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Pierwszą, najbardziej zauważalną zmianą jest zmiana struktury Kodeksu na poniższą: 

 

 

CZĘŚĆ 1  

PRZESTRZEGANIE KODEKSU, PODSTAWOWE ZASADY I RAMOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE  

(WSZYSCY ZAWODOWI KSIĘGOWI - ROZDZIAŁY OD 100 DO 199) 

CZĘŚĆ 3 

ZAWODOWI KSIĘGOWI WYKONUJĄCY WOLNY ZAWÓD 

(ROZDZIAŁY OD 300 DO 399) 

SŁOWNICZEK  

(WSZYSCY ZAWODOWI KSIĘGOWI) 

 

 

CZĘŚĆ 2 

ZAWODOWI KSIĘGOWI ZATRUDNIENI W 

PRZEDSIĘBIORSTWACH 

(ROZDZIAŁY OD 200 DO 299) 

(CZĘŚĆ 2 MA RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE DO ZAWODOWYCH 

KSIĘGOWYCH WYKONUJĄCYCH WOLNY ZAWÓD PODCZAS 

WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z ICH  

POWIĄZAŃ Z FIRMĄ ) 

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY NIEZALEŻNOŚCI  

(CZĘŚCI 4A I 4B) 

CZĘŚĆ 4A – NIEZALEŻNOŚĆ DLA ZLECEŃ BADANIA I 

PRZEGLĄDU  

(ROZDZIAŁY OD 400 DO 899) 

CZĘŚĆ 4B – NIEZALEŻNOŚĆ DLA ZLECEŃ ATESTACYJNYCH 

INNYCH NIŻ ZLECENIA BADANIA I PRZEGLĄDU 

(ROZDZIAŁY OD 900 DO 999) 
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Pozostałe główne różnice to m.in.: 

• Ujednolicenie struktury wszystkich rozdziałów. Każdy rozdział Kodeksu posiada odpowiednio 

następującą strukturę:  

 Wprowadzenie – określa zagadnienie będące przedmiotem danego rozdziału oraz 

wprowadza wymogi i zastosowanie materiału w kontekście ramowych założeń 

koncepcyjnych. Materiał wprowadzający zawiera informacje, obejmujące objaśnienie 

stosowanych terminów, ważne dla zrozumienia i zastosowania każdej z części Kodeksu  

i jej rozdziałów. 

 Wymogi – ustanawiają ogólne i szczególne obowiązki odnoszące się do rozważanego 

zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia.  

 Zastosowanie materiału – przedstawia kontekst, wyjaśnienia, sugestie działań lub 

zagadnień do rozpatrzenia, przykłady i inne wytyczne ułatwiające przestrzeganie 

wymogów. 

• Wprowadzenie literowych oznaczeń paragrafów zawierających wymogi (R) i objaśnienia 

zastosowania wymogów (A). 

• Wyraźne przedstawienie możliwych wyjątków od wymogów. W niektórych sytuacjach Kodeks 

przedstawia określone wyjątki od wymogu. W takiej sytuacji postanowienie jest oznaczone 

literą „R”, ale stosowane jest słowo „może” lub brzmienie warunkowe. Uwaga! Gdy  

w Kodeksie stosowane jest słowo „może”, oznacza to zgodę na podjęcie określonego działania 

w konkretnych okolicznościach, w tym w drodze wyjątku od wymogu. Słowo to nie jest 

stosowane do oznaczenia możliwości. Gdy w Kodeksie stosowane jest słowo „mogłoby”, 

oznacza to możliwość zaistnienia sprawy, wystąpienia zdarzenia lub przyjmowany sposób 

postępowania. Pojęcie to nie przypisuje żadnego konkretnego poziomu możliwości lub 

prawdopodobieństwa, jeżeli jest używane w powiązaniu z zagrożeniem, jako że ocena poziomu 

zagrożenia jest uzależniona od faktów i okoliczności każdej konkretnej sprawy, zdarzenia lub 

sposobu postępowania. 

• Wprowadzenie odrębnych części: 4A i 4B Kodeksu Etyki stanowiących wymagania dotyczące 

niezależności zwane Międzynarodowymi Standardami Niezależności. Podział materiału 

dotyczącego niezależności na zagadnienia dotyczące wszystkich klientów badania, klientów 

niebędących JZP i klientów będących JZP.  

• Wprowadzenie odwołań do MSB i MSKJ 1 

• Rozbudowanie pojęcia "ramowe założenia koncepcyjne" uwzględniającego zastosowanie 

nowego materiału odnoszącego się do zawodowego sceptycyzmu i zawodowego osądu oraz 

wprowadzonego testu racjonalnej i dobrze poinformowanej strony trzeciej. 

• Wprowadzenie wyjaśnień dotyczących: 

 reagowania na działania niezgodne z prawem lub regulacjami, 

 nacisków wywieranych na zawodowego księgowego zatrudnionego 

w przedsiębiorstwie na postępowanie niezgodne z podstawowymi zasadami, 

 długotrwałej współpracy personelu z uwzględnieniem rotacji. 

• Wprowadzenie do Słowniczka szeregu nowych pojęć wprowadzonych po raz pierwszy do 

Kodeksu lub występujących, ale nie ujętych poprzednio w Słowniczku. 


