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MAREK MAZUR 

WP YW INFORMATYKI NA ROZWÓJ RACHUNKOWO CI

Wprowadzenie 

Informatyka wywar a olbrzymi wp yw na rozwój systemów informacyj-
nych ró nych organizacji. Jej oddzia ywanie na system rachunkowo ci jest inte-
resuj cym przedmiotem zainteresowania z punktu widzenia naukowego, ze 
wzgl dów praktycznych, a tak e podyktowane potrzebami instytucji zajmuj -
cych si  polityk  w sferze rachunkowo ci i finansów. Czynnikami inspiruj cy-
mi badania w tym zakresie s  mi dzy innymi rosn ce zainteresowanie zastoso-
waniami nowoczesnych technologii informacyjnych w rachunkowo ci i potrze-
ba kszta towania warunków korzystnych do rozwoju spo ecze stwa informa-
cyjnego. 

Celem artyku u jest przedstawienie istoty zmian w systemach rachunko-
wo ci pod wp ywem IT. Podj ta b dzie tak e próba wskazania najbardziej cha-
rakterystycznych prawid owo ci i ró nych uwarunkowa . Przedstawione zosta-
n  tak e rozwi zania sprzyjaj ce procesom dostosowawczym w organizacjach, 
z uwzgl dnieniem zagadnie  etycznych, a tak e niektóre skutki spo eczne.

1. Rachunkowo  jako system informacyjny 

Poj cie rachunkowo  jest bardzo szeroko omawiane w literaturze ekono-
micznej. Rachunkowo  ma d ug  histori . W zale no ci od potrzeb ró nych 
u ytkowników, mo liwo ci technicznych przetwarzania informacji zbieranej, 
przetwarzanej i dostarczanej podmiotom zainteresowanym stanem maj tku,
procesami i zjawiskami gospodarczymi wynika rola, jak  si  jej przypisuje. 
Zmienia si  ona wraz z up ywem czasu i zachodz cymi w gospodarce wiato-
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wej i w poszczególnych krajach przekszta ceniami. Dost pne ród a literaturo-
we na potrzeby analizy tej problematyki s  bardzo obszerne. Analiza porów-
nawcza mog aby obejmowa  opracowania opublikowane na przestrzeni wielu 
lat. Ze wzgl du na podj ty temat nale y zwróci  uwag  na niektóre aspekty.  

Jak podano w Encyklopedii rachunkowo ci, termin ‘rachunkowo ’ jest 
poj ciem wieloznacznym, nale y jednak przyj , e jest to szczególny system 
informacyjny, mi dzynarodowy j zyk biznesu (rachunek ekonomiczny polega-
j cy na porównywaniu kosztów z efektami) lub system pomiaru dzia alno ci
gospodarczej1. G ówny nacisk k adzie si  w tym uj ciu na wyodr bnienie
w sferze informacyjnej systemu informacyjnego o okre lonych w a ciwo ciach.
Naczelnym zadaniem rachunkowo ci jest opracowanie rzetelnych i wiarygod-
nych informacji ekonomicznych, umo liwiaj cych ocen  jednostki gospodar-
czej oraz stwarzaj cych podstawy efektywnego zarz dzania ni 2. W wielu wy-
powiedziach podkre la si  tak e znaczenie podej cia semantycznego do ra-
chunkowo ci, w którym najwa niejsze s  pomiar i prezentacja bogactwa w ka-
tegoriach znanych ekonomistom3.

Rachunkowo  odgrywa wa n  rol  w kontroli gospodarczej, jest tak e
niezb dna do sprawnego podejmowania decyzji w szybko zmieniaj cych si
warunkach, a w szczególno ci w planowaniu. Jej u yteczno  wynika z w a ci-
wo ci systemu i jako ci dostarczanej przez niego informacji. Jest to system 
charakteryzuj cy si  ci g o ci  dzia ania, przygotowaniem informacji w ró -
nych przekrojach, dla ró nych u ytkowników. Na te zalety zwrócili uwag
mi dzy innymi Ignacy Dziedziczak i Jerzy St pniewski, wed ug których ra-
chunkowo  to formalny system ci g ego w czasie obserwowania, identyfiko-
wania, pomiaru, klasyfikowania, rejestrowania i prezentowania transakcji 
przedsi biorstw, przeznaczony do dostarczania, po odpowiednim przetworze-
niu, informacji umo liwiaj cych zaspokojenie domniemanych potrzeb licznych 
u ytkowników4. Rachunkowo  jest szczególnym rodzajem ewidencji odzwier-

                                                          
1 Encyklopedia rachunkowo ci, red. M. Gmytrasiewicz, LexisNexis, Warszawa 2005,  

s. 639. 
2 Rachunkowo . Zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych, red. T. Kiziukie-

wicz, Exspert, Wroc aw 2000, s. 12. 
3 E.A. Hendriksen, M.F. van Breda, Teoria rachunkowo ci, PWN, Warszawa 2002, s. 143. 
4 J. St pniewski, Funkcje informacyjne rachunkowo ci. System rachunkowo ci wspoma-

ganej komputerem, red. I. Dziedziczak, J. St pniewski, Stowarzyszenie Ksi gowych w Polsce, 
Warszawa 1999, s. 7. 
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ciedlaj cej dzia alno  gospodarcz  i sytuacj  maj tkow  jednostki gospodaru-
j cej. Jest ona systemem ujmowania, grupowania, prezentowania i interpreto-
wania wyra anych w pieni dzu oraz zaprezentowanych za pomoc  ró nych 
metod, w tym metody bilansowej, danych o dzia alno ci gospodarczej. Uzyska-
ne w ten sposób wyniki mo na porównywa  wed ug okresów. Przystosowane s
do prowadzenia porówna  mi dzy ró nymi podmiotami. Ogromn  zalet  in-
formacji uzyskiwanej z rachunkowo ci jest jej wykorzystywanie na potrzeby 
mikroekonomiczne i makroekonomiczne. 

Najogólniej sformu owanym celem rachunkowo ci jest przygotowanie 
podstaw informacyjnych do podejmowania decyzji na ró nych szczeblach za-
rz dzania oraz opracowanie informacji zwi zanych z prowadzon  dzia alno ci
gospodarcz . Informacja pochodz ca z rachunkowo ci jest wykorzystywana  
w skalach mikro- i makroekonomicznej. System ten charakteryzuje du e zró -
nicowanie aspektu podmiotowego. W sferze zainteresowa  s  ró ne podmioty, 
których funkcjonowanie zale y od gromadzenia, przetwarzania i udost pniania
informacji o zdarzeniach, procesach i zjawiskach gospodarczych. 

Rachunkowo  jako nauka prze ywa obecnie dynamiczny rozwój. Sprzy-
jaj  temu globalizacja, rozwój zastosowa  informatyki i wiele zjawisk charakte-
rystycznych dla rozwijaj cego si  spo ecze stwa informacyjnego. Ze wzgl du
na cele praktyczne teorii rachunkowo ci przypisuje si  zadania dotycz ce:

– norm prawnych rachunkowo ci – rachunkowo  ma wyja nia  i okre -
la , jak dobiera  normy prawne lub standardy ze wzgl du na okre lone
cele spo eczne i ekonomiczne, 

– systemów rachunkowo ci wskazuj cych, w jaki sposób systemy ra-
chunkowo ci s u  realizacji zada  i wype nianiu funkcji, 

– organizacji kadr i ich rozwoju – jest to pomoc w ustaleniu, jak zespo y
ludzi mog  wp ywa  na jako  informacji, funkcjonowanie systemów 
rachunkowo ci, jakie powinny by  brane pod uwag  zasady etyki. 

Rachunkowo  jest uniwersalnym i elastycznym systemem informacyj-
no-kontrolnym odzwierciedlaj cym przebieg i rezultaty dzia alno ci jednostek 
gospodarczych. O jej uniwersalno ci stanowi  szczególnie mo liwo  jej zasto-
sowania przez ró ne przedmioty gospodarcze, do ró nych typów i rozmiarów 
dzia alno ci, a tak e zdolno  do pe nienia ró norodnych funkcji i realizowania 
zada  szczegó owych, mo liwo ci stosowania ró nych form i technik, dostoso-
wywanie do dzia ania z u yciem ró norodnych rodków przetwarzania infor-
macji. Chocia  w systemach rachunkowo ci poszczególnych krajów wyst puje
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ogromna ró norodno , to wszystkie rozwi zania oparte s  na identycznych 
metodach podstawowych. Cecha uniwersalno ci decyduje wi c o ogromnych 
mo liwo ciach rachunkowo ci. Sprawne i efektywne jej funkcjonowanie jest 
uwarunkowane wykorzystaniem tych mo liwo ci do realizowania postawio-
nych przed ni  zada  i wype niania funkcji.

Elastyczno  rachunkowo ci pozwala na zastosowanie jej w ka dej jednos-
tce gospodarczej bez wzgl du na wielko , a tak e na dobieranie ró nych metod 
i rozwi za  organizacyjnych w zale no ci od potrzeb oraz dostarczanie przez 
ni  informacji o ró nym stopniu szczegó owo ci.

Zakres wykorzystywania cech rachunkowo ci, a tym samym jej walorów, 
jest ró ny. Wyst puje jednak taka prawid owo , i  w miar  rozszerzania 
uprawnie  decyzyjnych jednostek gospodarczych mo liwo ci rachunkowo ci s
coraz lepiej wykorzystywane. Ka da decyzja musi by  oparta na odpowiednim 
rachunku, a ka de dzia anie musi by  racjonalne, bo jednostka gospodarcza jest 
finansowo odpowiedzialna za podejmowane decyzje, ponoszone koszty, osi -
gane przychody i wyniki.  

Rachunkowo  obejmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze wyst puj ce
w jednostce gospodarczej oraz rodki bior ce w nich udzia , a tak e konse-
kwencje zachodz cych zmian. Dzi ki rachunkowo ci mo na dokonywa  pomia-
ru ekonomicznego, a tak e szacowa  warto ci produkowanych wyrobów i us ug
oraz sterowa  wielko ciami ekonomicznymi, utrzymuj c podmiot gospodarczy 
w stanie równowagi ekonomicznej. W rezultacie rachunkowo  obejmuje anali-
z  dzia alno ci gospodarczej i aktywnie uczestniczy w rozwi zywaniu proble-
mów decyzyjnych przedsi biorstwa. Dostarcza informacje ekonomiczne istotne 
dla otoczenia podmiotu gospodarczego, a wi c akcjonariuszy, urz dów pa -
stwowych, instytucji finansowych, banków oraz potencjalnych inwestorów 
(rachunkowo  finansowa). 

W praktyce rachunkowo  wykorzystuje si  przede wszystkim jako ród o
informacji ekonomicznej. Informacja ekonomiczna pozyskiwana na bazie ewi-
dencji gospodarczej, a w szczególno ci ewidencji ksi gowej zajmuj cej si
obserwacj , pomiarem oraz rejestracj rodków, zjawisk i procesów gospodar-
czych stanowi jeden z wa niejszych czynników wspomagaj cych zarz dzanie
podmiotami gospodarczymi.  

Jak s usznie zauwa a St pniewski, historycznie rachunkowo  jest pra-
przodkiem systemów informacyjnych w organizacjach. Dzi  system rachunko-
wo ci wyst puje w przedsi biorstwach jako sk adnik ogólnego systemu infor-
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macyjnego, wyposa onego w rodki techniczne, procedury i przetwarzaj cego
ró nego typu informacje, zwi zane zarówno ze strategi , jak i z dzia alno ci
operacyjn 5.

Zasady prawid owej rachunkowo ci obejmuj  regu y jej prowadzenia, 
gwarantuj ce wiarygodno  i u yteczno  dostarczanych informacji odzwier-
ciedlaj cych sytuacj  maj tkow  i finansow  jednostki gospodarczej, jej wynik 
finansowy i rentowno . Informacje te powinny nie tylko umo liwia  ocen
jednostki, ale tak e stwarza  podstawy efektywnego zarz dzania. St d w ra-
chunkowo ci obowi zuj  zasady, które musz  by  rygorystycznie przestrzega-
ne. Do podstawowych nale :

– zasada kontynuacji dzia alno ci,
– ci g o ci,
– memoria owa,
– ostro no ci (ostro nej wyceny),  
– wy szo ci tre ci nad form ,
– istotno ci,
– periodyzacji. 
Przestrzeganie ich zapewnia realizacj  nadrz dnej zasady rachunkowo ci,

a mianowicie zasady prawdziwego i wiernego obrazu sytuacji jednostki gospo-
darczej. W tym celu prowadzi si  bie c  rejestracj  operacji gospodarczych, co 
gwarantuje rzetelne, prawid owe i kompletne ich uj cie, dokonuje si  zapisów 
w porz dku chronologicznym (wed ug dat) i systematycznym (wed ug kont 
bilansowych i wynikowych) oraz udokumentowuje si  zapisy6. Aby rachunko-
wo  funkcjonowa a w jednostce gospodarczej, opracowuje si  zak adowy plan 
kont, stosownie do potrzeb informacyjnych odbiorców wewn trznych i ze-
wn trznych. Omówione zasady prawid owej rachunkowo ci maj  znaczenie 
praktyczne, a s  regulowane przez przepisy ustawy o rachunkowo ci.

Rachunkowo  obejmuje swym zakresem metody, organizacj , formy  
i technik . Termin technika ma dwa znaczenia. Jedno zwi zane jest ze sposo-
bami dokonywania zapisów w ró nych urz dzeniach ewidencyjnych. Drugie 
odnosi si  do rodków technicznych wspomagaj cych system informacyjny. 
Rachunkowo  pozostaje w cis ych zwi zkach z wieloma innymi dziedzinami. 

                                                          
5 Tam e, s. 8. 
6 T. Kiziukiewicz, Organizacja rachunkowo ci w przedsi biorstwie, PWE, Warszawa 

2002, s. 40. 
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S  to relacje wzajemne. Rachunkowo  korzysta z rezultatów innych dziedzin, 
sama te  wiele wnosi do nich. Ze wzgl du na temat niniejszego artyku u wy-
eksponowany zostanie wp yw rozwoju informatyki i zjawisk z tym zwi zanych 
na rachunkowo . Nale y uwzgl dni  w tym oddzia ywanie w wielu p aszczy-
znach, zarówno naukowej, praktycznej, jak i w zakresie polityki w sferze in-
formacyjnej.  

2. Wp yw zastosowa  informatyki na system rachunkowo ci

Zmiany w rachunkowo ci zachodz  pod wp ywem wielu czynników.  
Z jednej strony s  to czynniki zwi zane z sam  rachunkowo ci , a z drugiej 
zale  od potrzeb informacyjnych zg aszanych przez u ytkowników. Mi dzy 
rachunkowo ci  a jej otoczeniem istniej  relacje tworz ce pewnego rodzaju 
p tl  zwrotn . Z rachunkowo ci kierowane s  sygna y o potrzebie zwi kszenia
wymaga  w zakresie czynników systemu informacyjnego zapewniaj cych sku-
teczniejsze d enie do jej celów, realizacj  zada  i wype nianie funkcji. U yt-
kownicy prowadz  samodzielnie obserwacj  zachodz cych zmian. Dzi ki lep-
szym parametrom systemu informacyjnego doskonalone s  metody, formy, 
organizacja i technika. Rachunkowo  jest systemem charakteryzuj cym si
elastyczno ci , sprzyjaj c  adaptacji do zaistnia ych warunków. Dynamiczny 
rozwój czynników, które wykorzystuje na swoje potrzeby, a zw aszcza technik  
i technologii w sferze informacyjnej, determinuje zmiany w rachunkowo ci.

Jak s usznie zaznaczaj  Dziedziczak i St pniewski, czynnik technologicz-
ny polega na wykorzystaniu nowych technologii przetwarzania informacji jako 
rodka do realizacji nowych zada  rachunkowo ci wynikaj cych z nowych 

regu  zarz dzania7. Przez kilka ostatnich dziesi cioleci istotny wp yw na ra-
chunkowo  wywiera a informatyka. Zapewni a ona doskona e rodki do gro-
madzenia, przetwarzania danych, udost pniania przygotowanych zestawie
informacyjnych. Pod wp ywem oddzia ywania informatyki oraz innych dzie-
dzin zwi zanych z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi obserwuje si
przeobra enia w ró nych sferach rachunkowo ci. Przygotowane zostaj  pod-
stawy do doskonalenia metod, organizacji, form i technik. Dzi ki szybko ci
i rzetelno ci ewidencji danych zapewnia korzystanie z ró nych metod wspoma-
gaj cych wewn trzne i zewn trzne potrzeby informacyjne. Pojawienie si  baz 

                                                          
7 System rachunkowo ci wspomaganej..., s. 129. 
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danych spowodowa o na przyk ad prze om w organizacji rachunkowo ci,
a zw aszcza organizacji procesów i zasobów informacyjnych, a zastosowanie 
ich odbi o si  na przyk ad na organizacji zespo ów kadr.

Wprowadzenie do systemów informacyjnych nowych rozwi za  w zakre-
sie gromadzenia i przesy ania informacji spowodowa o przyspieszenie przep y-
wu strumieni informacyjnych i otworzy o mo liwo ci zdalnej pracy s u bom 
finansowo-ksi gowym. Rozwijana jest w systemie rachunkowo ci komunikacja 
z otoczeniem bli szym i dalszym. U atwiona jest interpretacja informacji i sto-
sowanie ró nych modeli rachunkowo ci.

Nast puje rozwój funkcji aktywniej wspomagaj cych zarz dzanie, a prze-
de wszystkim funkcji informacyjnej i analitycznej. Informatyka coraz cz ciej
zapewnia mo liwo ci realizacji wielu zada  poza siedzib  podmiotu gospo-
darczego prowadz cego rachunkowo . Znacz cy wp yw ma dost p do sieci 
komputerowych. Nie mo na jednak pomija  faktu, i  pojawiaj  si  w tej sytua-
cji nowe wyzwania w zakresie organizacji, bezpiecze stwa i pozyskiwania 
rodków na finansowanie rachunkowo ci.

Z punktu widzenia potrzeb informacyjnych wa n  rol  odgrywa: 
– wiarygodno , szczegó owo  i kompletno  zasobów informacyjnych, 
– powszechno  prowadzenia rachunkowo ci,
– podatno  na integracj  z innymi cz ciami systemu zarz dzania przed-

si biorstwa, post p w normalizacji i standaryzacji, coraz wi kszy udzia
zastosowa  aktywnie wspomagaj cych proces rozwi zywania proble-
mów nast puje dzi ki informacji o przewidywanych ró nymi metodami 
przysz ych stanach, 

– coraz szybszy rozwój zastosowa  informatyki w systemie rachunkowo-
ci jednostek gospodarczych oraz wykorzystywanie integracji w syste-

mie informacyjnym zarz dzania na bazie tych zastosowa 8.
Oddzia ywanie informatyki na rozwój rachunkowo ci doskonale ilustruje 

historia zastosowa  systemów informatycznych w obszarze dzia alno ci pod-
miotów gospodarczych i wzrostu znaczenia organizacji zewn trznych uczestni-
cz cych w procesach informacyjnych zwi zanych z zagadnieniami ksi gowymi, 
finansowymi i kosztowymi.  

                                                          
8 M. Mazur, Zarz dzanie systemami rachunkowo ci w rodowisku informatycznym, „Stu-

dia Informatica” nr 12, Szczecin 2000, s. 108–109. 
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Pierwszy etap polega  na wdra aniu systemów o charakterze ewidencyj-
nym, nazywanych cz sto transakcyjnymi. Zastosowanie nowoczesnych techno-
logii informacyjnych usuwa o g ówne bol czki systemów ewidencyjnych. 
Zmniejszona zosta a pracoch onno  wykonywania prac obrachunkowych, 
zwi kszono wydajno  w zakresie przetwarzania danych, wzbogacono serwis 
informacyjny rachunkowo ci. Spowodowa o to spadek zatrudnienia. Skorzysta-
no z szansy zwi kszenia przekrojów informacyjnych, korzystania ze zbiorów 
informacji pochodz cych z planowania, bud etowania i normalizacji. Wzboga-
cony zosta  te  zbiór form. Pojawi y si  te stosowane w technologii informa-
tycznej, a w tym ró nego typy zbiorów, baz danych, a tak e tak specyficzne 
formy, jak arkusze kalkulacyjne, gdzie zawarte s  dane ród owe i formu y
obliczeniowe.  Pracownicy mog  od tego momentu wi cej czasu po wi ci
zadaniom zwi zanym z funkcjami: informacyjn , analityczn , a nawet spra-
wozdawcz . S u by finansowo-ksi gowe zwi kszaj  swój udzia  w podejmo-
waniu decyzji, zwi ksza si  ich rola w systemie zarz dzania. Pojawi  si  te
wa ny efekt spo eczny okre lany jako zwi kszenie humanizacji pracy. Jedno-
cze nie zadania rachunkowo ci przestawa y by  domen  s u b finanso-
wo-ksi gowych. Proces informacyjny staje si  mo liwy tylko przez zaanga o-
wanie wi kszej liczby specjalistów z zakresu nowoczesnych technologii. Za-
pewniaj  oni nadzór nad rodkami technicznymi, oprogramowaniem i metodami 
oraz technologi  informacyjn .

Rozwój systemów ukierunkowanych na wspomaganie decyzji spowodo-
wa  dalsze zmiany w systemie informacyjnym rachunkowo ci. Pojawi y si
metody i rodki zapewniaj ce rozkwit funkcji analitycznej, gromadzenie wiedzy 
i szerok  integracj  w systemie zarz dzania organizacjami. Efekty zale  od 
specyfiki poszczególnych typów rozwi za .

Systemy informowania kierownictwa zapewniaj  narz dzia do elastyczne-
go przygotowania raportów, dobór zakresu zestawie  do dynamicznie zmienia-
j cych si  potrzeb informacyjnych. Jest to szczególnie korzystne w przypadku 
zmian przepisów reguluj cych funkcjonowanie rachunkowo ci i zmian w sys-
temie zarz dzania. U ytkownicy informacji pochodz cej z rachunkowo ci ko-
rzystaj  przy tym z ró nych udogodnie  w zakresie form ich prezentacji. 
Zwi ksza  si  mo e jednocze nie rzesza u ytkowników, którzy mog  samo-
dzielnie dobiera  sobie zestawienia wynikowe, bez konieczno ci bezpo rednie-
go udzia u s u b ekonomiczno-finansowych zajmuj cych si  ewidencj  i spra-
wozdawczo ci .
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Systemy wspomagania decyzji umo liwiaj  rozszerzenie zakresu metod 
stosowanych w rachunkowo ci, dzi ki wykorzystywaniu wielu modeli. Korzy-
ci odnosi si  dzi ki nowym mo liwo ciom opracowywania bogatych zestawów 

danych. Systemy wspomagania decyzji pozwalaj  na opracowanie ró nych 
wariantów decyzyjnych. S  niezmiernie przydatne w rachunkowo ci zarz dczej.

Dalszy rozwój rachunkowo ci zapewniaj  systemy eksperckie. Podstawo-
w  zalet  jest mo liwo  korzystania z wiedzy wspomagaj cej rozwi zywanie 
problemów. U atwia to funkcjonowanie samego systemu rachunkowo ci,
a przede wszystkim stanowi sprawne narz dzie, które pozwala na wykorzysty-
wanie rachunkowo ci w zarz dzaniu. Odpowiednio zorganizowane gromadze-
nie i udost pnianie wiedzy wspomaga dzia ania z zakresu rachunkowo ci i sys-
tem zarz dzania. Dodatkowym atutem jest mo liwo  komunikacji w j zyku 
naturalnym.  

Stosowanie coraz bardziej zaawansowanych technologii informacyjnych 
powoduje wzrost u yteczno ci rachunkowo ci. Wdra anie systemów wspoma-
gaj cych zarz dzanie i zintegrowanych prowadzi do wzrostu stopnia integracji 
– spójno ci. Umo liwia rozwój komunikacji wewn trznej w podmiotach gospo-
darczych i powi za  z otoczeniem. Wzrasta znacz co grupa u ytkowników 
systemu rachunkowo ci oraz zakres problemów, przy rozwi zywaniu których 
korzysta si  z rachunkowo ci.

Technologie informacyjne staj  si  czynnikiem wymuszaj cym wzajemne 
dopasowania mi dzy ró nymi dziedzinami. W ten sposób jest realizowany  
w bardzo szerokim zakresie proces integracji rachunkowo ci wspomaganej 
informatycznie. Zaobserwowa  mo na przejawy tego zjawiska w ró nych sfe-
rach, pocz wszy od przetwarzania danych, organizacji zasobów informacyj-
nych, poprzez integracj  procedur, metod, a  do integracji zada  zwi zanych  
z ró nymi funkcjami poszczególnych dziedzin w podmiotach gospodarczych. 
Integracja i jej efekty b d  niewielkie, je eli zostan  podj te odpowiednie przy-
gotowania metodologiczne. Rachunkowo  staje si  systemem przyjaznym dla 
licznej grupy u ytkowników, tak e zewn trznych. Uk ady komunikacyjne,  
a w szczególno ci sieci komputerowe, powoduj  otwarcie dost pu dla wielu 
podmiotów. Ma to wiele pozytywnych stron, pojawiaj  si  jednak te  zagro e-
nia, uznawane w spo ecze stwie rozwini tych technologii informacyjnych za 
typowe.  

Ogromny wp yw na wzrost u yteczno ci rachunkowo ci wywar o zasto-
sowanie sieci komputerowych. Ju  w przypadku sieci lokalnych pojawi y si
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nowe mo liwo ci usprawnienia procesu informacyjnego. Zbieranie danych mo-
g o si  odbywa  na przyk ad w miejscach prowadzenia zdarze  i procesów gos-
podarczych. Przesy anie danych, zestawie  wynikowych odbywa si  obecnie 
bardzo szybko. Przygotowanie informacji potrzebnej dla u ytkowników w wie-
lu wypadkach mo e si  odbywa  z ich bezpo rednim udzia em. Ogromny prze-
om spowodowa  Internet. System rachunkowo ci w wielu przypadkach zosta

po czony bezpo rednimi relacjami z systemami informacyjnymi wielu organi-
zacji dzia aj cych w otoczeniu podmiotów gospodarczych. W ten sposób 
usprawniona zosta a komunikacja, przyspieszono przep yw strumieni informa-
cyjnych. Za pomoc  technologii informacyjnych prowadzi si  obecnie ewiden-
cj , przygotowuje sprawozdania i analizy. Internet umo liwi  tak e publikowa-
nie sprawozda  opracowywanych przez rachunkowo . Nie bez znaczenia jest 
zapewnienie dost pu s u bom ekonomiczno-finansowym do bogatego serwisu 
informacyjnego oraz doradztwa. Nowoczesne technologie informacyjne maj
ogromny wk ad w rozwój rachunkowo ci. Pod ich wp ywem rachunkowo
przekszta ci a si  z hermetycznego systemu o charakterze ewidencyjno-kontrol-
nym w instrument stanowi cy ród o informacji dla szerokiej rzeszy podmio-
tów. Odbywa si  to cz sto poprzez publikowanie w Internecie. Efekty pozy-
tywne to jednak nie tylko wynik przemian technologicznych. Sukces zosta
osi gni ty dzi ki splotowi wielu dzia a  w sferze dzia alno ci informacyjnej 
spo ecze stwa. Dostrzec mo na tu wiele prawid owo ci charakterystycznych 
dla procesu kszta towania spo ecze stwa informacyjnego. 

3. Rozwój spo ecze stwa informacyjnego a informatyzacja rachunkowo ci

W literaturze termin spo ecze stwo informacyjne jest szeroko omawiany. 
Goban-Klas i Sienkiewicz definiuj  spo ecze stwo informacyjne, jako takie, 
które nie tylko ma rodki do przetwarzania informacji i komunikacji, lecz  
w którym przetwarzanie informacji jest podstaw  dochodu narodowego i do-
starcza ród a utrzymania wi kszo ci spo ecze stwa9.

                                                          
9 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Spo ecze stwo informacyjne: szanse, zagro enia, wy-

zwania, Wydawnictwo FTP, Kraków 1999, s. 43. 
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Jako cechy charakterystyczne spo ecze stwa informacyjnego wymienia si
mi dzy innymi: 

– wysoki stopie  korzystania z informacji w yciu codziennym przez 
wi kszo  obywateli i organizacji, 

– u ytkowanie jednorodnej lub kompatybilnej technologii informacyjnej 
na u ytek w asny, spo eczny, edukacji i dzia alno ci zawodowej, 

– umiej tno  przekazywania, odbierania, a tak e szybkiej wymiany da-
nych cyfrowych bez wzgl du na odleg o 10.

W nowej fazie rozwoju spo ecze stw informacja determinuje, co charakte-
rystyczne, kierunek i tempo procesów. Przypisuje si  jej priorytetow  rol . Od 
mo liwo ci korzystania z niej zale y sytuacja organizacji i obywateli. Informa-
cja w coraz wi kszym zakresie wp ywa na procesy spo eczne. Du a jej cz
uzyskiwana jest przez dzia alno  w asn  poszczególnych pa stw, organizacji  
i gospodarstw domowych. Sta a si  jednocze nie dobrem dost pnym na rynku. 

Cz owiek zawsze interesowa  si  informacj , jednak dopiero we wspó -
czesnej gospodarce rynkowej sta a si  ona towarem, który ma cen  i mo e by
przedmiotem transakcji kupna-sprzeda y11. Jest to kategoria o specyficznych 
w a ciwo ciach. Informacja jest towarem znacz co odmiennym od towarów 
tradycyjnych: 

– jest zale na od symboli – adna informacja nie mo e podlega  wymia-
nie bez u ycia symboli, 

– daje si  natychmiast przes a ,
– jest zast powalna – informacja zast puje energi  i materi , pieni dze,

prac  ludzk ,
– jest negatropijna, 
– pobudza z o ono ,
– sprzyja porz dkowi,
– sprzyja przewidywalno ci,
– podlega manipulacji12.

                                                          
10 M.N. Konopka, Istota i rozwój spo ecze stwa informacyjnego, w: Spo ecze stwo infor-

macyjne. Istota, rozwój, wyznania, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, 
s. 15. 

11 T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarz dzanie ryzykiem. Uj cie interdyscyplinarne, Difin, War-
szawa 2005, s. 136. 

12 R.K. Curtis, Informacja jako towar, w: Problemy spo ecze stwa informacyjnego,
red.  L.W. Zachera, WSPiZ im. L. Ko mi skiego, Warszawa 1997, s. 153–155. 
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Warunkiem wykorzystania walorów informacji w praktyce spo ecznej jest 
umiej tne rozpoznawanie jej pozytywnych w a ciwo ci i ograniczanie cech 
uwa anych za niepo dane. Korzystanie z informacji sta o si  wyznacznikiem 
nowoczesno ci. Dotyczy to przede wszystkim przedsi biorstw stanowi cych 
podstawowe ogniowo w procesach gospodarczych, których rezultaty stanowi
w istotnej mierze o poziomie rozwoju spo ecze stwa.

Do g ównych cech nowoczesnych firm dzia aj cych w nowej gospodarce 
nale y zaliczy  mi dzy innymi: 

1. Finansowa logika dzia ania firmy jest zdeterminowana wdro eniem no-
wych technologii, które s  g ównym motywem post powania. Niektórzy eko-
nomi ci podkre laj , e mamy do czynienia z tak zwanym podwójnym standar-
dem oceny – wdro enie technologii nast puje wtedy, gdy nie rysuj  si  per-
spektywy osi gni cia zysków przez d ugi okres.

2. Wzrasta rola „czynników” mi kkich, aktywów niematerialnych w osi -
ganiu sukcesu rynkowego firmy. 

3. Internet zwi ksza konkurencyjno  i redukuje bariery wej cia na ry-
nek13.

Procesy i zjawiska charakterystyczne dla spo ecze stwa informacyjnego, 
jak si  uwa a, dokonuj  si  dzi ki rewolucji technologicznej, która postawi a do 
dyspozycji cz owieka rodki gromadzenia, przetwarzania i przesy ania informa-
cji14. Opisane zjawiska charakteryzuj ce przemiany w spo ecze stwie zauwa-
alne s  w ró nych dziedzinach. Dostrzega si  ich wyst powanie równie

w rachunkowo ci.
W szczególno ci dzi ki dost pno ci rozszerza si  zakres wykorzystania 

przez ró ne organizacje i obywateli informacji pochodz cej z systemów ra-
chunkowo ci podmiotów gospodarczych. Informacja z tego ród a wspomaga 
podejmowanie decyzji o inwestycjach kapita owych, zakupach konsumenckich, 
przydatna jest w przygotowaniu agregatów opisuj cych stan gospodarki jako 
ca o ci i jej segmentów, pos uguj  si  ni  podmioty krajowe i zagraniczne. Za-
stosowanie informatyki zapewnia przetwarzanie bardzo du ych zasobów infor-
macji, przekaz informacji mi dzy ró nymi podmiotami, dost p do publikowanej 
informacji. 

                                                          
13 S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kici ska, Kapita  intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2006, s. 26. 
14 T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarz dzanie ryzykiem..., s. 136. 
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Informacja z systemów rachunkowo ci udost pniana jest dzi ki nowoczes-
nym technologiom informatycznym do wykorzystania sektorowi przedsi -
biorstw, administracji gospodarczej, instytucjom administracji publicznej, na 
przyk ad statystycznej, instytucjom nadzoruj cymi rynki finansowe, bankom. 
Korzysta si  z niej tak e w celach edukacyjnych, na przyk ad w realizacji pro-
gramu kszta cenia w szkolnictwie ekonomicznym. Internet w rachunkowo ci
zapewnia dost p do informacji publikowanej przez ró ne podmioty, praktycznie 
z dowolnego miejsca i w przeró nych formach. 

Informacja w systemie rachunkowo ci jest produktem realizacji procesu 
informacyjnego w asnymi rodkami i us ug zlecanych innym podmiotom (out-
sortcingu). Serwis informacyjny rachunkowo ci przygotowywany mo e by
równie  dzi ki zakupieniu informacji od wyspecjalizowanych firm, które dzi ki
dost powi do informacji finansowo-ekonomicznej i informatycznym narz -
dziom przygotowuj  opracowania o szerokim zakresie przedmiotowym i pod-
miotowym.  

Wiele podmiotów udost pnia w sieci zasoby informacyjne i wiedz  po-
trzebn  s u bom finansowo-ksi gowym poprzez serwisy w Internecie. T  drog
komunikuje si  równie  administracja pa stwowa. Udost pnia si  w szczegól-
no ci ród a obowi zuj cego prawa finansowego, z których korzystaj  na przy-
k ad wywiadownie gospodarcze. Firmy informatyczne umo liwiaj  prowadze-
nie rachunkowo ci, udost pniaj c swoj  infrastruktur  informatyczn . Jedynym 
wymogiem jest zorganizowanie dost pu do Internetu s u bie finansowo-ksi go-
wej.

Zastosowania informatyki sta y si  sposobem na dostarczanie wysokiej ja-
ko ci informacji finansowej potrzebnej podmiotom dzia aj cym na dynamicz-
nym i obarczonym du ym ryzykiem rynku. Kolejnym efektem jest istotne 
zwi kszenie aktywów o charakterze niematerialnym. Niezb dne jest odpowied-
nie oprogramowanie. Pojawiaj  ró nego typu bazy danych. W systemach in-
formatycznych gromadzone s  coraz wi ksze zasoby wiedzy. Wiele zasobów 
informacyjnych i wiedzy dzi ki rodkom i metodom informatyki nabiera nowe-
go znaczenia. S  to aktywa, które w gospodarce rynkowej w skuteczny sposób 
mo na spo ytkowa  do wzmocnienia pozycji na rynku i wykorzysta  jako 
czynnik pozwalaj cy uzyska  przewag  nad konkurencj . Przyk adem jest tak 
zwany kapita  ludzki. Nowoczesna technologia wymusza inwestowanie w pra-
cowników. Dzi ki temu mo na utrzymywa  rynkow  pozycj , a nawet j  po-
prawia . Przygotowuje si  jednocze nie podstawy umo liwiaj ce wdra anie
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nowoczesnych metod. A dla firm szkoleniowych pojawia si  szansa inwestowa-
nia w segment us ug przygotowuj cych pracowników do pracy w rodowisku
nowoczesnych technologii.  

Ogromny udzia  w kszta towaniu zmian w rachunkowo ci odegra  do tej 
pory, a w przysz o ci b dzie nadal, Internet. Jego oddzia ywanie ju  zosta o
przedstawione w opracowaniu. Nale y jednak doda , e dalsze przeobra enia
b d  zale ne od zmian w sferze informacyjnej poszczególnych pa stw i instytu-
cji mi dzynarodowych. Na pewno nie bez znaczenia b dzie rozszerzenie zasto-
sowania podpisu elektronicznego do uwierzytelniania transakcji finansowych 
oraz ró nych dokumentów. Jednocze nie wraz z technologi  informatyczn
b dzie si  rozwija  rachunkowo  i inne przedsi wzi cia podejmowane w kraju 
i za granic .

Rozwa ania na temat wp ywu rozwoju zastosowa  informatyki na rachun-
kowo  w kontek cie zjawisk charakterystycznych dla spo ecze stwa informa-
cyjnego powinny stanowi  okazj  do wskazania niezmiernie istotnych czynni-
ków sprzyjaj cych tego typu przemianom spo ecznym. 

Dominuje podej cie, w którym akcentuje si  rol  technologii informacyj-
nych, a zw aszcza Internetu oraz skutki, jaki wyst pi y lub jakich si  oczekuje. 
Wydaje si , e zbyt ma o po wi ca si  miejsca procesom zwi zanym z meto-
dami w sferze informacyjnej, a zw aszcza dba o ci o zapewnienie rozumienia 
informacji przez jak najszersze grono u ytkowników. Konieczne jest przygoto-
wanie warunków do identycznej interpretacji materia ów informacyjnych udo-
st pnianym ró nym odbiorcom. Musi to by  informacja wiarygodna, co z uwagi 
na oddalenie u ytkowników od róde  informacji staje si  trudniejsze do spe -
nienia. Spo ecze stwo informacyjne potrzebuje odpowiednich rozwi za  insty-
tucjonalnych.  

W rachunkowo ci, w ci gu wielu lat pojawi y si  rozwi zania, które obra-
zuj  rozwój zjawisk charakterystycznych dla spo ecze stwa informacyjnego.  
W systemach rachunkowo ci istotne w wietle tego wydaje si :

– zapewnienie porównywalno ci danych i jednakowej interpretacji kate-
gorii ekonomicznych, dzi ki wprowadzaniu krajowych i mi dzynarodowych 
standardów i norm;  

– przyjmowaniu jednolitych za o e  w zakresie organizacji zasobów in-
formacji i wiedzy, na przyk ad wprowadzanie do praktyki jednolitych rozwi -
za  w systemie planu kont, opracowywanie standardów kszta cenia, zakresów 
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kompetencji zawodowych s u b finansowo-ksi gowych i osób zajmuj cych si
audytem;  

– organizowanie instytucji krajowych i mi dzynarodowych nadzoruj -
cych rozwój systemów rachunkowo ci, w tym organizuj cych wspó prac
z w adzami administracyjnymi i gospodarczymi; 

– rozwój samorz dów zawodowych, opracowywanie wymaga  dotycz -
cych ró nych zawodów zwi zanych z rachunkowo ci , organizowanie systemu 
ci g ego dokszta cania kadr, w tym w zakresie nowoczesnych technologii in-
formatycznych;  

– docenianie sfery etyki przejawiaj ce si  w opracowaniach standardów 
zawodowych i kodeksów etyki, których przestrzeganie bywa uwa ane za pod-
stawowy warunek wykonywania zawodu, a jednocze nie staje si  gwarantem 
funkcjonowania systemu informacyjnego i informacji udost pnianej spo ecze -
stwu, zmniejsza te  ryzyko informacyjne w procesach decyzyjnych.  

Sama technologia nie mo e by  uznawana za czynnik wystarczaj cy do 
kszta towania procesów rozwoju dziedziny, tak e informacji. Niezb dne s
odpowiednie przedsi wzi cia o charakterze metodologicznym i organizacyj-
nym. 

Zako czenie 

Rachunkowo  stanowi ciekawy z ró nych wzgl dów przyk ad dziedziny, 
w której badanie zjawisk zwi zanych z zastosowaniem nowoczesnych techno-
logii informacyjnych prowadzi do wniosków, e wiadczy ona o rozwoju spo e-
cze stwa informacyjnego. Wiarygodno  wyników nale y uzna  za wysok .
Podyktowane jest to mo liwo ci  wysnucia wniosków na podstawie badania 
systemu, który wyst puje w bardzo du ej liczbie podmiotów. Przygotowane s
te  odpowiednie rozwi zania instytucjonalne. Wyniki mog  by  adaptowane  
w innych podobnych dziedzinach, co mo e u atwia  kszta towanie warunków 
wykonywania zawodów zwi zanych ze sfer  informacyjn .
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THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY
ON THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING 

Summary

Information technology has had a great impact on the development of information 
systems within various organizations. Financial accounting systems are changing be-
cause of new developments of modern information technologies and the progress  
of information society. The advancements of these changes are drawing attention from 
accounting professionals and socioeconomic institutions.  

The aim of this article is to present the essence of changes in Accounting systems 
under the influence of IT. 

Translated by Marek Mazur 


