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WYDANIE WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNE

„Można pracować w samotności przez lata, prawdę mówiąc, to jedyny sposób, w jaki w ogóle można pracować,
ale w końcu następuje moment, kiedy odczuwa się potrzebę pokazania swojej pracy światu. Nie tyle, żeby
usłyszeć jego osąd, ile aby samego siebie upewnić, że ta praca naprawdę istnieje, że sam człowiek istnieje, gdyż
w łonie gatunku społecznego jednostka jest zaledwie przelotną ułudą.” [Michel Houellebecq, „Mapa i terytorium”]

Prof. dr hab. Anna Karmańska, Przewodnicząca Komisji Etyki

Dyskusja o zawodzie księgowego
– etyka zawodowa (cz. 3)
Sprawa jest poważna. Zbyt wiele dzieje się wokół nas, aby przeoczyć
moment, który jest obecnie fundamentalny dla dalszej środowiskowej
przyszłości.
Komisja Etyki włącza się w dyskusję o zawodzie księgowego (szerzej:
związanym z rachunkowością).
Przedstawiamy część 3. zwartego opracowania Komisji,
które zostało przedłożone Prezydium Zarządu Głównego SKwP w marcu
2021 r., celem wzmacniania głosu SKwP w tej ważnej sprawie.
Naszymi przemyśleniami pragniemy podzielić się z Państwem,
aby działać wspólnie na froncie uzgodnień, rozważań i finalnych
rozstrzygnięć.

Nasza tradycja versus nasza teraźniejszość
„Od

zaczątków rachunkowości do stanu jej obecnego prowadziła droga długa, tysiące lat licząca. (…) Jeżeli dawniej
nie można było obyć się bez kontroli majątku, to tembardziej dzisiaj (…). Kupiec, kontrolujący za pomocą
rachunkowości stan majątkowy przedsiębiorstwa, a kupiec, nie prowadzący takiej kontroli – to jakby człowiek,
znajdujący się w oświetlonej izbie w porównaniu do człowieka, błądzącego w ciemnym pokoju. Rachunkowość
analizuje przedsiębiorstwa i jej wyniki. (…). Rachunkowość powinna zawierać całą historię danego
przedsiębiorstwa i wytłumaczyć nam, dlaczego powiększa się nasz majątek, względnie z jakich przyczyn go
tracimy.”
Witold Byszewski, Wykład teoretyczny rachunkowości (buchalterji),
Skład Główny: Dom Książki Polskiej Plac Trzech Krzyży 8,
Warszawa 1927, s. 7-8.

Wyszukał: J.P.

II. Wkład SKwP w krzewienie etyki
zawodowej w rachunkowości
5. Sprawy etyki w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
5.1. Komisja Etyki

W strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia pieczę nad kwestiami związanymi z etyką zawodową
w rachunkowości sprawuje Komisja Etyki. Jest ona stałą komisją działającą przy Stowarzyszeniu,
powoływaną przez Zarząd Główny, zgodnie z postanowieniem XIX Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia. Działa na rzecz środowiska sygnatariuszy Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości.
Komisja realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. inicjowanie różnych form upowszechniania wiedzy o zasadach zawartych w Kodeksie
i współuczestniczenie członków Komisji w realizacji tych przedsięwzięć,
2. uczestniczenie w procesie pozyskiwania sygnatariuszy Kodeksu,
3. rozpatrywanie uwag i propozycji odnoszących się do treści Kodeksu, zwłaszcza zgłaszanych
przez sygnatariuszy,
4. rozpatrywanie zgłoszonych do Komisji, spraw dotyczących naruszenia zasad wynikających
z Kodeksu, informowanie sygnatariuszy, których zgłoszenia dotyczą, pozyskiwanie materiałów
informacyjnych
i dowodowych, dokonywanie ich oceny i formułowanie wniosków,
5. rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez sygnatariuszy zasad zawartych w Kodeksie
oraz wdrażanie odpowiedniego trybu postępowania.
5.2. Rzecznicy Zawodowej Etyki w Rachunkowości

Doceniając znaczenie etyki zawodowej dla kształtowania rangi
zawodu księgowego, jako zawodu zaufania, Zarząd Główny
Stowarzyszenia (uchwałą z 28.10.2020 r.) zainspirował nowe
rozwiązanie organizacyjne służące działalności w tym obszarze,
a mianowicie postanowił o możliwości powoływania rzeczników
zawodowej etyki w rachunkowości. Autonomiczne decyzje
o ustanowieniu funkcji rzecznika etyki podejmują zarządy
poszczególnych oddziałów okręgowych. Rzecznik, jako pełnomocnik
zarządu w sprawach etyki zawodowej, pełni wiodącą rolę
w działaniach prowadzonych w danym oddziale i jego jednostkach
organizacyjnych w zakresie upowszechniania i ugruntowywania
zasad zawartych w Kodeksie wśród członków Stowarzyszenia,
w środowisku zawodowym księgowych i wśród pracodawców oraz
w otoczeniu, na które Stowarzyszenie oddziałuje przez prowadzoną
działalność.

Rzecznicy etyki powołani w oddziałach okręgowych i członkowie
Komisji Etyki stanowią łącznie Kolegium Rzeczników Zawodowej
Etyki w Rachunkowości. Kolegium, przez sprawne organizowanie
współdziałania jego członków, spełnia w szczególności funkcje
informacyjne i inspirujące.
Te nowatorskie rozwiązania służą aktywnej kontynuacji,
we wszystkich jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia, misji
upowszechniania Kodeksu, uzyskaniu dodatkowego efektu synergii
w tym zakresie przez pełniejszą wymianę dobrych doświadczeń,
a także naturalne skoordynowanie działań oraz wzbogacenie
sposobów i form pracy w tym ważnym obszarze działalności.

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.

6. Sygnatariusze Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości
W 2007 r. XIX Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia, przyjmując
treść „Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości”, podjął
uchwałę zobowiązującą wszystkie organy władz Stowarzyszenia
do upowszechniania zawartych w nim zasad, a wszystkich członków
– do ich przestrzegania. Stowarzyszenie stało się pierwszym
sygnatariuszem Kodeksu. Na mocy podjętej uchwały każda osoba
fizyczna po wstąpieniu do Stowarzyszenia staje się sygnatariuszem
Kodeksu i zostaje zobligowana do respektowania zasad w nim
opisanych w pracy zawodowej.

Kodeks został przygotowany z myślą o całym środowisku księgowych,
a więc o osobach zajmujących się rachunkowością lub świadczących
usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych. Każda z tych osób może
zostać sygnatariuszem Kodeksu, składając deklarację o przyjęciu
i stosowaniu zasad w nim zawartych. Sygnatariuszem Kodeksu może
zostać również osoba prawna, a także jednostka nieposiadająca
osobowości prawnej. Znaczącą grupę sygnatariuszy stanowią
przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali stosowanie zasad Kodeksu
w rachunkowości prowadzonej w ich firmie.

Sygnatariusz Kodeksu otrzymuje poświadczenie, dzięki któremu ma
prawo do informowania o tym fakcie swoich partnerów i klientów,
dla których bycie sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki
w Rachunkowości będzie rękojmią rzetelnego i etycznego działania.
W swoich ofertach i listach referencyjnych ma prawo okazywania
nadanego przez Stowarzyszenie Certyfikatu Sygnatariusza Kodeksu,
który stanowi wizytówkę wiarygodności w dziedzinie rachunkowości
i może wpłynąć na zwiększenie prestiżu i zaufania kontrahentów.

Praca
„Praca daje okazję odnalezienia samego siebie.
Własnej rzeczywistości dla siebie i nikogo
innego.”

Bolesław Prus, „Lalka” Wyszukała: AK.

7. Inne formy upowszechniania zasad etyki zawodowej
w środowisku pracodawców
Komisja Etyki podejmuje różnorodne przedsięwzięcia,
które mają na celu szerokie propagowanie
konieczności przestrzegania zasad zawodowej etyki
w rachunkowości. Wysiłek ten adresuje do wszystkich
osób zajmujących się w Polsce rachunkowością,
do wykładowców na kursach organizowanych przez
Stowarzyszenie, a także do osób wykonujących inne
zawody związane z biznesem. Ta druga grupa
docelowa działań Komisji informowana jest o Kodeksie
przede wszystkich ze względu na konieczność
promowania
profesjonalizmu
w
obszarze
rachunkowości i przeciwdziałania wywieraniu presji
na osoby zajmujące się rachunkowością, prowadzącej
do nagannych praktyk.

Szczególną troską Komisji Etyki jest dążenie
do uświadomienia grupie pracodawców osób
zajmujących się rachunkowością, jak ważny w tym
obszarze jest profesjonalizm, o którym nie może być
mowy bez przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Do środowiska pracodawców Komisja Etyki trafia
przede
wszystkim
w
drodze
wypowiedzi
publikowanych na łamach czasopism fachowych
i wydawnictw poświęconych zagadnieniom życia
gospodarczego oraz wywiadów udzielanych w różnych
mediach.
Duże znaczenie mają tu także wydarzenia
konferencyjne i inne spotkania z udziałem ludzi
z biznesu, w których uwagę poświęca się etyce
w działalności gospodarczej i w rachunkowości.
Przykładem działania Komisji w tym obszarze było
zorganizowanie w roku 2015, w ramach Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w Katowicach, specjalnej sesji dedykowanej kwestiom
etycznym w relacjach osób zajmujących się
rachunkowością i pracodawców.

Część 4.

w kolejnym numerze Kuriera Etyki
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