
Uchwa³a nr 18 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów Sto-

warzyszenia Ksiêgowych w Polsce z dnia 23 czerwca

2007 r. w sprawie zasad etyki zawodowej

XIX Krajowy Zjazd Delegatów dzia³aj¹c na podstawie art. 25 pkt 8

Statutu Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce

oraz

– wyra¿aj¹c, w roku Jubileuszu 100-lecia organizacji ksiêgowych

na ziemiach polskich, uznanie dla wspó³twórców dotychczaso-

wych dokonañ w dziele kszta³towania zawodu ksiêgowego w sfe-

rze kwalifikacji i postaw etycznych,

– uwzglêdniaj¹c, i¿ powinnoœci¹ Stowarzyszenia jest kontynuowa-

nie dzia³añ zapewniaj¹cych cz³onkom i innym osobom zaj-

muj¹cym siê rachunkowoœci¹ osi¹gniêcie wysokich kwalifikacji

zawodowych obejmuj¹cych wiedzê, umiejêtnoœci praktyczne

i zasady etyczne w³aœciwe temu zawodowi,

– maj¹c zdecydowane przekonanie, ¿e etyka jest nieodzownym

czynnikiem prawid³owego wykonywania zawodu w dziedzinie

rachunkowoœci,

– uznaj¹c za celowe tworzenie wizerunku zawodu w dziedzinie ra-

chunkowoœci jako zawodu zaufania publicznego,

– w trosce o zachowanie wysokiego statusu spo³ecznego osób zaj-

muj¹cych siê rachunkowoœci¹,

postanawia, co nastêpuje:

§ 1

1. Uchwala siê „Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowoœci” obej-

muj¹cy zbiór zasad etycznych w³aœciwych dla wykonywania za-

wodu w dziedzinie rachunkowoœci w brzmieniu za³¹cznika do

uchwa³y.
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2. W zwi¹zku z postanowieniem zawartym w ust. 1 Stowarzyszenie

Ksiêgowych w Polsce staje siê pierwszym sygnatariuszem „Ko-

deksu Zawodowej Etyki w Rachunkowoœci”.

§ 2

1. Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce powo³a

Komisjê Etyki, której celem bêdzie propagowanie zasad zawar-

tych w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowoœci”, ocena

ich przestrzegania przez sygnatariuszy a tak¿e oddzia³ywanie na

eliminowanie czynów i zachowañ niezgodnych z zasadami etycz-

nymi.

2. Uznaje siê za w³aœciwe ustalenie zasady otwartoœci uczestnictwa

w Komisji Etyki, aby zapewniæ w niej odpowiedni¹ reprezentacjê

sygnatariuszy.

§ 3

Zobowi¹zuje siê wszystkie organy w³adz Stowarzyszenia Ksiêgo-

wych w Polsce do upowszechniania zasad zawartych w „Kodeksie

Zawodowej Etyki w Rachunkowoœci”.

§ 4

1. Cz³onkowie Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce s¹ zobo-

wi¹zani do przestrzegania zasad okreœlonych w „Kodeksie Zawo-

dowej Etyki w Rachunkowoœci”.

2. Czyny i zachowania niezgodne z zasadami okreœlonymi w „Ko-

deksie Zawodowej Etyki w Rachunkowoœci” wymagaj¹ wdro¿e-

nia odpowiednich postêpowañ przez S¹dy Kole¿eñskie i Komisjê

Etyki.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
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