
ETYKA ZAWODU 
KSIĘGOWEGO

Domin ika  Jak ie laszek



ZAWÓD KSIĘGOWEGO

Zawód księgowego jest zawodem zaufania publicznego,
a osoby go wykonujące pełnią ważną rolę w
społeczeństwie. Specyfika umiejętności oraz wiedzy
potrzebnych do wykonywania tego zawodu powoduje, że
mogą go wykonywać osoby o określonych
predyspozycjach. Efekty pracy księgowych służą dużej
grupie interesariuszy, którzy wykorzystują je do
podejmowania decyzji i licznych analiz.

Etyka zawodu księgowego - obejmuje sferę godności
zawodu, wysokiej kultury osobistej, profesjonalizmu,
uczciwości, obowiązkowości, systematyczności, poczucia
odpowiedzialności i ogólnie pojętej moralności. Podnosi
ona status księgowego w środowisku społecznym i
zawodowym.

Praca księgowego powinna:

• przebiegać zgodnie ze 

standardami zawodowymi,

• zapewniać rzetelność wyników 

prowadzonych działań,

• jej celem powinno być

osiągnięcie jak najwyższego 

poziomu jakości

prowadzonych prac.



ŹRÓDŁA REGULACJI ETYKI 
ZAWODOWEJ KSIĘGOWEGO

Międzynarodowe:

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

Kodeks Etyki Zawodowych Księgowych (IFAC)

Krajowe:

Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości



ZASADY WEDŁUG KODEKSU ZAWODOWEJ 
ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

Praca księgowego może być uznana za zgodną z zasadami etyki, jeżeli spełnia on 
zasady:

1) kompetencji zawodowych,

2) wysokiej jakości pracy,

3) niezależności zawodowej,

4) odpowiedzialności za przygotowywane i prezentowane informacje z zakresu 
rachunkowości,

5) właściwego postępowania w relacjach z osobami, jednostkami i instytucjami powiązanymi z 
nią zawodowo,

6) właściwego postępowania w przypadkach sporu i sprzeczności interesów,

7) właściwego postępowania w szczególnych sytuacjach jednostki prowadzącej 
rachunkowość,

8) zachowania tajemnicy zawodowej,

9) właściwego oferowania usług z dziedziny rachunkowości.



ETYKA KSIĘGOWEGO 
A SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe jest podstawowym

źródłem informacji o wyniku finansowym oraz

sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa.

Na jego podstawie użytkownicy wewnętrzni i

zewnętrzni podejmują liczne decyzje, dlatego

jakość informacji zawartych w sprawozdaniu

finansowym jest niezwykle istotna. Aby osiągnąć

ten cel, nie wystarczy przestrzeganie zasad

rachunkowości i przepisów prawa. Coraz

większego znaczenia w tym obszarze nabiera etyka

zawodowa księgowych. Przestrzeganie jej zasad

stanowi warunek odpowiedniej jakości informacji

zawartych w sprawozdaniu finansowym.

O braku etyki zawodowej księgowego 

świadczyć mogą świadome zachowania, 

takie jak:

• manipulowanie informacjami w czasie 

rzeczywistym (przesuwanie danych z 

okresu na okres),

• manipulowanie informacjami poprzez ich 

celowe klasyfikowanie, ujawnianie, 

ukrywanie w większych zbiorach lub ich 

nieujawnianie,

• manipulowanie informacjami w drodze 

tendencyjnego kształtowania ich 

wartości.
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