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ZDOLNOŚĆ SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI
W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA POTRZEB
INFORMACYJNYCH W REALIZACJI KONCEPCJI
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Streszczenie: W gospodarce rynkowej dużo uwagi poświęca się procesom projektowania,
realizacji i kontroli stawianych przez przedsiębiorstwa celów gospodarczych. Wraz ze wzrostem zainteresowania koncepcją zrównoważonego rozwoju ekonomiści zauważyli, że nie
dysponują odpowiednimi metodami pomiaru jego stopnia czy też efektywności. Możliwe, że
rachunkowość znajdzie rozwiązanie tego problemu. Jednym z kierunków, które mogą istotnie
wspomóc przedsiębiorstwa w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, jest wykorzystanie możliwości, jakie daje funkcja informacyjna rachunkowości. Celem artykułu jest analiza i ocena funkcji informacyjnej rachunkowości do zaspokajania potrzeb informacyjnych
w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: rachunkowość, funkcja informacyjna rachunkowości, zrównoważony rozwój, system, informacja.
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1. Wstęp
W strategii Unii Europejskiej (Europa 20201) artykułuje się potrzebę inteligentnego
rozwoju, czyli działań zmierzających do zwiększenia roli wiedzy i innowacji jako
siły sprawczej przyszłego rozwoju. Oznacza to podniesienie jakości edukacji, zintensyfikowania działalności badawczej, absorbowania i wspierania transferu innowacji oraz wiedzy.
Czym jest zrównoważony rozwój gospodarczy i jaką rolę odgrywa w nim rachunkowość? Czasami pojęcie „zrównoważony rozwój” używane jest zamiennie
z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu [Gabrusewicz 2012]. Jednak ze
względu na zakres tematyczny artykułu wątek ten nie będzie szczegółowo analizowany. Najszerzej przyjęta definicja zrównoważonego rozwoju, jaka do tej pory się
1

http://ec.europa.eu (dostęp: 02.02.2011).
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pojawiła w literaturze ekonomicznej, to koncepcja triple-bottom-line, którą pokrótce
charakteryzują poniżej przedstawione pojęcia:
1) rentowność,
2) odpowiedzialność społeczna,
3) odpowiedzialność za środowisko.
Choć względy środowiskowe najczęściej znajdują się w centrum uwagi wielu
interesariuszy, definicja zrównoważonego rozwoju gospodarczego w triple-bottom-line jest znacznie szerszym pojęciem. Oprócz ochrony środowiska naturalnego i gospodarowania zasobami naturalnymi [Tyburski 2011, s. 50], zrównoważony rozwój
obejmuje również systemy biznesowe, modele zachowań niezbędnych do długoterminowego wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

2. Metodyka badań i przebieg procesu badawczego
W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę piśmiennictwa
i metodę dedukcji. Analizie poddano literaturę z zakresu rachunkowości, szczególnie traktującą na temat podstaw budowy systemu informacyjnego rachunkowości,
jak również z tematyki zrównoważonego rozwoju.
Po przeanalizowaniu literatury sformułowano cel główny artykułu, którym jest
analiza i ocena funkcji informacyjnej rachunkowości do zaspokajania potrzeb informacyjnych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.

3. Znaczenie zrównoważonego rozwoju dla koncepcji zarządzania
Kluczową ideą zrównoważonego rozwoju jest powiązanie między dobrobytem
obecnego pokolenia a dobrobytem przyszłych generacji. Do stworzenia tego powiązania możemy wykorzystać „podejście kapitałowe”, czyli ramy służące do mierzenia zrównoważonego rozwoju, funkcjonujące na zasadzie mówiącej, że utrzymanie
dobrobytu w czasie wymaga zapewnienia, że zastępujemy lub zachowujemy bogactwo w postaci jego różnych składników2.
W obszarze prowadzonych badań w zakresie zrównoważonego rozwoju zauważono, że konieczne jest rozróżnienie pojęć z zakresu ekorozwoju i rozwoju zrównoważonego. Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest pojęciem szerszym niż ekorozwój. Wśród krajowych badaczy tematu jasno w tej sprawie wypowiadają się
T. Borys [1999], G. Zabłocki [2002], S. Czaja [2002], B. Poskrobko [2009, s. 108 i n.],
W. Tyburski [2011, s. 51 i n.]. Przechodząc do dalszych rozważań, należy się zastanowić, czy zrównoważony rozwój można uznać za swoistą koncepcję zarządzania?
Podstawową cechą systemów zarządzania jest rejestracja danych w miejscu
ich powstawania najwcześniej, jak jest to możliwe i w sposób umożliwiający ich
natychmiastowe wykorzystanie przez osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji. Oczywiste jest też to, że takie przyjęcie procesu zarządzania jest czysto teo2

Więcej w: [Gabrusewicz 2012, s. 81-87].
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retyczne, wyidealizowane i praktycznie nie jest możliwe do zastosowania w przedsiębiorstwie, nawet tym najlepiej zarządzanym.
Proces rejestracji i przetwarzania danych przez rachunkowość to jeden z najważniejszych elementów wspomagających zarządzanie. Sprawna rejestracja danych, ich
grupowanie i możliwość szybkiej analizy stały się podstawą sprawnego systemu
zarządzania jednostką. Zastosowanie w rachunkowości nowoczesnych systemów
informatycznych, często skonstruowanych indywidualnie, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb jednostki, to przyszłość i szansa dla wielu przedsiębiorstw.
Indywidualne rozwiązania są jednak niezwykle kosztowne, co niestety nie jest bez
znaczenia w procesie podejmowania decyzji na tak trudnym jak dzisiejszy rynku.
W zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju, której idea została powyżej
zaprezentowana, pozostaje zatem takie zarządzanie jednostką, by mogła ona działać
dalej, rozwijać się i stanowić dla społeczeństwa wsparcie w postaci miejsc pracy,
ochrony środowiska i szeroko rozumianego wspomagania społeczeństwa znajdującego się w otoczeniu.
Aby system zarządzania działał sprawnie, powinien dać odpowiedź na następujące pytania:
–– jakich informacji, kiedy i gdzie potrzebuje?
–– ile kosztuje uzyskanie tych informacji?
–– jakie są priorytety ich uzyskania?
–– jakie są poziomy zarządzania i jakie są zasady agregacji informacji na poszczególnych poziomach i między nimi?
–– jakie są poziomy sprzężeń zwrotnych?
Idąc dalej w rozważaniach, trzeba się zastanowić, jakie cechy posiada zrównoważony rozwój. Są to m.in.:
–– umiarkowanie,
–– stawianie jakości ponad ilość,
–– cele człowieka/przedsiębiorstwa zharmonizowane z możliwościami rozwoju
przyrody [Lachiewicz, Zakrzewska-Bielawska (red.) 2008, s. 55],
–– ochrona środowiska włączona do ogólnych celów i szczegółowych decyzji organizacyjnych, inwestycyjnych przedsiębiorstwa,
–– procesy decyzyjne ingerujące w otoczenie są podejmowane z udziałem społecznym.

4. Rachunkowość i jej funkcja informacyjna
W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej przed rachunkowością stawiane są coraz
to nowe zadania. Aby realizować te zadania, nauka rachunkowości musiała wypracować w swoim zakresie swoiste rozwiązania, których realizację umożliwiają zasady i funkcje. Zdaniem autora, funkcje rachunkowości w pełni oddają indeks zadań,
jakie są realizowane przez osoby zajmujące się rachunkowością w podmiotach gospodarujących.
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Prowadząc badania literaturowe w obszarze rachunkowości i jej funkcji, należy
w pierwszej kolejności przedstawić istniejące definicje rachunkowości.
E. Burzym stwierdza, że rachunkowość to uniwersalny, elastyczny, podmiotowy system informacyjno-kontrolny, zdeterminowany metodą bilansową3, która
jest nierozerwalnie z nim związaną metodą poznawczą, umożliwiającą tworzenie liczbowego obrazu powstania, podziału, i przepływu wartości oraz wynikających stąd rozrachunków między podmiotami gospodarczymi [Burzym 1980, s. 3].
W. Brzezin definiuje rachunkowość jako szczególny system informacyjno-kontrolny
o charakterze retrospektywnym i prospektywnym, który dostosowany jest do celów szeroko pojętego zarządzania finansami podmiotu gospodarczego (organizacji)
[Brzezin 1998, s. 21]. Rachunkowość może być rozumiana jako historyczna ewidencja, lub rachunkowość jako nauka jest ukierunkowana praktycznie, co oznacza,
że jej zadaniem jest mierzenie i prezentacja zmian wartości majątku będącego we
władaniu podmiotu gospodarującego zarówno w skali mikro, jak i makro. Pomiar
ten dokonywany jest, by usprawnić w podmiocie proces decyzyjny [Jarugowa (red.)
1991, s. 13]. Z kolei A. Jaklik i B. Micherda [1997, s. 10] mianem rachunkowości
określają uniwersalny i elastyczny system informacyjno-kontrolny odzwierciedlający dokonania, a także potencjał gospodarczy jednostek. M. Cieślak badał funkcje
i rolę rachunkowości w społeczeństwie. Stwierdza, że rachunkowość to uniwersalny,
światowy język biznesu, prezentujący za pomocą liczb i relacji między nimi stany
majątkowe i finansowe, procesy ekonomiczne i skutki finansowe podjętych decyzji
w jednostkach [Cieślak 2011, s. 263].

Rys. 1. Budowa systemu informacyjnego rachunkowości
Źródło: opracowanie własne.
3

Więcej w [Samelak 2004].
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Rachunkowość w podmiocie gospodarczym pełni niezmiernie ważne funkcje.
Funkcje te z założenia [Foremna-Pilarska, Radawiecka 2009, s. 59] mają się przyczynić do podnoszenia walorów jej przydatności dla odbiorców informacji pochodzących z systemu rachunkowości.
Podobnie jak z definicją rachunkowości, tak i w obszarze jej funkcji wymienianych jest wiele klasyfikacji, jednak najbardziej syntetyczna to ta, która wyodrębnia
funkcje informacyjną, kontrolną i dowodową4.
Podejmując się charakterystyki funkcji informacyjnej rachunkowości, można stwierdzić, że polega ona na dostarczaniu niezbędnych informacji finansowych
do podejmowania decyzji wspomagających zarządzanie. Ma to istotne znaczenie
w dostosowaniu informacji pod względem treści, czasu i stopnia szczegółowości
dla ściśle określonego odbiorcy w ramach wewnętrznych organów jednostki. Do poprawnej realizacji funkcji informacyjnej w podmiocie niezbędny jest odpowiednio
zbudowany, efektywnie działający system informacyjny.

5. Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości
we wspomaganiu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
Rachunkowość finansowa jako obligatoryjny element systemu rachunkowości5
opiera się na zasadach rachunkowości [Gabrusewicz 2010, s. 129-137]. Dzięki tym
zasadom możliwe jest zachowanie stosunkowo jednolitej, wysokiej jakości informacji finansowej niezbędnej do zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Cechy charakteryzujące rachunkowość finansową to [Szczypa 2012, s. 61]:
–– informacje opracowuje się według ściśle regulowanych prawnie zasad dokumentacji, wyceny, ewidencji, sporządzania sprawozdań finansowych,
–– opracowane informacje cechuje dokładność, wiarygodność oraz sprawdzalność,
–– dostarczane informacje dotyczą przeszłości, są jednak ważne dla ustalenia założeń przyszłościowych,
–– informacje dotyczą zdarzeń gospodarczych wyrażonych wartościowo.
W zakresie regulacji polskiej rachunkowości [Ustawa z dnia 29 września 1994 r.
[…] nie ma wskazań dotyczących działalności identyfikowanych z koncepcją zrównoważonego rozwoju [Rekomendacja 2001/453/EC]. To na barkach kadry zarządzającej spoczywa główny ciężar formułowania zapotrzebowania na nie. System
rachunkowości finansowej w obszarze, jaki mu podlega, powinien sprostać temu
zapotrzebowaniu. Istnieje w nim odpowiedni system ewidencji syntetycznej i analitycznej, odpowiedniego sposobu grupowania i rozliczania kosztów działalności, jak
4
Wniosek na podstawie: [Micherda 2001; Foremna-Pilarska, Radawiecka 2009; Hendriksen, van
Breda 2002, s. 45 i n.; Gmytrasiewicz, Karmańska 2002, s. 14-16; Gabrusewicz, Kołaczyk 2005, s. 12;
Gabrusewicz, Samelak 2011, s. 16].
5
System rachunkowości dzielimy na podsystemy: rachunkowość finansowa, rachunek kosztów,
rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa.
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również odpowiednio szczegółowej prezentacji informacji zawartych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego czy wewnętrznych sprawozdaniach
sporządzanych na potrzeby controllingu czy audytu wewnętrznego.
Realizując cel główny artykułu, należy się zastanowić, w jakim obszarze systemu rachunkowości finansowej funkcja informacyjna rachunkowości mogłaby zostać lepiej wykorzystana do wspierania przedsiębiorstw we wspomaganiu koncepcji
zrównoważonego rozwoju.
Informacje, jakie zarządzający mogliby uzyskać z systemu rachunkowości finansowej przedsiębiorstwa, zgrupowane są w dwóch miejscach. Pierwsza grupa
to księgi rachunkowe, na które składają się dziennik księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych oraz
inwentarz. Drugą grupę stanowi sprawozdanie finansowe – bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, cash flow, zestawienie zmian w kapitale (funduszu)
własnym.
Ponadto menedżerowie w ramach procesu zarządzania, na który składa się planowanie, bieżące zarządzanie działalnością i kontrola, mogą na bieżąco poddawać
analizie źródłowe i wtórne dokumenty księgowe czy stosować odpowiednie metody
inwentaryzacji [Małkowska, 2012, s. 11-17], np. ciągłą.
Funkcja informacyjna rachunkowości nie jest, zdaniem autora, dostatecznie
wykorzystywana we wspomaganiu realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Obecnie podejmowane są działania wspomagające działalność ekologiczną z jej wykorzystaniem. Przedsiębiorstwa jednak zostały w pewnym sensie do tego zmuszone,
gdyż z realizacją projektów proekologicznych związane są dotacje pochodzące np.
z Unii Europejskiej. By zapewnić wiarygodność i rzetelność informacji generowanej
z systemu rachunkowości w celu rozliczenia takich projektów, przyjęto, że przedsiębiorstwa je realizujące muszą [Szczypa 2012, s. 66-67]:
–– dokonać odpowiedniego wyboru w zakresie zasad (polityki) rachunkowości
i MSR/MSSF, by zapewnić wysoką jakość informacji sprawozdawczej niezbędnej do kontroli,
–– dokonywać weryfikacji za pomocą wspominanej już inwentaryzacji, stanu aktywów i pasywów powstałych i zaangażowanych w realizację takiego projektu
oraz ich wycenę,
–– sporządzać sprawozdanie końcowe, rozliczające projekt,
–– poddawać badaniu i ogłaszać wspomniane sprawozdanie finansowe, w którym
prezentowane są obciążenia i korzyści z realizacji projektu.
Procesy te w sposób ciągły doprowadzają do zmian w określaniu celów, jak
i sposobów budowania systemów zarządzania.

6. Wnioski
Zaprezentowane powyżej atrybuty rachunkowości finansowej, które stanowią o realizacji przez rachunkowość funkcji informacyjnej, wspomagają w wyraźny sposób
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realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwo. Oczywiste
jest też, że nie są to wszystkie możliwości, jakie daje nam rachunkowość w tym
obszarze.
Rachunkowość finansowa, dzięki swoim cechom i realizowanym funkcjom,
jest w stanie dostarczać menedżerom wielu przydatnych informacji, które mogą oni
wykorzystać w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w strategii
zarządzanych przez siebie jednostek. Pozyskane informacje mogą z powodzeniem
wspomagać komórki controllingu czy audytu wewnętrznego. Wiele jednak zależy
od przygotowania kadry zarządzającej, jej doświadczenia i intuicji, gdyż w pozostałych (poza ekologicznym) obszarach koncepcji zrównoważonego rozwoju praktycznie nie ma odpowiednich wytycznych. Koncepcje pomiaru w zrównoważonym
rozwoju nie doczekały się jeszcze odpowiednio zaawansowanych, efektywnych
i uniwersalnych metod.
Co więcej, musimy pamiętać, że zrównoważony rozwój to proces łączący to,
co stało się w przeszłości, z tym, co robimy teraz, co z kolei wpływa na możliwości
i wyniki w przyszłości (prognozy). Przedsiębiorstwo, które chce wdrażać koncepcję
zrównoważonego rozwoju to takie przedsiębiorstwo, którego cele są zorientowane
na trwałym i nieustannym rozwoju, dzięki któremu możliwe jest budowanie wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli. Możliwe jest to tylko przy zintegrowaniu ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych możliwości zwiększania wartości
w strategii przedsiębiorstwa.
Cel główny artykułu, którym jest analiza i ocena funkcji informacyjnej rachunkowości do zaspokajania potrzeb informacyjnych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, został zrealizowany. Analiza funkcji informacyjnej w realizacji
koncepcji zrównoważonego rozwoju daje podstawę, by stwierdzić, że za jej pomocą można wypracować odpowiednie mechanizmy wspomagające przedsiębiorstwa
w realizacji tej koncepcji.
System rachunkowości w całym swoim zakresie może wspomóc, usprawnić,
ulepszyć lub nawet sam z siebie stać się narzędziem w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.
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THE ABILITY OF THE ACCOUNTING SYSTEM
TO SATISFY INFORMATION NEEDS IN THE CONCEPT
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Summary: In a free market economy a lot of attention is paid to the processes of design,
implementation and control of economic goals posed by the enterprise. With the increasing
interest in the concept of sustainable development economists have noted that they do not
have the appropriate methods for measuring its extent or effectiveness. It is possible, that
accounting will find a solution for this problem. One of the directions that can significantly
assist companies in implementing the concept of sustainable development is to use the opportunities offered by the informational function of accounting. The purpose of this article is to
analyze and evaluate the informational function of accounting to satisfy the information needs
in the implementation of the concept of sustainable development.
Keywords: accounting, informational function of accounting, sustainable development, system, information.
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