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Wprowadzenie
Informatyka wywaráa olbrzymi wpáyw na rozwój systemów informacyjnych róĪnych organizacji. Jej oddziaáywanie na system rachunkowoĞci jest interesującym przedmiotem zainteresowania z punktu widzenia naukowego, ze
wzglĊdów praktycznych, a takĪe podyktowane potrzebami instytucji zajmujących siĊ polityką w sferze rachunkowoĞci i finansów. Czynnikami inspirującymi badania w tym zakresie są miĊdzy innymi rosnące zainteresowanie zastosowaniami nowoczesnych technologii informacyjnych w rachunkowoĞci i potrzeba ksztaátowania warunków korzystnych do rozwoju spoáeczeĔstwa informacyjnego.
Celem artykuáu jest przedstawienie istoty zmian w systemach rachunkowoĞci pod wpáywem IT. PodjĊta bĊdzie takĪe próba wskazania najbardziej charakterystycznych prawidáowoĞci i róĪnych uwarunkowaĔ. Przedstawione zostaną takĪe rozwiązania sprzyjające procesom dostosowawczym w organizacjach,
z uwzglĊdnieniem zagadnieĔ etycznych, a takĪe niektóre skutki spoáeczne.
1. RachunkowoĞü jako system informacyjny
PojĊcie rachunkowoĞü jest bardzo szeroko omawiane w literaturze ekonomicznej. RachunkowoĞü ma dáugą historiĊ. W zaleĪnoĞci od potrzeb róĪnych
uĪytkowników, moĪliwoĞci technicznych przetwarzania informacji zbieranej,
przetwarzanej i dostarczanej podmiotom zainteresowanym stanem majątku,
procesami i zjawiskami gospodarczymi wynika rola, jaką siĊ jej przypisuje.
Zmienia siĊ ona wraz z upáywem czasu i zachodzącymi w gospodarce Ğwiato-
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wej i w poszczególnych krajach przeksztaáceniami. DostĊpne Ĩródáa literaturowe na potrzeby analizy tej problematyki są bardzo obszerne. Analiza porównawcza mogáaby obejmowaü opracowania opublikowane na przestrzeni wielu
lat. Ze wzglĊdu na podjĊty temat naleĪy zwróciü uwagĊ na niektóre aspekty.
Jak podano w Encyklopedii rachunkowoĞci, termin ‘rachunkowoĞü’ jest
pojĊciem wieloznacznym, naleĪy jednak przyjąü, Īe jest to szczególny system
informacyjny, miĊdzynarodowy jĊzyk biznesu (rachunek ekonomiczny polegający na porównywaniu kosztów z efektami) lub system pomiaru dziaáalnoĞci
gospodarczej1. Gáówny nacisk káadzie siĊ w tym ujĊciu na wyodrĊbnienie
w sferze informacyjnej systemu informacyjnego o okreĞlonych wáaĞciwoĞciach.
Naczelnym zadaniem rachunkowoĞci jest opracowanie rzetelnych i wiarygodnych informacji ekonomicznych, umoĪliwiających ocenĊ jednostki gospodarczej oraz stwarzających podstawy efektywnego zarządzania nią2. W wielu wypowiedziach podkreĞla siĊ takĪe znaczenie podejĞcia semantycznego do rachunkowoĞci, w którym najwaĪniejsze są pomiar i prezentacja bogactwa w kategoriach znanych ekonomistom3.
RachunkowoĞü odgrywa waĪną rolĊ w kontroli gospodarczej, jest takĪe
niezbĊdna do sprawnego podejmowania decyzji w szybko zmieniających siĊ
warunkach, a w szczególnoĞci w planowaniu. Jej uĪytecznoĞü wynika z wáaĞciwoĞci systemu i jakoĞci dostarczanej przez niego informacji. Jest to system
charakteryzujący siĊ ciągáoĞcią dziaáania, przygotowaniem informacji w róĪnych przekrojach, dla róĪnych uĪytkowników. Na te zalety zwrócili uwagĊ
miĊdzy innymi Ignacy Dziedziczak i Jerzy StĊpniewski, wedáug których rachunkowoĞü to formalny system ciągáego w czasie obserwowania, identyfikowania, pomiaru, klasyfikowania, rejestrowania i prezentowania transakcji
przedsiĊbiorstw, przeznaczony do dostarczania, po odpowiednim przetworzeniu, informacji umoĪliwiających zaspokojenie domniemanych potrzeb licznych
uĪytkowników4. RachunkowoĞü jest szczególnym rodzajem ewidencji odzwier-
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Encyklopedia rachunkowoĞci, red. M. Gmytrasiewicz, LexisNexis, Warszawa 2005,

s. 639.
2
RachunkowoĞü. Zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych, red. T. Kiziukiewicz, Exspert, Wrocáaw 2000, s. 12.
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E.A. Hendriksen, M.F. van Breda, Teoria rachunkowoĞci, PWN, Warszawa 2002, s. 143.

J. StĊpniewski, Funkcje informacyjne rachunkowoĞci. System rachunkowoĞci wspomaganej komputerem, red. I. Dziedziczak, J. StĊpniewski, Stowarzyszenie KsiĊgowych w Polsce,
Warszawa 1999, s. 7.
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ciedlającej dziaáalnoĞü gospodarczą i sytuacjĊ majątkową jednostki gospodarującej. Jest ona systemem ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyraĪanych w pieniądzu oraz zaprezentowanych za pomocą róĪnych
metod, w tym metody bilansowej, danych o dziaáalnoĞci gospodarczej. Uzyskane w ten sposób wyniki moĪna porównywaü wedáug okresów. Przystosowane są
do prowadzenia porównaĔ miĊdzy róĪnymi podmiotami. Ogromną zaletą informacji uzyskiwanej z rachunkowoĞci jest jej wykorzystywanie na potrzeby
mikroekonomiczne i makroekonomiczne.
Najogólniej sformuáowanym celem rachunkowoĞci jest przygotowanie
podstaw informacyjnych do podejmowania decyzji na róĪnych szczeblach zarządzania oraz opracowanie informacji związanych z prowadzoną dziaáalnoĞcią
gospodarczą. Informacja pochodząca z rachunkowoĞci jest wykorzystywana
w skalach mikro- i makroekonomicznej. System ten charakteryzuje duĪe zróĪnicowanie aspektu podmiotowego. W sferze zainteresowaĔ są róĪne podmioty,
których funkcjonowanie zaleĪy od gromadzenia, przetwarzania i udostĊpniania
informacji o zdarzeniach, procesach i zjawiskach gospodarczych.
RachunkowoĞü jako nauka przeĪywa obecnie dynamiczny rozwój. Sprzyjają temu globalizacja, rozwój zastosowaĔ informatyki i wiele zjawisk charakterystycznych dla rozwijającego siĊ spoáeczeĔstwa informacyjnego. Ze wzglĊdu
na cele praktyczne teorii rachunkowoĞci przypisuje siĊ zadania dotyczące:
– norm prawnych rachunkowoĞci – rachunkowoĞü ma wyjaĞniaü i okreĞlaü, jak dobieraü normy prawne lub standardy ze wzglĊdu na okreĞlone
cele spoáeczne i ekonomiczne,
– systemów rachunkowoĞci wskazujących, w jaki sposób systemy rachunkowoĞci sáuĪą realizacji zadaĔ i wypeánianiu funkcji,
– organizacji kadr i ich rozwoju – jest to pomoc w ustaleniu, jak zespoáy
ludzi mogą wpáywaü na jakoĞü informacji, funkcjonowanie systemów
rachunkowoĞci, jakie powinny byü brane pod uwagĊ zasady etyki.
RachunkowoĞü jest uniwersalnym i elastycznym systemem informacyjno-kontrolnym odzwierciedlającym przebieg i rezultaty dziaáalnoĞci jednostek
gospodarczych. O jej uniwersalnoĞci stanowią szczególnie moĪliwoĞü jej zastosowania przez róĪne przedmioty gospodarcze, do róĪnych typów i rozmiarów
dziaáalnoĞci, a takĪe zdolnoĞü do peánienia róĪnorodnych funkcji i realizowania
zadaĔ szczegóáowych, moĪliwoĞci stosowania róĪnych form i technik, dostosowywanie do dziaáania z uĪyciem róĪnorodnych Ğrodków przetwarzania informacji. ChociaĪ w systemach rachunkowoĞci poszczególnych krajów wystĊpuje
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ogromna róĪnorodnoĞü, to wszystkie rozwiązania oparte są na identycznych
metodach podstawowych. Cecha uniwersalnoĞci decyduje wiĊc o ogromnych
moĪliwoĞciach rachunkowoĞci. Sprawne i efektywne jej funkcjonowanie jest
uwarunkowane wykorzystaniem tych moĪliwoĞci do realizowania postawionych przed nią zadaĔ i wypeániania funkcji.
ElastycznoĞü rachunkowoĞci pozwala na zastosowanie jej w kaĪdej jednostce gospodarczej bez wzglĊdu na wielkoĞü, a takĪe na dobieranie róĪnych metod
i rozwiązaĔ organizacyjnych w zaleĪnoĞci od potrzeb oraz dostarczanie przez
nią informacji o róĪnym stopniu szczegóáowoĞci.
Zakres wykorzystywania cech rachunkowoĞci, a tym samym jej walorów,
jest róĪny. WystĊpuje jednak taka prawidáowoĞü, iĪ w miarĊ rozszerzania
uprawnieĔ decyzyjnych jednostek gospodarczych moĪliwoĞci rachunkowoĞci są
coraz lepiej wykorzystywane. KaĪda decyzja musi byü oparta na odpowiednim
rachunku, a kaĪde dziaáanie musi byü racjonalne, bo jednostka gospodarcza jest
finansowo odpowiedzialna za podejmowane decyzje, ponoszone koszty, osiągane przychody i wyniki.
RachunkowoĞü obejmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze wystĊpujące
w jednostce gospodarczej oraz Ğrodki biorące w nich udziaá, a takĪe konsekwencje zachodzących zmian. DziĊki rachunkowoĞci moĪna dokonywaü pomiaru ekonomicznego, a takĪe szacowaü wartoĞci produkowanych wyrobów i usáug
oraz sterowaü wielkoĞciami ekonomicznymi, utrzymując podmiot gospodarczy
w stanie równowagi ekonomicznej. W rezultacie rachunkowoĞü obejmuje analizĊ dziaáalnoĞci gospodarczej i aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych przedsiĊbiorstwa. Dostarcza informacje ekonomiczne istotne
dla otoczenia podmiotu gospodarczego, a wiĊc akcjonariuszy, urzĊdów paĔstwowych, instytucji finansowych, banków oraz potencjalnych inwestorów
(rachunkowoĞü finansowa).
W praktyce rachunkowoĞü wykorzystuje siĊ przede wszystkim jako Ĩródáo
informacji ekonomicznej. Informacja ekonomiczna pozyskiwana na bazie ewidencji gospodarczej, a w szczególnoĞci ewidencji ksiĊgowej zajmującej siĊ
obserwacją, pomiarem oraz rejestracją Ğrodków, zjawisk i procesów gospodarczych stanowi jeden z waĪniejszych czynników wspomagających zarządzanie
podmiotami gospodarczymi.
Jak sáusznie zauwaĪa StĊpniewski, historycznie rachunkowoĞü jest praprzodkiem systemów informacyjnych w organizacjach. DziĞ system rachunkowoĞci wystĊpuje w przedsiĊbiorstwach jako skáadnik ogólnego systemu infor-
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macyjnego, wyposaĪonego w Ğrodki techniczne, procedury i przetwarzającego
róĪnego typu informacje, związane zarówno ze strategią, jak i z dziaáalnoĞcią
operacyjną5.
Zasady prawidáowej rachunkowoĞci obejmują reguáy jej prowadzenia,
gwarantujące wiarygodnoĞü i uĪytecznoĞü dostarczanych informacji odzwierciedlających sytuacjĊ majątkową i finansową jednostki gospodarczej, jej wynik
finansowy i rentownoĞü. Informacje te powinny nie tylko umoĪliwiaü ocenĊ
jednostki, ale takĪe stwarzaü podstawy efektywnego zarządzania. Stąd w rachunkowoĞci obowiązują zasady, które muszą byü rygorystycznie przestrzegane. Do podstawowych naleĪą:
– zasada kontynuacji dziaáalnoĞci,
– ciągáoĞci,
– memoriaáowa,
– ostroĪnoĞci (ostroĪnej wyceny),
– wyĪszoĞci treĞci nad formą,
– istotnoĞci,
– periodyzacji.
Przestrzeganie ich zapewnia realizacjĊ nadrzĊdnej zasady rachunkowoĞci,
a mianowicie zasady prawdziwego i wiernego obrazu sytuacji jednostki gospodarczej. W tym celu prowadzi siĊ bieĪącą rejestracjĊ operacji gospodarczych, co
gwarantuje rzetelne, prawidáowe i kompletne ich ujĊcie, dokonuje siĊ zapisów
w porządku chronologicznym (wedáug dat) i systematycznym (wedáug kont
bilansowych i wynikowych) oraz udokumentowuje siĊ zapisy6. Aby rachunkowoĞü funkcjonowaáa w jednostce gospodarczej, opracowuje siĊ zakáadowy plan
kont, stosownie do potrzeb informacyjnych odbiorców wewnĊtrznych i zewnĊtrznych. Omówione zasady prawidáowej rachunkowoĞci mają znaczenie
praktyczne, a są regulowane przez przepisy ustawy o rachunkowoĞci.
RachunkowoĞü obejmuje swym zakresem metody, organizacjĊ, formy
i technikĊ. Termin technika ma dwa znaczenia. Jedno związane jest ze sposobami dokonywania zapisów w róĪnych urządzeniach ewidencyjnych. Drugie
odnosi siĊ do Ğrodków technicznych wspomagających system informacyjny.
RachunkowoĞü pozostaje w Ğcisáych związkach z wieloma innymi dziedzinami.

5
6

TamĪe, s. 8.

T. Kiziukiewicz, Organizacja rachunkowoĞci w przedsiĊbiorstwie, PWE, Warszawa
2002, s. 40.
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Są to relacje wzajemne. RachunkowoĞü korzysta z rezultatów innych dziedzin,
sama teĪ wiele wnosi do nich. Ze wzglĊdu na temat niniejszego artykuáu wyeksponowany zostanie wpáyw rozwoju informatyki i zjawisk z tym związanych
na rachunkowoĞü. NaleĪy uwzglĊdniü w tym oddziaáywanie w wielu páaszczyznach, zarówno naukowej, praktycznej, jak i w zakresie polityki w sferze informacyjnej.
2. Wpáyw zastosowaĔ informatyki na system rachunkowoĞci
Zmiany w rachunkowoĞci zachodzą pod wpáywem wielu czynników.
Z jednej strony są to czynniki związane z samą rachunkowoĞcią, a z drugiej
zaleĪą od potrzeb informacyjnych zgáaszanych przez uĪytkowników. MiĊdzy
rachunkowoĞcią a jej otoczeniem istnieją relacje tworzące pewnego rodzaju
pĊtlĊ zwrotną. Z rachunkowoĞci kierowane są sygnaáy o potrzebie zwiĊkszenia
wymagaĔ w zakresie czynników systemu informacyjnego zapewniających skuteczniejsze dąĪenie do jej celów, realizacjĊ zadaĔ i wypeánianie funkcji. UĪytkownicy prowadzą samodzielnie obserwacjĊ zachodzących zmian. DziĊki lepszym parametrom systemu informacyjnego doskonalone są metody, formy,
organizacja i technika. RachunkowoĞü jest systemem charakteryzującym siĊ
elastycznoĞcią, sprzyjającą adaptacji do zaistniaáych warunków. Dynamiczny
rozwój czynników, które wykorzystuje na swoje potrzeby, a zwáaszcza technik
i technologii w sferze informacyjnej, determinuje zmiany w rachunkowoĞci.
Jak sáusznie zaznaczają Dziedziczak i StĊpniewski, czynnik technologiczny polega na wykorzystaniu nowych technologii przetwarzania informacji jako
Ğrodka do realizacji nowych zadaĔ rachunkowoĞci wynikających z nowych
reguá zarządzania7. Przez kilka ostatnich dziesiĊcioleci istotny wpáyw na rachunkowoĞü wywieraáa informatyka. Zapewniáa ona doskonaáe Ğrodki do gromadzenia, przetwarzania danych, udostĊpniania przygotowanych zestawieĔ
informacyjnych. Pod wpáywem oddziaáywania informatyki oraz innych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi obserwuje siĊ
przeobraĪenia w róĪnych sferach rachunkowoĞci. Przygotowane zostają podstawy do doskonalenia metod, organizacji, form i technik. DziĊki szybkoĞci
i rzetelnoĞci ewidencji danych zapewnia korzystanie z róĪnych metod wspomagających wewnĊtrzne i zewnĊtrzne potrzeby informacyjne. Pojawienie siĊ baz
7

System rachunkowoĞci wspomaganej..., s. 129.
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danych spowodowaáo na przykáad przeáom w organizacji rachunkowoĞci,
a zwáaszcza organizacji procesów i zasobów informacyjnych, a zastosowanie
ich odbiáo siĊ na przykáad na organizacji zespoáów kadr.
Wprowadzenie do systemów informacyjnych nowych rozwiązaĔ w zakresie gromadzenia i przesyáania informacji spowodowaáo przyspieszenie przepáywu strumieni informacyjnych i otworzyáo moĪliwoĞci zdalnej pracy sáuĪbom
finansowo-ksiĊgowym. Rozwijana jest w systemie rachunkowoĞci komunikacja
z otoczeniem bliĪszym i dalszym. Uáatwiona jest interpretacja informacji i stosowanie róĪnych modeli rachunkowoĞci.
NastĊpuje rozwój funkcji aktywniej wspomagających zarządzanie, a przede wszystkim funkcji informacyjnej i analitycznej. Informatyka coraz czĊĞciej
zapewnia moĪliwoĞci realizacji wielu zadaĔ poza siedzibą podmiotu gospodarczego prowadzącego rachunkowoĞü. Znaczący wpáyw ma dostĊp do sieci
komputerowych. Nie moĪna jednak pomijaü faktu, iĪ pojawiają siĊ w tej sytuacji nowe wyzwania w zakresie organizacji, bezpieczeĔstwa i pozyskiwania
Ğrodków na finansowanie rachunkowoĞci.
Z punktu widzenia potrzeb informacyjnych waĪną rolĊ odgrywa:
– wiarygodnoĞü, szczegóáowoĞü i kompletnoĞü zasobów informacyjnych,
– powszechnoĞü prowadzenia rachunkowoĞci,
– podatnoĞü na integracjĊ z innymi czĊĞciami systemu zarządzania przedsiĊbiorstwa, postĊp w normalizacji i standaryzacji, coraz wiĊkszy udziaá
zastosowaĔ aktywnie wspomagających proces rozwiązywania problemów nastĊpuje dziĊki informacji o przewidywanych róĪnymi metodami
przyszáych stanach,
– coraz szybszy rozwój zastosowaĔ informatyki w systemie rachunkowoĞci jednostek gospodarczych oraz wykorzystywanie integracji w systemie informacyjnym zarządzania na bazie tych zastosowaĔ8.
Oddziaáywanie informatyki na rozwój rachunkowoĞci doskonale ilustruje
historia zastosowaĔ systemów informatycznych w obszarze dziaáalnoĞci podmiotów gospodarczych i wzrostu znaczenia organizacji zewnĊtrznych uczestniczących w procesach informacyjnych związanych z zagadnieniami ksiĊgowymi,
finansowymi i kosztowymi.

8

M. Mazur, Zarządzanie systemami rachunkowoĞci w Ğrodowisku informatycznym, „Studia Informatica” nr 12, Szczecin 2000, s. 108–109.
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Pierwszy etap polegaá na wdraĪaniu systemów o charakterze ewidencyjnym, nazywanych czĊsto transakcyjnymi. Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych usuwaáo gáówne bolączki systemów ewidencyjnych.
Zmniejszona zostaáa pracocháonnoĞü wykonywania prac obrachunkowych,
zwiĊkszono wydajnoĞü w zakresie przetwarzania danych, wzbogacono serwis
informacyjny rachunkowoĞci. Spowodowaáo to spadek zatrudnienia. Skorzystano z szansy zwiĊkszenia przekrojów informacyjnych, korzystania ze zbiorów
informacji pochodzących z planowania, budĪetowania i normalizacji. Wzbogacony zostaá teĪ zbiór form. Pojawiáy siĊ te stosowane w technologii informatycznej, a w tym róĪnego typy zbiorów, baz danych, a takĪe tak specyficzne
formy, jak arkusze kalkulacyjne, gdzie zawarte są dane Ĩródáowe i formuáy
obliczeniowe. Pracownicy mogą od tego momentu wiĊcej czasu poĞwiĊciü
zadaniom związanym z funkcjami: informacyjną, analityczną, a nawet sprawozdawczą. SáuĪby finansowo-ksiĊgowe zwiĊkszają swój udziaá w podejmowaniu decyzji, zwiĊksza siĊ ich rola w systemie zarządzania. Pojawiá siĊ teĪ
waĪny efekt spoáeczny okreĞlany jako zwiĊkszenie humanizacji pracy. JednoczeĞnie zadania rachunkowoĞci przestawaáy byü domeną sáuĪb finansowo-ksiĊgowych. Proces informacyjny staje siĊ moĪliwy tylko przez zaangaĪowanie wiĊkszej liczby specjalistów z zakresu nowoczesnych technologii. Zapewniają oni nadzór nad Ğrodkami technicznymi, oprogramowaniem i metodami
oraz technologią informacyjną.
Rozwój systemów ukierunkowanych na wspomaganie decyzji spowodowaá dalsze zmiany w systemie informacyjnym rachunkowoĞci. Pojawiáy siĊ
metody i Ğrodki zapewniające rozkwit funkcji analitycznej, gromadzenie wiedzy
i szeroką integracjĊ w systemie zarządzania organizacjami. Efekty zaleĪą od
specyfiki poszczególnych typów rozwiązaĔ.
Systemy informowania kierownictwa zapewniają narzĊdzia do elastycznego przygotowania raportów, dobór zakresu zestawieĔ do dynamicznie zmieniających siĊ potrzeb informacyjnych. Jest to szczególnie korzystne w przypadku
zmian przepisów regulujących funkcjonowanie rachunkowoĞci i zmian w systemie zarządzania. UĪytkownicy informacji pochodzącej z rachunkowoĞci korzystają przy tym z róĪnych udogodnieĔ w zakresie form ich prezentacji.
ZwiĊkszaü siĊ moĪe jednoczeĞnie rzesza uĪytkowników, którzy mogą samodzielnie dobieraü sobie zestawienia wynikowe, bez koniecznoĞci bezpoĞredniego udziaáu sáuĪb ekonomiczno-finansowych zajmujących siĊ ewidencją i sprawozdawczoĞcią.
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Systemy wspomagania decyzji umoĪliwiają rozszerzenie zakresu metod
stosowanych w rachunkowoĞci, dziĊki wykorzystywaniu wielu modeli. KorzyĞci odnosi siĊ dziĊki nowym moĪliwoĞciom opracowywania bogatych zestawów
danych. Systemy wspomagania decyzji pozwalają na opracowanie róĪnych
wariantów decyzyjnych. Są niezmiernie przydatne w rachunkowoĞci zarządczej.
Dalszy rozwój rachunkowoĞci zapewniają systemy eksperckie. Podstawową zaletą jest moĪliwoĞü korzystania z wiedzy wspomagającej rozwiązywanie
problemów. Uáatwia to funkcjonowanie samego systemu rachunkowoĞci,
a przede wszystkim stanowi sprawne narzĊdzie, które pozwala na wykorzystywanie rachunkowoĞci w zarządzaniu. Odpowiednio zorganizowane gromadzenie i udostĊpnianie wiedzy wspomaga dziaáania z zakresu rachunkowoĞci i system zarządzania. Dodatkowym atutem jest moĪliwoĞü komunikacji w jĊzyku
naturalnym.
Stosowanie coraz bardziej zaawansowanych technologii informacyjnych
powoduje wzrost uĪytecznoĞci rachunkowoĞci. WdraĪanie systemów wspomagających zarządzanie i zintegrowanych prowadzi do wzrostu stopnia integracji
– spójnoĞci. UmoĪliwia rozwój komunikacji wewnĊtrznej w podmiotach gospodarczych i powiązaĔ z otoczeniem. Wzrasta znacząco grupa uĪytkowników
systemu rachunkowoĞci oraz zakres problemów, przy rozwiązywaniu których
korzysta siĊ z rachunkowoĞci.
Technologie informacyjne stają siĊ czynnikiem wymuszającym wzajemne
dopasowania miĊdzy róĪnymi dziedzinami. W ten sposób jest realizowany
w bardzo szerokim zakresie proces integracji rachunkowoĞci wspomaganej
informatycznie. Zaobserwowaü moĪna przejawy tego zjawiska w róĪnych sferach, począwszy od przetwarzania danych, organizacji zasobów informacyjnych, poprzez integracjĊ procedur, metod, aĪ do integracji zadaĔ związanych
z róĪnymi funkcjami poszczególnych dziedzin w podmiotach gospodarczych.
Integracja i jej efekty bĊdą niewielkie, jeĪeli zostaną podjĊte odpowiednie przygotowania metodologiczne. RachunkowoĞü staje siĊ systemem przyjaznym dla
licznej grupy uĪytkowników, takĪe zewnĊtrznych. Ukáady komunikacyjne,
a w szczególnoĞci sieci komputerowe, powodują otwarcie dostĊpu dla wielu
podmiotów. Ma to wiele pozytywnych stron, pojawiają siĊ jednak teĪ zagroĪenia, uznawane w spoáeczeĔstwie rozwiniĊtych technologii informacyjnych za
typowe.
Ogromny wpáyw na wzrost uĪytecznoĞci rachunkowoĞci wywaráo zastosowanie sieci komputerowych. JuĪ w przypadku sieci lokalnych pojawiáy siĊ
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nowe moĪliwoĞci usprawnienia procesu informacyjnego. Zbieranie danych mogáo siĊ odbywaü na przykáad w miejscach prowadzenia zdarzeĔ i procesów gospodarczych. Przesyáanie danych, zestawieĔ wynikowych odbywa siĊ obecnie
bardzo szybko. Przygotowanie informacji potrzebnej dla uĪytkowników w wielu wypadkach moĪe siĊ odbywaü z ich bezpoĞrednim udziaáem. Ogromny przeáom spowodowaá Internet. System rachunkowoĞci w wielu przypadkach zostaá
poáączony bezpoĞrednimi relacjami z systemami informacyjnymi wielu organizacji dziaáających w otoczeniu podmiotów gospodarczych. W ten sposób
usprawniona zostaáa komunikacja, przyspieszono przepáyw strumieni informacyjnych. Za pomocą technologii informacyjnych prowadzi siĊ obecnie ewidencjĊ, przygotowuje sprawozdania i analizy. Internet umoĪliwiá takĪe publikowanie sprawozdaĔ opracowywanych przez rachunkowoĞü. Nie bez znaczenia jest
zapewnienie dostĊpu sáuĪbom ekonomiczno-finansowym do bogatego serwisu
informacyjnego oraz doradztwa. Nowoczesne technologie informacyjne mają
ogromny wkáad w rozwój rachunkowoĞci. Pod ich wpáywem rachunkowoĞü
przeksztaáciáa siĊ z hermetycznego systemu o charakterze ewidencyjno-kontrolnym w instrument stanowiący Ĩródáo informacji dla szerokiej rzeszy podmiotów. Odbywa siĊ to czĊsto poprzez publikowanie w Internecie. Efekty pozytywne to jednak nie tylko wynik przemian technologicznych. Sukces zostaá
osiągniĊty dziĊki splotowi wielu dziaáaĔ w sferze dziaáalnoĞci informacyjnej
spoáeczeĔstwa. Dostrzec moĪna tu wiele prawidáowoĞci charakterystycznych
dla procesu ksztaátowania spoáeczeĔstwa informacyjnego.
3. Rozwój spoáeczeĔstwa informacyjnego a informatyzacja rachunkowoĞci
W literaturze termin spoáeczeĔstwo informacyjne jest szeroko omawiany.
Goban-Klas i Sienkiewicz definiują spoáeczeĔstwo informacyjne, jako takie,
które nie tylko ma Ğrodki do przetwarzania informacji i komunikacji, lecz
w którym przetwarzanie informacji jest podstawą dochodu narodowego i dostarcza Ĩródáa utrzymania wiĊkszoĞci spoáeczeĔstwa9.

9

T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, SpoáeczeĔstwo informacyjne: szanse, zagroĪenia, wyzwania, Wydawnictwo FTP, Kraków 1999, s. 43.
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Jako cechy charakterystyczne spoáeczeĔstwa informacyjnego wymienia siĊ
miĊdzy innymi:
– wysoki stopieĔ korzystania z informacji w Īyciu codziennym przez
wiĊkszoĞü obywateli i organizacji,
– uĪytkowanie jednorodnej lub kompatybilnej technologii informacyjnej
na uĪytek wáasny, spoáeczny, edukacji i dziaáalnoĞci zawodowej,
– umiejĊtnoĞü przekazywania, odbierania, a takĪe szybkiej wymiany danych cyfrowych bez wzglĊdu na odlegáoĞü10.
W nowej fazie rozwoju spoáeczeĔstw informacja determinuje, co charakterystyczne, kierunek i tempo procesów. Przypisuje siĊ jej priorytetową rolĊ. Od
moĪliwoĞci korzystania z niej zaleĪy sytuacja organizacji i obywateli. Informacja w coraz wiĊkszym zakresie wpáywa na procesy spoáeczne. DuĪa jej czĊĞü
uzyskiwana jest przez dziaáalnoĞü wáasną poszczególnych paĔstw, organizacji
i gospodarstw domowych. Staáa siĊ jednoczeĞnie dobrem dostĊpnym na rynku.
Czáowiek zawsze interesowaá siĊ informacją, jednak dopiero we wspóáczesnej gospodarce rynkowej staáa siĊ ona towarem, który ma cenĊ i moĪe byü
przedmiotem transakcji kupna-sprzedaĪy11. Jest to kategoria o specyficznych
wáaĞciwoĞciach. Informacja jest towarem znacząco odmiennym od towarów
tradycyjnych:
– jest zaleĪna od symboli – Īadna informacja nie moĪe podlegaü wymianie bez uĪycia symboli,
– daje siĊ natychmiast przesáaü,
– jest zastĊpowalna – informacja zastĊpuje energiĊ i materiĊ, pieniądze,
pracĊ ludzką,
– jest negatropijna,
– pobudza záoĪonoĞü,
– sprzyja porządkowi,
– sprzyja przewidywalnoĞci,
– podlega manipulacji12.

10

M.N. Konopka, Istota i rozwój spoáeczeĔstwa informacyjnego, w: SpoáeczeĔstwo informacyjne. Istota, rozwój, wyznania, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006,
s. 15.
11

T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. UjĊcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2005, s. 136.
12

R.K. Curtis, Informacja jako towar, w: Problemy spoáeczeĔstwa informacyjnego,
red. L.W. Zachera, WSPiZ im. L. KoĨmiĔskiego, Warszawa 1997, s. 153–155.
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Warunkiem wykorzystania walorów informacji w praktyce spoáecznej jest
umiejĊtne rozpoznawanie jej pozytywnych wáaĞciwoĞci i ograniczanie cech
uwaĪanych za niepoĪądane. Korzystanie z informacji staáo siĊ wyznacznikiem
nowoczesnoĞci. Dotyczy to przede wszystkim przedsiĊbiorstw stanowiących
podstawowe ogniowo w procesach gospodarczych, których rezultaty stanowią
w istotnej mierze o poziomie rozwoju spoáeczeĔstwa.
Do gáównych cech nowoczesnych firm dziaáających w nowej gospodarce
naleĪy zaliczyü miĊdzy innymi:
1. Finansowa logika dziaáania firmy jest zdeterminowana wdroĪeniem nowych technologii, które są gáównym motywem postĊpowania. Niektórzy ekonomiĞci podkreĞlają, Īe mamy do czynienia z tak zwanym podwójnym standardem oceny – wdroĪenie technologii nastĊpuje wtedy, gdy nie rysują siĊ perspektywy osiągniĊcia zysków przez dáugi okres.
2. Wzrasta rola „czynników” miĊkkich, aktywów niematerialnych w osiąganiu sukcesu rynkowego firmy.
3. Internet zwiĊksza konkurencyjnoĞü i redukuje bariery wejĞcia na rynek13.
Procesy i zjawiska charakterystyczne dla spoáeczeĔstwa informacyjnego,
jak siĊ uwaĪa, dokonują siĊ dziĊki rewolucji technologicznej, która postawiáa do
dyspozycji czáowieka Ğrodki gromadzenia, przetwarzania i przesyáania informacji14. Opisane zjawiska charakteryzujące przemiany w spoáeczeĔstwie zauwaĪalne są w róĪnych dziedzinach. Dostrzega siĊ ich wystĊpowanie równieĪ
w rachunkowoĞci.
W szczególnoĞci dziĊki dostĊpnoĞci rozszerza siĊ zakres wykorzystania
przez róĪne organizacje i obywateli informacji pochodzącej z systemów rachunkowoĞci podmiotów gospodarczych. Informacja z tego Ĩródáa wspomaga
podejmowanie decyzji o inwestycjach kapitaáowych, zakupach konsumenckich,
przydatna jest w przygotowaniu agregatów opisujących stan gospodarki jako
caáoĞci i jej segmentów, posáugują siĊ nią podmioty krajowe i zagraniczne. Zastosowanie informatyki zapewnia przetwarzanie bardzo duĪych zasobów informacji, przekaz informacji miĊdzy róĪnymi podmiotami, dostĊp do publikowanej
informacji.

13
S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. KiciĔska, Kapitaá intelektualny, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2006, s. 26.
14

T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem..., s. 136.
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Informacja z systemów rachunkowoĞci udostĊpniana jest dziĊki nowoczesnym technologiom informatycznym do wykorzystania sektorowi przedsiĊbiorstw, administracji gospodarczej, instytucjom administracji publicznej, na
przykáad statystycznej, instytucjom nadzorującymi rynki finansowe, bankom.
Korzysta siĊ z niej takĪe w celach edukacyjnych, na przykáad w realizacji programu ksztaácenia w szkolnictwie ekonomicznym. Internet w rachunkowoĞci
zapewnia dostĊp do informacji publikowanej przez róĪne podmioty, praktycznie
z dowolnego miejsca i w przeróĪnych formach.
Informacja w systemie rachunkowoĞci jest produktem realizacji procesu
informacyjnego wáasnymi Ğrodkami i usáug zlecanych innym podmiotom (outsortcingu). Serwis informacyjny rachunkowoĞci przygotowywany moĪe byü
równieĪ dziĊki zakupieniu informacji od wyspecjalizowanych firm, które dziĊki
dostĊpowi do informacji finansowo-ekonomicznej i informatycznym narzĊdziom przygotowują opracowania o szerokim zakresie przedmiotowym i podmiotowym.
Wiele podmiotów udostĊpnia w sieci zasoby informacyjne i wiedzĊ potrzebną sáuĪbom finansowo-ksiĊgowym poprzez serwisy w Internecie. Tą drogą
komunikuje siĊ równieĪ administracja paĔstwowa. UdostĊpnia siĊ w szczególnoĞci Ĩródáa obowiązującego prawa finansowego, z których korzystają na przykáad wywiadownie gospodarcze. Firmy informatyczne umoĪliwiają prowadzenie rachunkowoĞci, udostĊpniając swoją infrastrukturĊ informatyczną. Jedynym
wymogiem jest zorganizowanie dostĊpu do Internetu sáuĪbie finansowo-ksiĊgowej.
Zastosowania informatyki staáy siĊ sposobem na dostarczanie wysokiej jakoĞci informacji finansowej potrzebnej podmiotom dziaáającym na dynamicznym i obarczonym duĪym ryzykiem rynku. Kolejnym efektem jest istotne
zwiĊkszenie aktywów o charakterze niematerialnym. NiezbĊdne jest odpowiednie oprogramowanie. Pojawiają róĪnego typu bazy danych. W systemach informatycznych gromadzone są coraz wiĊksze zasoby wiedzy. Wiele zasobów
informacyjnych i wiedzy dziĊki Ğrodkom i metodom informatyki nabiera nowego znaczenia. Są to aktywa, które w gospodarce rynkowej w skuteczny sposób
moĪna spoĪytkowaü do wzmocnienia pozycji na rynku i wykorzystaü jako
czynnik pozwalający uzyskaü przewagĊ nad konkurencją. Przykáadem jest tak
zwany kapitaá ludzki. Nowoczesna technologia wymusza inwestowanie w pracowników. DziĊki temu moĪna utrzymywaü rynkową pozycjĊ, a nawet ją poprawiaü. Przygotowuje siĊ jednoczeĞnie podstawy umoĪliwiające wdraĪanie
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nowoczesnych metod. A dla firm szkoleniowych pojawia siĊ szansa inwestowania w segment usáug przygotowujących pracowników do pracy w Ğrodowisku
nowoczesnych technologii.
Ogromny udziaá w ksztaátowaniu zmian w rachunkowoĞci odegraá do tej
pory, a w przyszáoĞci bĊdzie nadal, Internet. Jego oddziaáywanie juĪ zostaáo
przedstawione w opracowaniu. NaleĪy jednak dodaü, Īe dalsze przeobraĪenia
bĊdą zaleĪne od zmian w sferze informacyjnej poszczególnych paĔstw i instytucji miĊdzynarodowych. Na pewno nie bez znaczenia bĊdzie rozszerzenie zastosowania podpisu elektronicznego do uwierzytelniania transakcji finansowych
oraz róĪnych dokumentów. JednoczeĞnie wraz z technologią informatyczną
bĊdzie siĊ rozwijaü rachunkowoĞü i inne przedsiĊwziĊcia podejmowane w kraju
i za granicą.
RozwaĪania na temat wpáywu rozwoju zastosowaĔ informatyki na rachunkowoĞü w kontekĞcie zjawisk charakterystycznych dla spoáeczeĔstwa informacyjnego powinny stanowiü okazjĊ do wskazania niezmiernie istotnych czynników sprzyjających tego typu przemianom spoáecznym.
Dominuje podejĞcie, w którym akcentuje siĊ rolĊ technologii informacyjnych, a zwáaszcza Internetu oraz skutki, jaki wystąpiáy lub jakich siĊ oczekuje.
Wydaje siĊ, Īe zbyt maáo poĞwiĊca siĊ miejsca procesom związanym z metodami w sferze informacyjnej, a zwáaszcza dbaáoĞci o zapewnienie rozumienia
informacji przez jak najszersze grono uĪytkowników. Konieczne jest przygotowanie warunków do identycznej interpretacji materiaáów informacyjnych udostĊpnianym róĪnym odbiorcom. Musi to byü informacja wiarygodna, co z uwagi
na oddalenie uĪytkowników od Ĩródeá informacji staje siĊ trudniejsze do speánienia. SpoáeczeĔstwo informacyjne potrzebuje odpowiednich rozwiązaĔ instytucjonalnych.
W rachunkowoĞci, w ciągu wielu lat pojawiáy siĊ rozwiązania, które obrazują rozwój zjawisk charakterystycznych dla spoáeczeĔstwa informacyjnego.
W systemach rachunkowoĞci istotne w Ğwietle tego wydaje siĊ:
– zapewnienie porównywalnoĞci danych i jednakowej interpretacji kategorii ekonomicznych, dziĊki wprowadzaniu krajowych i miĊdzynarodowych
standardów i norm;
– przyjmowaniu jednolitych zaáoĪeĔ w zakresie organizacji zasobów informacji i wiedzy, na przykáad wprowadzanie do praktyki jednolitych rozwiązaĔ w systemie planu kont, opracowywanie standardów ksztaácenia, zakresów
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kompetencji zawodowych sáuĪb finansowo-ksiĊgowych i osób zajmujących siĊ
audytem;
– organizowanie instytucji krajowych i miĊdzynarodowych nadzorujących rozwój systemów rachunkowoĞci, w tym organizujących wspóápracĊ
z wáadzami administracyjnymi i gospodarczymi;
– rozwój samorządów zawodowych, opracowywanie wymagaĔ dotyczących róĪnych zawodów związanych z rachunkowoĞcią, organizowanie systemu
ciągáego doksztaácania kadr, w tym w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych;
– docenianie sfery etyki przejawiające siĊ w opracowaniach standardów
zawodowych i kodeksów etyki, których przestrzeganie bywa uwaĪane za podstawowy warunek wykonywania zawodu, a jednoczeĞnie staje siĊ gwarantem
funkcjonowania systemu informacyjnego i informacji udostĊpnianej spoáeczeĔstwu, zmniejsza teĪ ryzyko informacyjne w procesach decyzyjnych.
Sama technologia nie moĪe byü uznawana za czynnik wystarczający do
ksztaátowania procesów rozwoju dziedziny, takĪe informacji. NiezbĊdne są
odpowiednie przedsiĊwziĊcia o charakterze metodologicznym i organizacyjnym.
ZakoĔczenie
RachunkowoĞü stanowi ciekawy z róĪnych wzglĊdów przykáad dziedziny,
w której badanie zjawisk związanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych prowadzi do wniosków, Īe Ğwiadczy ona o rozwoju spoáeczeĔstwa informacyjnego. WiarygodnoĞü wyników naleĪy uznaü za wysoką.
Podyktowane jest to moĪliwoĞcią wysnucia wniosków na podstawie badania
systemu, który wystĊpuje w bardzo duĪej liczbie podmiotów. Przygotowane są
teĪ odpowiednie rozwiązania instytucjonalne. Wyniki mogą byü adaptowane
w innych podobnych dziedzinach, co moĪe uáatwiaü ksztaátowanie warunków
wykonywania zawodów związanych ze sferą informacyjną.
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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 because 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

