10

II. PORADNIK KSIĘGOWEGO

1. XX. Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
W dniach 9–10 czerwca 2011 r. odbył się jubileuszowy Krajowy
Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

jest sygnatariuszem
Kodeksu
Zawodowej Etyki
w Rachunkowości

– XIX Krajowy Zjazd Delegatów wprowadził Stowarzyszenie w nowe stulecie. Systematyczną, rozłożoną na cztery lata pracą udało się zrealizować
priorytetowe zadania: wprowadzenie certyfikacji zawodu księgowego, propagowanie i upowszechnienie zasad zawodowej etyki w rachunkowości w środowisku osób zawodowo
związanych z rachunkowością oraz w organizacjach biznesowych – podkreślał prof. dr
hab. Zbigniew Messner, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Kadencja 2007–2010 przypadła na okres światowego kryzysu finansowego, który w Polsce był nieco mniej odczuwalny niż w innych krajach. Kryzys stał się przyczyną nowego
spojrzenia na rachunkowość, na osoby wykonujące zawody z nią związane, na rzetelność,
przejrzystość i przydatność sprawozdań finansowych. Uwrażliwił społeczeństwo na etykę
zawodową, stawiając ją na równi z wiedzą i umiejętnościami posiadanymi przez księgowych i finansistów.
Sytuacja ta potwierdziła słuszność przyjętych na XIX Krajowym Zjeździe Delegatów
zadań na lata 2007–2010. Uchwała XIX KZD objęła pięć obszarów działalności: na rzecz
rozwoju zawodu, na rzecz rozwoju Stowarzyszenia, edukacyjną, wewnątrzorganizacyjną,
gospodarczą i finansową. W toku kadencji kontynuowano wcześniej rozpoczęte działania
na rzecz rozwoju zawodu i całej organizacji, ale największy nacisk został położony na nowe cele – wprowadzenie i upowszechnienie zasad Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości, wdrożenie nowych regulacji statutowych oraz certyfikacji zawodu księgowego.
Stowarzyszenie pełniło również, tradycyjnie, funkcję reprezentanta środowiska księgowych
wobec organów administracji państwowej i organizacji zewnętrznych oraz aktywnie uczestniczyło we współpracy międzynarodowej.

Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości
Zarząd Główny powołał Komisję Etyki, która prowadzi prace nad upowszechnieniem
zasad Kodeksu i pozyskiwaniem jego sygnatariuszy. Do propagowania Kodeksu wykorzystano wszelkie dostępne kanały informacyjne. Zagadnienie etyki zawodowej zostało włączone do programów wszystkich przedsięwzięć edukacyjnych Stowarzyszenia. Kodeks
uzyskał rekomendacje Komitetu Krajowych Standardów Rachunkowości oraz Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów.
Komisja Etyki we współpracy z Komisją Profesjonalizmu Zawodu Księgowego podjęła pionierskie prace nad utworzeniem banku dylematów etycznych. Członkowie komisji
opracowali autorskie przykłady dylematów, które zostały włączone do banku dylematów.
Ponadto obie Komisje zorganizowały, pierwszy w Polsce, konkurs na najlepsze dylematy
etyczne z zakresu rachunkowości, w wyniku którego bank wzbogacił się o nowe opracowania, w tym o opracowanie filmowe.
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Projektem, którym zajmuje się komisja w ramach propagowania Kodeksu, jest przygotowanie propozycji programu etycznego dla przedsiębiorstwa, który będzie zawierał ramy implementacji Kodeksu.

Certyfikacja zawodu księgowego
Aktywne podjęcie przez Stowarzyszenie działań zmierzających do wprowadzenia certyfikacji zawodu księgowego, to kontynuacja wieloletnich dążeń do odpowiedniego
usytuowania zawodu księgowego stosowanego do jego roli i rangi we współczesnej gospodarce, a równocześnie efekt zmienionych postanowień statutu, uchwały XIX Krajowego Zjazdu Delegatów, jak i zobowiązań wynikających z członkostwa Stowarzyszenia
w Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Powinnością Stowarzyszenia jest kształtowanie zawodów związanych z rachunkowością zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia zaufania do informacji
płynących z rachunkowości. Koncepcja certyfikacji zawiera obydwa te cele.
Przy opracowaniu systemu certyfikacji za wzór przyjęto model anglosaski, nieregulowany przepisami prawa i stosujący świadectwo kwalifikacji weryfikowanych przez rynek.
W ramach systemu certyfikacji określono ścieżkę edukacyjną. Obejmuje ona cztery poziomy kształcenia. Zakończenie wynikiem pozytywnym ścieżki edukacyjnej stanowi podstawę uznania kwalifikacji określonego stopnia i wydania dokumentu potwierdzającego
określony tytuł. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy I stopień to księgowy, II stopień – specjalista ds. rachunkowości, III stopień – główny księgowy, IV stopień
– dyplomowany księgowy. Uzupełnieniem ścieżki edukacyjnej jest system ustawicznego
doskonalenia zawodowego, nakładający na dyplomowanego księgowego obowiązkowy
udział w szkoleniach każdego roku od uzyskania certyfikatu.
W minionej kadencji obok realizacji nowych celów nie zaniechano też podstawowych
statutowych działań. Aktywność organizacji skoncentrowała się na działaniach istotnych
dla rozwoju zawodu, na podnoszeniu jego rangi i zwiększaniu zaufania do informacji płynących z rachunkowości.
Zjazd Delegatów wybrał organy władz naczelnych Stowarzyszenia.
Skład Prezydium Zarządu Głównego SKwP:
prof. Zbigniew Messner – prezes ZG SKwP
dr Teresa Cebrowska – wiceprezes ZG SKwP
Franciszek Wala – wiceprezes ZG SKwP
Stefan Czerwiński – sekretarz ZG SKwP
Edward Kosakowski – skarbnik ZG SKwP
Ryszard Gorycki – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SKwP
Andrzej Mucha – przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego SKwP
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