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WYDANIE WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNE

Nie wszystko jesteśmy w stanie kontrolować, a świat wokół nas potrafi być nieprzewidywalny!
Mamy na to niezbite dowody.
Prof. dr hab. Anna Karmańska
Przewodnicząca Komisji Etyki

Księgowi w czasie pandemii
Stanisław Kozłowski
Komisja Etyki

Trzy pytania:
 Czy masz odpowiednie, udokumentowane kwalifikacje
i kompetencje oraz doświadczenie zawodowe?
 Czy spełniasz kryteria niezależności zawodowej i czy jest ona
respektowana przez otoczenie?
 Czy jesteś świadom, ciążącej na tobie odpowiedzialności
zawodowej i jesteś gotów ją ponosić?

Postawa etyczna jest wbudowana w duszę człowieka, a ta z kolei jest targana wpływami otoczenia. Systemy
wartości poddawane są próbie czasów. Kruszą się wzorce. Upadają wielkie autorytety. Szerzy się relatywizm
moralny. Powszechnieje egoizm. To fatalny klimat dla poszanowania wartości etycznych. A na dodatek jeszcze
Covid-19!

Co robić?

Zatem należy na nowo się odnaleźć, otrząsnąć z płytkich pokus łatwego życia i napompowanej kariery. Rozważyć,
co przystoi księgowemu dziś, a co jutro. Jest to duże wyzwanie intelektualne, by dostosować własną postawę do
uniwersalnych zawodowych norm etycznych.
Etyka nie może milczeć, gdy członkowie społeczności księgowych łamią zawodowe zasady moralne. Musi
reagować. Głoszenie zasad etycznych „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości” nie jest moralizatorstwem,
lecz wskazywaniem kierunku ku zawodowej uczciwości intelektualnej, do szlachetnego mistrzostwa
zawodowego. Kodeks jest bowiem propozycją kierowaną do księgowych by stąpali drogą prowadzącą do
trwałego, nieskażonego dorobku dla pożytku powszechnego, a przez to także własnego. Nie jest to droga
cierpiętniczych wyrzeczeń, lecz dobry kierunek do trwałego sukcesu zawodowego.

Jan Piątek
Komisja Etyki

Covid-19 a praca księgowych
Epidemia COVID-19 postawiła świat przed ogromnymi wyzwaniami. Służby medyczne całego świata dwoją
się i troją aby ratować życie i zdrowie chorych, naukowcy prześcigają się w pracach nad szczepionkami na
COVID-19. Miliony osób tracą pracę, wiele przedsiębiorstw jest zmuszonych ograniczyć działalność, część
upada. Przed nowym wyzwaniem, dotychczas nie spotykanym, stanęły też osoby zawodowo wykonujące
prace księgowe. Należałoby jednak rozróżnić dwie grupy: osoby wykonujące dotychczas prace księgowe
w przedsiębiorstwach lub innych jednostkach oraz osoby świadczące usługi księgowe we własnych lokalach
(często we własnych domach czy mieszkaniach). W przypadku tej drugiej grupy osób zmiany związane
z epidemią COVID-19 nie były tak znaczące w porównaniu z osobami, które musiały przejść na zdalne
wykonywanie prac księgowych. Podstawowy problem jaki powstał w przypadku osób wykonujących prace
księgowe we własnych lokalach to bezpieczny kontakt z osobami spoza własnego lokalu, w szczególności
z klientami dla których świadczą usługi. Ten problem został przez niektórych rozwiązany w drodze
przygotowania miejsca (np. skrzynki) do składania papierowych dokumentów księgowych i ich czasowego
przetrzymywania (tzw. „kwarantanna”) przed ich użyciem lub przejścia w części albo w całości na
elektroniczny sposób przekazywania dokumentów.

Home office
Konieczność wykonywania prac księgowych w sposób zdalny
(home office), spowodowała diametralnie nowe wyzwania
w porównaniu do wcześniejszej pracy wykonywanej w biurze
pracodawcy. Wymienić tu można chociażby konieczność
posiadania przez pracownika odpowiedniego sprzętu
informatycznego wraz z oprogramowaniem, umożliwiającym
pracę w sieci pracodawcy, do tego dysponowanie odpowiednim
łączem internetowym. Nie można także pominąć wprowadzenia
zasad odpowiedniego obiegu dokumentów i zapewnienia
bezpieczeństwa danych. Do tego w wielu przypadkach należy
dodać problemy, wynikające z łączenia pracy zdalnej z życiem
rodzinnym, chociażby ze względu na odbywanie się w tym samym
czasie zajęć szkolnych w systemie zdalnym.
Plusem, podkreślanym przez wiele osób pracujących w systemie
zdalnym, jest nietracenie czasu na dojazdy, choć z drugiej strony
doskwiera im brak bezpośredniego kontaktu z bliskimi
współpracownikami. Nie ma możliwości przedyskutowania
niektórych spraw lub zasięgnięcia porady, a ponadto chociażby
krótkiego spotkania towarzyskiego i możliwości wypicia wspólnie
codziennej kawy czy herbaty.
Praca księgowych również w warunkach epidemii COVID-19,
niezależne od miejsca jej wykonywania, wymaga bezwzględnego
stosowania zasad Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości.
Powstaje jednak pytanie: czy pojawiły się – a jeżeli tak to jakie –
nowe problemy w ich przestrzeganiu przez osoby zajmujące się
rachunkowością i wykonujące prace w warunkach epidemii
COVID-19?

Napisz do nas!

STOWARZYSZENIA
KSIĘGOWYCH
W POLSCE
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP)
jest, posiadającą osobowość prawną,
najstarszą i największą polską organizacją
skupiającą przedstawicieli środowiska
zawodowego związanego z rachunkowością
i finansami. Stowarzyszenie kontynuuje
tradycje społeczno-zawodowych organizacji
księgowych, działających na terenie ziem
polskich od 1907 roku. Od 1989 roku
Stowarzyszenie Księgowych Polsce jest
członkiem Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC). Stowarzyszenie nieustannie
dokłada starań, by jego członkowie odznaczali
się wysokimi kompetencjami zawodowymi oraz
postępowali zgodnie z zasadami etyki.
W 2007 roku Stowarzyszenie uchwaliło KODEKS
ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI,
którego sygnatariuszami są wszyscy członkowie
SKwP, jak również ponad 2 tys. przedsiębiorstw
i innych organizacji oraz osoby indywidualne.
W 2009 roku Stowarzyszenie wprowadziło
czterostopniową certyfikację zawodu
księgowego i tytuł zawodowy dyplomowanego
księgowego, w 2013 roku tytuł
certyfikowanego eksperta usług księgowych,
w 2015 roku zawodowy tytuł certyfikowanego
specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych i podatkowych. Do
Stowarzyszenia należy ponad 24 tys. członków
zwyczajnych i 2 tys. członków wspierających.
W Stowarzyszeniu działa 25 Oddziałów
Okręgowych. Od 2010 roku 9 czerwca
obchodzony jest Dzień Księgowego.
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prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub
powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez
zgody wydawcy w całości lub części jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej. Przedruk
materiałów z „Kuriera Etyki” (w całości lub części),
wprowadzanie do banku danych oraz przenoszenie na
nośniki magnetyczne dozwolone na zasadach
ustalonych w ustawie– Prawo autorskie. Redakcja
zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów
oraz zwrotu zamówionych materiałów a
niezatwierdzonych do druku. Materiałów
niezamówionych nie zwracamy.

Grażyna Urbaniak
Komisja Etyki

Czy w najśmielszych …?

Czy ktokolwiek z nas w najśmielszych oczekiwaniach zakładał, że w XXI wieku zaatakuje
ludzkość jeden maleńki, niewidzialny wirus, który w krótkim czasie zmieni niewyobrażalnie
cały świat i zasady jego funkcjonowania? Dotknie wszystkie niemal dziedziny życia
gospodarczego i społecznego? Czy ktoś przewidział, że spowoduje nieoszacowane jeszcze
straty społeczne, gospodarcze i najdotkliwsze, bo nieodwracalne – demograficzne? Czy ktoś
brał pod uwagę, iż nasze dotychczasowe życie osobiste i zawodowe ulegnie tak radykalnej
zmianie? NIE!
Byliśmy zatem, i nadal jesteśmy, absolutnie nieprzygotowani do walki i dlatego jest ona tak
nierówna i tak trudna.
A co z etyką? Etyka jest nam teraz w życiu codziennym szczególnie potrzebna. Zmienia się
tylko hierarchia wartości i to jest historycznie udowodnione.

Otwarty katalog życzeń
przekazanych
Mając na względzie wyjątkowy dla na okres świąteczny, otwieram – wraz ze wszystkimi
Członkami Komisji Etyki – katalog życzeń przekazanych. Każdemu życzę:
 samoakceptacji siebie i innych,
 niezapominania o rzeczach powszednich i drobnych radościach,
 opanowania potrzebnego by w tych niełatwych okolicznościach nie zwariować
wykonując, często w nowych, nadzwyczajnych formach, swoje codzienne obowiązki,
 pogody ducha,
 rozbudzenia miłości do drugiego człowieka,
 życzliwości dla siebie i innych,
 zdolności cieszenia się każdym dniem życia,
 wrażliwości „tu i teraz”,
 większego zainteresowania innymi ludźmi,
 silnej wiary i nadziei na szybki powrót do normalności, a wreszcie
 zadowolenia z tego, że w ogóle żyjecie…
Katalog jest otwarty, aby każdy mógł go dostosować do swoich potrzeb i uzupełnić
o życzenia takich zachowań, jakich szczególnie teraz od otoczenia oczekuje.
Bądźmy razem!

Sumienie grało
Sumienie grało do pewnej kwoty,
Potem dźwięczał już tylko … złoty!
Jan Sztaudynger „Piórka prawie wszystkie”, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 2007, s. 217. Wyszukał: FW.

https://pixabay. com/pl/illustrations/bombka-%C5%9Bwi%C4%99ta-bo%C5%BCe-narodzenie-1814972/

