
Etyka w rachunkowości

„Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości”, stworzony przez 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, stanowi wynik wielolet-
niej pracy szerokiego grona wybitnych specjalistów i autory-
tetów z szeroko rozumianej rachunkowości, reprezentujących 
zarówno środowisko naukowe, jak i praktykę życia gospodar-
czego. Został wprowadzony w 2007 r. i wszyscy członkowie Sto-
warzyszenia są jego sygnatariuszami.

✶
Kodeks jest nie tylko zestawieniem zasad i wartości etyczno
-moralnych oraz profesjonalnych, jakie powinny cechować 
osoby zawodowo zajmujące się rachunkowością i dziedzina-
mi pokrewnymi, ale także postaw i zachowań oczekiwanych 
od osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Zasady  
i wytyczne w nim zgromadzone i zdefiniowane są równocześnie 
wyrazem troski środowiska zawodowego o zapewnienie i utrzy-
manie właściwego, godnego wizerunku księgowych zarówno  
w kraju, jak i na świecie. 

✶
Osoba zajmująca się rachunkowością musi posiadać kompe-
tencje zawodowe, które są syntezą wiedzy teoretycznej oraz do-
świadczenia zawodowego i oznaczają zdolność wykonywania 
pracy zgodnie z określonymi w środowisku standardami. Kom-
petencje zawodowe te obejmują nie tylko wiedzę i umiejętności 
z zakresu rachunkowości oraz dyscyplin pokrewnych, ale także 
z zakresu etyki i właściwych postaw zawodowych. 

✶
Praca wykonywana przez osobę zajmującą się rachunkowością 
powinna być wysokiej jakości, zgodna z postępem i dorobkiem 
nauki rachunkowości oraz dyscyplin pokrewnych, przepisami 
prawa, regulacjami międzynarodowymi i zasadami ugruntowa-
nymi dobrą praktyką. Przy wykonywaniu czynności księgowych, 
czynności wspomagających zarządzanie oraz rozliczeń podatko-
wych i innych rozliczeń publicznoprawnych powinna kierować 
się uczciwością intelektualną. Uczciwość intelektualna oznacza, 
iż osoba zajmująca się rachunkowością nie może sprawiać wra-
żenia, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem, których w rzeczy-
wistości nie posiada i powinna podejmować się tylko takich prac, 
do wykonywania których ma odpowiednie kompetencje.

  kompetencji zawodowych 
Posiadanie należytego przygotowania zawodowego, ustawicz-
ne poszerzanie i aktualizowanie wiedzy fachowej, doskonalenie 
zawodowych umiejętności oraz takie ich wykorzystywanie, aby 
praca osoby zajmującej się rachunkowością mogła być uznana 
przez zainteresowane strony za wykonaną uczciwie, rzetelną  
i pozbawioną stronniczości.

   wysokiej jakości pracy 
Przestrzeganie należytej staranności i obiektywizmu w syste-
matyce informacji przetwarzanych oraz prezentowanych przez 
system rachunkowości, tak aby zasługiwały one na zaufanie 
osób z nich korzystających. Zasada ta obejmuje sprawność or-
ganizacyjną, terminowość i fachowość w kontaktach z osobami 
korzystającymi z wyników pracy osoby zajmującej się rachun-
kowością oraz otwartość na zgłaszane potrzeby informacyjne, 
których zaspokojenie leży w obszarze jej kompetencji i możliwo-
ści systemu rachunkowości.

   niezależności zawodowej 
Wyrażanie niezależnej opinii w sprawach wymagających roz-
strzygnięć przy jej udziale, które jest warunkiem profesjonalne-
go wykonywania czynności księgowych, czynności wspomaga-
jących zarządzanie, rozliczeń podatkowych i innych rozliczeń 
publicznoprawnych. Niezależność zawodowa osoby zajmującej 
się rachunkowością nie oznacza braku funkcjonalnego podpo-
rządkowania.

   odpowiedzialności za przygotowywane i pre-
zentowane informacje z zakresu rachunko-
wości 

Przygotowanie i prezentowanie tych informacji w sposób zgod-
ny z obowiązującym prawem, standardami zawodowymi i nor-
mami etycznymi.

  postępowania w przypadkach sporu i sprzecz-
ności interesów 

Opiera się na dążeniu do obiektywnych i polubownych rozstrzy-
gnięć w takich sytuacjach.

Do najcenniejszych walorów, niezależnie 
czy mowa o firmie, organizacji czy jednostce 
ludzkiej, należy reputacja i prestiż.

Pracę osoby zajmującej się rachunkowością 
można uznać za zgodną z zasadami etyki  
i wzbudzającą zaufanie publiczne wówczas,  
gdy osoba ta przestrzega następujących zasad:

   postępowania w relacjach z osobami, jed-
nostkami i instytucjami powiązanymi z nią 
zawodowo 

Postępowanie to opiera się na szacunku, zrozumieniu, bezinte-
resowności, życzliwości, wspólnym zaangażowaniu i wymianie 
doświadczeń.

   postępowania w sytuacjach szczególnych jed-
nostki prowadzącej rachunkowość lub jednost-
ki usługowo prowadzącej rachunkowość 

Polega na dążeniu do wypełnienia nadrzędnych zasad rachun-
kowości, ze szczególnym uwzględnieniem zasady rzetelnego  
i wiernego obrazu oraz norm etycznych.

   zachowania tajemnicy zawodowej 
Osoba zajmująca się rachunkowością w pełni przestrzega pra-
wa zarządu jednostki do nierozpowszechniania znanych jej,  
a mających charakter wewnętrzny, informacji, których ujaw-
nianie nie jest obowiązkowe w świetle prawa, a które mogą 
mieć gospodarcze lub inne znaczenie dla jednostki.

  właściwego oferowania usług z dziedziny 
rachunkowości 

Uczciwość w staraniach związanych ze stosowaniem różnych 
form działalności marketingowej oraz innych działań, mają-
cych na celu pozyskiwanie odbiorców usług z rachunkowości.

Każda osoba zajmująca się rachunkowością, jednostka usłu-
gowo prowadząca rachunkowość, jednostka prowadząca 
rachunkowość może złożyć w Stowarzyszeniu Księgowych 
w Polsce oświadczenie o przyjęciu i stosowaniu „Kodek-
su zawodowej etyki w rachunkowości”. Po zarejestrowaniu 
oświadczenia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce osoba 
taka lub jednostka staje się sygnatariuszem „Kodeksu zawo-
dowej etyki w rachunkowości”.

✶
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią „Kodeksu zawo-
dowej etyki w rachunkowości”.


