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Wstęp

Rachunkowość jednostek gospodarczych i instytucji jest zorientowana na dostarczanie informacji zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym użytkownikom.
Informacje te dotyczą procesów gospodarczych i rezultatów działalności
wykorzystywanych w dokonywaniu ocen i podejmowaniu decyzji. To czyni
rachunkowość najważniejszym elementem systemu informacyjnego jednostek
gospodarczych i instytucji.
Rachunkowość stanowi również podstawową bazę informacyjną dla controllingu. Rachunkowość ukierunkowana na controlling ma za zadanie informacyjne
wspomaganie procesu podejmowania decyzji i oceny działalności poszczególnych
jednostek organizacyjnych na poziomie całego przedsiębiorstwa czy instytucji. Rachunkowość ukierunkowana na controlling zapewnia obsługę informacyjną wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.
Miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym controllingu wynika z jej
zadania, którym jest pomiar rezultatów działalności organizacji oraz jej ośrodków
odpowiedzialności. Rezultaty tego pomiaru są prezentowane nie tylko w sprawozdaniach finansowych, ale także w wewnętrznych raportach sporządzanych okresowo oraz na bieżąco według potrzeb. Jakość informacji dostarczanych przez rachunkowość w dużym stopniu przesądza o skuteczności działań podejmowanych w
ramach controllingu.
Problemom rachunkowości traktowanej jako system informacyjny controllingu
jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. Zawiera on artykuły naukowe dotyczące różnych etapów procesu
informacyjnego rachunkowości. W części artykułów poruszono zagadnienia teoretyczne dotyczące koncepcji, zasad i procedur przetwarzania informacji w systemie
rachunkowości, w części zaś zaprezentowano problemy i przykłady praktycznego
prowadzenia rachunkowości ukierunkowanej na controlling w określonych jednostkach gospodarczych oraz instytucjach.
Pragniemy wyrazić nadzieję, że niniejszy tom będzie stanowić pewien przyczynek do doskonalenia sposobu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości,
która jest podstawową bazą informacyjną dla controllingu w różnych organizacjach.
Edward Nowak, Marcin Kowalewski, Maria Nieplowicz
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KONFLIKT ETYCZNY W PRACY KSIĘGOWEGO
I BIEGŁEGO REWIDENTA. POMIĘDZY
MORALNOŚCIĄ OGÓLNĄ, MORALNOŚCIĄ ROLI
A INTERESEM WŁASNYM
ETHICAL CONFLICT IN AUDITOR’S AND
ACCOUNTANT’S WORK. BETWEEN COMMON-SENSE
MORALITY, ROLE MORALITY AND SELF-INTEREST
DOI: 10.15611/pn.2016.440.44
Streszczenie: Przedmiotem badania jest konflikt etyczny w pracy księgowego i biegłego
rewidenta, jaki może występować pomiędzy moralnością ogólną, moralnością roli oraz interesem własnym. Głównym celem jest identyfikacja priorytetów respondentów w sytuacji
takiego konfliktu oraz ocena czynników determinujących określone wybory etyczne. Przeprowadzone badania mają charakter studium empirycznego. Dane zostały zebrane techniką
ankietową. Wyniki badań uzyskano przez analizę statystyk opisowych oraz korelacji.
Słowa kluczowe: etyka, moralność, moralność ogólna, moralność roli, interes własny, biegły
rewident, księgowy.
Summary: The subject of reasearch is ethical conflict in accountant’s and auditor’s work,
which can emerge between common-sense morality, role morality and self-interest. The main
goal is to identify the priorities of respondents in the situation of such a conflict and the
assessment of factors which determine given ethical choices. The reasearch has an empirical
study character. The data was collected by questionaire technique. The results were obtained
by the analysis of descriptive statistics and correlation.
Keywords: ethics, morality, common-sense morality, role morality, self-interest, auditor,
accountant.
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1. Wstęp
Jak stwierdza P. Singer, w ostatnim stuleciu można było zaobserwować ogromne
zmiany w postawach moralnych. Większość z nich jest wciąż kontrowersyjna,
a pomimo ich ogromu nie został osiągnięty żaden nowy consensus. W związku
z tym pozostają one sporne [Singer 2003]. M. Midgley zauważa, iż w każdej kulturze dochodzi czasami do kolizji między akceptowanymi powinnościami [Midgley
2002]. T. Nagel stwierdza, że w życiu bardzo często dochodzi do konfliktu między
różnymi wartościami, z których każda ma zasadniczo odmienny charakter. Nie ma
sposobu porównania ich pomiędzy sobą, sprowadzenia jednej do drugiej lub znalezienia jakiejś trzeciej, do której dałoby się sprowadzić tamte dwie [Nagel 1997, za:
Czarnecki 2008]. T. Nagel dzieli wartości, między którymi dochodzi do konfliktu,
na pięć grup: obowiązki wobec innych ludzi (np. obowiązki lekarza wobec pacjenta,
obowiązki wobec własnej rodziny, przyjaciół, słowem ludzi, z którymi wchodzi się
w osobiste relacje), ograniczenia własnej wolności wynikające z praw przysługujących innym ludziom (np. prawa do nietykalności osobistej), ogólnie rozumiana użyteczność pojmowana w sposób utylitarystyczny (a więc konieczność uwzględnienia
skutków działania dla osób niezwiązanych z podmiotem działającym), wartości perfekcyjne (np. autonomiczna wartość dzieła sztuki) oraz oddanie własnym projektom
czy przedsięwzięciom (wartość tkwiąca w zadaniach, których realizację już rozpoczęliśmy). Każda z wartości należących do owych pięciu grup jest wartością całkowicie odmienną [Nagel 1997, za: Czarnecki 2008]. I.C. Kerssens-van Drongelen
i O.A.M. Fisscher, analizując dylematy etyczne dotyczące pomiaru dokonań, wyróżniają trzy elementy składowe odnośnego konfliktu moralnego: moralność ogólną, moralność roli oraz interes własny [Kerssens-van Drongelen, Fisscher 2003].
One też będą wykorzystywane w prezentowanych badaniach jako rozpatrywane
komponenty konfliktu etycznego.
Artykuł ma charakter studium empirycznego. Przedmiotem badania jest konflikt etyczny w pracy księgowego i biegłego rewidenta, jaki może występować pomiędzy moralnością ogólną, moralnością roli oraz interesem własnym. Głównym
celem badania jest identyfikacja priorytetów respondentów w sytuacji takiego konfliktu oraz ocena czynników determinujących określone wybory etyczne. Pytania
badawcze są następujące:
a) Jaka hierarchia wartości występuje w odniesieniu do trzech głównych komponentów potencjalnego konfliktu etycznego w pracy biegłego rewidenta i księgowego, czyli moralności ogólnej, moralności roli oraz interesu własnego?
b) Czy występują różnice w priorytetach między zawodem księgowego a zawodem biegłego rewidenta?
c) Czy i w jaki sposób badane preferencje etyczne zależą od chęci pracy w zawodach księgowego i biegłego rewidenta?
d) Czy i w jaki sposób badane preferencje etyczne zależą od poziomu doświadczenia pracy w zawodach księgowego i biegłego rewidenta?
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e) Czy występuje istotny statystycznie związek (pozytywny lub negatywny)
między chęcią pracy w zawodzie, doświadczeniem pracy w zawodzie, oceną znaczenia moralności ogólnej, oceną znaczenia moralności roli oraz oceną wagi interesu
własnego w zawodzie księgowego?
f) Czy występuje istotny statystycznie związek (pozytywny lub negatywny)
między chęcią pracy w zawodzie, doświadczeniem pracy w zawodzie, oceną znaczenia moralności ogólnej, oceną znaczenia moralności roli oraz oceną wagi interesu
własnego w zawodzie biegłego rewidenta?
g) Czy istnieje istotny statystycznie związek (pozytywny lub negatywny) między oceną poszczególnych komponentów konfliktu etycznego w pracy księgowego
oraz w pracy biegłego rewidenta?
Zastosowaną techniką badawczą były badania ankietowe, a analiza otrzymanych odpowiedzi została wykonana z użyciem metod ilościowych przez badanie
statystyk opisowych oraz korelacji.
Badania autorki są kontynuacją badań dotyczących etyki związanej z szeroko
rozumianym pomiarem gospodarczym, w szczególności rachunkowością, audytem,
controllingiem i pomiarem dokonań [Nowak 2015a; Nowak 2015b; Nowak 1015c;
Nowak 2015d].

2. Metodyka badań oraz charakterystyka próby badawczej
Próba badawcza składała się z 69 respondentów. Wszyscy byli studentami III roku
studiów licencjackich, kierunku finanse i rachunkowość, specjalności rachunkowość i auditig. Przeciętna wieku wynosiła niewiele ponad 21 lat. Dobór takiej grupy
był celowy, kierowano się następującymi przesłankami:
1. Uzyskanie grupy rozumiejącej, na czym polega specyfika pracy w rachunkowości (w szczególności pracy księgowego) oraz pracy w audycie (w szczególności
pracy biegłego rewidenta – ten warunek został spełniony przez dobór osób studiujących rachunkowość i auditig.
2. Uzyskanie grupy zróżnicowanej pod względem doświadczenia zawodowego
w rachunkowości i audycie – stąd dobór studentów III roku studiów licencjackich.
3. Uzyskanie grupy osób charakteryzujących się różnym poziomem zainteresowania pracą w zawodzie księgowego oraz biegłego rewidenta – stąd również dobór
grupy studentów III roku, którzy mają już zazwyczaj zdefiniowany obszar zainteresowań zawodowych.
Charakterystyka badanej grupy w przekroju płci zawarta jest w tab. 1.
Tabela 1. Respondenci grupy badawczej według płci
Płeć
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Źródło: opracowanie własne.

Liczba
53
16
69

Struktura
77%
23%
100%
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Duża przewaga kobiet z danej grupy jest związana z wysokim stopniem feminizacji studiów związanych z rachunkowością, którą stwierdzono w wielu badaniach
bezpośrednio [Kabalski, Szwajcar 2015] lub pośrednio [Nowak 2010; Nowak 2011;
Nowak 2012a; Nowak 2012b; Nowak 2013; Nowak 2014a; Nowak 2014b; Nowak
2014c].
W ankiecie zawarto pytania o chęć pracy w zawodach biegłego rewidenta
i księgowego oraz doświadczenie pracy w tych zawodach. Respondenci mieli odpowiedzieć poprzez przyznanie punktów na pięciopunktowej skali Likerta, gdzie
1 oznaczało bardzo niską chęć pracy w danym zawodzie (bardzo niskie doświadczenie), natomiast 5 – bardzo dużą chęć pracy w zawodzie (bardzo wysokie doświadczenie). Następnie zbadano ocenę przez respondentów, w odniesieniu do zawodów
księgowego i biegłego rewidenta, dotyczącą znaczenia w tych zawodach moralności ogólnej, moralności roli zawodowej oraz interesu własnego. Ocena dokonywana
była również z użyciem skali Likerta, gdzie odpowiedź 1 oznaczała – wcale się nie
zgadzam z tym stwierdzeniem, natomiast 5 – całkowicie się zgadzam z tym stwierdzeniem.
Tabela 2. Badane komponenty konfliktu etycznego oraz definiujące je stwierdzenia
Komponent konfliktu
etycznego
Ocena wagi moralności roli
zawodowej biegłego rewidenta

Stwierdzenie

Podczas czynności zawodowych biegłego rewidenta obowiązuje
przede wszystkim moralność roli zawodowej (czyli etyka zawodu
biegłego rewidenta)
Ocena wagi moralności roli
Podczas czynności zawodowych księgowego obowiązuje przede
zawodowej księgowego
wszystkim moralność roli zawodowej (czyli etyka księgowego)
Ocena wagi moralności ogólnej Podczas czynności zawodowych biegłego rewidenta obowiązuje
w pracy biegłego rewidenta
przede wszystkim moralność ogólna
Ocena roli moralności ogólnej Podczas czynności zawodowych księgowego obowiązuje przede
w pracy księgowego
wszystkim moralność ogólna
Ocena wagi interesu własnego Podczas czynności zawodowych biegły rewident powinien
w pracy biegłego rewidenta
uwzględniać interes własny
Ocena wagi interesu własnego Podczas czynności zawodowych księgowy powinien uwzględniać
w pracy księgowego
interes własny
Źródło: opracowanie własne.

3. Wyniki badań
3.1. Analiza statystyk opisowych
Statystyki opisowe dla badanych zmiennych wprowadzonych we wcześniejszych
częściach artykułu przedstawiono w tab. 3.
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Liczność mody

Minimum

Maksimum

Dolny kwartyl

Górny kwartyl

Odchylenie standardowe

Ocena wagi interesu własnego

Modalna

Ocena wagi moralności roli
zawodowej
Ocena wagi moralności ogólnej

Mediana

Doświadczenie w zawodzie

Średnia

Chęć pracy w zawodzie

N ważnych

Zmienna

Zawód

Tabela 3. Statystyki opisowe dla badanych zmiennych

BR
K
BR
K
BR
K
BR
K
BR
K

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

3,17
3,96
1,03
2,20
4,49
4,39
3,58
3,58
1,65
1,74

3
4
1
2
5
5
4
4
1
1

4
5
1
2
5
5
4
4
1
1

20
28
67
37
40
35
27
30
43
36

1
1
1
1
3
2
1
1
1
1

5
5
2
5
5
5
5
5
5
5

2
3
1
2
4
4
3
3
1
1

4
5
1
3
5
5
4
4
2
2

1,25
1,10
0,17
0,85
0,66
0,71
0,93
0,96
1,04
0,96

K – księgowy; BR – biegły rewident.
Źródło: opracowanie własne.

Z analizy statystyk opisowych wynika, iż respondenci charakteryzowali się niewiele ponad przeciętną chęcią do pracy w zawodzie biegłego rewidenta (średnia
równa 3,17, mediana równa 3, modalna równa 4). Odpowiedź na pytanie o chęć
pracy w zawodzie biegłego rewidenta była najbardziej zróżnicowana (odchylenie
standardowe wynosiło 1,25, a liczność najczęściej występującej odpowiedzi 20,
przy ogólnej liczbie 69 odpowiedzi). Chęć pracy w zawodzie księgowego była duża
(średnia 3,96, mediana 4, dominanta 5), odpowiedzi jednak były także zróżnicowane (odchylenie standardowe wyniosło 1,1 a liczebność dominanty 28).
Doświadczenie w pracy w audycie wśród badanych było prawie żadne (średnia 1,03, mediana 1, modalna 1, ponadto ocena maksymalna wyniosła jedynie 2).
Należy wskazać, iż ta odpowiedź była najmniej zróżnicowana wśród respondentów. Odchylenie standardowe wyniosło tylko 0,17, a liczność modalnej aż 67 (na
69). Doświadczenie respondentów pracy w księgowości było małe, ale większe niż
w przypadku pracy w audycie (średnia wyniosła 2,20, mediana 2 i modalna 2).
Zróżnicowanie doświadczenie w księgowości było większe niż w przypadku pracy
w audycie (odchylenie standardowe wyniosło 0,85, a liczność modalnej 37).
Wśród wymienionych komponentów konfliktu etycznego zdecydowanie najwyżej oceniona została waga moralności roli zawodowej. Jest ona wysoka w odniesieniu do pracy zarówno w audycie, jak i księgowości, przy czym nieznacznie wyższa
w przypadku audytu. Dla obydwu rozpatrywanych profesji mediana i modalna wynoszą 5, jednakże liczność tej modalnej w przypadku zawodu biegłego rewidenta
wynosi 40, natomiast księgowego 35, ponadto średnia ocen istotności moralności
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roli dla zawodu biegłego rewidenta wynosi 4,49, natomiast księgowego 4,39. Dodatkowo zauważyć należy, iż oceny roli moralności zawodowej są najmniej zróżnicowane wśród ocen komponentów konfliktu etycznego. Świadczy o tym liczność
dominanty (40 w przypadku audytu i 35 w przypadku księgowości) oraz odchylenia
standardowego (0,66 dla audytu i 0,71 dla księgowości).
Kolejną wysoką ocenę uzyskała waga moralności ogólnej, w odniesieniu zarówno do zawodu księgowego, jak i zawodu biegłego rewidenta. Podstawowe statystyki
dla tych profesji są identyczne. Średnie wynoszą 3,58, mediany i dominanty 4.
Najniżej została oceniona waga interesu własnego. Zarówno w odniesieniu do
księgowości, jak i audytu, ma ona według respondentów bardzo małą istotność. Ten
komponent konfliktu moralnego dla obydwu rozpatrywanych zawodów osiągnął
dominantę i medianę równe 1. Jednakże ze względu na różnice w średniej (1,65
dla pracy biegłego rewidenta oraz 1,74 dla pracy księgowego) oraz liczności mody
(43 dla zawodu biegłego rewidenta oraz 36 dla zawodu księgowego) uznać należy,
iż najniżej oceniono występowanie interesu własnego w pracy biegłego rewidenta. Dodatkowo należy zauważyć, iż co do istotności interesu własnego w zawodzie
biegłego rewidenta wśród respondentów występowała najmniejsza zgodność, czyli
odpowiedzi były najbardziej zróżnicowane. Świadczy o tym wysoka wartość odchylenia standardowego równa 1,04.
Z przeprowadzonej analizy statystyk opisowych wynika, iż bardziej istotna jest
wartość, która może być w konflikcie z innymi (moralność ogólna, interes własny,
moralność roli) niż to, do jakiego zawodu jest odnoszona. Oceny poszczególnych
komponentów konfliktu etycznego były do siebie zbliżone, niezależnie od tego,
której profesji dotyczyły. Pomiędzy zawodami występowały bowiem nieznaczne
różnice.
3.2. Analiza korelacji
Kolejny etap procedury badawczej polegał na stwierdzeniu powiazań między odpowiedziami przez analizę korelacji pomiędzy rozpatrywanymi zmiennymi. Obliczeń
dokonano w pakiecie Statistica. Wyróżnione pogrubieniem współczynniki korelacji
są statystycznie istotne dla poziomu p > 0,05 przy liczbie obserwacji (respondentów)
równej 69.
Najwyższa znacząca statystycznie korelacja (współczynnik r-Pearsona równy
0,92) występuje między oceną wagi moralności ogólnej w pracy biegłego rewidenta
a oceną wagi moralności ogólnej w pracy księgowego. Kolejna wysoka statystycznie
korelacja (r = 0,84) występuje między oceną roli moralności zawodowej w zawodzie biegłego rewidenta a oceną roli moralności zawodowej księgowego. Następna
znacząca statystycznie korelacja (r = 0,83) występuje między oceną wagi interesu własnego w zawodzie biegłego rewidenta oraz oceną wagi interesu własnego w
pracy księgowego. Wszystkie wymienione korelacje cechują się bardzo wysokim
związkiem statystycznym (powyżej 0,8). Wysokie powiązania potwierdzają dokonane wcześniej na podstawie statystyk opisowych stwierdzenie, iż dla responden-
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Zmienna

Zawód

Tabela 4. Macierz korelacji dla badanych zmiennych
Chęć pracy
w zawodzie

Chęć pracy
w zawodzie

BR

BR
1,00

K

0,21

Doświadczenie
w zawodzie

BR

0,12 −0,15

K

0,13

0,23

DoświadOcena roli Ocena roli Ocena wagi
czenie w
moralności moralności
interesu
zawodzie
zawodowej
ogólnej
własnego
BR
K
BR
K
BR
K
BR
K
0,12 0,13 0,20 0,14 0,01 0,07 −0,01 0,06

K
0,21

1,00 −0,15

0,25

0,05

0,04

1,00

0,16 −0,13 −0,22 −0,11 −0,20

0,06

0,14

0,16

1,00

0,24

0,28

0,00 −0,11

0,00

0,05

0,24

0,23

0,36

0,32

0,17

Ocena roli moralności
zawodowej

BR

0,20

0,36 −0,13

1,00

0,84

0,13

0,12

0,00

0,04

K

0,14

0,32 −0,22

0,28

0,84

1,00

0,16

0,18

0,07

0,04

Ocena roli moralności
ogólnej

BR

0,01

0,17 −0,11

0,00

0,13

0,16

1,00

0,92

0,26

0,25

K

0,07

0,25 −0,20 −0,11

0,12

0,18

0,92

1,00

0,28

0,23

0,28

1,00

0,83

0,23

0,83

1,00

Ocena wagi interesu
własnego

BR
K

−0,01

0,05

0,06

0,00

0,00

0,07

0,26

0,06

0,04

0,14

0,05

0,04

0,04

0,25

K – księgowy; BR – biegły rewident; korelacja dla N = 69; p > 0,05.
Źródło: opracowanie własne.

tów istotne były komponenty konfliktu etycznego i były one oceniane podobnie dla
obydwu zawodów.
Kolejna istotna statystycznie korelacja (r = 0,36) występuje między chęcią pracy
w zawodzie księgowego a oceną roli moralności zawodowej w pracy biegłego rewidenta. Następna istotna statystycznie korelacja (r = 0,32) występuje między chęcią
pracy w zawodzie księgowego a oceną roli moralności zawodowej w pracy księgowego. Na pierwszy rzut oka wydawać się to może zaskakujące, jednakże należy
zauważyć, iż takie powiązanie wynika z faktu, iż księgowi i biegli rewidenci muszą
współpracować i ich praca wpływa na nich wzajemnie. Wobec tego potencjalnemu księgowemu zależy na współpracy z biegłym rewidentem dochowującym zasad
jego roli zawodowej i vice versa – przyszły biegły rewident chce pracować z zachowującymi standardy etyczne swojego zawodu księgowymi.
Kolejna istotna statystycznie korelacja (r = 0,28) występuje dla doświadczenia
w pracy księgowego i oceny roli moralności zawodowej w pracy księgowego. Można to przypisać temu, iż osoby mające większe doświadczenie pracy w księgowości
bardziej rozumieją jej uwarunkowania etyczne, natomiast osoby z małym doświadczeniem nie rozumieją istotności moralności zawodowej w tej profesji. Korelacja
o takiej samej wartości (r = 0,28) występuje także między oceną roli moralności
ogólnej w pracy księgowego a oceną interesu własnego w pracy biegłego rewidenta.
Następna korelacja (r = 0,26) występuje między oceną wagi interesu własnego w
pracy biegłego rewidenta a oceną roli moralności ogólnej w pracy biegłego rewiden-
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ta. Kolejna znacząca statystycznie korelacja (r = 0,25) występuje między chęcią pracy w zawodzie księgowego a oceną roli moralności ogólnej w zawodzie księgowego.
Taka sama korelacja (r = 0,25) występuje między oceną roli moralności ogólnej
w pracy biegłego rewidenta a oceną wagi interesu własnego w pracy księgowego.
Kolejna korelacja (r = 0,24) występuje między oceną roli moralności zawodowej
biegłego rewidenta a doświadczeniem w zawodzie księgowego.

4. Zakończenie
Wnioski wynikające z odpowiedzi na pytania badawcze sformułowane w początkowej części artykułu są następujące:
•• Wśród potencjalnych komponentów konfliktu etycznego, jaki może wystąpić w
zawodach biegłego rewidenta i księgowego, za najważniejsze uznano stosowanie się do wymogów moralności ogólnej, następnie do wymogów roli zawodowej, najniżej z etycznego punktu widzenia oceniono uwzględnianie interesu
własnego. Ponadto obydwa rodzaje moralności otrzymały wysokie, a interes
własny niskie oceny.
•• Hierarchia ta była identyczna przypadku zawodów księgowego i biegłego rewidenta, ponadto oceny tych komponentów były zbliżone dla obydwu zawodów.
•• Ocena roli moralności zawodowej w pracy zarówno biegłego rewidenta, jak i
księgowego są dodatnio skorelowane z chęcią pracy w zawodzie księgowego,
nie są natomiast istotnie skorelowane z pracą w zawodzie biegłego rewidenta.
•• Ocena roli moralności zawodowej w pracy biegłego rewidenta i księgowego jest
dodatnio skorelowana z chęcią pracy w zawodzie księgowego, nie jest natomiast
istotnie skorelowana z chęcią pracy w zawodzie biegłego rewidenta.
•• Ocena roli moralności ogólnej w pracy księgowego jest dodatnio skorelowana
z chęcią pracy w zawodzie księgowego.
•• Występuje istotna statystycznie korelacja pomiędzy oceną danego komponentu
konfliktu etycznego dla pracy w księgowości i oceną tego samego komponentu
dla pracy w audycie. Podkreślić należy ponadto, iż związki te posiadają najwyższe współczynniki korelacji.
Podsumowaniem wymienionych wniosków może być stwierdzenie, że sama
ocena istotności danego elementu konfliktu etycznego jest ważniejsza niż zawód
lub dziedzina, której dotyczy.
Ponadto należy zauważyć, iż sposób sformułowania pytań i stwierdzeń w części
badawczej może wpływać na odpowiedź. Podejrzewać można, iż mimo anonimowości ankiety, jako że badani studiują na kierunku rachunkowość i auditing oraz
deklarują chęć pracy w rachunkowości lub audycie, uznali oni podkreślanie wagi
interesu własnego w pracy księgowego lub biegłego rewidenta za niestosowne lub
niepoprawne politycznie.
Dodać należy, iż zaprezentowane w artykule badania są częścią szerszych badań dotyczących etyki pomiaru gospodarczego. W dalszych publikacjach analizo-
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wany będzie stosunek osób związanych z rachunkowością do systemów etycznych
w kontekście ich klasyfikacji. Ponadto badania należy rozszerzyć o inne grupy respondentów (księgowi, biegli rewidenci, controllerzy).
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