹ siê rachunkowoœci¹
zawodowo,
– postêpowania w szczególnych sytuacjach jednostki prowadz¹cej rachunkowoœæ,
– zachowania tajemnicy zawodowej,
– w³aœciwego oferowania us³ug ksiêgowych z dziedziny rachunkowoœci.
5.3. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ powinna zwracaæ szczególn¹ uwagê na sytuacje, które mog¹ doprowadziæ do zachowañ niezgodnych z zasadami etyki, czyli takie sytuacje, gdy:
1) na osobê zajmuj¹c¹ siê rachunkowoœci¹ wywierany jest nacisk przez:
– osoby z jednostki, w której jest zatrudniona,
– osoby z jednostki, na rzecz której prowadzi us³ugowo
ksiêgi rachunkowe lub wykonuje inn¹ us³ugê z zakresu
rachunkowoœci,
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2) powstaje sprzecznoœæ miêdzy lojalnoœci¹ osoby zajmuj¹cej
siê rachunkowoœci¹:
– wobec jednostki, w której jest zatrudniona,
– wobec jednostki, której jest wspólnikiem,
a postêpowaniem zgodnym z zasadami etyki.
5.4. Sytuacje sporne mog¹ mieæ miejsce pomiêdzy osobami zajmuj¹cymi siê rachunkowoœci¹ a:
1) innymi osobami zajmuj¹cymi siê rachunkowoœci¹,
2) jednostkami, w których s¹ zatrudnione,
3) jednostkami, z którymi ³¹czy ich stosunek cywilno-prawny,
4) jednostkami, na rzecz których us³ugowo prowadz¹ rachunkowoœæ lub wykonuj¹ inne us³ugi z zakresu rachunkowoœci.
5.5. W przypadku wyst¹pienia sporów osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ powinna zastosowaæ zasady okreœlone w jednostce
jako wewnêtrzne procedury postêpowania przewidzianego dla
tego typu sytuacji.
5.6. Je¿eli sporu nie da siê rozstrzygn¹æ w powy¿szy sposób, wówczas wskazane jest:
1) przeanalizowanie przedmiotu sporu z bezpoœrednim prze³o¿onym, a gdy to nie pozwoli na rozwi¹zanie problemu, wówczas osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ mo¿e zwróciæ siê
do osoby z wy¿szego szczebla kierownictwa, powiadamiaj¹c o tym fakcie bezpoœredniego prze³o¿onego,
2) zwrócenie siê o poradê do niezale¿nego doradcy lub zawodowej organizacji osób zajmuj¹cych siê rachunkowoœci¹
w celu ustalenia dalszego toku postêpowania,
3) w ostatecznoœci zrezygnowanie z wykonywania na rzecz danej jednostki czynnoœci ksiêgowych, czynnoœci wspomagaj¹cych zarz¹dzanie, rozliczeñ podatkowych i innych
rozliczeñ publicznoprawnych (rezygnacja z pracy lub zlece32

nia) oraz przygotowanie odpowiedniego wyjaœnienia dla zawodowej organizacji osób zajmuj¹cych siê rachunkowoœci¹.
5.7. W ka¿dym przypadku wyst¹pienia sprzecznoœci interesów lub
sporów nale¿y d¹¿yæ przede wszystkim do polubownego za³atwienia sprawy.
Rozdzia³ 6
Zasady postêpowania osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹
w sytuacjach szczególnych jednostki prowadz¹cej
rachunkowoœæ lub jednostki us³ugowo
prowadz¹cej rachunkowoœæ
Zasady postêpowania osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ w sytuacjach szczególnych jednostki prowadz¹cej rachunkowoœæ lub jednostki us³ugowo prowadz¹cej rachunkowoœæ polegaj¹ na d¹¿eniu do
wype³nienia nadrzêdnych zasad rachunkowoœci ze szczególnym
uwzglêdnieniem zasady rzetelnego i wiernego obrazu oraz norm
etycznych.
6.1. Sytuacje szczególne dotycz¹ce jednostki prowadz¹cej rachunkowoœæ lub jednostki us³ugowo prowadz¹cej rachunkowoœæ,
w których mo¿e znaleŸæ siê osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ w trakcie wykonywania zawodu, to miêdzy innymi:
1) likwidacja, upad³oœæ, postêpowanie uk³adowe b¹dŸ naprawcze,
2) zagro¿enie zasady kontynuacji dzia³alnoœci z innych powodów,
3) zmiany personalne w zakresie wykonywania czynnoœci ksiêgowych, czynnoœci wspomagaj¹cych zarz¹dzanie, rozliczeñ
podatkowych i innych rozliczeñ publicznoprawnych,
4) utrata znacz¹cych zasobów informacyjnych, w tym dokumentacji Ÿród³owej, ujawnienie istotnych materialnie uchybieñ maj¹cych konsekwencje w rachunkowoœci jednostki.
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6.2. W przypadku likwidacji, upad³oœci, postêpowania uk³adowego
b¹dŸ naprawczego, osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ powinna wspó³pracowaæ z osobami, jednostkami i instytucjami
zaanga¿owanymi w tê sytuacjê zgodnie z zasadami okreœlonymi w niniejszym Kodeksie.
6.3. W przypadku zidentyfikowania przez osobê zajmuj¹c¹ siê rachunkowoœci¹ zagro¿enia kontynuacji dzia³alnoœci jednostki
prowadz¹cej rachunkowoœæ lub jednostki us³ugowo prowadz¹cej
rachunkowoœæ, powinna ona powiadomiæ o tym fakcie kierownika jednostki.
6.4. W przypadku zmian personalnych w zakresie wykonywania
czynnoœci ksiêgowych, czynnoœci wspomagaj¹cych zarz¹dzanie, rozliczeñ podatkowych i innych rozliczeñ publicznoprawnych ustêpuj¹ca osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ powinna
przekazaæ osobie przejmuj¹cej, w stosowanej w jednostce na
tak¹ okolicznoœæ procedurze, niezbêdne informacje o czynnoœciach ksiêgowych, czynnoœciach wspomagaj¹cych zarz¹dzanie, rozliczeniach podatkowych i innych rozliczeniach publicznoprawnych wykonywanych przez ni¹, w tym tak¿e informacje,
które nie wynikaj¹ z regulacji wewnêtrznych a s¹ niezbêdne dla
prawid³owego wykonywania zadañ zawodowych.
6.5. W przypadku utraty znacz¹cych zasobów informacyjnych, osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ powinna wykazywaæ gotowoœæ i chêæ wspó³pracy w odbudowie tych zasobów.
6.6. W przypadku ujawnienia istotnych materialnie uchybieñ maj¹cych
konsekwencje w rachunkowoœci jednostki, osoba zajmuj¹ca siê
rachunkowoœci¹ powinna powiadomiæ o tym fakcie bezpoœredniego prze³o¿onego lub kierownika jednostki, uwzglêdniaj¹c
przepisy prawa i zasady etyki.
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6.7. W przypadku wyst¹pienia innych szczególnych sytuacji, osoba
zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ powinna d¹¿yæ do ich rozwi¹zania zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki w rachunkowoœci.
Rozdzia³ 7
Zasada zachowania tajemnicy zawodowej
Zasada zachowania tajemnicy zawodowej oznacza, ¿e osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ w pe³ni przestrzega poszanowania prawa zarz¹du jednostki do nierozpowszechniania znanych jej, a maj¹cych charakter wewnêtrzny, informacji, których ujawnianie nie jest
obowi¹zkowe w œwietle prawa a które mog¹ mieæ gospodarcze lub
inne znaczenie dla jednostki.
7.1. Tajemnica zawodowa oznacza nieupublicznianie spraw, faktów,
wiadomoœci, których nie nale¿y rozg³aszaæ i które nie powinny
wyjœæ na jaw ze wzglêdu na ochronê interesu jednostki.
7.2. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ zachowuje tajemnicê zawodow¹ dotycz¹c¹ informacji otrzymanych podczas wykonywania w jednostce wszystkich czynnoœci ksiêgowych, czynnoœci
wspomagaj¹cych zarz¹dzanie, rozliczeñ podatkowych i innych
rozliczeñ publicznoprawnych. Zachowanie tajemnicy zawodowej obowi¹zuje tak¿e po ustaniu formalnych powi¹zañ osoby
zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ z dan¹ jednostk¹.
7.3. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ w ¿adnym przypadku nie
wykorzystuje ani nie ujawnia tajemnicy zawodowej dla korzyœci osobistych lub dla korzyœci innych osób. Pod ¿adnym pozorem ujawnienie tajemnicy zawodowej nie mo¿e wynikaæ
z d¹¿enia do spowodowania szkody w realizacji celów jednostki
czy te¿ osób trzecich.
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7.4. Obowi¹zek zachowania tajemnicy zawodowej dotyczy zarówno informacji zwi¹zanych z kontrahentami jednostki, jak i innych aspektów jej dzia³alnoœci.
7.5. Tajemnica zawodowa mo¿e byæ ujawniona tylko na podstawie
upowa¿nieñ wynikaj¹cych z przepisów prawa, standardów zawodowych, jak równie¿ umów i porozumieñ wzajemnych.
7.6. W ka¿dym przypadku zamiaru ujawnienia tajemnicy zawodowej osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ rozwa¿a i uwzglêdnia:
– prawo osoby, której ujawniana tajemnica ma byæ przekazana, do otrzymania okreœlonych informacji objêtych tajemnic¹
zawodow¹,
– sposób ujawnienia oraz dowody potwierdzaj¹ce ujawnienie
tajemnicy zawodowej,
– konsekwencje ujawnienia tajemnicy zawodowej oraz odpowiedzialnoœæ z tego tytu³u.
7.7. W przypadku jakiejkolwiek w¹tpliwoœci zwi¹zanej z przestrzeganiem tajemnicy zawodowej osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ informuje w pierwszej kolejnoœci o tym swojego
bezpoœredniego prze³o¿onego.
7.8. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ kieruj¹ca prac¹ innych
osób zajmuj¹cych siê rachunkowoœci¹ zobowi¹zana jest do
poinformowania ich o obowi¹zku przestrzegania tajemnicy zawodowej.
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Rozdzia³ 8
Zasady w³aœciwego oferowania us³ug
z dziedziny rachunkowoœci
Zasady w³aœciwego oferowania us³ug z dziedziny rachunkowoœci
zak³adaj¹ uczciwoœæ w staraniach zwi¹zanych ze stosowaniem ró¿nych form dzia³alnoœci marketingowej oraz innych dzia³añ maj¹cych
na celu pozyskiwanie odbiorców us³ug z dziedziny rachunkowoœci.
8.1. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ informuje o swoich
us³ugach w sposób rzetelny i uczciwy, kieruj¹c siê postanowieniami prawa i zasadami etyki.
8.2. Oferowanie us³ug w dziedzinie rachunkowoœci nie mo¿e wp³ywaæ
niekorzystnie na reputacjê zawodu ksiêgowego.
8.3. Za sprzeczne z zasadami etyki zawodowej uznaje siê przy oferowaniu us³ug w dziedzinie rachunkowoœci w szczególnoœci:
1) informowanie odbiorcy us³ug o mo¿liwoœciach wywierania
wp³ywu na organy w³adz, administracji itp.,
2) podawanie informacji samochwalczych nie opartych na
wiarygodnych faktach lub nieuzasadnione nazywanie siebie
ekspertem lub specjalist¹ w danym obszarze rachunkowoœci,
3) oferowanie i wykonywanie us³ug za cenê nie pozwalaj¹c¹ na
pokrycie kosztów ich œwiadczenia,
4) prezentowanie w ofertach przesadnych informacji co do jakoœci œwiadczonych us³ug, terminowoœci ich wykonywania,
posiadanych kwalifikacji i doœwiadczenia itp.,
5) czynienie jakichkolwiek porównañ z innymi ksiêgowymi,
zw³aszcza w zakresie kompetencji i cen us³ug oraz umniejszanie wartoœci pracy innych ksiêgowych itp.
8.4. Osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹ bêd¹c autorem publikacji,
wyg³aszaj¹c wyk³ady, udzielaj¹c wywiadów itp., poza treœci¹
37

merytoryczn¹ mo¿e informowaæ o swoich kwalifikacjach zawodowych i o miejscu zatrudnienia ale nie mo¿e przekazywaæ
informacji o us³ugach œwiadczonych przez jednostkê, w której
jest zatrudniona.

Czêœæ IV
OGRANICZENIA W WYKONYWANIU ZAWODU
W DZIEDZINIE RACHUNKOWOŒCI
1.

Oceniaj¹c swoj¹ zdolnoœæ do wykonywania zawodu w dziedzinie rachunkowoœci nale¿y mieæ na uwadze, ¿e ograniczenia
w wykonywaniu zawodu w dziedzinie rachunkowoœci mog¹ wynikaæ z uwarunkowañ osobistych i zewnêtrznych. Do osobistych ograniczeñ zaliczyæ nale¿y: poziom kwalifikacji i doœwiadczenie zawodowe, indywidualne predyspozycje zawodowe
i zdolnoœci organizacyjne oraz sprawnoœæ psychiczn¹. Do zewnêtrznych ograniczeñ w wykonywaniu zawodu w dziedzinie rachunkowoœci zaliczyæ nale¿y wymagania wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych norm prawnych i zawodowych oraz z wewnêtrznych
przepisów jednostki bêd¹cej pracodawc¹ lub us³ugobiorc¹.

2.

Oceniaj¹c swoj¹ zdolnoœæ do wykonywania zawodu w dziedzinie rachunkowoœci nale¿y braæ pod uwagê w szczególnoœci:
– aktualne wymagania wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych norm
prawnych i zawodowych,
– aktualne i najbli¿sze wymagania wynikaj¹ce z regulacji wewnêtrznych jednostki w zakresie: rachunkowoœci i zdolnoœci organizacyjnych osób w niej zatrudnionych,
– aktualne wymagania w zakresie kwalifikacji ogólnych i zawodowych oczekiwanych od osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹ w zatrudniaj¹cej j¹ jednostce,
– wymagan¹ sprawnoœæ psychiczn¹ i fizyczn¹ od osoby zajmuj¹cej siê rachunkowoœci¹.
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3.

Szczególne ograniczenie w wykonywaniu zawodu w dziedzinie
rachunkowoœci mo¿e powodowaæ prawomocny wyrok s¹dowy
za przestêpstwo gospodarcze lub orzeczenie w³aœciwej instancji
przewidziane w normach prawa dla wykonywania zawodu
w dziedzinie rachunkowoœci.

Czêœæ V
PRZESTRZEGANIE ZASAD ETYKI
W RACHUNKOWOŒCI, ICH NARUSZENIE
I KOMISJA ETYKI
Rozdzia³ 1
Sygnatariusze Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowoœci
1.1. Ka¿da osoba zajmuj¹ca siê rachunkowoœci¹, jednostka us³ugowo prowadz¹ca rachunkowoœæ, jednostka prowadz¹ca rachunkowoœæ mo¿e z³o¿yæ w Stowarzyszeniu Ksiêgowych w Polsce
oœwiadczenie o przyjêciu i stosowaniu Kodeksu Zawodowej
Etyki w Rachunkowoœci.
Taka osoba i jednostka po zarejestrowaniu oœwiadczenia w Stowarzyszeniu Ksiêgowych w Polsce staje siê Sygnatariuszem
Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowoœci i ma prawo zamieœciæ informacjê o tym fakcie na swojej stronie internetowej
lub informowaæ w inny sposób.
1.2. Sygnatariusze Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowoœci
wskazuj¹ wszystkim zainteresowanym sposób dostêpu do tekstu
tego Kodeksu.
1.3. Obowi¹zkiem Sygnatariusza Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowoœci jest przestrzeganie zasad okreœlonych w Kodeksie.
Kierownik jednostki bêd¹cej Sygnatariuszem Kodeksu zapewnia warunki dla wdro¿enia i przestrzegania zasad Kodeksu
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Zawodowej Etyki w Rachunkowoœci przez podleg³e mu osoby
zajmuj¹ce siê rachunkowoœci¹.
Rozdzia³ 2
Naruszenie zasad Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowoœci
2.1. Zachowanie Sygnatariusza niezgodne z zasadami Kodeksu
Za naruszenie zasad Kodeksu uznane bêdzie ka¿de zachowanie
niezgodne z tymi zasadami a tak¿e próba obejœcia zasad Kodeksu,
w tym poprzez wykorzystanie podmiotów niezwi¹zanych zasadami Kodeksu.
W przypadku naruszenia zasad Kodeksu przez pracownika lub
osobê dzia³aj¹c¹ na zlecenie Sygnatariusza Kodeksu odpowiada zarówno Sygnatariusz, jak i osoba, która te zasady naruszy³a.
2.2. Rozstrzyganie spraw dotycz¹cych naruszeñ Kodeksu
Wszelkie sprawy zwi¹zane z naruszeniem przez Sygnatariuszy
postanowieñ Kodeksu rozstrzygane s¹ przez Komisjê Etyki.
2.3. Zg³oszenie o naruszeniu zasad Kodeksu
Ka¿dy mo¿e zg³osiæ do Komisji Etyki naruszenie przez Sygnatariusza postanowieñ Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowoœci. Zg³oszenie powinno nast¹piæ w formie pisemnej i zawieraæ
opis naruszenia, którego dopuœci³ siê Sygnatariusz.
2.4. Informowanie o naruszeniu zasad Kodeksu
Komisja Etyki o wniesionym zg³oszeniu niezw³ocznie informuje Sygnatariusza, którego zg³oszenie dotyczy.
2.5. Podejmowanie dzia³añ
Komisja Etyki podejmuje dzia³ania prowadz¹ce do oceny stawianych zarzutów. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad
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Kodeksu przez Sygnatariusza Komisja Etyki mo¿e w stosunku
do Sygnatariusza:
a) zwróciæ uwagê na stwierdzone naruszania zasad,
b) napiêtnowaæ wystêpowanie naruszeñ zasad,
c) dokonaæ skreœlenia z listy Sygnatariuszy.
W ka¿dym przypadku Komisja Etyki mo¿e ¿¹daæ od Sygnatariusza usuniêcia skutków naruszenia zasad Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowoœci.
2.6. W razie stwierdzenia naruszenia zasad Kodeksu przez cz³onka
Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce Komisja Etyki powiadamia odnoœny organ w³adz Stowarzyszenia.
Rozdzia³ 3
Komisja Etyki
3.1. Cel powo³ania Komisji Etyki
Komisja Etyki powo³ana jest do oceny przestrzegania przez
Sygnatariuszy zasad okreœlonych w Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowoœci.
Komisja Etyki dzia³a przy Stowarzyszeniu Ksiêgowych w Polsce zgodnie z jego statutem.
3.2. Dzia³alnoœæ Komisji Etyki
Organizacjê oraz szczegó³owe zasady dzia³alnoœci Komisji
Etyki okreœla Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia Ksiêgowych
w Polsce w uchwalonym „Regulaminie dzia³ania Komisji Etyki”.
Komisja Etyki rozpatruje zg³aszane przez Sygnatariuszy uwagi
i propozycje odnosz¹ce siê do treœci Kodeksu Zawodowej Etyki
w Rachunkowoœci oraz przygotowuje i przedk³ada Zarz¹dowi
G³ównemu Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce propozycje
zmian zasad niniejszego Kodeksu.
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Czêœæ VI
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowoœci wchodzi w ¿ycie
z dniem jego przyjêcia, w drodze uchwa³y, przez Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce.
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