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Rachunkow ość i finanse w trzecim tysiącleciu nie m ogą efektywnie funkcjonować w 
konkurencyjnym  środowisku i zaspokajać zróżnicow ane oraz zm ienne w  czasie i 
przestrzeni preferencje oraz potrzeby użytkowników informacji bez zastosowania 
nowoczesnych, zintegrow anych, sieciowych system ów inform acyjnych o zasiągu 
krajowym i globalnym  (międzynarodowym ).

W praktyce w ystępuje duże rozproszenie i ograniczona dostępność danych 
księgowych charakteryzujących zasoby organizacji macierzystej i organizacji 
kooperujących z innych branż, w spółuczestniczących w realizacji procesów  danej 
organizacji.. Poprawa tej sytuacji jest m ożliwa poprzez tw orzenie grup wspólnych 
interesów i organizacji w irtualnych, współpracujących w sieci. Tym  sposobem  łańcuch 
wartości integrujący zazwyczaj jedną organizację, je s t zastępow any siecią wartości, 
integrującą w szystkich partnerów uczestniczących w obsłudze klienta (integracja 
zewnętrzna). T w orzą się nowe relacje gospodarcze a sieć globalna, jako  przejaw  
najnowocześniejszej infrastruktury inform atycznej, zwana też infostradą, zm ienia sposób 
funkcjonow ania zarówno podm iotów biznesowych, jak  i klientów i nabywców.

Skutecznym i narzędziami poprawy w ykorzystania zasobów w organizacjach, 
wypróbowanym i w krajach zachodnich są  globalne i lokalne sieciowe system y 
inform acyjne klasy ERP (Enterprise Resource Planning) w spółpracujące z systemami 
CRM (Client Relalionship M anagement) oraz SCM (Supply Chain M anagem ent), 
Internet, Intranet, i rynki elektroniczne funkcjonujące dzięki elektronicznej wymianie 
danych. Rozwój tych system ów w powiązaniu z GIS sprzyja wzrostowi konkurencyjności 
polskich produktów, nabywanych coraz częściej przez nabywców zagranicznych. Dalszy 
rozwój gospodarki polskiej będzie również zależał od stwarzania warunków  sprzyjających 
poszerzaniu i efektyw niejszem u wykorzystywaniu zasobów krajowych i zagranicznych. 
Jednak pom yślna realizacja tych zam ierzeń wymaga reengineeringu dotychczasowych 
procesów gospodarczych i finansowych oraz wprowadzenia na znacznie szerszą skalę 
gospodarki cyfrowej (obsługa klientów i łańcucha logistycznego, bankow ość i sprzedaż 
elektroniczna, co z kolei je s t uzależnione od efektywnego wykorzystania technologii 
informacji (TI) w postaci zintegrowanej.

K onieczność osiągania przewagi konkurencyjnej przez polskie organizacje i 
zw iększania konkurencyjności polskich produktów na rynku krajowym i na rynkach 
zagranicznych wym usiło sform ułowanie (przy udziale ekspertów zagranicznych) i 
realizację strategii rozwoju gospodarki polskiej. Konieczne są  jednak dalsze 
przeobrażenia, polegające nie tyle na zm ianie formy własności i struktur organizacyjnych, 
ile na wdrażaniu nowych sposobów funkcjonowania organizacji i ich obsługi finansowej. 
Reengineering w polskiej gospodarce, ściśle pow iązany z realizacją przyjętej strategii jej 
rozwoju, nie ma szans powodzenia bez powszechnych zastosowań TI w sposób 
zintegrowany. Spełnienie tego warunku determ inuje szybką i w łaściw ą obsługę klientów, 
sprawne reagowanie na zm ieniające się ich potrzeby oraz zapew nienie przyjaznych 
rozwiązań dla obsługi tej infrastruktury.

Autorzy niniejszej m onografii podjęli próbę stworzenia pomostu pom iędzy ujęciami 
teoretycznym i i m etodycznym i oraz najnow szą technologią inform acji a praktyką 
tworzenia, w drażania i eksploatacji zintegrowanych system ów inform atycznych, a 
zw łaszcza ich kluczowych modułów, które służą obsłudze rachunkowości i procesów 
finansowych. W wielu wypowiedziach przedstawiono w łaściwe, wzorcowe podejście do 
spójnego traktowania inform atyzacji system ów zarządzania i system ów inform acyjnych, 
poprzedzone reengineeringiem  procesów finansowych i rozważeniem  m ożliwości
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zlecania ich obsługi na zew nątrz organizacji (outsourcing). Zaprezentowano też nowe 
spojrzenie na eksploracją danych księgowych, ich sprawdzalność i audyt księgowy a także 
w łaściwe ich zabezpieczenie przed niepowołanym i użytkownikam i. W reszcie, 
zam ieszczono opis najnowszych zm ian w Ustawie Rachunkowości, zw łaszcza w części 
dotyczącej rachunkowości inform atycznej. Jeśli m onografia ta zainspiruje badaczy do 
dalszych, pogłębionych badań a praktyków  do w ykorzystania jej w usprawnianiu 
procesów finansowych organizacji i form ułowania prawidłowej strategii ich 
inform atyzacji, wówczas cel jej opracowania i opublikowania zostanie chociażby 
częściowo osiągnięty.

Redaktorzy naukowi w yrażają głęboką wdzięczność i uznanie w szystkim  Autorom  
niniejszej monografii za ich trud w zaprezentow aniu swoich uogólnień i nierzadko 
oryginalnych propozycji, będących następstwem  wielu żm udnych i trudnych badań oraz 
doświadczeń interdyscyplinarnych.

A utorzy i redaktorzy będą wdzięczni na w szelkie uwagi dotyczące poglądów 
zawartych w niniejszej publikacji.

Bernard F. Kubiak

Gdańsk, kwiecień 2002-04-07
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SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELIGENCE 
W USPRAWNIANIU ZARZĄDZANIA I BIZNESU

Bernard F. Kubiak 
Antoni Korow icki 

U n iw ersyte t Gdański

S treszczenie: w artykule om ówiono wpływ system ów klasy Business 
Intelligence na uspraw nienie zarządzania biznesem, proces ich budowy oraz 
narzędzia inteligentne wspom agające te działania. Podkreślono znaczenie 
predefiniowania potrzeb inform acyjnych wszystkich szczebli zarządzania 
oraz zawartości informacyjnej raportów m ających zaspokajać ich 
oczekiwania i nie uświadom ione jeszcze potrzeby decyzyjne.

1. Wprowadzenie

Powodzenie w spółczesnego biznesu jest zdeterminowane dostępnością i 
odpowiednim  przystosowaniem  zasobu inform acyjnego do potrzeb decyzyjnych 
organizacji. Teoria i praktyka zgodnie potwierdza, iż biznes rozpoczyna się od informacji 
i kończy się na inform acji [7]. Co więcej, nowe rozwiązania biznesowe i innowacje nie 
zależą ju ż  od miejsca i czasu, ponieważ pojawiają się spontanicznie i są  rezultatem  
nakładających się inform acji [8]. Informacja warunkuje praw idłow e sform ułowanie i 
realizację strategii biznesu. Tym  sam ym  inform acja je s t postrzegana jako zasób 
strategiczny, dlatego musi być kojarzona ze strategią organizacji i strategią informatyzacji 
organizacji przy zastosow aniu podejścia strategicznego. Zasoby inform acyjne - podobnie 
jak pozostałe zasoby organizacji (zasoby rzeczowe, finansowe i intelektualne) - m uszą 
być w łaściwie pozyskiw ane, grom adzone, przetwarzane i udostępniane we właściwym 
czasie i formie upoważnionym  jej użytkownikom. Spełnienie tych postulatów  wymaga 
sprawnego zarządzania tymi zasobami. Uznanymi i coraz powszechniej stosowanymi 
systemami zarządzania inform acją w  organizacji są rozwiązania znane jako  system y klasy 
Business Intelligence Systems, w skrócie BI, a wśród nich system BusinessObjects [11].

W arunkiem  zastosow ania tych rozw iązań i technologii jest dostęp do odpowiednich 
danych, konieczność ich agregacji i transform acji, w wyniku czego pow stają informacje. 
Z kolei inform acje stanow ią podstaw ę podejm ow ania decyzji, których realizacja powinna 
zwiększać wartość dodaną organizacji oraz zadowolenie i zasobność jej klientów. W 
praktyce obserw uje się  jednak  znaczne rozproszenie danych w ystępujących w różnych 
systemach transakcyjnych, nie zawsze zintegrow anych wewnątrz organizacji i z jej 
otoczeniem poprzez zastosow anie Internetu (dla e-Biznesu). Kontekst ten rodzi pytanie, 
jak  m enedżerowie powinni pozyskiwać w iedzę o procesach biznesow ych zachodzących w 
danej organizacji w celu skutecznego oddziaływania na ich przebieg i efektywność 
ekonom iczną? D oświadczenie wskazuje, iż potrzebna jest konsolidacja danych 
elementarnych z eksploatowanych w danej organizacji system ów transakcyjnych, 
odpowiednie ich przetw arzanie i poddanie dalszem u opracowaniu poprzez zastosowanie 
metod inteligentnej eksploracji (ang. data ntining).
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2. Pojęcie, funkcje i zadania Systemów Business Intelligence

System y klasy Business Intelligence służą w yszukiwaniu danych z różnych źródeł 
(najczęściej z hurtowni danych i Internetu) i ich przetw arzaniu w celu uzyskiw ania 
informacji decyzyjnej dla użytkowników wszystkich szczebli zarządzania. BI m ogą 
funkcjonować jako  system y niezależne i pozyskiwać dane pośrednio z system ów 
transakcyjnych (nierzadko jeszcze nie zintegrowanych w niektórych organizacjach), 
systemów zintegrowanych klasy ERP w spółpracujących z system am i SCM  (Supply Chain 
M anagement) i CRM  (Client Relationship M anagem ent) lub stanow ić elem ent składow y 
ERP i pobierać dane bezpośrednio z tego systemu.

System y BI w spom agają decydentów, ponieważ dostarczają im zagregowanej 
informacji po uprzednim inteligentnym  określeniu ich potrzeb inform acyjnych za pom ocą 
innego systemu z rodziny BI, znanego jako  BusinessObjects (BO). System BO zaw iera z 
kolei narzędzia reprezentacji danych, które zam ieniają niezrozum iałe dla użytkowników 
nazwy tablic i kolumn występujące w bazach danych na pow szechnie stosowane i 
zrozum iałe dla nich pojęcia biznesowe. System y BO są rów nież nieodzow ne w 
m odyfikowaniu zawartości zbiorów dostępnych danych biznesowych, które nie spełniają 
oczekiwań decydentów. Dlatego wdrożenie i udostępnianie za pom ocą system u BO 
zestawów danych źródłowych do tworzenia raportów  powinno w yprzedzać projektowanie 
hurtowni danych, czyli podstawowego -  obok Internetu -źródła danych i inform acji dla 
potrzeb decyzyjnych. W ynika stąd, iż podstawowym  zadaniem  system ów BI i BO jest 
określanie i agregacja niezbędnych danych rozproszonych w różnych źródłach, nie 
przystosowanych jeszcze do podejm ow ania decyzji, późniejsze ich przetw arzanie w 
w ieloprzekrojowe inform acje dostępne w czasie rzeczyw istym , a tym sam ym  przydatne 
zarówno w określaniu trendów, jak i podejm ow aniu bieżących i przyszłych decyzji na 
różnych szczeblach hierarchii decyzyjnej organizacji. System y te w w arunkach dostępu 
do Internetu (zwłaszcza e-biznesu) um ożliw iają leż segm entowanie danych a przy 
zastosowaniu elem entów sztucznej inteligencji -  uczenie się zadawania pytań i 
przeprowadzania wielowym iarowej analizy za pom ocą narzędzi klasy OLAP (ang. O n
line Analitical Processing), a więc z coraz m niejszym  udziałem człowieka. Stąd bierze się 
przekonanie, iż system y BO należy kojarzyć ze strategią zadaw ania pytań, na które m ają 
odpowiadać, a tym sam ym  określaniem  przyszłych potrzeb inform acyjnych ich 
potencjalnych użytkowników.

Systemy BI w spom agają decydentów, dlatego należą do klasy system ów 
w spom agania decyzji (SW D) i służą analizie trendów oraz łączeniu wyników  tych analiz, 
dostarczając odpowiedzi na trudne pytania w konwencji „co -  je ś li” (ang. what -  if). 
Natom iast inform acja dostarczana przez system y BI ułatwia uzyskiwanie odpowiedzi na 
pytania typu „co się dzieje” i „co będzie się działo”, w przeciw ieństw ie do system ów 
zarządzania w iedzą (w których dom inują dane jakościow e, nie kw antytatyw ne), które 
dostarczają narzędzi poznawczych do określania ,ja k  to się dzieje” [3], Tym  sposobem  
system y BI um ożliw iają definiowanie pytań, na które m ają odpowiadać przyszłym  ich 
użytkownikom, zwykle jeszcze nie uświadam iających sobie, a tym sam ym  nie będących 
w stanie sprecyzować swoich potrzeb inform acyjnych. Jednakże zapotrzebow anie na 
systemy BI zależy nie tyle od nieuświadom onych potrzeb inform acyjnych ich 
użytkowników, ile od strategicznego podejścia do zastosowań technologii inform acji, a 
zwłaszcza strategii wykorzystania Internetu przez organizację, planowania je j przyszłych 
działań w zakresie pozyskiwania nowych rynków i klientów  oraz oferowanych 
produktów, a następnie m onitorowania i audytu wyników tych działań przy zastosow aniu
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rachunku kosztów działań i controllingu. Stąd wzrastające znaczenie tej form y rachunku 
kosztów i modułu controllingu, który staje się obowiązującym  fragm entem  
zintegrowanego systemu inform atycznego klasy ERP. W opinii twórców i dostawców 
system ów BI najlepszym  m iernikiem  efektywności ich wdrożenia i eksploatacji jest 
w zrost wartości giełdowej danej organizacji, a w przypadku wdrożenia CSM i CRM -  
wartości organizacji dla akcjonariuszy i dla niej samej, co jest równoznaczne z 
uwzględnieniem efektu biznesowego, czyli realizacji strategii i pom iaru efektów  tych 
dokonań. Nie należy jednak  zapominać, iż opracowywanie i w drażanie system ów BI jest 
zaledwie początkowym  etapem tworzenia i użytkowania bazy wiedzy, uwzględniającym  
klasyfikację decyzji, ofert i wzorów negocjacji [2], [3], [9]. Dopiero w iedza ekspertowa 
zastosowana w zarządzaniu organizacją, kierow aniu działalnością jej zespołów  ludzkich i 
procesach decyzyjnych tych zespołów um ożliw ia wyciąganie wniosków z określonych 
sytuacji na podstawie różnych przesłanek (zbiór faktów, warunki początkowe w m odelu 
dynam icznym opis sytuacji i in.). Tym niemniej warto najpierw  prześledzić proces 
tworzenia i wdrażania system ów BI.

3. Proces tworzenia systemów BI

Proces tw orzenia system u BI obejm uje następujące etapy:

1. pozyskiw anie wiedzy z Internetu i z dokum entów źródłowych, 
zaew idencjonow anych w różnych system ach transakcyjnych 
eksploatowanych w danej organizacji, a następnie importowanej do hurtowni 
danych,

2. budowa modelu danych dostosowanego do specyfiki danej organizacji i jej 
projektu inform atycznego,

3. opracowanie kryteriów  wyboru metod i technik implementacji hurtowni 
danych.

4. w ybór narzędzi wspom agających proces wielokryterialnej analizy danych,

5. tworzenie oprogram ow ania aplikacyjnego [6],

Pozyskiwanie wiedzy z dokum entów  umożliwia analizę i ocenę przebiegu zdarzeń, 
czynności i procesów realizowanych w danej organizacji. Konieczna je st jednak agregacja 
danych zawartych w poszczególnych dokum entach, aby m ożna było ocenić przebieg 
danej transakcji, czynności i działania poszczególnych pracowników, zdefiniować i 
prześledzić trendy, opisać podział rynku i pozycję organizacji względem  konkurentów. 
Klasyczne system y przetw arzania transakcyjnego nie gwarantują sprawnej obsługi tych 
prac analitycznych, poniew aż nie zapew niają specyficznych struktur danych 
elem entarnych ani dostatecznej mocy obliczeniowej dla przetwarzania dużej ich ilości, nie 
spełniają też specyficznych w ym agań systemowych i technologicznych.

W arunki te spełnia hurtownia danych, której utworzenie należy poprzedzić 
wdrożeniem  i zastosow aniem  rozwiązań z rodziny systemów BI, ściśle mówiąc systemów 
i narzędzi BusinessObjeets. System y i narzędzia te um ożliw iają predefiniowanie oraz
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m odyfikowanie zakresu i zawartości danych biznesowych do tw orzenia raportów, 
niezbędnych dla zaspokojenia przyszłych potrzeb inform acyjnych potencjalnych 
decydentów w szystkich szczebli zarządzania. Dotyczy to szczególnie m enedżerów 
poziomu operacyjnego, których udział stale wzrasta na skutek wdrażania elastycznych 
struktur organizacyjnych i nowoczesnych stylów zarządzania (kom pleksowe zarządzanie 
jakością, zarządzanie procesowe, Just in Time i in.). Predefiniow anie, m odyfikacja i 
w stępna analiza danych i inform acji niezbędnych dla tworzenia raportów  wym aganych 
przez m enedżerów różnych szczebli zarządzania z jednej strony um ożliw ia precyzyjne 
określanie oczekiwanego, często jeszcze nic do końca uświadom ionego zakresu i treści 
inform acyjnych potrzeb zarządzania, z drugiej zaś w m iarę pełny zakres potrzeb 
inform acyjnych, jaki użytkownicy końcowi zam ierzają i m uszą analizować. 
W ykorzystanie system ów i narzędzi predefiniowania potrzeb inform acyjnych i zawartości 
raportów dla potrzeb decyzyjnych a pośrednio założeń w stępnych do utw orzenia i 
późniejszego w ykorzystywania hurtowni danych staje się tym w ażniejsze, że dane 
elem entarne, jak również dane powstające w toku koniecznej ich agregacji, zapisane w 
hurtowni lub składnicy danych, nie są dostatecznie zsynchronizow ane z danym i system ów 
klasy On-line Transaction Processing (OLTP), ponieważ podlegają aktualizacji okresowej 
(stałe odstępy czasu) a nie bieżącej (w czasie rzeczywistym ). System relacyjnych baz 
danych przechow uje dane aktualne, nie nadm iarowe (znorm alizowane), natom iast 
hurtownia danych jest m iejscem  grom adzenia danych nadm iarow ych w postaci 
nieznorm alizowanej, co jednak istotnie przyspiesza czynności analityczne i tworzenie 
raportów [6]. H urtownia danych, podobnie jak  BusinessObjecls, um ożliw ia integrację 
danych elem entarnych (źródłowych) dzięki utworzeniu jednolitej bazy sem antycznej, 
obejmującej definicje nazw, miar, obiektów i atrybutów obiektów [4], [10],

4. Projekt przepływu informacji do hurtowni danych i projekt jej struktury

Uwzględniając założenia dotychczas przedstaw ione m ożna opracować model 
przepływu danych z różnych źródeł do hurtowni i projekt jej struktury. Model przepływu 
danych do hurtowni obejmuje cztery następujące warstwy: w arstw ę danych źródłowych 
(dane archiwalne, dane z systemów transakcyjnych i dane zew nętrzne, np. z Internetu), 
warstwę hurtowni danych (dane zam ieszczane w centralnej hurtowni danych lub 
składnicach danych), warstwę aplikacji analitycznych (narzędzia typu Data M ining, 
narzędzia m odelowania matem atycznego, system y sztucznej inteligencji, w tym  sieci 
neuronowe i system y ekspertowe i in.), w arstw ę prezentacji (m. in. aplikacje zaw ierające 
interfejsy graficzne i in.).

Projekt struktury hurtowni danych, z uwzględnieniem  zasad m odelu gw iaździstego, 
zawiera tablice faktów (dane ilościowe charakteryzujące przedm iot i przebieg działalności 
organizacji) i tablice w ym iarów  (dane opisowe odzw ierciedlające przedm iot działalności 
organizacji, np. rynek, klient produkt, czas i in.). Każdy projekt hurtowni danych [4], [11] 
musi uwzględniać orientację na przedm iot (dane operacyjne dotyczące obiektu badań, np. 
klient, produkt, rynek m uszą być składowane w w ydzielonym  obszarze pam ięci 
dyskowej), integrację danych (dla ustalenia standardów nazw  i wartości, rozw iązania 
problem ów niezgodności w reprezentacji danych, połączenia w spólnych wartości, 
wykrycia danych tożsam ych z różnych źródeł pochodzenia i in.) oraz niezm ienność 
danych w czasie (dane wprowadza się do hurtowni w określonych odstępach czasu, 
natomiast nowe dane lub zm iany danych już istniejących są dopisywane).
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Generalnie projektowanie hurtowni danych, poza predefiniowaniem  raportów, 
wymaga określenia obiektu lub grupy obiektów  będących przedm iotem  przyszłej analizy, 
specyfikacji obszarów  selekcji danych, metod integracji i agregacji danych elem entarnych 
przejmowanych z system ów transakcyjnych i innych źródeł.

5. Narzędzia inteligentnej eksploracji danych i wielowymiarowa ich analiza

System y BI nie tylko zapew niają integracją i agregacją danych pozyskiwanych z 
rozproszonych zasobów, ale również ich w ielowym iarow ą analizę i inteligentną 
eksploracją. W ym aga to opracowania i stosowania metod inteligentnej eksploracji dużych 
zbiorów danych a także ustalania istotnych powiązań i zależności miądzy badanymi 
obiektami a operacjam i i procesami biznesowymi. Funkcje te spełniają czynności analizy 
Data M ining [1], [5], pozyskiwania wiedzy za pom ocą metod statystycznych (np. system 
Statistica Enterprise zawierający zintegrowany pakiet narzędzi wspom agających 
statystyczną analizą danych i dalsze ich przetwarzanie z wykorzystaniem  technologii sieci 
neuronowych) i ekonom etrycznych. metod sztucznej inteligencji (sieci neuronowe, 
algorytmy genetyczne), system ów hybrydowych i systemów ekspertowych.

Z kolei w ielow ym iarow ą analizą danych w czasie rzeczywistym zapew niają narzędzia 
klasy On-Line Analitical Processing (OLAP) zintegrowane coraz częściej z eksploatacją 
oprogram owania narzędziowego (aplikacje biurowe typu arkusz kalkulacyjny MS Excel i 
in.). Ich interaktywne zastosow anie znacząco w spom aga również tworzenie raportów 
według kryteriów (wym iarów) zdefiniowanych przez użytkownika końcowego oraz 
optym alizację przeszukiw ania dużych zbiorów  danych poprzez autom atyczne 
generowanie zapytań języka SQL. Efekt w ielowym iarowych analiz danych w postaci 
w ieloprzekrojowych raportów  może być rów nież publikowany w Internecie dzięki 
wykorzystaniu warstwy oprogram owania serw er W W W  (np. Internet Information Server) 
oraz standardowej przeglądarki (np. MA Internet Explorer).

6. Systemy ekspertowe i systemy hybrydowe

Najszersze zastosow anie w rozwiązywaniu złożonych i trudnych problem ów 
decyzyjnych znalazły system y ekspertowe (SE). Ich praktyczne wykorzystanie polega na 
porównaniu sytuacji bieżącej ze zgrom adzoną i usystem atyzow aną w iedzą ekspertów 
(zapisaną w bazie w iedzy) na tem at problem u o zbliżonych sym ptom ach, który wystąpił 
w przeszłości oraz w nioskow anie na tej podstawie o możliwościach jego rozwiązania. 
Funkcjonowanie SE polega zatem „..na realizacji procesu wnioskowania, który w świetle 
znanych faktów prowadzi do potw ierdzenia postawionych hipotez, czy wyprowadzenia 
nowych konkluzji. Proces te je s t uw iarygodniany wyjaśnieniam i ilustrującym i...” [12]. 
Warto podkreślić, że poza porów nyw aniem  sytuacji badanej do wzorcowej, zawartej w 
bazach wiedzy. SE um ożliw iają wnioskowanie w warunkach częściowej niepewności, 
niekompletności informacji za pom ocą m etody współczynników pewności (CF), metod 
probabilistycznych i logik rozm ytych. W ielką zaletą SE jest możliwość uzyskiwania 
ekspertyz o w ysokim  poziom ie m erytorycznym, poprzez zastosowanie jasnych i 
zrozumiałych zasad. System atyczna obniżka cen SE stwarza realne możliwości ich 
stosowania rów nież w system ach klasy ERP.
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System y hybrydowe (SH) dzięki połączeniu różnych dziedzin sztucznej inteligencji 
(sieci neuronowe, algorytm y genetyczne, SE) stw arzają m ożliwości wzm ocnienia 
potencjału system u inform atycznego zarządzania, nieosiągalnego za pom ocą wybranej 
metody postępow ania w rozwiązywaniu niejednorodnych, złożonych problem ów. 
Zastosowania SH w ym agają przetw arzania dużej ilości danych cyfrowych, trudnych do 
opisania precyzyjnym  modelem analitycznym. Trudności pow stają rów nież w dokładnym  
opisie związków przyczynow o-skutkow ych, m ożliwych do zapisu w postaci reguł w bazie 
wiedzy SE. Pom im o tych ograniczeń w praktyce istnieje ju ż  wiele jaw nie wyrażonych 
reguł ekonom icznych o charakterze ogólnym  i szczegółowym , które ułatw iają 
zastosowanie SH [12].

Przykładem  pozytywnego zastosowania SH na rynku krajow ym  je s t system 
Intelligent System for Financial Analysis (ISAF). System ten zaw iera takie m oduły jak: 
pobieranie i przechowywanie danych, interpretacja danych oraz prezentacja inform acji. Z 
kolei baza wiedzy składa się z takich ich źródeł zorientowanych tem atycznie jak  ocena 
płynności finansowej, ocena rentowności, ocena zarządzania kapitałam i, łączna ocena 
w arunków finansowych, ocena pozycji przedsiębiorstw a w sektorze oraz ocena 
atrakcyjności sektora i ryzyka branżowego.

Przew iduje się, że wkrótce SH będą również stosowane w rozw iązyw aniu problem ów 
transportowych (diagnostyka awarii, m onitoring ruchu, przem ieszczanie się przesyłek na 
trasie, w ybór optymalnej trasy podróży i in.), logistycznych (optym alna w ielkość i rozkład 
w czasie zasobów), sterowania produkcją i in.

7. Podsumowanie

U sprawnienie procesu podejm owania decyzji operacyjnych i strategicznych oraz 
sterowanie przebiegiem , m onitoring i audyt biznesu w ym aga zastosow ania system ów 
Business Intelligence, system ów BusinessObjects a także narzędzi w spom agających 
w ielowym iarow ą (wieloprzekrojową) analizę danych oraz ich inteligentną eksplorację. 
Tworzenie i zastosow anie system ów B! um ożliwia integrację i agregację danych 
pochodzących z różnych źródeł wew nętrznych i zewnętrznych. W ym aga jednak 
zaprojektowania i utworzenia hurtowni danych poprzedzanego predefiniowaniem  -  za 
pom ocą system u BusinessObjects - potrzeb inform acyjnych zarządzania i raportów  
zawierających pożądane zestawy informacji decyzyjnej. W rozwiązywaniu trudnych i 
złożonych problem ów decyzyjnych dotyczących procesów biznesow ych należy stosować 
system y ekspertowe i system y hybrydowe, łączące różne dziedziny sztucznej inteligencji i 
współpracujące z systemami klasy ERP, CRM  i SCM.
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STRATEGIA INFORMATYZACJI RACHUNKOWOŚCI 
I FINANSÓW W ŚWIETLE RESTRUKTURYZACJI 

PROCESÓW GOSPODARCZYCH

Bernard F. Kubiak 
Antoni Korow icki 

U n iw ersyte t Gdański

S treszczenie: w opracowaniu om ówiono formułą organizacji i algorytm 
inform atyzacji je j procesów gospodarczych i procesów finansowych, po 
uprzednim ich reengineeringu. W yeksponowano konieczność łącznego 
form ułowania strategii organizacji, strategii informacyjnej (SI) i strategii 
zastosow ań technologii informacji (TI) w omawianych procesach. Ponadto, 
uw ydatniono w spółzależności pom iędzy formułowaniem ogólnej strategii 
organizacji i jej strategii funkcjonalnych, w tym strategii funkcji 
inform acyjnej, obejmującej procesy finansowe.

1. Wprowadzenie

R eorganizacja procesów biznesowych i orientacja na procesy nie zapewnia 
organizacji przetrwania i przewagi konkurencyjnej, ponieważ udoskonala zdolność 
produkcyjną i sprawność w ew nętrzną organizacji (powiązania i w spółpracą różnych 
działów funkcjonalnych), pom ijając częściowo je j stałe przystosowyw anie się do zm ian i 
wymagań otoczenia oraz klientów, a tym sam ym  zmian w strategii organizacji. Z wielu 
badań wynika, iż zasady zarządzania procesami biznesowymi nie naw iązują do strategii, a 
nierzadko zastępują jej form ułowanie. W len sposób organizacja traci orientację rynkow ą 
i sygnały w skazujące, które procesy i w jakim  stopniu należy eliminować lub doskonalić. 
W konsekwencji w prow adzając podejście procesowe i rccnginccring organizacja 
zwiększa spraw ność i efektywność operacyjną, a pom ija tworzenie nowych produktów  dla 
potencjalnych klientów  i zdobyw anie now ych rynków zbytu. W ynika stąd, iż trwała 
pozycja tynkow a i sukces finansowy organizacji zależy od umiejętności prze- 
formułowywania , wdrażania i realizacji strategii, zaś podstaw ą określania celów 
biznesowych i pomiaru stopnia ich realizacji (m. in. przy pomocy Karty W yników) 
powinna być realizow ana lub przeform ulowana strategia, uwzględniająca nieustanne 
zm iany w otoczeniu. K reow anie przyszłości organizacji wymaga zatem  perm anentnego 
reengineeringu procesów, a zw łaszcza procesów finansowych, przy jednoczesnym  
przedefiniowywaniu jej strategii, uwzględniającym  wpływ otoczenia. K onieczne staje się 
zatem rozpatrzenie wzajem nych powiązań i oddziaływania strategii reorganizacji 
procesów i strategii ogólnej oraz strategii funkcjonalnych (w tym strategii finansowej) 
organizacji.
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2. Technologia informacji i przewaga konkurencyjna podstawą restruktu
ryzacji i poprawy jakości obsługi procesów gospodarczych i finansowych

Restrukturyzacja i w drażanie TI w  organizacjach gospodarczych łączy się z 
wprowadzaniem  głębokich (ale nie m asowych) i ciągłych (a nie jednorazow ych) zmian. 
Dotyczy to głównie zm iany charakteru i sposobu działań oraz czynności tych organizacji, 
zm iany dotychczasowych struktur organizacyjnych i stylu zarządzania, a w konsekwencji 
- zw iększania operatywności i efektywności ich funkcjonowania, co z kolei ma sprzyjać 
spełnianiu najważniejszego celu -  zapewnienia zadow olenia i korzyści klientom.

Najtrudniej jest odpowiedzieć na pytania, jak  i gdzie w ykorzystyw ać Tl w 
organizacji. Dotychczas nie opracowano modelu, którego zastosow anie um ożliw iłoby 
zadowalające wyjaśnienie, w jaki sposób zorganizow ać i wykorzystyw ać zasoby T l w 
danej organizacji - scentralizowany, czy zdecentralizow any, a także w jak i sposób 
utrzym ywać i wykorzystywać rozproszone wyposażenie Tl. Mniej wątpliwości w zbudzają 
pytania, gdzie w ykorzystać TI, w jakim  obszarze działalności danej organizacji i do jakiej 
strategii.

Z dośw iadczenia w ynika, iż odpowiedzi na lak postaw ione pytania należy poszukiw ać 
w sferze ekonom icznej i finansowej organizacji. Tl stwarza bowiem m ożliwości wzrostu 
wydajności pracy, ale nie ok reśla  na ja k im  polu działalności organizacji istnieją takie 
szanse. Ponadto, TI stwarza możliwości projektowania nowych produktów  i inform acji na 
temat działalności organizacji, ale nie ok reśla  znaczen ia  tych nowości. W reszcie, TI 
umożliwia stosowanie różnorodnych sposobów organizow ania i prowadzenia działalności 
w organizacjach, ale nie p rzesąd za  w yboru  najlepszych  rozw iązań . G eneralnie chodzi o 
strategię organizacji z uwzględnieniem  zaprojektow ania i wdrożenia takiego system u 
inform acyjnego, który zapewniłby zaspokajanie inform acyjnych potrzeb zarządzania, a 
nie tylko prowadzenie ewidencji i rozliczeń. Telefon, fax, e-mail i inne media mobilne 
znacznie usprawniają kom unikację w organizacji, ale jeśli dostarczają zbędnych lub 
niepożądanych informacji, wówczas uspraw nienie infrastruktury doprow adza do 
zm niejszenia efektywności pracy i pow stawania skutków odw rotnych do zam ierzonych. 
Punktem wyjścia z tej sytuacji dla wielu organizacji jest określenie możliwości 
zastosowania TI oraz korzyści, jak ie przynosi jej w ykorzystanie w poszczególnych 
funkcjach branżowych, głów nie zaś w rachunkowości i finansach. O pisany poziom 
zastosowań TI określa się mianem poziom u p ierw szego jej aplikacji. Na tym poziomie 
zastosowanie T I nie je s t pow iązane ze s tra te g ią  d z ia łan ia  i rozwoju organizacji, ani jej 
kontekstem strategicznym . Toteż w drażanie TI na tym poziom ie odbywa się z 
um iarkowanym  powodzeniem . Nadal większość organizacji w  Polsce znajduje się na tym 
etapie wdrażania TI w biznesie.

Sytuacja radykalnie zm ienia się, gdy organizacje przechodzą do zin teg row anego  
zastosow ania zasobów  T I w przekroju całej firmy a nawet branży, a w ięc do drug iego  
poziom u zastosow ań TI. Dzięki wykorzystaniu aktualnych i przyszłych udogodnień 
wynikających z zastosow ania TI, organizacja i cala branża m oże uzyskać dodatkowe 
wartości w różnych grupach czynności podstawowych i wspom agających [19], Sprzyja 
temu wzajem ne udostępnianie inform acji przez poszczególne kom órki i funkcje 
organizacji oraz całej branży, co w konsekwencji powoduje wzrost zakresu i efektywności 
ich współpracy. Tym  sposobem  TI s ta je  się in te g ra ln ą  częścią s tra teg ii d z ia łan ia  całej 
organizacji. Jednakże form ułowanie takiej strategii wym aga zaangażow ania w szystkich 
funkcji i szczebli zarządzania, a zw łaszcza kierownictwa naczelnego organizacji i służb
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finansowych. W spólna strategia będąca połączeniem strategii działania organizacji i jej 
strategii TI, w ym aga z reguły zastosowania nowych system ów inform atycznych i 
wprowadzenia głębokich zm ian w dotychczasowych sposobach realizacji potrzeb 
klientów. Na tym etapie zastosow ań Tl kierownictwo naczelne zaczyna odgrywać 
w iodącą rolę w jej pom yślnym  wdrażaniu. Brak takiego wsparcia i zrozum ienia idei 
wykorzystania TI przez naczelne kierownictwo organizacji jest najczęstszą przyczyną 
niskiej efektywności inwestycji związanych z zastosowaniem  TI. Efektywność ta znacznie 
wzrasta, gdy organizacja w miejsce pojedynczych, niespójnych aplikacji T l wprowadza 
całościow e jej zastosow ania w biznesie. Nie jest to przedsięwzięcie łatwe, ponieważ 
specjaliści TI wciąż w ykazują niepełne, a czasem wręcz mylne zrozum ienie celów  i 
specyficznych w ym agań biznesu. Od profesjonalistów  Tl nie można oczekiwać pełnego 
zrozum ienia specyfiki funkcjonowania organizacji i szczegółowych wskazówek, jak  ta 
organizacja m ogłaby lub powinna funkcjonować, czyli ostatecznych rozstrzygnięć 
dotyczących celu i m iejsca w ykorzystania komputerów w organizacji, zw łaszcza w 
obsłudze procesów finansowych i księgowych.

Dylem aty te musi rozstrzygać kierow nictw o naczelne organizacji. T rudno jednak 
oczekiwać od kierownictwa naczelnego, a zw łaszcza kierownictwa finansowego opisu 
biznesu i procesów w sposób w pełni zrozum iały dla profesjonalistów  TI. W ątpliwa jest 
też nadzieja na pełne zrozum ienie i zapoznanie się z rozwojem  system ów 
inform atycznych i TI przez kierownictwo naczelne organizacji. Nie zwalnia to 
kierownictwo z konieczności przechodzenia do zintegrowanego użytkowania TI, jeśli 
organizacja ma osiągnąć przewagę konkurencyjną. W ym aga to stałego wzrostu 
świadomości kierow nictw a naczelnego w zakresie celowości zastosowań TI i lepszego 
zrozum ienia specyfiki biznesu organizacji przez profesjonalistów TI, a więc zm niejszanie 
dotkliwej luki kulturowej między tymi grupami zatrudnionych. Jest to m ożliwe poprzez 
stalą edukację obu wym ienionych grup z udziałem  w ybitnych specjalistów TI 
(konsultantów zewnętrznych).

3. Fazy przebiegu reengineeringu w gospodarce Finansowej

Reengineering polega na rozpoznaniu procesów realizowanych w organizacji lub 
branży oraz w yelim inow aniu tych procesów i prac, które nie przynoszą wartości dodanej, 
a także zorientow aniu każdego procesu na satysfakcję klienta, skróceniu cyklu tworzenia 
produktu oraz na zapewnieniu totalnej jakości [2]. Reengineering wym usza również 
rewizję przekonań kierow nictwa naczelnego organizacji i założeń w arunkujących decyzję 
o tym, jak ie rynki obsługiwać i jak ie technologie opanować i stosować, jakich klientów 
obsługiwać i jak  najlepiej wykorzystywać zasoby intelektualne (załogę) i zasoby 
inform acyjne organizacji. Reengineering (przeprojektowanie) procesów finansowych 
(reengineering) i przebiegu pracy (workflow) odbywa się w w iększym  stopniu z udziałem 
własnej kadry, niż ekspertów  z zew nątrz i obejmuje definiowanie podstaw  i założeń 
strategii organizacji, form ułowanie zasad reengineeringu jako podstawy realizacji strategii 
organizacji, z uw zględnieniem  identyfikacji, m odelowania i realizacji procesów  oraz 
analizy spójności zrekonstruowanych procesów gospodarczych i finansowych. W 
reengineeringu nie m ożna pom inąć przezbrojenia technologii (autom atyzować czy 
zaniechać?), przebudow y stylu pracy organizacji i konieczności stworzenia infrastruktury 
programu reengineeringu procesów.
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Restrukturyzacja (zm niejszenie firm y przez redukcją personelu i portfela zleceń) i 
reengineering spraw iają że, organizacja staje się mniejsza, lepsza i szybsza. Rzadziej 
zm iany te prow adzą do zreform owania strategii organizacji i je j całkowitego 
przedefm iow ania w zakresie kanałów  sprzedaży, procesów produkcyjnych, klientów, 
zasad aw ansow ania kadry kierowniczej, czynników krytycznych sukcesu i in.

4. Innowacyjne zastosowania technologii informacji w reengineeringu proce
sów finansowych

Innowacyjne sposoby wykorzystania TI, jak  również potencjalne alternatyw y nowych 
strategii T l m ogą być osiągnięte tylko przy znaczących zm ianach w biznesie, głów nie zaś 
w Strategicznych Jednostkach Biznesowych (SJB) w warunkach długookresow ego 
inwestowania, zapew niającego połączenie odpow iednich aplikacji TI z gruntownymi 
zmianami (reengineering) w procesach biznesowych. Jak dowodzi św iatow a praktyka, 
powodzenie tych przedsięw zięć zależy od radykalnej i głębokiej reorganizacji firm i 
sposobów wykorzystywania zasobów oraz obsługi klientów, również nastaw ionych na 
powszechne zastosowanie T l (ang. producing consumer). Organizacje które nabyły 
doświadczenie w stosowaniu TI w rachunkowości i finansach znacznie w yprzedziły 
swoich konkurentów podejm ujących próby opracowania nowych strategii z 
wykorzystaniem  TI. Zaniechanie takiego działania nie sprzyja tworzeniu przyszłości 
organizacji. Dlatego tak ważna je s t -  obok um iejętności kreowania now ych produktów  i 
obszarów działalności - w iedza na temat wpływu TI na konkurencyjność organizacji i 
inicjowanie nowych projektów jej zastosowania w odpowiednim  czasie i m iejscu. Odnosi 
się to głównie do średniego szczebla zarządzania, ponieważ w iększość organizacji w 
Polsce wciąż znajduje się na pierwszym  poziom ie zastosowań TI, tj. w fazie nie 
zintegrowanych (wyizolowanych) aplikacji TI. W ydłużanie się tej fazy zastosowań TI w 
biznesie je s t spow odow ane niedocenianiem  przez kierownictwo naczelne m ożliwości 
wpływu TI na usprawnienie funkcjonowania organizacji. N egatyw ny wpływ w yw iera też 
nieprecyzyjne form ułowanie celów dla TI w realizacji tych usprawnień, głów nie w skutek 
niezrozum ienia je j idei i przydatności.

Brak dostatecznej wiedzy na temat istoty i roli T l w biznesie wśród kierownictwa 
naczelnego jest najczęstszą przyczyną niem ożności sform ułow ania spójnej strategii 
rozwoju organizacji i jej strategii Tl. Do innych ważnych przyczyn utrudniających 
form ułowanie wspólnej strategii należą:

• nieznajom ość wśród kierownictwa czynników krytycznych sukcesu (zarządzanie 
zmianą, ludźmi i technologią), głów nie zaś inform acji,

• niezbędnych w konkurencyjnym  realizow aniu biznesu,

•  niezaspokajanie inform acyjnych potrzeb zarządzania przez funkcjonujące w 
organizacjach systemy inform atyczne,

• brak priorytetów  w zakresie w drażania TI w poszczególnych podsystem ach SI.

Rozw iązywanie tych problem ów należy do kierownictwa naczelnego organizacji. 
Jednakże w analizie i rozstrzyganiu specyficznych problem ów organizacji za pom ocą TI 
uczestniczy również jej najniższy szczebel zarządzania, a naw et pracownicy szeregowi. 
Dlatego procesem stałej edukacji dotyczącej zastosowań T l powinno być objęte zarówno 
kierownictwo naczelne, jak  i pozostali pracownicy organizacji. Zapewni to likwidowanie
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luki kulturowej, jak a  istnieje pomiędzy kierownictwem  i szeregowymi użytkownikami Tl 
a profesjonalistam i TI. Nabycie wiedzy o przydatności i stosowaniu TI w biznesie nie 
gw arantuje zm iany w ieloletnich przyzwyczajeń związanych z różnymi kulturami pracy, 
stanowi jednak wypróbowany sposób ewolucyjnej zm iany świadom ości i określania 
stopnia zaangażow ania kierownictwa naczelnego w rozwój zastosowań Tl w biznesie.

5. Przeformułowywanie strategii działania organizacji i strategii SI/TI a 
reengineering procesów finansowych

Kreowanie przyszłości przez organizacje wymaga nie tylko reengineeringu ich 
procesów, ale rów nież reengineeringu branży, czyli przedefiniowania organizacji i ich 
podstawowych strategii [2]. Organizacja i branża powinny wypracować unikalny sposób 
widzenia przyszłości, który wyprzedza o 5-10 lat granice czasowe typowych planów 
strategicznych. Istotne jest również wyobrażenie o przyszłości lepszej od tej, jaką 
postrzegają konkurenci. W izja ta dotyczy zarówno produktów i usług w łasnych, jak  i całej 
branży, które jeszcze nie zaistniały. Kolejne wyzwanie dotyczy stworzenia tych 
produktów i usług oraz wykreow ania zupełnie nowej przestrzeni konkurencyjnej. W ynika 
stąd iż, przyszłość należy do organizacji, które posiadły um iejętność kreowania nowych 
produktów i obszarów  działalności, przy zachowaniu dotychczasowych kryteriów oceny 
skuteczności działania (koszty, jakość, czas realizacji produktów i usług), a nie tylko 
zdolność do perm anentnego reengineeringu procesów, uznawany ju ż  za sposób 
doskonalenia bieżących a nie przyszłych wyników.

N ajtrudniejszym  problem em  do rozwiązania przez poszczególne organizacje i całą 
branżę jest określenie, co jest potrzebne dla wykreowania zasadniczych zm ian w branży z 
korzyścią dla klientów i firm w niej funkcjonujących. Sprawą nie rozstrzygniętą jest 
również, co jest potrzebne, aby zespół liderów mógł stworzyć perspektywiczną, 
w iarygodną w izję przyszłości i urzeczywistnić j ą  zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych 
klientów. D ośw iadczenia krajów wysoko rozwiniętych (Japonia, USA, Niem cy, i in.) 
dowodzą, iż chodzi tu o tworzenie rynków i branż jutra poprzez kreowanie nowych form 
przewagi konkurencyjnej i jakościow ej, radykalne zm iany zasad działania oraz sposobów 
realizacji procesów.

W przypadku poszczególnych organizacji chodzi o:

• zm ianę zasady zaangażow ania (np. dywersyfikacja) w ugruntowanej branży,

• zm ianę dotychczasow ych granic pom iędzy branżami,

• stw orzenie nowej branży dla swojej działalności lub przedefiniow anie starej.

Prawidłowe zrozum ienie przyszłości branży oraz stworzenie proaktywnego programu 
transformacji w ym aga wizji przebiegu transform acji realizowanego sektora działalności i 
odpowiedzi na następujące pytania [2]:

• jaki powinien być w izerunek branży w następnych 5-10 latach ?

• jak ie  podjąć działania, aby w b ran ż y ,ju tra ” uzyskiwać największe korzyści ?

•  jak ie  um iejętności i jak ie  cechy konkurencyjności należy kształtować już  
obecnie w branży, aby osiągnąć przywództwo w przyszłości ?

29



• jaka struktura organizacyjna firmy umożliwi w ykorzystyw anie okazji rynkowych 
w przyszłości?

Realizacja proaklywnego program u transform acji sektora działalności organizacji i 
branży nie jest m ożliwa bez zintegrowanego zastosow ania nowoczesnej TI. D latego 
udział kierow nictw a w kreowaniu zastosowań TI w biznesie system atycznie w zrasta w 
miarę postępującej integracji w organizacjach i ich w spółpracy z dostawcam i zasobów  i 
odbiorcami (pośrednicy i klienci końcowi) produktów finalnych. N ieuchronne staje się 
globalne zastosow anie TI, które w istotny sposób oddziałuje na pracę, strukturę 
organizacyjną, powiązania i w spółpracę w ew nętrzną (łańcuch w artości) i kooperację 
zew nętrzną (sieć w artości) a także politykę organizacji. Ponadto, zm iany te oddziałują na 
rolę czynnika ludzkiego w biznesie, który z wykonawcy poleceń kierownictwa przeobraża 
się w jego partnera w  projektowaniu i realizacji zadań oraz produktu. O znacza to, że 
organizacja włącza pracowników  i klientów do przeprojektow ania procesów, przebiegu 
pracy, produktów  i usług (ang. m arksum er m arketing consum er i prosum er producing 
consumer). Problem  tkwi jednak  w trudności pom iaru wpływu TI na osiąganie 
zam ierzonych celów  organizacji. TI może bow iem  jednocześnie ułatw iać i utrudniać ich 
osiąganie. Przykładem je st w ykorzystanie sieci kom puterowych, które uspraw niają 
wew nętrzną i zew nętrzną kom unikację w organizacji, ale w ym agają całkowitej zm iany 
funkcjonowania i stylu jej pracy, a więc perm anentnego reengineeringu i 
przedefiniow ania strategii organizacji.

Sform ułowanie efektywnej strategii Tl dla organizacji wym aga wiedzy, w spółpracy i 
porozum ienia pomiędzy kierownictwem  naczelnym  i profesjonalistam i TI. W  wielu 
organizacjach obserwuje się brak takiego porozum ienia, głów nie dlatego, że obie grupy 
funkcjonują w różny sposób i koncentrują sw oją uw agę na zupełnie odm iennych 
funkcjach i działaniach. N ietrafione pom ysły kierownictwa, realizow ane przy pom ocy 
dużych inwestycji zw iązanych z wprowadzeniem  TI, byw ają bardzo kosztow ne dla 
organizacji. Sytuację tę pogarsza niem ożność opisania przez m anagerów  swojej 
działalności z w ym aganą dokładnością lub na takim poziom ie abstrakcji, który 
umożliwiłby jej przełożenie na język TI. Do tego dochodzą now e potrzeby organizacji, 
które m ogą w ym agać zm ian w system ach inform acyjnych (SI) i TI.

W ynika stąd, iż zm iany w otoczeniu i rozwój TI m ogą być korzystne tylko dla tych 
organizacji, które będą w stanie antycypow ać te zm iany. Dotyczy to w pierwszym  rzędzie 
m anagerów, od których oczekuje się zainicjow ania zm ian. W rezultacie ich zaistnienia 
tradycyjne działania w zakresie przepływu inform acji i kontroli przejm ą komputery. 
Dedykowane lub specjalizowane system y inform acyjne zarządzania (SIZ) zapew nią 
kierownictwu naczelnem u inform acje, wcześniej dostarczane przez m enedżerów niższych 
szczebli. Spowoduje to spłaszczenie i uproszczenie struktury organizacyjnej firm oraz 
zwiększenie zasięgu kontroli i obowiązków ich kierow nictw a, głów nie dzięki dopływowi 
informacji w czasie rzeczyw istym  o działaniach organizacji. Tym sposobem  
m enedżerowie staną się w w iększym  stopniu niż dotąd analitykam i odpow iedzialnym i za 
zintegrowane wykorzystanie i zarządzanie TI w skali całej organizacji i branży 
(zastępując tym sam ym  służby inform atyczne).

M ożna więc przyjąć, że kierownictw o naczelne stanie się w pełni odpow iedzialne za 
opracowanie (wespół ze specjalistam i TI) koncepcji w ykorzystania TI w organizacji. 
Zadanie staje się tym trudniejsze, że brak je st gotowych wzorców aplikacji TI w danej 
organizacji. W rozw iązyw aniu tego problem u pom ocne je s t grom adzenie inform acji o 
potencjalnych, zorientowanych na biznes, aplikacjach TI m ożliwych do wykorzystania w
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konkretnej organizacji i współpracującym i podm iotam i innych branż. Istotne je st też 
rozpoznanie sposobów w łączenia TI do strategii organizacji w określonym  czasie i 
sferach działania oraz późniejsza ocena wpływu strategii rozwoju TI na funkcjonowanie i 
konkurencyjność organizacji, czy wreszcie - sposoby oceny akceptacji tego wpływu, 
istotne dla kierownictw a naczelnego są również sposoby oceny poziom u zaaw ansow ania 
zastosowań TI w organizacji i sposoby przewidywania w ynikających stąd 
długoterm inowych zmian. Chodzi tu o sposoby oceny aktualnego stanu wykorzystania TI 
oraz wypracowanie sposobu określania przyszłych kierunków je j zastosow ań m.in. 
poprzez outsourcing usług inform atycznych. Konieczność stworzenia m odelu, dzięki 
któremu będzie m ożliwe dopasowanie odpowiedniej aplikacji TI do potrzeb danej 
organizacji, odnosi się w równej m ierze do teraźniejszych i przyszłych jej zastosowań.

Przeprojektowanie procesów jest ściśle powiązane nie tylko z formułowaniem 
strategii organizacji, lecz także ze strategią planowania rozwoju zastosowań TI/SI w 
gospodarce finansowej organizacji. Skuteczną integrację elementów rekonstrukcji 
procesów, form ułowania strategii organizacji i strategii SI/TI um ożliw iają metody 
łącznego form ułowania tych strategii, których om ówienie zam ieszczono w  dalszych 
fragmentach opracowania.

6. Metoda portfolio w formułowaniu strategii biznesu i strategii SI/TI

W opracowaniu spójnych i nickonfliktowych strategii biznesu i gospodarki 
finansowej oraz strategii SI w ykorzystuje się m etodę zarządzania portfolio a ściślej 
analizę portfelow ą  organizacji, opracow aną i upow szechnioną przez Boston Consulting 
Group (BCG). M etoda ta okazała się szczególnie przydatna w badaniu relacji pom iędzy 
spodziewanymi przychodam i i ryzykiem  określonych przedsięwzięć inwestycyjnych w 
rozwój SI na poziom ie Strategicznych Jednostek Biznesu (gwiazdy, znaki zapytania, 
dojne krowy i w ściekłe psy) i w skali całej organizacji, gdzie alokacje zasobów SI 
wyznaczają priorytety strategii ogólnej (korporacji), jako zespołu SJB.

W praktyce poszczególne SJB konkurują o dostęp do zasobów SI (z reguły 
ograniczonych) lub o środki inwestycyjne na rozwój SI. Zaliczenie danej SJB do grupy 
rozwijającej się (gwiazda lub znak zapytania) zapewnia jej pierwszeństwo w alokacji 
zasobów SI. Z kolei SJB ustabilizowane nie zawsze są obejm owane m odernizacją SI. 
Podejście to jest pokrew ne podziałowi gospodarki na sektory i występujących w nich 
organizacjach, których istnienie i rozwój zależy od poziom u zastosowań TI. W edług tej 
klasyfikacji w yróżnia się:

1. sektor opóźniony, gdzie TI nie wpływa na stan i rozwój tego sektora, stąd brak 
potrzeby form ułowania strategii jej rozwoju,

2. sektor dostawczy (banki i in.). którego funkcjonowanie jest zdeterm inowane 
zastosowaniem  najnowszych TIK (m etoda top-down), dlatego strategia rozwoju 
SI antycypuje tu nowości technologiczne (infrastructure-led),

3. sektor zależny skupia organizacje funkcjonujące w warunkach ostrej (lub 
narastającej) konkurencji. Strategia SI wynika tu bezpośrednio ze strategii 
biznesu (business-led), jest je j pochodną,

4. sektor prowadzony, który jest zorientowany na nowe, potencjalne szanse. 
Form ułowanie strategii w tym  sektorze je st szczególnie utrudnione w zw iązku z
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nikłym pow iązaniem  strategii biznesu ze strategią SI i brakiem  oddziaływ ania 
infrastruktury zarządzania na SI. Sprzyjające warunki dla poszukiw ań i 
zastosowań now ych TI pow stają wówczas, gdy infrastruktura i nowe m etody 
zarządzania oraz strategia biznesu tw orzą swoisty alians.

Przedstawiona m etodologia łącznego form ułowania strategii biznesu, strategii 
rozwoju SI, strategii zastosowań TI zapew nia spójność rozwiązań biznesow ych i 
inform acyjnych. Spójność ta zostaje zachowana również w toku rekonstrukcji procesów  
realnych, finansowych i inform acyjnych. M ożna zatem  stw ierdzić, że m etodologia ta jest 
zgodna z założeniam i wspomnianej ju ż  m etodologii Business Process Reengineering 
(BPR).

7. Podejście ITSGA w formułowaniu i realizacji strategii finansowej 
organizacji i strategii TL/SI

Formułowanie i realizacja strategii działania organizacji, a zw łaszcza strategii 
inform atyzacji gospodarki finansowej, ze szczególnym  uw zględnieniem  rachunkowości 
finansowej i rachunkowości zarządczej oraz rozwoju TI/SI nie ma długiej tradycji. Brak 
jest rów nież odpowiedniej metodyki łączącej procesy planowania tych strategii. 
Natom iast bardziej znane są korzyści wprowadzania nowego SI, który pow oduje zm ianę 
filozofii zarządzania biznesem , w tym procesami finansowym i organizacji. Znaczącym  
przejawem tych zm ian jest oddzielenie funkcji zarządzania finansam i od czynności 
ewidencyjnych. P ierw szą grupę funkcji pow ierza się dyrektorow i finansow em u, co 
rozpoczyna reorganizację procesów zarządzania w organizacji zgodnie z europejskim i 
standardam i zarządzania biznesem, natom iast czynności ew idencyjne pozostają w  gestii 
głównego księgowego. Rozdział funkcji zarządczych i ew idencyjnych w sferze 
gospodarki finansowej oraz w sparcie działań dyrektora finansowego przez kierownictwo 
naczelne organizacji, pow odują korzystne zm iany w świadom ości kadry m enedżerskiej 
średniego szczebla w  zakresie skutków finansowych, podejm owanych przez n ią decyzji. 
Dalszą pozytyw ną zm ianą je s t wzrost oddziaływ ania tej kadry na efektyw ne i racjonalne 
gospodarow anie zasobami firmy, co znajduje odzwierciedlenie w jej kondycji finansowej.

Dotychczasowe rozwiązania zastosow ane w w iększości krajowych zintegrow anych 
systemów inform atycznych (ZS1) nie zapew niają możliwości obsługi inform acyjnej 
globalnego łańcucha wartości, uwzględniającego w spółpracę pom iędzy dostawcam i, 
producentami i klientami poprzez wdrożenie system ów EDI lub sieciowych 
m iędzyorganizacyjnych ZSI, których eksploatację na linii organizacja-organizacja 
um ożliwia Internet, natom iast w ew nątrz organizacji - zastosow anie Intranetu. Dalszy 
rozwój ZSI klasy ERP stworzył możliwości przejścia od rozw iązań ew idencyjnych do 
rozwiązań planistycznych i zastosow ania narzędzi wspom agających te działania. Został 
odwrócony dotychczasow y model funkcjonowania organizacji. W drożenie modułu 
planowania i sterowania zasobam i wytwórczym i (M RP II) i jego  pow iązania z modułem 
sprzedaży i modułem gospodarki m ateriałowej um ożliw ia zintegrow ane planowanie w 
całej organizacji. Integracja tych m odułów ułatwia w pierwszej kolejności opracowanie 
planu sprzedaży, który jest podstaw ą tw orzenia planu produkcyjnego, w edług którego 
opracowuje się plan potrzeb materiałowych. W ostatniej edycji ZSI, znanej jako  ERP 
(planowanie łącznych zasobów organizacji, w tym zasobów  finansowych) uwzględniono 
również planowanie procesów finansowych, a w ięc zasilania finansowego procesów 
gospodarczych. Tym sposobem  strategia organizacji została poszerzona o brakującą
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dotychczas strategią funkcjonalną, czyli strategią finansową. Opracowanie spójnej, 
niekonfliktowej strategii organizacji łączącej aspekty rzeczowe, finansowe, intelektualne i 
inform acyjne nie je s t m ożliw e przy zastosowaniu jednej metody, konieczna jest 
m ultim etoda, zwana też m etodą łącznego form ułowania i realizacji strategii organizacji.

W końcu lat 80-tych w  krajach zachodnich opracowano taką metodą, znaną jako 
ogólne działania strategiczne technologii informacji (ang. ITSGA - Inform ation 
Technology Strategie Generic Actions), której zastosowanie um ożliwiało nie tylko 
łączenie procesów  planowania strategii organizacji i planowania strategii rozwoju TI/SI 
(w tym form ułowanie strategii gospodarki finansowej), lecz także w ykorzystywanie 
potencjału konkurencyjnego organizacji, dziąki zastosowaniom  TI/SI, do osiągania 
przewagi konkurencyjnej1.

M ultim etoda ITSGA zapewnia łączenie na poziomie strategicznej jednostki 
organizacyjnej (SJO) takich elem entów  jak:

1. misja SJO, wynikająca z ogólnej misji organizacji, określająca produkty, rynki i 
grupy nabywców (klientów),

2. analiza czynników  zewnętrznych (przy użyciu koncepcji pięciu sił M.E. Portera), 
uzupełnionej o analogiczną analizę dotyczącą zastosowania TI/SI,

3. analiza czynników (potencjału) wewnętrznych (przy użyciu koncepcji łańcucha 
wartości M.E. Portera) ze szczególnym  uwzględnieniem  roli TI/SI.

4. analiza możliwości i kreatywnych zastosowań technologii informacji w biznesie.

Produktem  końcowym  zastosow ania metodyki ITSGA jest określenie działań 
strategicznych, które m ają być w ykonane w najbliższej przyszłości. Działania te stają się 
zasadniczym  elem entem  składowym  ogólnej strategii organizacji i strategii biznesowych 
(od strategicznej jednostki biznesu - SBJ) oraz strategii funkcjonalnych (strategia 
m arketingowa, strategia finansowa, strategia zaopatrzenia, produkcji, zbytu itd.), 
obejmujących również strategię TI/SI, a więc potencjalne możliwości TI/SI. Realizacja 
tak określonych działań strategicznych wykorzystuje w największym stopniu potencjalne 
możliwości TI/SI. Proces form ułowania strategii biznesu musi w ięc uwzględniać 
składowe funkcji inform acyjnej i innych funkcji wykonywanych w organizacji. Integracja 
tych strategii um ożliw ia w ykorzystanie idei strategicznych działań w organizacji, 
bazujących na TI/SI, czyli działań ITSGA z dalszym  podziałem  na podsystem  regulacji 
(ang. support activities) i podsystem wykonawczy (ang. line or primary activities) w celu

Por. A. Hax. N. Majluf. Strategic Management, An Integrative Perspective. Prentice - Hall, New York 1984, s. 
19 i nast.; R. Andreu. J. E. Ricard. J. Valor, Information Systems Strategic Planning. A Source o f  Competitive 
Advantage, NCC Blackwell, Manchester-Oxford 1992, s. 37 i nast.; K. Oblój, Strategia sukcesu firm y. PWE. 
Warszawa 1994, s. 26 i nast.; R. Krupski. Identyfikacja i realizacja strategii firm y. Wyd. Leopoldinunt Fundacji 
dla Uniwersytetu W rocławskiego, W roclaw 1994, s. 15 i nast.; J. Penc, Strategie zarządzania. Perspektywiczne 
myślenie. Systemowe działanie, Agencja W ydawnicza Placed. Warszawa 1994. s. 20 i nast.; M.E. Porter, 
Competitive Strategy, Techniques fo r  Analyzing Industries and Competitors, The Free Press. A Division of 
Macmillan. Inc.. New York 1985, s. 39 i nast.; B. Kubiak. Wzajemne przenikanie i współzależności pomiędzy 
strategią informacyjną a strategią działania przedsiębiorstwa w warunkach transformacji gospodarki. (W:) 
Electronic Data Interchange, red., M. Niedżwiedziński. tó d ź  1994; B.F. Kubiak, A. Korowicki, Koncepcja 
obiektowo zorientowanego GIS i jej wykorzystanie w formułowaniu strategii gospodarki turystycznej Regionu 
Gdańskiego, (W :) Informatyka na wyższych uczelniach dla gospodarki narodowej, Politechnika Gdańska, 
Gdańsk 1994, s. 149 i nast.
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osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Istnieje w iele sposobów osiągania przewagi 
konkurencyjnej za pom ocą TI/SI. Do najczęściej stosowanych m ożna zaliczyć:

1. projektowanie nowego produktu lub optym alizacja działań w ewnętrznych,

2. w łaściw e w ykorzystanie zależności i powiązań w ynikających z interakcji 
organizacja-klicnt lub organizacja-dostawca (organizacja).

K lasyfikacja działań strategicznych bazujących na TI/SI, w skrócie działań ITSGA, 
następuje w toku analizy powiązań organizacji z je j otoczeniem  - za pom ocą pięciu sił 
Portera oraz w toku analizy pow iązań pom iędzy działaniam i w ewnętrznym i organizacji, a 
w ięc analizy łańcucha wartości Portera. W wyniku zastosow ania obu koncepcji Portera 
(koncepcja pięciu sił i koncepcja łańcucha wartości) m ożna opracować strukturę działań 
strategicznych ITSGA, związanych z produktem , klientam i, kanałam i dystrybucji, 
dostawcami, czynnościam i łańcucha wartości i działaniam i ogólnym i ITSGA. D ziałania te 
nie w yczerpują wszystkich możliwości, dotyczą jednak  w iększości typowych działań, 
które m ogą się stać podstaw ą do określenia nowych działań strategicznych, 
uwzględniających potencjał konkurencyjny organizacji, osiągalny przy zastosowaniu 
TI/SI. Tym  sposobem  strategia organizacji będzie zaw ierała istotne elem enty TI/SI, w tym 
inform atyzacji gospodarki finansowej, które przyczynią się do osiągnięcia przewagi 
konkurencyjnej organizacji w toku realizacji strategii.

8. Zintegrowana metoda formułowania strategii organizacji, strategii 
finansowej i strategii informatyzacji SI

Procedura łącznego form ułowania strategii organizacji i SI uw zględnia klasyczne 
analizy (głównie analizę strategiczną SW OT), obejm ujące analizę m isji organizacji, 
m onitorowanie rynku (otoczenia) i analizę potencjału w ew nętrznego organizacji z 
zastosowaniem  TI/SI w celu w ykorzystania potencjału konkurencyjnego. W w yniku tych 
analiz określa się przewidywalne, nowe trendy technologiczne (TI), służące ocenie 
stosowanych SI i pożądanej ich m odernizacji bądź tworzeniu now ych ZSI, 
dostosowanych do działań konkurencyjnych. Ponadto, procedura um ożliw ia przejęcie 
uprzednich dośw iadczeń dotyczących zakresu, form ułowania i realizacji działań 
strategicznych ITSGA. O stateczne połączenie wyników tych analiz staje się podstaw ą 
sfonnułow ania ogólnej (łącznej) strategii organizacji (w tym strategii inform atyzacji 
rachunkowości i finansów) oraz działań niezbędnych do je j zaim plem entowania.

Działania strategiczne sfonnulow ane w w yniku tej syntezy, określane jako 
strategiczne działania bazujące na TI/SI (ang. Inform ation Technology Strategie Actions - 
ITSAs), są  niezbędne dla:

1. opracowania strategii i planu SI (w tym inform atyzacji rachunkowości i 
finansów),

2. wyboru aplikacji TI zapewniającej wym agany potencjał konkurencyjny,

3. form ułowania strategii organizacji jako  źródła nowych produktów  i kanałów  ich 
dystrybucji.

W ynika stąd, iż działania ITSA przejaw iają się w podw ójnej interakcji strategii 
biznesu i w skazują na w ystępowanie dwu poziom ów  w procesie form ułow ania tej 
strategii. Z jednej strony są to propozycje dotyczące zastosow ania TI/SI, które mogą
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prowadzić do zm iany strategii ogólnej (łącznej) organizacji, z drugiej strony zaś - 
uzgodnione i zatw ierdzone do im plem entacji aplikacje TI m uszą być spójne, 
niekonfliktow e ze strategią ogólną organizacji i jej strategiami biznesu. Dochodzenie do 
tej spójności obu strategii jest postępowaniem  iteracyjnym, powtarzanym  zazwyczaj 
w ielokrotnie aż do uzyskania pożądanej wersji strategii. Od uczestników 
interdyscyplinarnego zespołu opracowującego te strategie w ym aga się aktualnej i 
wszechstronnej znajomości m ożliwości i zagrożeń organizacji płynących z otoczenia, siły 
i słabości organizacji a więc potencjału rzeczowego, finansowego, intelektualnego i 
inform acyjnego ze szczególnym  uwzględnieniem  wiedzy o ogólnych trendach 
rozwojowych technologii produkcji i informacji.

Proces postępow ania iteracyjnego kończy charakterystyka celu, zakresu i przedm iotu
poszczególnych rodzajów  analiz, których wyniki końcowe podlegają integracji p ionow ej i

3
horyzontalnej w procesie form ułowania strategii organizacji i strategii TI/SI .

9. Zintegrowane systemy informatyczne w usprawnianiu procesów 
gospodarczych i finansowych

W drożenie i eksploatacja ZSI nie jest celem samym w sobie, lecz kierunkiem  
ulepszenia i racjonalizacji działania przedsiębiorstwa, a w konsekwencji sposobem 
um ocnienia jego  pozycji na rynku. Przetrwanie w warunkach zm iennego rynku zm usza 
organizacje do tworzenia i rozwoju system ów wspom agania decyzji. Realizacja tego 
postulatu w ym aga precyzyjnego określenia stanu, w jakim  się znajdują organizacje i 
celów, jak ie  chcą osiągnąć. W ym aga to spójnego zastosow ania metod, technik i narzędzi 
strukturalnych oraz obiektowych, które w pierwszej fazie posłużą do stworzenia 
form alnego opisu przedsiębiorstwa, jego  działalności i zam ierzeń, następnie zaś 
doprow adzą do zastosow ania TI, ułatwiającej dynam iczne sterow anie i nadążanie za 
zmianami sytuacji na rynku.

Im plem entowanie now ych procesów w przedsiębiorstwie lub przeprojektowanie 
starych je st skutecznie wspom agana przez narzędzia opracowane i rekom endow ane przez 
różne firmy, m. in. SAP, IFS ORACLE, M ovex, Intentia i in.. Narzędzia te (np. Bussines 
M odeller SAP R/3) wbudow ane w system ułatw iają i przyspieszają ustalenie, które 
procesy standardowo obsługiwane przez m oduły system u SAP R/3 są dostosowane do 
charakterystyki przedsiębiorstwa, a które należy zm odyfikować, aby spełnić jego 
specyficzne wymagania. Stosowanie tej m etody podczas restrukturyzacji procesów w 
przedsiębiorstwie na potrzeby system u SAP R/3 skraca czas konieczny do rozpoczęcia 
eksploatacji systemu.

U sprawnione procesy gospodarcze organizacji w ym agają zintegrowanej obsługi 
decyzyjnej i inform acyjnej, w której priorytetem  staje się krótkookresow e i strategiczne 
planowanie działań z w ykorzystaniem  zarządzania popytem  (zależnym i niezależnym ) i 
uniwersalnego rów nania produkcji2, system ów SCM  oraz CRM . Oparte na tych 
założeniach przeprojektow anie procesów  prowadzi do wzrostu produktywności zasobów

-)
'  Szerzej o tym w M.J. Greniewski. M R P I I  - a wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, 
ULC SA. W arszawa 1997; M. J. Greniewski. MRP II a planowanie strategiczne, (W;) Humań-Computer 
Inleraction, red., B.F. Kubiak, A. Korowicki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
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w bieżącej i perspektywicznej działalności, a tym sam ym  w zrostu efektywności 
organizacji.

Z licznych badań wynika, że system y zarządzania w bardzo wielu - nie tylko polskich 
- organizacjach kreatyw nie nie obsługują zachodzących w nich procesów  gospodarczych, 
nie odzw ierciedlają w pełni specyfiki ich struktur organizacyjnych. Z trudem są 
przystosowyw ane do zachodzących zm ian w ew nętrznych i zewnętrznych, usprawnień 
technologicznych i rynkowych (w ykorzystanie rynku elektronicznego za pośrednictwem  
Internetu). Obniża to ich sprawność, w ydajność i możliwość szybkiego reagowania na 
zm ienne potrzeby rynku i klientów. W konsekwencji w iększość krajowych system ów 
inform atycznych zarządzania (S1Z) również nie spełnia tych wym agań, głów nie dlatego 
że wspiera i antycypuje tradycyjne m etody zarządzania. W rezultacie krajow e SIZ cechuje 
nadal dwoista niespójność funkcjonalna, bowiem  są one w dużej m ierze niespójne z 
systemami zarządzania organizacji m acierzystych i funkcjonują jako  systemy 
niezintegrowane.

Podsystemy dziedzinow e, jako  nie pow iązane rozw iązania cząstkowe, w wielu 
jeszcze organizacjach funkcjonują bez wspólnej bazy danych. U żytkownicy takiego SIZ 
nie m ogą jednocześnie używać tych sam ych danych w realizacji wspólnych celów i 
zadań. Tym sposobem  nie w ykorzystuje się postępu i zm ian jakościow ych w SIZ, 
wynikających z zastosow ania TI, polegających na zastosowaniu wspólnej bazy danych 
(jednokrotne w prow adzenie danych, stała ich aktualizacja i udostępnianie wszystkim  
użytkownikom ) i m ożliwości zintegrowania w szystkich podsystem ów  SI, tworzących 
odtąd spójną całość z system em  zarządzania. Postulaty te spełniają ZSI do w spom agania 
zarządzania produkcją, dystrybucją i finansam i, klasy ERP. System y te cechuje 
kom pleksowość funkcjonalna (swoim zakresem  obejm ują w szystkie obszary działalności 
technicznej i ekonom icznej), orientacja procesowa a nie zadaniowa, integracja procesów i 
danych, elastyczność strukturalna i funkcjonalna wynikająca z otwartości systemowej i 
sprzętowo-program owej, najwyższe zaaw ansow anie technologiczne i program istyczne 
(zastosowanie co najmniej języków  czwartej generacji oraz bczkodowych generatorów  
aplikacji baz danych), spełnianie istoty i założeń TQ M , ISO 9000/14000/21000 i 
controllingu1. W drożenie m odułu contollingu um ożliwia zarówno sterow anie i kontrolę 
kosztów i przychodów działalności operacyjnej, jak  również nadzór nad realizacją 
projektów inwestycyjnych i ich kosztorysów. Controlling finansowy i controlling 
inwestycji usprawniły zarządzanie finansami organizacji i procesam i odnow y je j majątku 
trwałego, głów nie poprzez planowanie i kontrolę wykonania budżetu, a także pogłębioną 
analizę przebiegu realizacji procesów inwestycyjnych.

Zakres funkcjonalny ZSI klasy MRP II obejm uje logistykę (produkcja i dystrybucja) i 
częściowo finanse organizacji, co sprawia, że je s t to głównie system  ilościowego  
wspomagania  zarządzania. Zawiera osiem naście modułów, w tym pow iązania z 
dostawcam i i odbiorcam i (m oduł EDI), moduł finanse (odpowiednik rachunkowości 
finansowej, poszerzonej o gospodarkę środkam i trwałym i i w yposażeniem ) i moduł 
zarządzania przedsięwzięciam i (pozyskiw anie i w ykorzystanie zasobów, kastom izacja 
produktu, budżetowanie przedsięwzięć, ich kalkulacja), analiza i inne (zarządzanie 
rem ontam i, jakością, gospodarką transportową, system inform owania kierownictwa). 
System ERP um ożliw ia nie tylko planowanie i bilansow anie niezbędnych zasobów

Szerzej por. P. Adamczewski, W przeddzień wielkiej zmiany. Strategie i Technologie, Dodatek Specjalny 
tygodnika „Computerworld". 1DG Poland S.A.. K. Szot. W arszawa 1997.
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produkcyjnych, lecz także porównanie stanu rzeczyw istego produkcji z wielkościami 
planowanym i na poziom ie głównego harm onogram u produkcji oraz harm onogram ów 
warsztatowych (spojrzenie "z góry w dól" na procesy) a także sym ulację planów 
produkcji w ujęciu wartościowym . Potw ierdza to tezę, iż ERP jest system em  ilościowo- 
w artościow ego w spom agania zarządzania poprzez utw orzenie system u kwantyfikacji i 
pomiaru realizacji zadań oraz określania odchyleń i urucham iania procedur korekty 
operatywnej. Integrowanie wszystkich funkcji działalności organizacji um ożliwia 
planowanie i operatyw ne m onitorow anie realizacji przyjętych zadań oraz koncentrację na 
produktach rynkowych4. Z danych statystycznych twórcy standardu M RP II wynika, iż 
organizacje, w których funkcjonuje ten system  uzyskują w zrost sprzedaży od 16-28%, 
w zrost wydajności pracy o 10-16%, zm niejszenie zapasów o 17-75%, znaczne skrócenie 
cyklu produkcyjnego wyrobów i popraw ę obsługi klientów, uspraw nienie zarządzania 
jakością, finansami i inform acją dla kierownictwa.

10. Podsumowanie

Strategia inform atyzacji współczesnej organizacji odnosi się przede w szystkim  do jej 
modelu sieciowego. Stąd strategia inform atyzacji gospodarki finansowej jest pochodną 
strategii rekonstrukcji procesów gospodarczych i strategii działania organizacji 
usieciowionej. W inform atyzacji procesów finansowych należy uwzględniać ryzyko, 
potrzeby i wym agania biznesu oraz pożądany kierunek przeobrażeń polepszających 
funkcjonowanie organizacji.
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OPTYMALIZACJA KOSZTÓW WDROŻENIA POPRZEZ 
KONCENTRACJĘ NA KLUCZOWEJ FUNKCJONALNOŚCI

dr P rzem ysław  Lech 
LST Sopot, S zef Działu Business Consulting 

U niw ersyte t G dański, K atedra Rachunkow ości

Streszczenie : najczęściej stosowane miary powodzenia projektu
inform atycznego określają jego  sukces „inżynierski” . Równie istotne jest 
jednak  osiągnięcie sukcesu ekonom icznego, czyli stworzenie rozw iązania o 
dodatniej stopie zwrotu. O ptym alne rozwiązanie powinno wspierać procesy 
kluczowe dla osiągnięcia korzyści biznesowych i pom ijać obszary w których 
koszty wsparcia inform atycznego są większe niż m ożliwe do uzyskania 
korzyści.

1. Wstęp

W drożenia zintegrowanych system ów zarządzania, zarówno klasy ERP II jak  i 
mniejszych bardzo często odbyw ają się zgodnie z następującą zasadą: 70% kosztów 
ponoszonych jest na wykonanie 30% funkcjonalności o m arginalnym  wpływie na 
tworzenie wartości dodanej dla klientów przedsiębiorstwa. Odwracając tą tezę m ożna 
założyć, że okoto 30 nakładów na stworzenie kom pleksowego rozw iązania 
inform atycznego generuje 70%  wartości dodanej.

N iniejszy artykuł przedstaw ia wnioski dotyczące budowy rentow nych rozwiązań 
inform atycznych.

2. Miary powodzenia przedsięwzięcia informatycznego

W drożenie zintegrow anego system u zarządzania uznaje się za udane jeśli jest on 
w ykorzystyw any jako  główne źródło inform acji w przedsiębiorstwie, a prace zakończyły 
się w założonym  term inie i bez przekroczenia budżetu. Powyższe kryteria są niewątpliwie 
istotne i dobrze oddają „inżynierski” sukces projektu. Równie istotne jest jednak, aby 
przedsięw zięcie polegające na zastosowaniu nowoczesnych technologii inform atycznych 
zakończyło się sukcesem  ekonom icznym. M ierzenie rentowności przedsięwzięć 
inform atycznych niesie za sobą w iele problem ów, polegających głów nie na niemożności 
precyzyjnego określenia wartości korzyści biznesowych z nimi związanych.

Ogólnie jednak wskaźnik rentowności przedsięwzięcia inform atycznego m oże być 
wyrażony wzorem:

V - C
ROI =    (1.1)

C

gdzie:

ROI -  stopa zwrotu z implementacji
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V -  korzyści biznesowe z wdrożenia

C -  koszty wdrożenia

Celem niniejszego artykułu jest przedstaw ienie m etodologii postępowania podczas 
prac przedw drożeniow ych i sposobu prowadzenia w drożenia w taki sposób, aby osiągnąć 
jak  najwyższy w skaźnik stopy zw rotu z im plementacji.

3. Sposoby optymalizacji wdrożenia

M aksym alną stopę zwrotu z implem entacji m ożna osiągnąć w dwojaki sposób:

• m aksym alizując korzyści biznesowe przy danym poziom ie kosztów,

• m inim alizując koszty projektu dla założonego z góry poziom u korzyści 
biznesowych.

Przed rozpoczęciem  projektu inform atycznego należy określić optym alny jego zakres 
przy zastosowaniu jednego z powyższych podejść. Z reguły m ożliwe je st odseparowanie 
poszczególnych korzyści biznesowych i dość precyzyjne określenie kosztów  ich 
osiągnięcia.

Rozwijając w zór (1.1) można określić rentowność poszczególnych elem entów 
projektu jako:

V- - C
ROI j = - L-— J~ (2 . 1)

'-'i

Dzięki analizie rentowności poszczególnych elem entów czy obszarów 
funkcjonalnych m ożna określić zakres w drożenia oferujący optym alny w skaźnik stopy 
zwrotu z inwestycji.

W tym  celu należy określić i w m iarę możliwości oszacować m ożliw e korzyści 
biznesowe oraz ustalić sposób ich osiągnięcia po jak  najniższym  koszcie.

4. Identyfikacja korzyści biznesowych

Korzyści biznesow e zw iązane z im plem entacją zintegrow anego system u zarządzania 
będą znaczne w tych obszarach, w których wdrożone rozw iązanie um ożliw i wykonywanie 
prac w nowy, innowacyjny sposób1. A utom atyzacja dotychczas w ykonyw anych czynności 
nie prowadzi do pow stania znacznych korzyści biznesowych.

W pływ zmiany organizacyjnej na funkcjonowanie przedsiębiorstwa będzie tym 
większy, im w ażniejszy je st dany proces dla obsługi klientów przedsiębiorstwa. Dlatego 
istotne jest, aby przede wszystkim  szukać m ożliwości ulepszenia procesów  k luczow ych z 
punktu w idzenia kreowania wartości dodanej dla klienta.

W tym celu konieczne jest w ykonanie przed rozpoczęciem  w łaściw ych prac 
im plem entacyjnych analizy strategicznej sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem  możliwych

1 O sposobach uzyskiwania korzyści biznesowych za pom ocą technologii informatycznych szerzej w [2] i [3].
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do wykonania zm ian organizacyjnych. W najprostszym  ujęciu organizacja gospodarcza 
może osiągnąć przewagę konkurencyjną jeśli posiada pom ysł na prowadzenie działalności 
lepiej niż konkurencja oraz narzędzia, które um ożliw ią wprowadzenie tego pom ysłu w 
życie.

Doprowadzenie do tej sytuacji może następować dwojako.

1. O d pom ysłu  do technologii: organizacja może poprzez analizę sytuacji 
strategicznej i operacyjnej wypracować nowy, idealny model działalności a 
następnie dobrać do tego modelu środki techniczne i m etody zarządzania 
um ożliw iające jego praktyczną realizację.

2. O d technologii do pom ysłu : w drodze analizy istniejących na rynku technologii 
i metod zarządzania organizacja może wybrać takie, których zastosowanie 
radykalnie zmieni sposób jej funkcjonowania.

Pierwszy sposób zakłada stworzenie w pierwszym  kroku idealnego modelu działania 
organizacji, bez określania technicznych środków jego późniejszej realizacji. Model taki 
musi zaw ierać w zorcow e procesy gospodarcze oraz ich porównanie z aktualnie 
istniejącym i w celu identyfikacji głównych problem ów i „w ąskich gardeł” . Drugi krok 
polega na dobraniu takich metod zarządzania i elem entów technologii inform acyjnej, 
które um ożliw ią realizację procesów jak  najbardziej zbliżonych do wzorcowych oraz 
w yelim inują zidentyfikow ane w pierwszym etapie problem y i „w ąskie gardła” procesów 
zarządzania.

Przedstawione tu podejście jest znane od dawna w m etodologiach tworzenia 
oprogram ow ania z tą różnicą, iż tam tworząc model organizacji analizowano stan 
faktyczny a nie idealny. Kroki um ożliw iające stworzenie kom pletnego rozwiązania 
biznesowego m ożna przedstawić następująco:

1. określenie strategii działania organizacji,

2. ustalenie operacyjnych metod osiągnięcia celów strategicznych - m odelowanie 
procesów gospodarczych, identyfikacja „wąskich gardeł”,

3. dobór narzędzi i metod realizacji nowego modelu organizacji,

4. form ułowanie koncepcji systemu zarządzania, system u inform atycznego i 
określenie ich składników,

5. projekt systemu,

6. wdrożenie.

Druga z przedstaw ionych powyżej koncepcji budowania przewagi konkurencyjnej za 
pom ocą nowoczesnych narzędzi zarządzania zakłada przeprow adzenie w organizacji 
analizy dostępnych rozwiązań i znalezienie dla nich innowacyjnych zastosowań.

Technologia inform acyjna i towarzyszące jej metodologie zarządzania pełn ią tutaj 
rolę czynnika m otywującego do poszukiw ania nowych rozwiązań organizacyjnych. 
O rganizacja, monitorując nowości pojawiające się na rynku dokonuje ich selekcji, 
w ybierając te, których zastosow anie może przyczynić się do pow stania przewagi 
konkurencyjnej. Bardzo często przewaga ta rodzi się przy niekonwencjonalnym , 
innowacyjnym  zastosowaniu technologii ju ż  długo istniejącej na rynku.
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Czynności które należy wykonać przy tworzeniu rozw iązania m etodą „od technologii 
do pom ysłu” przedstawione są w poniższych krokach:

1. identyfikacja innowacyjnych technologii,

2. ustalenie m ożliwości ich zastosow ania,

3. projekt zastosowania,

4. wdrożenie.

Oba zaprezentow ane powyżej podejścia do tworzenia rozw iązania biznesowego 
należy uznać za równie wartościowe. Podejście „od pomysłu do technologii” będzie z 
reguły stosowane przy prowadzeniu kom pleksowej reorganizacji przedsiębiorstwa, takiej 
jak  np. reengineering procesów  gospodarczych, natom iast podejście „od technologii do 
pom ysłu” może zostać zastosowane do rozwiązywania cząstkow ych problem ów 
nękających poszczególne elem enty organizacji, czy leż do rozpoczęcia zupełnie nowego 
typu działalności.

Przy wdrożeniu zintegrow anego rozw iązania inform atycznego z reguły będziem y 
mieli do czynienia z podejściem mieszanym.

1. Podejście od pomysłu do technologii zostanie zastosow ane w celu określenia 
ogólnej koncepcji wdrożenia, jego  strategicznych celów  oraz zakresu 
funkcjonalności będącej przedm iotem  dalszych prac. Zidentyfikowane zostaną 
obszary w których inform atyzacja m oże prowadzić do pow stania największych 
korzyści biznesowych oraz dobrane zostaną w łaściw e kom ponenty systemu 
umożliw iające wsparcie tych obszarów.

2. Podejście od technologii do pomysłu zostanie użyte do w ym uszenia 
dodatkowych zm ian organizacyjnych, integracji funkcji, zm iany przepływ u 
pracy w miejscach, w których je st to konieczne do praw idłow ego 
funkcjonow ania systemu.

5. Określenie optymalnego zakresu wdrożenia

Po określeniu m ożliwych do osiągnięcia korzyści biznesow ych należy ustalić, które z 
nich są na tyle istotne, że uzasadniają poniesienie kosztów  na ich w sparcie narzędziam i 
inform atycznym i. Oczywistym  jest, że im większy zakres funkcjonowania 
przedsiębiorstwa wsparty zostanie systemem inform atycznym , tym w iększe będą koszty 
zw iązane z inform atyzacją. Dlatego prawidłowe określenie zakresu w drożenia prowadzi 
jednocześnie do osiągnięcia optymalnej stopy zwrotu z im plem entacji. Ustalone podczas 
identyfikacji korzyści biznesowych priorytety ich wdrożenia m uszą teraz zostać 
skonfrontowane z m ożliwościam i finansowymi. W pierwszej kolejności m uszą zostać 
poddane informatyzacji te obszary, które w iążą się z uspraw nieniam i kluczowych 
procesów gospodarczych, ponieważ lam korzyści biznesow e będą najw iększe. N astępnie 
należy zastanowić się nad inform atyzacją obszarów  mniej krytycznych z punktu w idzenia 
dostarczania klientom wartości dodanej. Na ostatnim  miejscu znajdą się obszary w 
których system inform atyczny zapewni jedynie prostą  autom atyzację dotychczas 
wykonywanych czynności.
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Problem em  w optym alnym  określeniu zakresu projektu wdrożeniowego są bardzo 
często naciski pracow ników, zw iązane z dążeniem  do usprawnienia sw ojego warsztatu 
pracy. W nioski pracowników  m uszą być poważnie traktowane i wzięte pod uwagę, 
jednakże należy ocenić je  pod względem miejsca w hierarchii. Jeśli dane usprawnienie 
wiąże się z uzyskaniem  przez organizację dodatkowych korzyści biznesowych, powinno 
zostać w łączone do projektu, jeśli natom iast będzie ono miało wpływ jedynie na 
podniesienie komfortu pracy jednego lub kilku pracowników to być m oże należy 
zaniechać jego  realizacji.

Optym alne określenie zakresu projektu jest niezwykle trudne, ponieważ z reguły 
osoby podejm ujące decyzje chciałyby objąć zakresem  wdrożenia jak  największy obszar 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. D ążenie do takiego stanu musi jednakże być 
zw eryfikow ane pod względem związanych z tym kosztów.

6. Minimalizacja kosztów wdrożenia

Po określeniu korzyści biznesowych i sposobu działania organizacji, który zapewni 
ich osiągnięcie należy zastanow ić się, jak  zm inim alizować związane z tym koszty. Bardzo 
często do rozw iązyw ania prostych problem ów stosowane są niezwykle skom plikow ane i 
kosztowne narzędzia inform atyczne. Aby taka sytuacja nie m iała miejsca konieczne jest 
przede wszystkim  dokładne i jednoznaczne określenie co jest celem danego działania i 
następnie dobranie adekwatnych narzędzi inform atycznych. Jeśli dany problem może 
zostać rozw iązany za pom ocą arkusza kalkulacyjnego, to ponoszenie nakładów na jego 
rozwiązanie w zintegrowanym  system ie ERP jest nieuzasadnione. Jeśli obieg pracy i 
dokum entów je st na tyle nieskom plikowany, że w ystarczające jest użycie do jego  
wsparcia program u poczty elektronicznej, nie ma sensu urucham ianie narzędzi workflow.

Do osiągnięcia niektórych ze zidentyfikowanych korzyści biznesowych nie jest 
konieczne użycie zintegrow anego systemu inform atycznego. W takich wypadkach 
funkcje zw iązane z ich osiągnięciem  nie powinny być włączane do zakresu projektu.

7. Podsumowanie

Aby w drożenie zintegrow anego system u zarządzania było ekonom icznie 
uzasadnione, korzyści biznesowe wynikające z jego  zastosowania m uszą przekraczać 
wysokość kosztów  implementacji. Optym alną stopę zwrotu z im plem entacji można 
osiągnąć koncentrując się na inform atyzacji obszarów kluczowych z punktu w idzenia 
kreowania wartości dodanej dla klienta oraz szukając możliwości usprawnień 
organizacyjnych.

O bszary funkcjonalne nie tworzące wartości dodanej oraz te, w których 
inform atyzacja prowadzić będzie jedynie do autom atyzacji aktualnie wykonywanych 
czynności powinny być inform atyzow ane w dalszej kolejności. W każdym przypadku 
należy szukać narzędzi inform atycznych adekwatnych do zam ierzonego celu.
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INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH 
PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH JAKO EFEKT REALIZACJI 

STRATEGII INFORMATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

dr Ewa Szkic-C zech

Streszczenie, w artykule omówiono przyczyny i skutki niewystarczającego 
poziom u efektywności inform atyzacji przedsiębiorstw. W yeksponowano też 
znaczenie strategii informatyzacji firmy oraz jej integralnych zw iązków  ze 
strategią organizacji przedsiębiorstwa w procesie integracji środow iska 
inform acyjnego firmy i zw iększania jakości informacyjnej inform acji, przy 
wykorzystaniu technologii inform atycznych. Autorka poddaje pod uw agę 
przedsiębiorstw  realizację celu ich globalnej inform atyzacji poprzez 
Koncepcję Informatyzacji jako metodologię, zabezpieczającą uzyskanie 
oczekiwanego poziomu efektywności procesu informatyzacji.

1. Informacja w procesie gospodarowania

Zarządzanie towarzyszy procesowi gospodarowania i realizuje się w oparciu o 
posiadane zasoby inform acyjne. Nie trudno zauważyć, że jakość zasobów 
inform acyjnych, determ inuje jakość zarządzania przedsiębiorstwem , a w konsekwencji 
efektywność jego  gospodarowania.

Inform acja w param etrycznym  system ie gospodarowania, w którym efekty działań 
podlegają rynkowej konfrontacji i ocenie jest podstaw ą podejm ow ania decyzji 
operacyjnych i zarządczych, posiada bezpośredni wpływ na poziom  konkurencyjności 
przedsiębiorstwa [7],

Dla przedsiębiorstw  poddanych procesowi transformacji i dostosowujących się do 
uwarunkowań gospodarki rynkowej inform acja nabrała szczególnego znaczenia, gdyż 
została „ odkryta „ jako zasób ekonom iczny [5] zdolny do tworzenia w artości dodanej i 
nośnik skuteczności działań biznesowych. Stała się kategorią wysokiego priorytetu oraz 
w ieloaspektowym  zasobem , który jak system atyzuje J. O leński w ystępuje w charakterze: 
"zasobu ekonomicznego, dobra wolnego, czynnika produkcji, produktu, wyrobu, usługi, 
towaru, dobra konsumpcyjnego i infrastruktury gospodarki"  [4],

2. Informatyzacja przedsiębiorstw jako działanie ukierunkowane na 
wzrost jakości informacyjnej środowiska informacyjnego

Polskie podm ioty gospodarcze, dostrzegając wagę i siłę informacji w zakresie 
kreowania m ożliwości biznesowych sięgnęły po narzędzia oraz technologie 
inform atyczne zdolne do zw iększenia efektywności działań gospodarczych poprzez 
porządkowanie, ujednolicanie i integrowanie środowiska inform acyjnego firm y, a także 
sprawne i w ieloaspektow e przetwarzanie zasobów informacyjnych.
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Przedsiębiorstw a podjęły wysiłki i wyzwania finansow e na rzecz informatyzacji 
środowisk inform acyjnych swoich firm w przekonaniu, że przyczynią się one do 
zwiększenia:

a) dostępności do inform acji,

b) ja ko śc i informacyjnej informacji.

skutecznie wspom agając zarządzanie kom petencjam i, zasobam i i biznesem 
przedsiębiorstwa.

O bserwacja praktyki dostarcza przykładów na to, że inform atyzacja przedsiębiorstw  
nie realizuje w pełni oczekiwań firm, pozostaw ia niedosyt, nawet rozczarowania. 
N iewystarczająca efektywność inform atyzacji wywołuje potrzebą:

a) identyfikowania przyczyn niedostatecznej jakości procesów inform atyzacyjnych,

b) poszukiw ania m etodologii gw arantujących oczekiw aną przez użytkownika 
efektywność inform atyzacji we wspieraniu jego  działań biznesowych,

3. Przyczyny niewystarczającej efektywności informatyzacji przedsiębiorstw

Analiza metodologii przeprow adzania inform atyzacji polskich przedsiębiorstw , jak  i 
dośw iadczeń praktyki sygnalizowanych i om awianych na wielu konferencjach, pozwala 
sform ułować pogląd, iż przyczyny niewystarczającej efektywności inform atyzacji firm 
dopatrywać się należy w p o d e j ś c i u  do r e a l i z a c j i  om aw ianego procesu. 
W procesie inform atyzacji polskich przedsiębiorstw  wyraźnie zaznaczają się dw a etapy, 
przesądzające o jego  ja k o ś c i .

3.1. E tap y  im p lem en tow an ia  au tonom icznego  o p ro g ram o w an ia

Etap I. W tym etapie przedsiębiorstwa wywodzące się z okresu przedkom puterowego
[2], rozpoczynały inform atyzację swoich firm. Realizowały j ą  poprzez zakupy a 
następnie m odernizacje autonom icznych program ów dziedzinow ych, często 
dedykowanych, reprezentujących inform atykę przem ysłow ą oraz adm inistracyjno- 
zarządczą pom iędzy, którymi nie zachodziła w zajem na integracja.

Duża. sięgająca często od kilku do kilkunastu dziesiątek, liczba niezależnego 
oprogram owania, angażującego po kilkaset stanowisk kom puterowych, tyleż samo 
drukarek, kilka serw erów  nie tworzyła jednorodnego i spójnego system u inform atycznego 
przedsiębiorstwa. Informatyzacja m etodą instalow ania dziedzinowego oprogramowania 
inform atycznego choć stanowi ważny etap w procesie inform atyzacji podmiotów 
gospodarczych, bo zapoczątkowujący w sposób trwały w ykorzystyw anie inform atyki jako 
narzędzia, wspom agającego realizację gospodarowania, to jednak:

a) nie powoduje integracji inform acyjnego środow iska przedsiębiorstw ,

b) nie elim inuje ręcznego integrowania informacji,

c) nie zapew nia informacji globalnej w pożądanym  czasie,

d) cechuje się ograniczonością dostępu do inform acji,
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c) nie zapew nia przepływu informacji dziedzinowych do pozostałych obszarów  
działalności firmy, w których również byłyby pożądane,

f) sprzyja dublowaniu informacji ,

g) generuje inform acje cząstkowe, niespójne,

h) nic zapewnia informacji kompleksowej ani jednorodnej struktury inform acji co 
sprawia, że przedsiębiorstwo zasilane jest w  inform acje o różnej, zaniżonej 
często jakości inform acyjnej,

i) nie zespala informatyki przemysłowej z inform atyką adm inistracyjno-zarządczą, 
zubażając tym sam ym  inform acyjny system przedsiębiorstwa o 98%  informacji 
determ inujących poziom  efektywności zarządzania, wzrost efektywności działań 
operacyjnych firmy i poziom jej konkurencyjności [3], [6],

Ponadto, oprogram ow anie nabywane w różnym  czasie zawiera różne narzędzia 
inform atyczne traktowane przez obecną inform atykę jako przestarzałe. Utrudnia to:

a) dalszy rozwój tego oprogram owania, wym aganego koniecznością zaspokajania 
stale rosnącego zapotrzebowania na coraz to nowy zakres i rodzaj informacji,

b) ich w zajem ną integrację.

Ostatecznie, nieskoordynowana eksploatacja znacznej liczby autonom icznych
(wyspowych), dziedzinow ych program ów, okazała się niewystarczająca w zakresie 
wspierania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Mimo, że im plem entowane 
programy generują znaczną ilość informacji, to jednak brak ich wzajemnej spójności i 
zintegrow ania w pływ ają na niedostateczną efektywność system u inform acyjnego 
przedsiębiorstwa [1] oraz tw orząc  h a o s  inform acyjny, w którym:

a) funkcjonuje w iele niezależnych i różnorodnych informacji rozproszonych,

b) istnieją inform acje niezidentyfikowane /  anonim ow e/ oraz bezwiednie
niewykorzystywane,

c) nie w ykorzystuje się zasobów inform acyjnych generowanych przez inform atykę 
przem ysłow ą do zwiększania:

- ekonom izacji działań produkcyjnych, operacyjnych i zarządczych,

- konkurencyjności przedsiębiorstwa 

nie wiadom o natomiast:

a) gdzie szukać określonych informacji w firmie,

b) czy w ogóle istnieje potrzebna informacja,

c) czy istniejąca inform acja je s t w iarygodną, jednoznaczną, pełną czy też tylko
cząstkową.

Chaos informacyjny wywołany niezbilansowaną mnogością i jakością informacji 
sprawił, że przedsiębiorstwa odczuwają b r a k  informacji oraz dotkliwie narastający wzrost 
zapotrzebowania na informacje, jak  zauważa Goban-Klas, funkcjonują w c h a o s i e .
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3.2 E tap  im p lem en tow an ia  z in teg row ane j technologii in fo rm atyczne j

Etap II. Zastępow anie autonom icznego oprogram ow ania Z integrow aną Technologią 
Inform atyczną w celu integracji środowiska inform acyjnego przedsiębiorstwa. 
Świadomość walorów  zintegrowanej informacji oraz dostępności do danych stały się 
powodem zainteresow ania przedsiębiorstw  Z integrow aną Technologią Inform atyczną 
ożywionego dodatkowo prom owaniem  Zintegrowanych Inform atycznych Systemów 
Zarządzania jako  w ielofunkcyjnych i uniwersalnych narzędzi, wspom agających 
zarządzanie wszystkimi obszarami działalności przedsiębiorstwa.

Zintegrowana Technologia Informatyczna prezentow ana użytkownikowi jako 
narzędzie, gw arantujące między innymi:

a) uporządkowanie procedur działań,

b) wysoki poziom integracji systemu inform acyjnego przedsiębiorstwa,

c) wszechstronne m ożliwości analityczne,

d) inform acje o jednolitej strukturze i jakości inform acyjnej,

e) dostępność do danych.

f) pozyskiwanie wiedzy wyselekcjonowanej, obiektywnej, syntetycznej, 
zbilansowanej.

g) optym alne w spom aganie procesów decyzyjnych , zarządczych, itp.

Im plem entowanie Zintegrowanej Technologii Informatycznej w m iejsce niezależnego 
oprogram owania inform atycznego okazuje się w praktyce nie tylko niezw ykle trudnym i 
kosztownym przedsięw zięciem , ale także działaniem  nie do końca, spełniającym 
oczekiwania użytkowników. Analiza działań praktyki oraz problem atyki / dyskutowanej 
przez przedstawicieli nauki i praktyki podczas licznych konferencji /  zw iązanej z 
niezadowalającym  poziomem efektywności inform atyzacji system ów informacyjnych 
firm poprzez w drożenia Zintegrowanych System ów Inform atycznego Zarządzania, 
pozwala określić przyczyny tego niezadowolenia, na które składają się:

Im plem entow anie ZSI inform atyzację przedsiębiorstwa nie obieta - spójnym 
procesem g l o b a l n e j  inform atyzacji firmy, nie prowadzona - w ram ach przyjętej s t r 
a t e g i i inform atyzacji, której postawiono określony cel i k tórą opracowano na 
podstawie wizji c a ł o ś c i o w y c h ,  globalnych i f a k t y c z n y c h  potrzeb 
inform acyjnych firmy określonych oraz zbilansowanych w celu ekonom icznej realizacji 
jej biznesu i prowadzonej w oparciu o o k r e ś l o n ą  s t r a t e g i ę  o r g a n i z a c j i  
przedsiębiorstwa. Im plem entacja Inform atycznych System ów Zintegrowanych 
prowadzona wg podejścia pom ijającego rolę strategii infonnatyzacji i korelacji tej 
strategii za strategią organizacji przedsiębiorstwa skazuje proces im plem entacji nie tylko 
na niską efektywność, ale w wysokim stopniu naraża zam aw iającego na wdrożeniowe 
fiasko.

N ieum iejętność fo rm u łow an ia  w ym agań p rzez  uży tkow nika w obec Systemu 
Z in tegrow anego .

M imo, że przedsiębiorstwa odczuw ają niedosyt inform acji to jednocześnie jak 
potwierdza praktyka, ogrom nych trudności nastręcza im sform ułow anie j e d n o l i t e g o
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i r z e c z  V vv / s l e g o  zakresu swoich wymagań wobec Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego [6]. Zamawiający:

B a  :  i i  j  ą  na wiedzy zdobytej u dostawców Systemów o możliwościach ich 
produktu. Na gruncie tej w iedzy kształtują swoje wyobrażenia i preferencje. Specyfikują 
wym agania bliższe raczej koncertowi życzeń poszczególnych użytkowników niż 
faktycznym , realnym , zinwentaryzowanym  i globalnym potrzebom operacyjnym  i 
ekonom icznym  przedsiębiorstwa.

P o z o s t a j ą  pod wpływem mody na określone narzędzia bez wnikliwej analizy 
własnego na nie zapotrzebowania oraz oceny użyteczności tych narzędzi dokonanej przez 
pryzm at specyfiki przedsiębiorstwa i jego  branży.

D o k o n u j ą  wyborów w klim acie wewnętrznego często skonfliktowania, 
powstającego na tle rywalizacji obszarów działania firmy o status obszaru priorytetow ego 
dla przedsiębiorstwa i prawo tego obszaru do narzucenia kryteriów, przesądzających o 
wyborze Systemu bez równoczesnego postrzegania firmy jako  całości i określenia 
kluczowych potrzeb głównego procesu biznesowego przedsiębiorstwa.

P o d d a j ą  się m arketingowej presji dostawców, reklam ujących swoje produkty 
jako rozw iązania uniwersalne, tj. zaspokajające wszelkie aktualne i przyszłe potrzeby 
przedsiębiorstwa.

Braku wiedzy zam awiającego o konieczności [8]:

a) przygotowania firmy i jej pracowników do realizacji procesu wdrożenia,

b) określenia zakresu tego przygotowania,

c) poniesienia kosztów przygotowań,

Braku dośw iadczeń w egzekwowaniu odpowiedzialności za jakość wdrożenia,

Braku krajow ych konsultantów  branżowych,

Trudności, w ynikających z im plem entowania Systemów zagranicznych w środowisko 
polskiego użytkownika. N ieum iejętności oceny System ów jak  i przydatności 
przedsiębiorstwu określonych jego  funkcji. Listę przedstaw ionych czynników, 
determ inujących efektywność inform atyzacji przedsiębiorstw  m etodą Zintegrowanych 
System ów Inform atycznych uzupełnia agresywny m arketing dostawców Systemów, który 
sprawia, że poza uw agę polskich użytkowników Zintegrowanej Technologii 
Informatycznej w ydostają się istotne fakty:

a) specjalizowane Systemy Zintegrow ane oferowanych polskiemu użytkownikowi.

Dostawcy specjalizują swoje System y w określonych zakresach. Przystosow ują je  do 
obsługi kluczowych problem ów określonych branż. D oskonalą ścisły zakres funkcji 
Systemu istotny dla w ybranych sfer działalności biznesowej (np. bankowości, energetyki), 
segm entując w ten sposób rynek konsum entów swojego produktu i zabiegając o 
wyłączność w określonych specjalizacjach. W wyniku specjalizacji funkcji Systemu 
klientom oferowane są rozw iązania inform atyczne, które „rozum ieją „ istotny, gdyż 
kluczowy dla określonego biznesu zakres problem atyki charakterystyczny dla specyfiki 
przedsiębiorstwa oraz jego  branży. Pozw alają na zachowanie know how. Powyższe 
przesądza o tym, że System y mimo reklamy nie są, uniwersalne, co oznacza, że nie
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obsługują w szystkich sfer działalności firmy na jednakow o w ysokim  poziomie 
specjalizacji oraz w niejednakow ym  stopniu dedykowane są w szystkim  podmiotom 
gospodarczym .

Oznacza to, że przedsiębiorstwa zakupując Zintegrow any System Informatyczny 
(ZSI) ze względu na w ysoką ocenę kluczowego zakresu jego  specjalizacji d e c y d u j ą  
się na:

- System , w którym pozostałe jego  funkcje w spierają obszary działania firmy, nie 
reprezentując równie wysokiego stopnia specjalizacji co kluczowe funkcje Systemu.

- uzależnienie od jednego dostawcy, na którego zdane są w zakresie wszystkich 
funkcji, składających się na zintegrowany pakiet funkcji Systemu.

b) różne 1 n ie jednakow o elastyczne podejście System ów  do o rg an izac ji firm .

System y w ykazują różne podejścia do organizacji przedsiębiorstwa. Jedne sztywno 
narzucają przedsiębiorstwom  własne rozw iązana organizacyjne, inne w ykazują pożądaną 
elastyczność. W iedza przyszłego użytkownika w tym zakresie staje się istotną na etapie 
wyboru ZSI. ponieważ zaprojektowana i narzucana przez System organizacja 
rzedsiębiorstwa może nie być m ożliwa do zaakceptowania przez firm ę polską oraz 
uw arunkowania w jakich realizuje ona biznes określonej branży.

c) rodowód Zintegrowanych Systemów Informatycznych.

Zintegrowana Technologia Inform atyczna w ykreow ana została przez gospodarkę 
w ysokorozw iniętego i ustabilizowanego rynku do rozw iązyw ania problem ów  i 
zaspokajania potrzeb podm iotów gospodarczych, funkcjonujących w tej gospodarce oraz 
w wysoce inform acyjnym  środowisku gospodarczym . Powyższy fakt sprawia, że 
im plem entacja Zintegrowanych Inform atycznych Systemów Zarządzania w warunki 
polskiego użytkownika nie je s t m ożliwa w sposób bezpośredni. Jest bardzo trudnym 
przedsięwzięciem , obarczonym  wysokim  ryzykiem , niem ożliwym  do zrealizow ania bez 
m erytorycznego, fizycznego i finansowego zaangażowania zam awiającego.

W ym ienione okoliczności oraz brak historycznych dośw iadczeń polskich podmiotów 
gospodarczych w zakresie wdrażania Z integrow anych Technologii Informatycznych 
determinują:

a) dokonywanie optym alnego wyboru Zintegrow anego Inform atyczneg Systemu 
Zarządzania,

b) prowadzenie procesu inform atyzacji w sposób, zabezpieczający efektywność 
implementacji ZSI, tzn. im plem entacji, gwarantującej nie dostawcom  i firmom 
konsultingowym , a przedsiębiorstwu optym alnych korzyści z realizacji procesu 
inform atyzacji.

Przyczyny niewystarczającej efektywności procesów inform alyzow ania polskich 
podm iotów gospodarczych om ówione powyżej, nie wyczerpują w szystkich powodów, 
w yw ołujących niezadowolenie przedsiębiorstw  z przeprow adzonych, wysoce 
kosztownych inform atyzacji, ale specyfikują te główne bez zrozum ienia i analizy, których 
trudno jest oczekiwać poprawy w analizowanym  zakresie. Istotą dokonanej specyfikacji
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przyczyn, obniżających efektywność inform atyzacji firm je st zwrócenie uwagi na 
potrzebę zrewidowania dotychczasow ego p o d e j ś c i a  do realizacji procesu 
inform atyzacji ¡ p r z y z n a n i e  etapow i p rzygo tow an ia  p rzed sięb io rstw a do 
i n fo r  m a ty  za cj i, o b ej ni u j ącego:

a) określenie celu i i strategii jego inform atyzacji,

b) zintegrow anie strategii informatyzacji ze strategią organizacji firmy, f  u n d a m 
e n l a 1 n e g o znaczenia w tym procesie.

4. Informatyczna integracja systemu informacyjnego przedsiębiorstwa 
poprzez Koncepcję Informatyzacji

Dotychczasowe działania przedsiębiorstw  w zakresie inform atyzacji ich środowisk 
wykreowały liczne źródła różnorodnych zbiorów inform acji, które na etapie 
inform atycznego integrowania środowiska inform acyjnego firmy bardzo trudno je st jej 
samej ocenić i zweryfikować. Zbilansowanie informacji istotne je s t w procesie 
informatyzacji zarówno ze w zględu na potrzebę oczyszczenia system u inform acyjnego z 
informacji nie stanowiących jak  i ze względu na potrzebę dokonania gradacji 
poszczególnych rodzajów informacji czy w yspecyfikowania informacji w ażnych lecz nie 
dostępnych w przedsiębiorstwie, a także ze względu na określenie strategii inform atyzacji 
przedsiębiorstwa. Stąd istotne i godne propagowania w praktyce jest realizow anie c e l u  
g l o b a l n e j  informatyzacji firmy poprzez opracowanie KONCEPCJI 
INFORM ATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW A.

KONCEPCJA INFORM ATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW A, o której m owa to 
dokument, sporządzany przez firmę inform atyczna, który:

A. P R E Z E N T U J E

1. wyniki dokonanej w procesie tworzenia Koncepcji Informatyzacji 
Przedsiębiorstwa i n w e n i a r v z a c i i dziedzinowego oprogram owania 
istniejącego w przedsiębiorstwie w zakresie generowanej nrzez to 
oprogram ow anie i n f o r m a c j i .  W yspecyfikuje rodzaje i grupy informacji, 
zbilansuje dostarczane inform acje i dokona ich gradacji, w skazując informacje: o 
niskiej jakości inform acyjnej, dublujące się, brakujące, niewykorzystywane, itp.

2. zakres relacji, zachodzących pomiędzy inform atyką przem ysłow ą a inform atyką 
adm inistracyjno -  zarządczą, funkcjonującą w firmie oraz możliwości 
zw iększenia stopnia wykorzystania zasobów inform acyjnych informatyki 
przem ysłowej przez inform atykę adm inistracyjno -  zarządzającą.

B. O K R E Ś L A

1. inform acyjne potrzeby przedsiębiorstwa we w szystkich jego  obszarach działania 
i zarządzania,

2. zakres m ożliwości w ykorzystania wiedzy i informacji generowanych przez 
inform atykę przem ysłow ą jako źródła:
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2.1.efektywnych decyzji i działań operacyjnych,

2.2.generowania zintegrowanej informacji: produkcyjnej, operacyjnej, 
ekonom icznej, zarządczej.

3. strategię przeprowadzenia informatyzacji analizowanego przedsiębiorstwa,

4. strukturę inform atycznego produktu końcowego,

C. P R Z E D S T A W I A

dokładny szacunek kosztów inform atyzacji przedsiębiorstwa, 

harm onogram  realizacji procesu inform atyzacji firmy, 

harm onogram  kosztów globalnej inform atyzacji, 

pracochłonność Zam awiającego w projekcie ZSI, 

w stępną analizę zagrożeń przedsięwzięcia, 

sekwencję wyboru oferenta :

6.1. szczegółow y zakres m erytoryczny zapytania ofertow ego, tzn. 
wym agania funkcjonalne wraz z określeniem  kierunku migracji 
posiadanego oprogram ow ania, tj. kw alifikacją użytkowanego 
oprogram ow ania do integracji z System em  Zintegrowanym ,

6.2. integratora systemu,

6.3. realizatora poszczególnych modułów.

D . W Y Z N A C Z A

1. m oduły strategiczne, od których należy rozpocząć w drożenie ZSI 
Zarządzania Przedsiębiorstwem ,

2. pozostałe m oduły w raz z kolejnością ich wdrażania.

E . G W A R A N T U J E :

1. globalne spojrzenie na zagadnienie inform atyzacji, w tym:

1.1. objęcie całości zagadnień w u i e c i u r z e c z o w y  m:

1.1.1. brak dublowania funkcji,

1.1.2. uniknięcie braków  funkcjonalnych,

1.1.3. dostrzeżenie konieczności integracji różnych system ów,

1.1.4. uświadom ienie docelowych funkcji i zagadnień:

a) redundancja.

b) integracja z intcrnctcm.
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c) integracja z klientem i dostawcami.

d) integracja z systemami fiskalnymi i ZUS

1.2.Objęcie całości zagadnień w u i e c i u  i l o ś c i o w y  m:

1.2.1. brak dublow ania sprzętu i oprogram owania,

1.2.2. uniknięcie braków w sprzęcie lub oprogramowaniu,

1.2.3. określenie docelowego obciążenia systemów

a) serwerów

b) baz danych

c) sieci,

w konsekwencji, uniknięcie wielokrotnych inwestycji, a także uniknięcie 
niepowodzeń inform atyzacji, których pow szechną przyczyną [3] jest to, że:

a) nic opracowano planu inform atyzacji,

b) nie zdefiniow ano celu inform atyzacji,

c) nie uporządkowano sfery organizacji i systemu zarządzania pozostawiając to 
konsultantom  dostawcy technologii informatycznej prowadzącym  wdrożenie,

d) nie zdefiniowano i nie zweryfikowano wymagań użytkowników, bądź zapisano 
w ym agania bardzo ogólnikowo, nieprecyzyjnie i przez to w ieloznacznie,

e) W YBÓR SYSTEM U NIE W YNIKAŁ Z ANALIZY POTRZEB

f) nie ustalono kolejności inform atyzacji poszczególnych sfer działalności, bądź 
ustalono tę kolejność intuicyjnie bez uwzględnienia rzeczywistych potrzeb 
system u inform acyjnego przedsiębiorstwa,

g) nic zintegrow ano systemów,

h) nie powołano kom petentnego zespołu projektowego,

i) projekt realizowano bez nadzoru, w w arunkach luźnej dyscypliny, bez 
rozliczania odpowiedzialności za staw iany zakres wymagań funkcjonalnych oraz 
za rezultaty osiągane w poszczególnych etapach procesu wdrożenia,

j) projekt realizow ano bez zaangażowania decydentów  Zam awiającego.

2. Rozszerzenie wariantowości wyboru strategii inform atyzacji poprzez
uwzględnienie w ariantu zaim plem entowania najlepszych rozwiązań inform atycznych 
wypracowanych przez różnych dostawców do wspom agania poszczególnych obszarów 
działania przedsiębiorstwa oraz globalnej integracji tych rozwiązań.

Uwzględnienie tego wariantu w optym alizuje wybór strategii inform atyzacji firmy, 
ponieważ:

2.1. daje możliwość wyposażenia przedsiębiorstwa w najw yższą jakość 
rozwiązań,
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2.2. stw arza kom fort nie uzależniania się Zam awiającego od jednego dostawcy 
System u i uniknięcia w ynikających z tego faktu zagrożeń,

2.3. pozwala na zakup M odułów O program owania w zakresie i ilości, 
odpowiadających potrzebom firm y tj. zakup zakresu rzeczowego, stanowiący
jakość w ystarczającą i konsum ow alną przez Zam aw iającego z równoczesnym
uwolnieniem  go od funkcji System u, które znajdują się w zintegrowanym  
produkcie jednego dostawcy, a pozostaną nie użytkowane przez zam awiającego

2.4. pozwala pogodzić interesy w ew nętrznych użytkowników poszczególnych 
M odułów O program owania w przedsiębiorstwie.

W ariant powyższy coraz częściej staje się przedmiotem dyskusji przedstawicieli 
nauki i praktyki, głów nie za spraw ą stosunkowo często, niezadowalającej efektywności 
wdrożeń Zintegrow anych Systemów Inform atycznych oraz ponoszonych niepowodzeń 
wdrożeniowych.

3. Powiązanie i integrację system ów  przem ysłow ych i adm inistracyjno -
zarządzających, w ym uszając now ą jakość inform atyczną w przedsiębiorstw ie i
dostarczając firm ie korzyści, determ inujących zwiększenie poziom u jej konkurencyjności 
[6],

4. Efektywność i racjonalność ekonom iczno - finansow ą globalnej informatyzacji 
poprzez zaprojektowanie strategii inform atyzacji determ inowanej charakterem 
indywidualności i specyfiki środow iska firmy i jej konkretnych potrzeb inform acyjnych, 
zapewniając przedsiębiorstwu stworzenie z danych u ż y t e c z n e j  operacyjnie, 
zarządczo i biznesowo informacji [3].

5. Zasilanie zintegrowanego system u inform acyjnego firmy w informacje:

a) o najwyższej jakości i użyteczności informacyjnej dla realizacji kluczowego 
procesu biznesowego firmy i je j system u ekonom icznego.

b) rzeczyw iste i obiektywne, gdyż generowane bezpośrednio ze źródeł tj. 
m iejsc ich powstawania.

6. Stworzenie, trwałych podstaw dla:

a) doskonalenia system u organizacji firmy w kierunku zw iększenia jego 
efektywności oraz optymalnej i racjonalnej eksploatacji m aterialnych i 
niem aterialnych zasobów przedsiębiorstwa,

b) kreowania kierunków rozwoju organizacji firmy uw zględniających: specyfikę 
przedsiębiorstwa i jego branży oraz uwarunkowania zew nętrzne w tym stopień 
rozwoju rynku.

c) wysokiej jakości informacji zarządczej oczekiwanej przez wszystkie szczeble 
zarządzania i odpowiedzialności przedsiębiorstwa,

7. Zakres funkcji ZSI. w ynikający z rzeczywistych i uzasadnionych potrzeb firmy, a 
nie potrzeb zgłaszanych pod wpływem trendu określonej mody czy na skutek 
marketingowej presji dostawcy.

8. M inim alizację ryzyka projektu globalnej inform atyzacji, niskiej jakości inform a
cyjnej wdrożenia oraz fiaska wdrożeniowego poprzez:
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a) zbilansowanie informacji z system ów ju ż  eksploatowanych przez firmę ,ich 
system atykę i gradację oraz jasne i jednoznaczne zdefiniowanie potrzeb 
zam awiającego ,

b) objęcie procesem przygotowania do etapu realizacji informatyzacji wszystkich 
elem entów istotnych dla efektywnej operacyjnie i ekonom icznie inform acyjności 
przedsiębiorstwa i jego biznesu,

c) zdefiniow anie potrzeb inform acyjnych i dostosowanie strategii inform atyzacji, 
pozwalającej na ich zaspokojenie w sposób trafiający w faktyczne potrzeby 
przedsiębiorstwa w tym zakresie, a nie w sposób wyznaczony krótkotrwałym  
trendem mody na określone rozwiązanie informatyczne,

d) przygotowanie wdrożenia z uwzględnieniem  indywidualności branżowej, 
chroniąc w ten sposób przedsiębiorstwo przed ryzykiem wynikającym  z sytuacji, 
w której: po raz pierwszy dokonuje ono integracji inform atycznej swojego 
środowiska inform acyjnego i nie ma w tym względzie żadnych doświadczeń, 
oraz podlega presji zagranicznych, doświadczonych dostawców 
oprogram owania, nie zam awiający, ale wyłącznie konsultanci, doradcy i 
dostawcy odniosą korzyści z przedsięwzięcia.

Podejście do realizacji celu postawionego globalnej inform atyzacji środowiska 
inform acyjnego przedsiębiorstwa poprzez koncepcję informatyzacji niezależnie od już 
wym ienionych, posiada jeszcze kilka dodatkowych zalet, do których należą traktowanie 
przedsięwzięcia inform atyzacji jako  p r o c e s u ,  co pozwala na etapowe w drażanie i 
rozwój inform atyzacji w sposób:

a) zależny  od np. finansowych m ożliwości zam awiającego, itp.,

b) n iezależny  od zewnętrznych decyzji wynikających z restrukturyzacji gospodarki 
państw a i branży.

Trwały charakter Koncepcji Informatyzacji, która ze względu na to, że bilansuje oraz 
zasadza się na zdefiniowanych i zbilansowanych oraz rzeczywistych potrzebach 
inform acyjnych firmy, gw arantuje przedsiębiorstwu zachowanie jego know how w 
procesie inform atyzacji.

Dostarczenie przedsiębiorstwu syntetycznej i trwałej wiedzy o zakresie potrzeb 
inform acyjnych, determ inujących m ożliwości efektywnej realizacji jego biznesu, dzięki 
czemu zawartość m erytoryczna Koncepcji Informatyzacji Przedsiębiorstwa nie podlega 
dezaktualizacji. Koncepcja Informatyzacji Przedsiębiorstwa je st rezultatem  bardzo 
wnikliwie i wszechstronnie przeprowadzonego etapu przygotowania firm y do globalnej i 
bezpiecznej za razem inform atycznej integracji jej środowiska inform acyjnego. Poprzez 
sw oją precyzyjność i w ielowąlkowość chroni firmę przed niepowodzeniem  w 
przygotowaniach, oznaczającym  w praktyce przygotowywaniem  niepowodzeń.
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WIEDZA BEZOSOBOWA 
W ZARZĄDZANIU FINANSAMI

m gr W ojciech Krupa 
U niw ersyte t Kardynała S tefana W yszyńskiego

Stres/.czcnie: jednym  z zasadniczych problem ów skutecznego zarządzania 
w iedzą jest wykorzystanie jej dużych zasobów bezosobowych. Efektywne 
zarządzanie tą  w iedzą ułatwiają specjalnie zbudowane wyrafinowane 
metodyki im plementacji. Prawidłowo realizowany proces wykorzystania 
narzędzi do pozyskania wiedzy bezosobowej może um ożliwić wzrost 
skuteczności zarządzania finansami.

1. Determinanty skutecznego zarządzania wiedzą bezosobową

Specjaliści w yróżniają trzy ery wiedzy organizacji. Są to: kom petencje zatrudnionych, 
wewnętrzna struktura w iedzy, zew nętrzna struktura zasobów wiedzy [17 s. 5]. Jednym z 
ważnych i szczególnych zadań zarządzania w iedzą jest wspom aganie podejm owania 
decyzji. Kolejne zadanie to um ożliw ienie zrozum ienia wiedzy na temat wyborów 
rynkowych klientów i wykorzystanie tej wiedzy do budowy pętli decyzyjnych oraz 
wtórnej pętli poznawczej. Specjalistyczne bazy wiedzy i rozwój metod inteligentnych 
um ożliwiły postęp we współczesnym  zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. 
W yrafinowane zarządzanie w iedzą (ZW ) należy do obiecujących aspektów  kreatywnej 
aktywności podm iotów gospodarczych. Opiera się na założeniu, że wiedza osobow a i 
bezosobowa, zgrom adzona w głowach, dokumentach, schematach, procedurach, regułach, 
modelach, może popraw ić w spółpracę personelu, zredukować redundancję, zm obilizować 
pracowników do dzielenia się wiedzą, co w efekcie pozwoli na pow stanie nowych 
wartości.

W  dobie globalizacji i agresywnej konkurencji w łaściwe zarządzanie wiedzą 
finansową posiadaną w podm iotach gospodarczych należy do trudnych zadań i powinno 
opierać się na pięciu przesłankach. Po pierwsze, wiedza, którą dysponują pracownicy, jest 
ju ż  niewystarczająca w aktywnym  „utrzym aniu” się na rynku. Po drugie, fluktuacja 
pracowników nie powinna destabilizować ekspansji podmiotów gospodarczych. Po 
trzecie, konieczność poszukiwania wiedzy w skali globalnej przekracza możliwości 
pojedynczych pracowników. Po czwarte, stratyfikacja pozyskanych zasobów wiedzy 
wymaga korzystania z dynam icznych i inteligentnych kryteriów. M uszą one zapewniać 
w ieloaspektow ą ocenę, a narzędzia w spom agające ten proces powinny umożliwić 
„powroty cyklu” , tak aby w każdym okresie możliwa była ponowna analiza zasobów już  
wcześniej „skanow anych", np. w innym kontekście lub dla innych determ inantów. Po 
piąte, kom pleksowe koncepcje w ykorzystania wiedzy, w zasadniczym  zakresie, pow stają 
jako efekt zespołowych wysiłków, często wydzielonych zespołów zadaniowych. Zespoły 
te m uszą mieć m ożliwość korzystania z wyrafinowanych narzędzi i przyrządów, np. przy 
opracowywaniu nowych generacji mikroprocesorów. Z tych przyczyn czasem tworzy się 
specjalne obszary, parki technologiczne.
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W drażanie system u ZW  w finansach nie jest zadaniem  prostym. N ależy w  tym 
procesie zwracać uwagę na jakość danych, którymi dysponujem y, na instrum enty do 
implementacji i „czyszczenia” danych. Konieczne jest rów nież uzupełnianie pozyskanej 
wiedzy o kontekst i inform acje niestrukturalne. Począwszy od 1994 roku, w którym 
zarządzanie w iedzą pojawiło się jako osobna dyscyplina, powstało kilka narzędzi 
wspom agających jej proces wdrożeniowy. Są to metodyki: Business Dimcnsional 
Lifcyele, Tiwana, Appelehansa, PM1, STW BO [9 s. 127-129]. W ydaje się że prawidłowy, 
bardzo skodyfikow any proces wdrażania ZW  należy rozpocząć od: specyfikacji wiedzy 
którą dysponujem y, zw eryfikow ania potrzeb w tym zakresie, w ybrania lub zbudowania 
właściwej metody wdrożeniowej. Pozwoli on na efekt kum ulacyjny i przejście do kliento- 
eentrycznego modelu działania.

Rośnie przekonanie, że wiedza bezosobowa zgrom adzona w podmiotach 
gospodarczych należy do najważniejszych jej zasobów, które ułatw iają skuteczne 
zarządzanie finansami. W iedza bezosobowa może być zdyw ersyfikow ana i zaw arta w:

• zew nętrznym  audycie finansowym ,

• zintegrowanych system ach inform atycznych,

• instrukcjach.

• dokum entach operacyjnych sporządzanych w podm iotach gospodarczych,

• sprawozdaniach (z szkoleń, pracy, podróży służbowych, narad),

• opiniach (specjalistów  zewnętrznych i wewnętrznych),

• ekspertyzach.

Są to żródla bezpośrednie bezosobowej wiedzy podm iotów  gospodarczych. 
Procedury, modele, schematy i kultura organizacji zaw ierają w iedzę z źródeł pośrednich. 
Przedstawione wyżej przesłanki i rodzaje determ inują m ożliwości i zadania 
wykorzystania w iedzy tej kategorii. Proces modelu liniowego zarządzania wiedzą 
bezosobow ą podm iotów gospodarczych zawiera cztery etapy (rys. 1). Jest to:

1. gromadzenie,

2. przechowywanie,

3. opracowywanie,

4. wykorzystanie.

G rom adzenie wiedzy bezosobowej ze źródeł wewnętrznych i zew nętrznych powinno 
być oparte na precyzyjnym  schem acie działania i odpowiadać na pytania:

• jak ą  wiedzę grom adzić,

• jak  jej poszukiwać,

• w jakich źródłach,

• jakie warunki należy spełnić,

• jaki jest kontekst gromadzonej wiedzy.
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Rys. 1
M odel ST B W O  - etapy zarządzania w iedzą bezosobow ą w finansach

Źródło: O pracow anie w łasne na podstawie [9, s. 128].
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G rom adzenie należy prowadzić przy pomocy autom atycznych inteligentnych narzędzi 
i powinien to być proces ciągły. Cały cykl działań należy rejestrować w taki sposób, aby 
w każdym czasie m ożna było go prześledzić (co jest bardzo w ażne dla odwzorowania 
kontekstu) i pow tórzyć po pewnym  czasie przy zm ienionych zazwyczaj przesłankach, gdy 
będzie taka konieczność. Okazuje się, że (wykorzystując precyzyjnie zdefiniowane 
determ inanty) procedurę grom adzenia w iedzy bezosobowej, która znajduje się w źródłach 
w ew nętrznych, jest stosunkowo łatwo opracować, bowiem  cały proces (grom adzenia i 
przechowywania) prawie w całości oparty jest na znanych regułach i specjalistycznych 
„inteligentnych” system ach inform atycznych. Zadanie to w zakresie źródeł zewnętrznych 
można zrealizować jedynie w ograniczonym  zakresie. Środki i technologia, którymi 
obecnie dysponujem y realizując go, nie gw arantują kom pleksowości i kompletności 
pozyskiwania interesującej w iedzy, a aktualnie dostępne rozw iązania klasy 
w yspecjalizowanych agentów 1, pozw alają jedynie na pozyskanie w iedzy z wybranych 
źródeł znajdujących się w Internecie [9 s. 125-127].

W iedza tam zgrom adzona ma jednak  specyficzne cechy (jawna, ogólnodostępna, 
cząstkowa, w większości przypadków bez kontekstu, rozproszona, posiadająca elementy 
subiektywne) i jej wykorzystanie jest ograniczone.

Jednak nie należy rezygnować z w ysiłków jej pozyskania, bowiem ma co najmniej 
dwa walory trudne do przecenienia, czyli aktualność i różnorodność. A trybuty te 
powodują, że wiedza czerpana ze źródeł dostępnych przez Internet, bywa często inspiracją 
zm ian w działaniu a nawet zbudowania na now o strategii podm iotu gospodarczego.

2. Narzędzia informatyczne wykorzystywane do przechowywania wiedzy 
bezosobowej

Przechow yw aną w podm iotach gospodarczych wiedzę bezosobow ą dzielim y na dwie 
grupy: źródłow ą i przetworzoną. W iedza źródłow a uzyskana jest bezpośrednio z 
inform acji, procedur, reguł zawartych w dokumentach. Przechowujem y j ą  wraz z 
informacjami na temat charakteru źródła, autorów, czasu, miejsca, kontekstu. Do 
przechowywania wykorzystujem y bazy danych i bazy wiedzy. K lasyczne bazy danych 
specjalistyczne zadanie przechow yw ania wiedzy spełniają jedynie w ograniczonym 
zakresie. Zależności i kontekst grom adzonej w iedzy najlepiej odzwierciedlają 
hierarchiczne bazy danych. Są one jednak mało elastyczne i trudne w obsłudze. Relacyjne 
bazy um ożliw iają badanie powiązań wiedzy pozyskiwanej z różnych źródeł, m ają jednak 
mało wydajne m echanizm y realizujące zadanie kiedy?  Bazy danych m ogą być użyteczne 
głównie w przypadku wiedzy- źródłowej. Jednak inform acje o nowych rodzajach baz 
danych, dają nadzieję, że w przyszłości ich rola w zakresie przechow yw ania wiedzy 
będzie rosła.

Zadania przechowywania dobrze w ykonują bazy wiedzy. A ktualnie dostępne 
rozwiązania szczególnie skutecznie realizują zadania: kto?  i kiedy?  N ależy sądzić, że 
przechowywanie w nich wiedzy przetworzonej będzie w najbliższym  czasie również 
skuteczne i łatwe. W iedza przetworzona pow staje w w yniku opracow yw ania lub 
wykorzystania zgrom adzonych ju ż  zasobów wiedzy. Przechowywana w iedza bezosobowa

Zobacz również W. Abramowicz. P.J. Kalczyński, K. Wccci: Kiedy informacje stają się wiedzą 
..Computerworld" 2001. nr 25. s. 56.
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może służyć do budowy m odeli, tworzenia scenariuszy realizowanych w III etapie 
zarządzania w iedzą modelu STBW O lub w podejm owaniu decyzji (IV etap tego m odelu).

O pracow yw anie wiedzy bezosobowej musi opierać się na narzędziach 
um ożliwiających elastyczność. Proces podejm owania decyzji wym aga różnej w iedzy na 
każdym z etapów. Również w każdym czasie oczekiwania w zakresie potrzeb wiedzy 
m ogą być różne. Przetwarzanie i opracowanie wiedzy ze źródeł bezpośrednich musi być 
oparte na specjalistycznych instrumentach i składa się z:

• przetwarzania,

• klasyfikowania,

• uzupełniania o atrybuty, wyznaczniki, kontekst, uwagi, komentarze,

• przygotow ania odsyłaczy, odnośników.

W trakcie przetwarzania wiedzy bezosobowej buduje się modele (decyzyjne, 
zachowań, reakcji, rozwiązań) oraz tworzy scenariusze, w których ta wiedza jest 
„zaszyta” lub które ją  wykorzystują. Opracowywanie bezosobowej w iedzy znajdującej 
się w źródłach pośrednich wymaga każdorazowo przygotowania specjalistycznych 
narzędzi, które będą adekw atne dla każdego specyficznego źródła. Opracowana z użyciem 
tych narzędzi w iedza bezosobowa może być wykorzystana bezpośrednio lub 
przechowywana w bazie wiedzy przetworzonej.

Należy przyjąć, że w rozwoju aktywności podm iotów gospodarczych 
wykorzystywana jest w iedza bezosobowa źródłowa i przetworzona, przechowywana w 
bazach lub opracowana przy pom ocy specjalistycznych instrum entów, głównie 
inform atycznych. Powinna ona służyć pracownikom , zespołom problem owym  lub 
stanowić przedm iot wymiany pomiędzy podmiotami realizującymi wspólne zadania, np. 
w firmach tworzących związek wirtualny. Zasoby wiedzy bezosobowej przechowywane 
w bazach m ogą i powinny być również traktowane jako  towar. Należy zakładać, że 
wiedza będzie przedm iotem  obrotu:

• odpłatnego,

• non profit,

przy jednoznacznym  określeniu kom u, ja k ą  i kiedy w iedzę dostarczam y (zgodnie z 
teorią kognitywną podm iot gospodarczy może stworzyć w tym celu specyficzny segment 
rynku).

Przesłanki ekonom iczne powodują, że wszystkie etapy procesu zarządzania w iedzą 
m uszą wspomagać realizację strategii podmiotu gospodarczego. W arunek ten, mim o że 
konieczny, m oże spowodować jednak niebezpieczeństwo, pom inięcia pewnych zasobów 
wiedzy, które dopiero w przyszłości m ogą okazać się źródłem szansy rynkowej.

Wnioski

W iedza bezosobow a podobnie jak  osobowa stała się równie ważnym  czynnikiem 
wspom agania podejm ow ania decyzji w zarządzaniu finansami. Zróżnicowane źródła i 
charakter tej w iedzy wym agają, aby w zarządzaniu nią stosować specjalnie zbudowane
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procedury. W iedza ta m oże być traktowana również jako towar przeznaczony do obrotu 
na ściśle określonych warunkach.
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METODYKA TIWANA 
EFEKTYWNE NARZĘDZIE WDRAŻANIA 

SYSTEMU ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

dr inż. Kazim ierz Krupa 
U niw ersytet Rzeszowski 

email: kkrupa@ pf.p l

Streszczenie: w artykule scharakteryzowano zespól instrumentów
inform atycznych um ożliwiających efektywne wykorzystanie wiedzy. 
Przedstawione narzędzia zostały zbudowane przez T iw ana i stanow ią 
kom pletną m etodykę w drażania system u zarządzania wiedzą. M etodyka la 
posiada duże w alory aplikacyjne i z lej przyczyny może być skutecznym  
instrumentem pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy generowanej przez 
służby finansowe.

1. Elementy procesu zarządzania wiedzą

M etodyka w drażania rozwiązań inform atycznych do zarządzania w iedzą opracowana 
przez Am rita Tiwana oparta jest na bardzo bogatych doświadczeniach i ma cechy systemu 
konstruktywistycznego. Zdaniem tego autora Knowledge M anagem ent -  zarządzanie 
wiedzą (KM ) jest w yjątkowo złożonym procesem, na który składają się [15 s. 10-15]:

A/  centra wiedzy: ___________________________
- świadom ość celu poszukiwania, K
- dystrybucja, N
- tworzenie nagłej potrzeby, O
- ochrona, W
- aplikacje użytkowe. L
- kreowanie potrzeb i możliwości, E
- ocena ważności; D
B/ dobór właściwej technologii:  ► G
- tworzenia presji, E
- unikania fiaska,
- powiększania wpływu, M
- w ykorzystania strategii; A
C/ personel:  N
- krzyżowo-funkcjonalna współpraca, A
- konwergencja funkcjonalna, G
- mobilizacja, E
- płynność, M
- system zarządzania, E
- poziom profesjonalizm u zatrudnionych, N
- hierarchie decyzyjne: T
D/ struktura organizacyjna:  ►
- konwergencja,
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- zagrożenia strukturalne,
- efektywność strukturalna,
- m oderowanie wpływu na technologie inform acyjne,
- nasilenie przepływ u wiedzy,
- dcregulacjc, 
globalizacja oddziałów, 
strategia;
EJ zdefiniow ane procesy, które m ają m ożliwość zaprezentow ania odpow iedzi na

jak  do?
wiedzieć jak  -  w iedzieć co?
jak zorganizować wielokrotne użycie i pełną dokładność?
jak ie zastosować procedury dla zapew nienia całkowitej odpowiedzialności?
ja k ą  przyjąć koncepcję implem entacji strategii?
F/ ekonom iczność, m ierzona przy pomocy wskaźników:
linia najniższej efektywności,
nadzwyczajna dźwignia,
powroty wzrostu,
trendy wzrostu,
bramki rozwagi.
W szystkie przedstawione elementy tw orzą swoisty zespół elem entów systemu 

kognitywnego.

pytania:

Rys. 1
I krok metodyki Tiwana

K ro k  I

Nazwa kroku Zestaw realizowanych czynności

1. A n a liza  i o ce n a  fu n k c jo n u ją c e j lub 
p la n o w a n e j in fra s tru k tu ry .

O ce n a
in fra s tru k tu ry

>- 2. „ D o s tro je n ie ” K M  do  s tra teg ii 
b iz n eso w e j.

Źródło: Opracow anie własne na podstawie [15,s. 12]
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2. Kroki metodyki Tiwana

M elodyka implementacji zarządzania w iedzą zbudowana przez A. Tiwana składa się 
z czterech kroków. W każdym z nich realizowanych jest po kilka czynności. W 
pierwszym (ocena infrastruktury, w tym inform atycznej) dokonuje się analizy i oceny 
funkcjonującej lub planowanej infrastruktury i „dostrojenie” KM do strategii biznesowej 
(rys. 1). Krok drugi obejm uje analizę istniejącego systemu KM, projektowanie w nim 
zmian i procesu rozwoju (rys. 2). Realizujemy tutaj:

1. projektowanie infrastruktury KM.

2. ocenę funkcjonującej w iedzy (jej przydziału i instrumentów inform atycznych),

3. projektowanie zespołów KM,

4. tworzenie duplikatów systemu KM,

5. rozwój systemu KM.

Rys. 2
II krok m etodyki Tiw ana

K rok  II

Nazwa kroku Zestaw realizowanych czynności

A n aliza  is tn ie jące g o
1. P ro je k to w an ie  in fra s tru k tu ry  K M .
2. O ce n a  fu n k c jo n u jące j w ied z y  (jej

sy s tem u  K M , p rzy d z ia łu  i sy s tem u  ana lizy ).
p ro jek to w a n ie  zm ian > 3. P ro je k to w an ie  ze sp o łó w  K M .

i ro zw o ju . 4. T w o rz e n ie  d u p lik a tó w  sy s tem u

5.
K M .
R ozw ój sy s tem u  K M .

Źródło: O pracow anie własne na podstawie [15, s. 14]
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III krok m etodyki T iw ana
Rys. 3

K rok  III

Nazwa kroku Zestaw realizowanych czynności

R o z w ó j sy s tem u  
K M

1. W y k o rz y s ta n ie  m e to d y k  p o zw a -
^  ła jąc y ch  na p rz y ro s to w e  re z u lta ty  • 

ro z m ie sz c z e n ia  i ek sp lo a tac ji ź ró 
d e ł w iedzy .

2 . Z a rz ą d z a n ie  s tru k tu ram i zm ian , 
k reo w an ie  now ej k u ltu ry  o rg a 
n izac ji i sy s tem u  nag ród .

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [15,s. 15]

Krok trzeci dotyczy rozwoju systemu KM. W ykorzystujem y w nim  metodyki 
pozwalające na przyrostowe rezultaty rozm ieszczenia i eksploatacji źródeł wiedzy, 
zarządzanie strukturam i zmian, kreowanie kultury organizacji i system u nagród (rys. 3). 
Krok czwarty pośw ięcony jest badaniu uzyskanych rezultatów  KM. W procesie ewaluacji 
wykorzystujemy między innymi ROI, ECM dla całego DLM, przyrosty czasowe 
rezultatów (rys. 4).

Rys. 1
IV krok metodyki Tiwana

K rok  IV

Nazwa kroku Zestaw realizowanych czynności

B a d an ie  rez u lta tó w  
K M

1. S p e łn ie n ie  w szy s tk ich  z a d a ń  cw alu - 
acji.

► 2. W y k o rz y s ta n ie  w sk a ź n ik ó w  o ceny .
3. O b lic za n ie  R O I.
4. B a d a n ie  p rz y ro s tó w  cz aso w y c h  

rez u lta tó w  K M .

Źródło: Opracow anie własne na podstawie [15,s. 15]
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3. Determinanty implementacji KM

A. Tiwan definiuje strum ienie przepływu wiedzy i wyodrębnia w swej metodyce 24 
czynniki, które determ inują powodzenie implementacji całego system u zarządzania 
wiedzą. Siła i charakter w pływu tych determinantów jest odm ienna1 dla każdej części 
procesu wdrażania. Zestaw  w ybranych czynników wspom agających i utrudniających 
pozyskiwanie wiedzy przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1
C zynniki w spom agające i utrudniające odnajdyw anie w iedzy

Nazwa procesu KM N azwa czynnika

Świadomość
celu
poszukiwania.

Dystrybucja,

Tworzenie
nagłej
potrzeby.

Ochrona,

Aplikacje
użytkowe,

Kreowanie,

Ocena
ważności.

1. Nagła potrzeba eleganckiej dystrybucji wiedzy.

2. N iepowodzenie kampanii na temat „w iedzieć-co” .

3. Szybkość i spowolnienia pozyskiwania wiedzy.

4. Przesuwanie na zewnątrz zależności problem u pozyskania 
wiedzy i uzyskanie wysokiej łatwości w zbogacania je j zasobów.

5. Potrzeba rozdzielenia zasobów wiedzy -  przeciętnych, 
właściwych dla zatrudnionych.

6. Potrzeba system atycznego ponownego uczenia.

7. Zanikanie atrakcyjności żywotności technologii długo 
eksploatowanych.

8. Konwergencja produktu i serwisu.

9. Zdolność firmy w dotrzym aniu kroku kooperacyjnych zmian 
wynikających z globalizacji.

10. Potrzeba unikania powtarzania i częstych kosztownych 
pomyłek.

11. K onieczność likwidowania niepotrzebnych wynalazków.

12. Poszukiw anie „srebrnych byków” w produktach i 
różniczkowanie serwisu.

Źródło: O pracow anie własne na podstawie [15,s. 18]

Są to: nagła potrzeba eleganckiej dystrybucji wiedzy, niepowodzenie kam panii na 
temat „w iedzieć-co” , szybkość i spowolnienia pozyskiwania wiedzy, przesuwanie na 
zewnątrz zależności problem u pozyskania wiedzy oraz uzyskania wysokiej łatwości 
wzbogacania jej zasobów, potrzeba dywersyfikacji wiedzy (przeciętnej właściwej dla 
zatrudnionych), konieczność system atycznego ponownego uczenia się, zanikanie 
atrakcyjności żywotności technologii długo eksploatowanych, konwergencja produktu i 
serwisu, zdolność firmy w dotrzym aniu kroku kooperacyjnych zm ian w ynikających z

1 Rodzaj czynników czasem jest wspólny.
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globalizacji, konieczność unikania pow tarzania czynności i częstych kosztownych 
pomyłek, likwidowanie niepotrzebnych wynalazków, poszukiw anie „srebrnych byków ” w 
produktach i różnicow anie serwisu.

Tablica 2 zawiera czynniki w spom agające i utrudniające rozw iązania technologiczne 
KM. Zaprezentowano w niej, dla cząstkowych elem entów procesu KM, dotyczących:

• tworzenia presji,

• unikania fiaska,

• pow iększania wpływu,

• wykorzystania strategii,

sześć czynników . Są to:

1. zanikanie atrakcyjności żywotności technologii długo eksploatowanych,

2. sprężanie cyklu życia produktu,

3. potrzeba perfekcyjnych połączeń pom iędzy w iedzą, strategią biznesu i 
inform acją techniczną,

4. konieczność unikania niepotrzebnych wynalazków,

5. kreowanie potencjalnych nadzwyczajnych bezpośrednich dźwigni, które są 
atrakcyjne ekonom icznie w zw iększaniu w skaźnika zwrotu nakładów,

6. konieczność ugody pom iędzy kom pleksem  korporacyjnych oczekiwań.

Tablica 2
C zynnik i w spom agające i utrudniające rozw iązania technologiczne K M

N azwa procesu KM N azw a czynnika

Tw orzenie
presji.

Unikanie
fiaska.

Powiększanie
wpływu.

W ykorzystanie
strategii.

1. Zanikanie atrakcyjności żywotności technologii długo 
eksploatowanych.

2. Sprężanie cyklu życia produktu.

3. Potrzeba perfekcyjnych połączeń pom iędzy w iedzą, strategia, 
biznesu i inform acją techniczną.

4. Konieczność unikania zbędnych wynalazków.

5. K reowanie potencjalnych nadzwyczajnych bezpośrednich 
dźwigni, które są atrakcyjne ekonom icznie w zwiększaniu 
wskaźnika zwrotu nakładów.

6. K onieczność ugody pomiędzy kom pleksem  korporacyjnych 
oczekiwań.

Żródlo: O pracow anie w łasne na podstawie [15, s. 18]
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W lablicy 3 um ieszczono czynniki wspomagające i utrudniające organizacyjną 
strukturę KM. O gółem  dla cząstkowych elem entów procesu KM wyodrębniono osiem 
czynników. W kolejnej tablicy (lab. 4) zaprezentowano dziesięć determinantów 
personalnych. N atom iast analiza procesów traktowanych jako czynniki wspom agające i 
utrudniające KM zawarta jest w tablicy 5. Znajdują się tam:

1. zdolność firmy dotrzym ania kroku kooperacyjnym zm ianom  wynikającym  z 
globalizacji,

2. potrzeba unikania pow tarzania i częstych kosztownych pomyłek,

3. konieczność unikania niepotrzebnych wynalazków

4. poszukiw anie wyjątkowych okazji w produktach i różnicowanie serwisu,

5. potrzeba dokładnego zdefiniowania oczekiwań,

6. konw ergencja produktu i serwisu,

7. sprzężenie cyklu życia produktu,

8. potrzeba perfekcyjnych połączeń pomiędzy wiedzą, strategią biznesu i 
inform acją techniczną.

Tablica 3
C zynniki w spom agające i utrudniające organizacyjną strukturę KM

Nazwa procesu KM Nazwa czynnika

Konwergencja,

Zagrożenia strukturalne,

Efektywność strukturalna.

M oderowanie wpływu na 
technologie inform acyjne.

Nasilenie przepływu 
wiedzy,

Deregulacje,

Globalizacja oddziałów.

Strategia.

1. Konwergencja funkcjonalna.

2. Energia centrów projektowania struktur organi
zacyjnych.

3. W yzwania wykorzystyw ane do deregulacji.

4. Konwergencja produktu i serwisu.

5. Zdolność firm y dotrzym ania kroku w koope
racyjnych zm ianach wynikających z globalizacji.

6. Rozległe rozprzestrzenienie efektu sprzężeń.

7. Zespoły mobilności i płynności.

8. Potrzeba w yłonienia kom petentnie odpow ie
dzialnych zespołów  wykonawczych.

Źródło: O pracow anie własne na podstawie [15, s. 19]
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Tablica 4
Personalne czynniki w spom agające i utrudniające KM

Nazwa procesu KM Nazwa czynnika

Krzyżowo- 1. Rozlegle rozprzestrzenienie konwergencji.
funkcjonalna
w spółpraca,

2. Zespoły m obilności i płynności.

Konwergencja
funkcjonalna,

3. Potrzeba popierania efektywnych krzyżowych 
funkcjonalnych powiązań.

M obilizacja,
4. Konieczność ugody w kom pleksie korporacyjnych 

oczekiwań.
Płynność,

5. Pilność wyłonienia kom petentnie odpow iedzialnych.
Poziomy
zarządzania,

6. Ko n we rgenej a f  u n kej o n al n a .

Poziomy
7. Energia centrów projektowania struktur organizacyjnych.

zatrudnionych. 8. N iepowodzenie kampanii na temat „w iedzieć-co” .

Hierarchie 9. Szybkość i spowolnienia pozyskiwania wiedzy.
decyzyjne.

10. Potrzeba rozdzielenia zasobów wiedzy -  przeciętnych, 
właściwych dla zatrudnionych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [15, s. 19]

Dwanaście czynników ekonom icznych oddziałujących na jakość im plem entacji KM 
zam ieszczono w tablicy 6. Są to:

1. nagła potrzeba eleganckiej dystrybucji wiedzy,

2. niepowodzenie kam panii na temat „w iedzieć-co”,

3. szybkość i spowolnienia zdobywania wiedzy,

4. przesuwanie na zew nątrz zależności problem u pozyskania wiedzy i uzyskanie 
wysokiej łatwości w zbogacania jej zasobów,

5. zanikanie atrakcyjności żywotności technologii długo eksploatowanych,

6. kompresja cyklu życia produktów,

7. potrzeba wyłonienia kom petentnie odpowiedzialnych,

8. kreow anie potencjalnych nadzwyczajnych bezpośrednich dźwigni, które są 
atrakcyjne ekonom icznie w zwiększaniu wskaźnika zwrotu nakładów,

9. um ieszczanie wyzwania obok deregulacji,

10. potrzeba stworzenia połączeń efektywności z krzyżowej funkcjonalnie 
współpracy,

11. konieczność unikania częstych powtórzeń i kosztownych pom yłek,

12. niezbędność posiadania dokładnie zdefiniow anych pierwotnych oczekiwań.
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Tablica 5
Procesy jako czynniki w spom agające i utrudniające KM

Nazwa procesu KM Nazwa czynnika

-ja k  do.

- wiedzieć jak  -  wiedzieć 
co.

- w ielokrotne użycie i 
dokładność, 
odpowiedzialność,

- implementacja 
strategii.

1. Zdolność firmy dotrzym ania kroku kooperacyjnym 
zm ianom wynikającym z globalizacji.

2. Potrzeba unikania powtarzania i częstych kosztownych 
pomyłek.

3. K onieczność elim inowania niepotrzebnych wynalazków.

4. Poszukiwanie „srebrnych byków” w produktach i 
różniczkowanie serwisu.

5. Potrzeba dokładnego pierwotnego zdefiniowania 
oczekiwań.

6. Konwergencja produktu i serwisu.

7. Sprzężenie cyklu życia produktu.

8. Potrzeba perfekcyjnych połączeń pom iędzy wiedzą, 
strategią biznesu i inform acją techniczną.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [15, s. 20]

Tablica 6
C zynniki ekonom iczne wspom agające i utrudniające KM

Nazwa procesu KM N azwa czynnika

Linia najniższej 
efektywności,

Nadzwyczajna
dźwignia.

Powroty wzrostu,

Trendy wzrostu.

Bramki rozwagi.

1. Nagła potrzeba eleganckiej dystrybucji wiedzy.

2. N iepowodzenie kampanii na temat „w iedzieć-co” .

3. Szybkość i spowolnienia zdobywania wiedzy.

4. Przesuwanie na zewnątrz zależności problemu 
pozyskania wiedzy i uzyskanie wysokiej łatwości 
w zbogacania jej zasobów.

5. Zanikanie atrakcyjności żywotności technologii długo 
eksploatowanych.

6. Kom presja cyklu życia produktów.

7. Potrzeba w yłonienia kompetentnie odpowiedzialnych.

8. Kreowanie potencjalnych nadzwyczajnych 
bezpośrednich dźwigni, które są atrakcyjne 
ekonom icznie w zwiększaniu wskaźnika zwrotu
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N azw a procesu KM Nazwa czynnika

nakładów.

9. U m ieszczenie w yzw ania obok deregulacji.

10. Potrzeba stworzenia połączeń efektyw ności z krzyżowej 
funkcjonalnie współpracy.

11. N iezbędność unikania częstych pow tórzeń i 
kosztownych pomyłek.

12. Konieczność posiadania dokładnie zdefiniowanych 
pierwotnych oczekiwań.

Źródło: O pracow anie własne na podstawie [ 15, s. 20]

3. Podsumowanie

Procedurę w drażania zarządzania w iedzą w ykorzystyw aną przez T iw ana cechuje 
bardzo duża szczegółowość i w ieloaspektowość. W jego  m etodyce kładzie się nacisk na 
elem enty „m iękkie” i uwzględnia zasadniczą rolę kultury organizacyjnej w powodzeniu 
procesu im plem entacji. Instrum ent ten w yróżnia rów nież w ykorzystanie w całym 
procesie w drożeniowym  w yrafinowanych i „inteligentnych” narzędzi informatycznych. 
Praktyka gospodarcza stosowania tej melodyki wskazuje, że w iedza finansowa 
generowana przy jej pom ocy umożliwia efektywne w spom aganie procesu podejmowania 
decyzji, czasem jednak z tendencją do inercji koniunkcyjnej.
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WSPOMAGANIE RACHUNKOWOŚCI 
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RACHUNKOWOŚĆ W SYTUACJI BRAKU 
KONTYNUACJI DZIAŁANIA

Zbigniew Luty1

Streszczenie: w artykule przedstawiono uwagi dotyczące definicji
kontynuacji i braku kontynuacji. Następnie przedstawiono szczególne 
sytuacje wyceny składników, które są w ielce subiektywne ustalone.

1. Wstęp

System rachunkowości je s t rezultatem  społecznego procesu powiązań gospodarczych. 
Konieczność posiadania informacji o zaistniałych zdarzeniach wymaga ich ewidencji 
ujętej według zrozum iałych i akceptowanych zasad. Obowiązujące obecnie zasady, choć 
akceptowane, nie są jedynym i koncepcjami systemu rachunkowości. W yróżnić można co 
najmniej następujące podejścia do teorii rachunkowości2:

a/ ekonom iczne,

b/ podatkowe,

c/ prawne.

d/ etyczne,

e/ behawioralne,

il strukturalne.

2. Prawda a informacje sprawozdawcze

Żadna z koncepcji nie oddaje praw dziw ego obrazu finansowego stanu jednostki 
gospodarczej, lecz obraz stworzony według przyjętych zasad pom iaru i 
sprawozdawczości. Prawdy obiektywnej w procesach społecznych nie m ożna ukazać, co 
najmniej z następujących powodów:

1. prawo bilansow e tworzone jest z punktu widzenia grupy sprawującej władzę,

2. prawo stanowione w olą większości nie zawsze jest zgodne z zasadami ekono
micznym i,

3. dokumenty księgowe tworzone są przez lepiej lub gorzej przygotowanych 
pracowników,

Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Luty. Kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli, Akademii 
likonomicznej we Wrocławiu. 

b.A. Hendrikscn, M.F. van Brcda. Teoria Rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
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4. opis i dekretacja są obszarem  wielu pom yłek, które nie zaw sze m ożna odkryć i 
sprostować,

5. grupowanie i transform acja inform acji dokonuje się  zgodnie z zakładowymi 
zasadami rachunkowości, do których można mieć szereg zastrzeżeń,

6. nadinterpretacja zasady istotności m oże zniekształcić ciąg kolejnych informacji.

Z powyższych powodów wszelka inform acja finansowa, choć z założenia 
niefałszywa, nie jest obiektyw nie prawidłowa. Om awiając kontynuację działania należy 
mieć w pam ięci pow yższe uwagi.

3. Cechy braku kontynuacji działania

Prawo bilansowe w zdecydowanej większości regulacji prawnych nastaw ione jest na 
jednostki gospodarcze kontynuujące działalność gospodarczą. Międzynarodowe 
Standardy Rachunkowości definiują kontynuację działania jako  sytuację, w której 
jednostka gospodarcza „nie zam ierza, ani nie musi zaniechać działalności gospodarczej 
lub istotnie ograniczyć jej zakresu”3. Zapis w Ustawie o rachunkowości je s t bardziej 
szczegółowy, co nie znaczy, iż bardziej jednoznaczny. Zasada kontynuacji oznacza, iż 
jednostka będzie „kontynuowała w dającej się  przewidzieć przyszłości działalność w nie 
zm niejszonym  istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości 
chyba, że jest to niezgodne ze stanem faktycznym  lub prawnym. Ustalając zdolność 
jednostki do kontynuow ania działalności kierownik jednostki uw zględnia wszystkie 
inform acje dostępne na dzień sporządzenia spraw ozdania finansowego, dotyczące dającej 
się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia 
bilansowego”4. Z definicji w ynika iż, należy analizować:

1. zakres działania:

a. wartościowy,

b. rzeczowy.

2. istotność zmian:

c. w ielkości względne,

d. w ielkości bezwzględne,

3. czas działalności:

e. nieograniczony,

f. ograniczony do planu działania,

g. ograniczony ustawą do jednego roku,

4. stan likwidacji lub upadłości:

h. ekonom iczny,

i. prawny.

' Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, IASB Londyn, wyd. polskie, 2001. s. 61
1 Ustawa o rachunkowości, Dz. U. Nr 121/94 z póżn. zm. art. 5.
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j. decyzyjny,

5. przesłanki braku kontynuacji (czy powyższe inform acje pozw alają stwierdzić, 
że zaistniała sytuacja braku kontynuacji działania?)

M ożna zatem postaw ić założenie, że brak kontynuacji działania będzie m iał miejsce 
w następujących sytuacjach:

1. likw idacji, albowiem likwidator ma za zadanie sprzedanie majątku jednostki i 
zaspokojenie wierzycieli. Decyzję o likwidacji podejm ują właściciele, przy czym 
nie zaw sze je j p rzyczynąjest zła sytuacja finansowa jednostki,

2. upadłości, gdyż syndyk sprzedaje majątek w celu zaspokojenia wierzycieli. 
P rzyczyną upadłości jest zaw sze zła sytuacja finansowa jednostki,

3. uk ładu , gdyż dążenie do zachowania ciągłości gospodarowania wym aga redukcji 
zadłużenia. Jeżeli nie nastąpi redukcja długu, to nieuchronnie zbliży to jednostkę 
do upadłości,

4. po łączen ia jed n o stek . W tej sytuacji jednostki powinny być w dobrej kondycji 
finansowej, jednakże albo jedna z nich, albo wszystkie po połączeniu będą 
wyrejestrowane, a zatem przestaną prawnie istnieć.

4. Wycena sytuacji braku kontynuacji działania

Stw ierdzenie w ystąpienia braku kontynuacji działania wymaga zm iany w bilansowym 
ujmowaniu składników  aktywów oraz kapitałów  własnych. Art. 29 ust. 1 UR wskazuje, że 
„wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto m ożliwych do 
uzyskania, nie w yższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pom niejszonych 
o dotychczasowe odpisy am ortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej 
utraty w artości” . Oznacza to konsekwentne stosowanie zasady ostrożnej wyceny do 
wszystkich składników  aktywów, w tym również środków trwałych oraz inwestycji 
trwałych. W ystępuje tu wyraźna zm iana w kategorii param etrów wyceny obserwowanej w 
grupie środków trwałych, albowiem  w kontynuacji działania wyceniane są  one w wartości 
netto, ustalonej jako różnica pomiędzy w arto śc ią  początkow ą i umorzeniem , natomiast 
powyższy cytat w skazuje na różnicę pom iędzy ceną nabycia i umorzeniem. Jak wiadomo 
cena nabycia nie jest tożsam a z w artością początkową, a zatem powstaje konieczność 
interpretacji zapisu w ustawie.

W iększe wątpliwości pow stają podczas wyceny inwestycji trwałych. Ich wartość 
może być korygowana przeszacowaniem  zwiększającym lub odpisami trwałej utraty 
wartości. Jeżeli na dzień wyceny (w sytuacji braku kontynuacji) ich wartość ewidencyjna 
jest wyższa od ceny nabycia, można postaw ić pytanie o zastosowanie zasady ostrożnej 
wyceny. Art. 29 UR wyraźnie w skazuje na wartość w yjściow ą w postaci ceny nabycia 
skorygowanej o ewentualne odpisy zm niejszające cenę. M ożliwości wzrostu ceny 
ustawodawca nie przewiduje. Przeanalizujm y poniższy przykład.

Jednostka zakupiła z  zam iarem  inwestycji trwałej 1 000 udziałów po 500 zł każdy. W 
dniu X| wartość rynkowa udziału zm niejszyła się do 460 zł, co uznano za zm ianę trwałą. 
Koszty finansowe zwiększyły się z lego tytułu o

1 000 * 40 = 40 000 zł.

83



W dniu xi cena rynkowa udziału wynosi 570 zł i wykazuje tendencję stałą. Kwota 40 
000 zł pow iększy zatem przychody finansowe (do wysokości wcześniej zarachowanych 
kosztów), a 70 000 zł należy przenieść na kapitał z aktualizacji wyceny. W tym  właśnie 
czasie zaistniała przyczyna powodująca powstanie braku kontynuacji działania. Cena 
rynkowa udziału wynosi w dalszym ciągu 570 zł. Powstaje zatem pytanie, czy wycena 
inwestycji określona zostanie na poziom ie 500 000 zł czy 570 000 zł? Stosując literalnie 
ustawę o rachunkowości w ycena powinna w skazać wartość inwestycji na poziom ie 500 
000 zł. Logicznie jednak mogłaby to być wartość 570 000 zł, albowiem  trwałe 
przeszacow anie powinno pow odować zm ianę ceny nabycia udziału do poziom u 570 zł, 
Zwróćm y uwagę na fakt, że nie precyzuje się ceny nabycia pierwotnej i po zmianach 
(odpisach lub przeszacowaniach).

Kolejnym  zagadnieniem  dyskusyjnym w wycenie składników tw orzących aktywa 
jednostki je s t ujęcie wartości niem aterialnych i praw nych oraz rozliczeń 
m iędzyokresowych. Jeżeli jednostka zostanie np. sprzedana w całości lub jako 
zorganizow ana część mienia istnieje sens wyceniania składników, które dla nowego 
właściciela będą przynosiły korzyści ekonom iczne. Jednakże wycena bez kontynuacji 
działania dotyczy każdego składnika oddzielnie. W  tej sytuacji np. program  ewidencji 
komputerowej m ający określoną wartość netto powinien m ieć wartość rów ną zero, gdyż 
licencja nie pozwala na jego sprzedaż (chyba, że w ramach sukcesji generalnej). Podobnie 
należy podejść do czynnych rozliczeń m iędzyokresowych. Jeżeli nie będzie efektów 
działalności, nie ma możliwości rozliczania kosztów w przyszłości, gdyż nie będzie 
przedmiotu odniesienia kosztów. Czy można tak zatrzym ane koszty sprzedać? N ie można 
w sposób wyizolowany, jednakże m ożna sprzedając aktywa łącznie jako  całą jednostkę 
gospodarczą.

Jak w ykazano powyżej, nie wystarczy zapisać w ustawie uniw ersalną regułę wyceny. 
N ależy dostrzegać szczególne sytuacje pow stające w każdej jednostce i wymagające 
indywidualnego rozpatrzenia. Powodować to może zm niejszenie sum y bilansowej " 
porównaniu z bilansem  w kontynuacji działania do poziom u ujem nego kapitału własnego. 
Rozpatrzmy poniższy przykład. Sum a bilansow a jednostki w kontynuacji działania 
wynosi 771 000 zł. Na skutek wyceny w sytuacji braku kontynuacji działania korekty 
wynikające z zastosowania ostrożnej w yceny w y n o szą :

• wartości niem aterialne i prawne - 50 000 zł,

• produkcja niezakończona - 1 2  000 zł,

• rozliczenia m iędzyokresowe - 80 000 zł.



Tablica 1
A k ty w a  p r z e d s ię b io r s tw a  „ X ” w e d łu g  k o n ty n u a c j i  d z ia ła n ia  i b r a k u  k o n ty n u a c j i

w kontynuacji 
działania

zmiana
wartości

bez
kontynuacji
działania

A. Aktywa trwałe 434 000 434 000

Wartości niematerialne i prawne 64 000 -50 000 14 000

I I . Rzeczowe aktywa trwałe 150 000 150 000

1 . środki trwałe 120 000 120 000

2 . środki trwałe w budowie 30  000 30  000

3 .
Zaliczki na środki trwałe w 
budowie 0 0

III. Należności długoterminowe 20  000 20  000

IV. Inwestycje długoterminowe 200 000 200 000

1 . Nieruchomości 0 0

2 . Wartości niematerialne i prawne 0 0

3 . Długoterminowe aktywa finansowe 200  000 200 000

4 . Inne inwestycje długoterminowe 0 0

V.
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0 0

1 .
Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 0 0

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

B. Aktywa obrotowe 337 000 337  000

I . Zapasy 145 000 145 000

1 . Materiały 60  000 60  000

2. Półprodukty i produkty w toku 25 000 -12 000 13 000

3. Produkty gotowe 30 000 30  000

4. Towary 30 000 30  000

5. Zaliczki na dostawy 0 0

I I . Należności krótkoterminowe 50 000 50  000

1 .
Należności od jednostek 
powiązanych 0 0

2.
Należności od pozostałych 
jednostek 50 000 50  000

III . Inwestycje krótkoterminowe 62 000 62 000

1 .
Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 40  000 40  000

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 22 000 22  000

IV.
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 80 000 -80  000 0

Aktywa razem 771 000 -142  0 0 0 629  000

Źródło: opracowanie w łasne.
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Korekty w kwocie łącznej -  142 000 zł pom niejszą wynik finansowy. Z niewielkiego 
zysku w kwocie 2 000 zł powstała znacząca w skutkach strata -  140 000 zł. Suma 
kapitałów własnych w ynosząca 112 000 zł staje się ujemna i wynosi -  30 000 zł. Oznacza 
to zgodnie z praw em  upadłościowym  spełnienie w ystarczającego w arunku do ogłoszenia 
upadłości. W taki sposób być m oże zupełnie inna przyczyna pow stania sytuacji braku 
kontynuacji działania w prow adza jednostkę w stan upadłości. Nie zjaw isko ekonomiczne, 
lecz postanowienie prawa bilansowej wyceny prowadzi do ogłoszenia upadłości jednostki.

Tablica 2
Pasywa przedsiębiorstw a „X ” w ycenione w edług kontynuacji działania i braku kontynuacji

Pasywa

A. Kapitał (fundusz) własny 112 000 -30 000

1. Kapitał (fundusz) podstawowy 50  000 50  000

I I .
Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
(wielkość ujemna) 0 0

I I I . Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 0  000 2 0  000

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 15 000 15 000

V I . Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 25  000 25  OOC

V II  . Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 C

VIII. Zysk (strata) netto 2 000 -142 000 -140  OOC

IX.
Odpisy z zysku .netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 659  000 659 OOC

I . Rezerwy na zobowiązania 0 0

II. Zobowiązania długoterminowe 3 2 0  000 320  OOC

I. Wobec jednostek powiązanych 0 0

•*> Wobec pozostałych jednostek 320  0 0 0 320  000

III. Zobowiązania krótkoterminowe 22 0  0 0 0 220  000

1, Wobec jednostek powiązanych 0 0

2. Wobec pozostałych jednostek 180 0 0 0 180 OOC

3. Fundusze specjalne 4 0  0 0 0 40  000

IV. Rozliczenia międzyokresowe 119 000 119 OOC

Ujemna wartość firmy 5 5  000 55 OOC

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 4  000 64 OOC

Pasywa razem 771 000 -142  000 629 OOC

Źródło: opracowanie własne.
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Zauważmy, że w pasywach występuje ujemna wartość firmy oraz bierne rozliczenia 
międzyokresowe, które nie w ym agają pokrycia pieniężnego na dzień zamknięcia 
likwidacji, tzn. jeżeli kontynuacja działania nie jest zasadna. W yksięgowanie tych 
wartości powoduje przyrost wyniku finansowego w kwocie 119 000 zł, wyprowadzając 
kapitały własne na bezpieczny dodatni poziom 89 000 zl.

Jak z pow yższego przykładu wynika, przerwana kontynuacja działania daje duże 
możliwości manewru na kwotach bilansowych, powodując tym samym trudności z 
interpretacją danych finansowych.

5. Zakończenie

Podsumowując należy stwierdzić, że w zależności od przyczyny utraty zdolności do 
komynuacji działania konieczne jest zastosowanie odpowiedniej metody wyceny, a 
mianowicie:

1. likwidacja -  cena sprzedaży nie wyższa od wartości ewidencyjnej,

2. upadłość -  cena sprzedaży dla ustalenia wartości masy upadłej oraz cena 
sprzedaży nie wyższa od wartości ewidencyjnej w celu wykonania prawa 
bilansowego,

3. układ -  w artość ewidencyjna w kontynuacji działania oraz wartość dochodowa w 
celu ustalenia możliwości w ykonania postanowień układu,

4. połączenie -  wartość ewidencyjna oraz wartość godziwa w sytuacji zastosowania 
metody nabycia w celu ewidencyjnego ujęcia połączenia.

Literatura.

[I] Hendriksen E. A., van Breda M. F., Teoria Rachunkowości, PW N, W arszaw a2002. 

[2J M iędzynarodowe Standardy Rachunkowości, 1ASB Londyn, wyd. polskie, 2001.
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RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA 
JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA PODEJMOWANIA DECYZJI

Dr Andrze j Św ierczyński 
Katedra R achunkow ości M enedżerskie j 

Szkoła G łówna Handlowa 
w W arszaw ie

Streszczenie: rachunkowość finansowa jesl traktowana jako źródło 
informacji dla podejm ow ania decyzji. Jednak jakościow e cechy wymagane 
od informacji z system u rachunkowości finansowej rodzą ograniczenia w ich 
przydatności dla potrzeb zarządzania. Rachunkowość zarządcza 
wykorzystuje inform acje ze źródeł zewnętrznych spoza podmiotu 
gospodarczego i inform acje wewnętrzne, wśród których jednym  z nich jest 
rachunkowość finansowa dostarczająca informacji historycznych,
wyrażonych w jednostkach pieniężnych. Ze względu na rygorystyczne 
wym agania staw iane rachunkowości finansowej przez prawo bilansowe, od 
których jest wolna rachunkowość zarządcza, rodzi się potrzeba rozdzielenia 
funkcjonalnego i technologicznego systemów rachunkowości finansowej od 
rachunkowości zarządczej nie tylko z powodów prawnych.

1. Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem

W system ie inform acyjnym  przedsiębiorstwa szczególną rolę pełni sform alizowany 
system przetwarzania danych - system rachunkowości. Jest on jednym  ze źródeł 
informacji dla podejm ow ania decyzji w zarządzaniu działalnością gospodarczą jednostki. 
W systemie rachunkowości w ydziela się dwa podsystemy: rachunkowości finansowej i 
nadrzędnego w stosunku do niego podsystem u rachunkowości zarządczej, które mogą 
funkcjonować z różnym  stopniem  integracji. Celem rachunkowości finansowej jesl 
prezentowanie informacji o sytuacji majątkowej jednostki. Celem rachunkowości 
zarządczej jest dostarczenie informacji dla podejm owania decyzji - sterowania jednostką. 
Zródla informacji oraz przepływ strumieni inform acyjnych związanych z rachunkowością 
finansową i zarządczą w system ie inform acyjnym  przedsiębiorstwa zaprezentowaną na 
rys. 1.

Podstawową funkcją system u rachunkowości finansowej w jednostce jest 
rejestrowanie m ierzalnych zm iennych procesów gospodarczych (wyrażonych w mierniku 
pieniężnym), ich przetw arzanie a następnie udostępnianie wyników w formie 
sprawozdania finansowego (rachunku zysków i strat, bilansu, rachunku przepływów 
pieniężnych, zestaw ienie zm ian w kapitale własnym) i innych sprawozdań (deklaracji) 
uprawnionym odbiorcom  zew nętrznym  i wewnętrznym. Nadrzędną funkcją systemu 
rachunkowości finansowej je s t bezpieczeństwo obrotu gospodarczego rozumianego jako: 
zabezpieczenie interesów inwestorów  (właścicieli kapitału), innych wierzycieli jednostki 
(dostawców, kredytodawców, agend budżetu państwa itd.), ale również interesów danej
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jednostki gospodarczej (np. z tytułu jej należności, kontroli m ajątku ilp.). Sposób 
prow adzenia ksiąg rachunkowych ma pozw olić na bezsporne udowodnienie należności, 
zobowiązań i innych wartości w ykazanych w sprawozdaniu finansowym. Budując system 
rachunkowości finansowej musim y przede wszystkim  zgrom adzić i przetw orzyć takie 
zbiory inform acji, aby było m ożliwe sporządzenie spraw ozdania finansowego i 
sprawozdań dla odbiorców wewnętrznych.

G łów ną funkcją rachunkowości zarządczej jest przygotowanie informacji dla 
w spom agania procesów decyzyjnych - sterowania układem  jakim  jest przedsiębiorstw o - 
na w szystkich poziom ach zarządzania1. Kierownik jednostki do podejm ow ania decyzji 
zw iązanych z jej kierowaniem  izadko korzysta z informacji analitycznych -  
szczegółowych. Najczęściej korzysta z informacji syntetycznych: przetworzonych, 
zagregowanych i zestawionych w formie odpowiednich sprawozdań.

W strukturze systemu informacyjnego przedsiębiorstwa rachunkowość zarządcza jest 
jednym  z elementów systemu informowania kierownictwa lub systemu wspomagania 
decyzji. Budując system rachunkowości zarządczej musimy zgromadzić i przetworzyć takie 
zbiory informacji aby zaspokoić wszelkiego rodzaju potrzeby informacyjne zarządu 
jednostki. Pochodzą one nie tylko z systemu rachunkowości finansowej, ale również z  innych 
systemów wewnętrznych oraz ze źródeł zewnętrznych - z otoczenia jednostki.

2. Cechy systemu rachunkowości finansowej

System rachunkowości finansowej, bezpośrednio lub pośrednio grom adzi wszystkie 
inform acje o dokonanych elem entarnych operacjach gospodarczych w yrażone w mierniku 
pieniężnym. Zadaniem  rachunkowości finansowej je s t pom iar w artościow y zdarzeń 
gospodarczych realizow any przez bieżącą rejestrację danych o zdarzeniach przeszłych 
(dane historyczne), w sposób prawidłowy, kompletny i system atyczny, przy zachowaniu 
sform alizowanych reguł (zgodnych z nadrzędnym i zasadam i rachunkowości), spośród 
których, z punktu w idzenia techniki i organizacji przetwarzania danych rachunkowości, 
ma być zapewniona: kom pletność ujęcia w szystkich operacji gospodarczych zarówno w 
porządku chronologicznym  jak i system atycznym  oraz ujęcie tych operacji według 
okresów spraw ozdawczych, których dotyczą. Tak w ięc prowadzenie ksiąg rachunkowych 
w rachunkowości finansowej to wieloetapowy sform alizowany proces przetw arzania, w 
którym inform acje o elem entarnych zdarzeniach gospodarczych (inform acje ze źródeł 
wewnętrznych") są: ujm owane (m ierzone i dokum entowane), rejestrow ane w
odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, grupowane w zbiory danych, które są 
następnie porządkowane (scalane, sortowane, rozdzielane) i aktualizowane. Na nich z 
kolei są  wykonywane operacje obliczeniowe celem uzyskania danych wynikowych, do 
sporządzenia różnych zestaw ień wynikowych (w różnych przekrojach) stosownie do 
potrzeb zew nętrznych i w ew nętrznych odbiorców tych inform acji3.

1 D airy C„ Rachunek kosztów. PWN. W arszawa 1995. s. 39.
: Rachunkowość finansowa w zasadzie nie wykorzystuje informacji ze źródeł zewnętrznych, szczególne 
przypadki wykorzystywania informacji rynkowych do wyceny składników m ajątku są  określone w ustawie o 
rachunkowości.

Por. O ’Brien J.A ., VanLengen C.A .. O im puters and information processing, IRWIN. Homewood 1986, s. 
19.
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Główne strumienie informacyjne w systemie informacyjnym zarządzania

ZARZĄD

informacje decyzyjne z 
systemu informowania kierownictwa

systemu wspomagania decyzji

sprawozdania 
z systemu 

rachunkowości zarządczej

sprawozdania 
Finansowe 

(system rach. 
finansowej)

wielkości
planowane

(system
planowania)

Pozafinansowe 
informacje o 

jednostce

Informacje 
nic objęte 
systemem 

przetwarzania

informacje z dziedzinowych systemów 
przetwarzania danych

informacje
rynkowe

wyceny

Informacje o elementarnych operacjach gospodarczych

majątku

Źródło: Świerczyński A., Warunki wdrożenia rachunkowości zarządczej, w: ABC 
Rachunkowości dla menedżera. Rachunkowość zarządcza, red., G. K. Świderska, Poltext, 
Warszawa 1997.
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Z różnych form  przechow yw ania danych księgowych zależnych od stosowanej 
techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych są uzyskiwane, w stosownym  czasie, jako 
ostateczne wyniki przetwarzania: dziennik, księgi rachunkowe (konta syntetyczne i 
analityczne), zestaw ienie obrotów i sald oraz sprawozdania finansow e i inne zestawienia 
wynikowe, dla których podstaw ą sporządzenia są obroty i salda kont księgi głównej oraz 
salda ksiąg pomocniczych. W yniki te są  prezentow ane w edług ściśle określonych 
okresów sprawozdawczych: rocznych, półrocznych, kwartalnych, m iesięcznych i muszą 
być udostępnione odbiorcom w ściśle określonych term inach po zakończeniu tych 
okresów.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia interesów zew nętrznych odbiorców 
spraw ozdania finansowego funkcjonowanie system u rachunkowości finansowej je s t ściśle 
norm owane przez prawo bilansowe oraz m iędzynarodow e standardy rachunkowości. 
Celem jednolitości stosowanych nadrzędnych zasad, standaryzacji w yników  oraz 
procedur przetwarzania danych jest zapew nienie wiarygodności, rzetelności i 
porównywalności sprawozdań finansowych różnych jednostek analizow anych przez 
inwestorów - zewnętrznych odbiorców sprawozdań finansowych. Ze w zględu na 
obowiązek publikow ania sprawozdań finansowych inform acje w nich zaw arte są  jaw ne - 
dostępne dla w szystkich zainteresowanych ich uzyskaniem. Przedstawienie 
nieprawdziwych danych w sprawozdaniu finansowym i księgach rachunkowych jest 
zagrożone sankcjam i karnymi.

3. Cechy systemu rachunkowości zarządczej

Rachunkowość zarządcza jako system jest narzędziem do przygotowania informacji dla 
potrzeb procesów decyzyjnych. W ykorzystuje nieustrukturalizowane informacje z otoczenia 
przedsiębiorstwa (dane zewnętrzne - np. o sytuacji na rynku, regulacje prawne dotyczące 
funkcjonowania podmiotów gospodarczych generowane przez system prawa gospodarczego, 
itp.) oraz informacje ze źródeł wewnętrznych, w tym również z systemu rachunkowości 
finansowej (dane wewnętrzne - historyczne). Jednak ze względu na zakres i przeznaczenie 
prezentowanych wyników (decyzcje prowadzące do osiągnięcia zamierzonych (przyszłych) 
celów jednostki), wykorzystywane informacje wewnętrzne dotyczą wielkości planowanych 
oraz informacji pozafinansowych (np. o kwalifikacjach pracowników, niewykorzystanych 
mocach przerobowych, atrybutach produktów, kanałach dystrybucji itp.). Najczęściej są to 
również informacje nieustrukturalizowane, czerpane ze źródeł wewnętrznych, 
zlokalizowanych poza systemem rachunkowości finansowej.

W yniki przetw arzania system u rachunkowości zarządczej w ykorzystyw ane wyłącznie 
w ew nątrz jednostki dla potrzeb zarządzania na różnych szczeblach, nie są 
standaryzowane. Zawartość inform acyjna sprawozdań rachunkowości zarządczej może 
dotyczyć tylko w ybranych odcinków działalności jednostki: ośrodka odpowiedzialności, 
produktu, kanału dystrybucji itp. W wielu przypadkach inform acje te stanowią ścisłą 
tajem nicę przedsiębiorstwa i są pilnie strzeżone przed udostępnieniem  osobom 
nieupoważnionym  zarówno w ew nątrz jak  i na zewnątrz jednostki (np. reprezentujących 
interesy konkurentów).

W rachunkowości zarządczej nie ma żadnych regulacji prawnych w określaniu 
procedur agregowania i dezagregowania kategorii ekonom icznych. Każda informacja, 
która um ożliw ia zwiększenie zysku w przedsiębiorstw ie lub um ożliw ia przetrwanie 
przedsiębiorstwa na rynku je st dobra. Rachunkowość zarządcza ma odpow iadać na
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pytania: jak ie  działania przedsiębiorstwa są najlepsze aby maksymalizować zysk w 
danych w arunkach, jak ie  podejm ować działania aby utrzym ać sw oją pozycją na rynku, 
jakie działania przyniosą rozwój przedsiębiorstwa. W szelkie metody, które pozw alają 
uzyskać najlepszą odpow iedź na te pytania są dobre. Nie ma przepisów prawnych 
regulujących funkcjonow anie rachunkowości zarządczej, nie ma unormowanych zasad 
przetwarzania, nie ma w ym agań odnośnie cech jakościowych informacji. Nie ma 
standardów określających m etody i reguły postępowania przy tworzeniu informacji 
zarządczych. Nie ma m iędzynarodowych czy obowiązujących w danym kraju standardów 
rachunkowości zarządczej. Brak formalnej odpowiedzialności za treść sprawozdań 
rachunkowości zarządczej, których poprawność nie podlega audytowi. Brak regularnych 
terminów sporządzania raportów rachunkowości zarządczej, bardzo często są  to raporty 
na żądanie, z krótkim czasem  na ich sporządzenie liczonym w dniach, a niekiedy w 
godzinach.

4. Przystosowanie systemu rachunkowości finansowej do potrzeb rachunko
wości zarządczej

W ieloplaszczyznowość analiz rachunkowości zarządczej wymaga wielopłaszczy
znowej klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, a to im plikuje konieczność innego ujęcia 
danych w system ie rachunkowości finansowej. Z tego powodu propozycje informacyjne 
rachunkowości finansowej są niewystarczające. W ym aga to zmian w systemie 
rachunkowości finansowej. Zm iany te dotyczą systemu ewidencji kosztów oraz planu 
kont.

O możliwościach zgrom adzenia informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdań: 
finansowych, statystycznych, podatkowych decyduje stopień szczegółowości ewidencji 
księgowej, determ inow any przez plan kont w systemie rachunkowości finansowej. Plan 
kont księgi głównej (opisujący schemat systematycznej klasyfikacji zdarzeń 
gospodarczych) powinien zapewnić laki stopień szczegółowości ujmowania zjawisk 
gospodarczych, aby zapew nić rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i 
finansowej jednostki, wyniku finansowego oraz rentowności firmy. Ponadto umożliwić 
sporządzenie obow iązujących sprawozdań i deklaracji oraz dokonanie rozliczeń 
finansowych, sporządzenie sprawozdań statystycznych, rejestrów i deklaracji dla potrzeb 
rozliczenia VAT oraz podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych (pracowników).

Systemy rachunkowości finansowej najczęściej pozwalają na dwuprzekrojową 
ewidencję kosztów. Jednostki są zobligowane do prowadzenia takiej ewidencji kosztów, 
która pozwoli na sporządzenie rachunku zysków i strat w jednym  z dwóch wariantów: 
porównawczym lub kalkulacyjnym . Dla wariantu porównawczego niezbędne jest 
prowadzenie ew idencji kosztów  w przekroju rodzajowym, dla wariantu kalkulacyjnego 
rachunku zysków i strat niezbędne jest prowadzenie ewidencji kosztów w przekroju 
kalkulacyjnym. W ynika to z przepisów  ustawy o rachunkowości, które w zasadzie 
pozostawiają jednostkom  wolny wybór co do sposobu sporządzenia rachunku zysków i 
strat, metodą: porów naw czą - z wykorzystaniem  ewidencji kosztów w układzie 
rodzajowym, lub m etodą kalkulacyjną -  z wykorzystaniem  ewidencji kosztów w układzie 
kalkulacyjnym.

Dla potrzeb zarządzania jednostką, analiza kosztów ujętych w wym ienionych dwóch 
sposobach ich ewidencji jest niewystarczająca. Rachunkowość zarządcza potrzebuje
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ujęcia kosztów w  innych przekrojach: koszty stałe, koszty zm ienne, koszty według 
ośrodków odpow iedzialności, koszty w układzie Activity Based Costing itp. W ym aga to 
modyfikacji funkcjonowania system ów inform atycznych rachunkowości w obszarze 
ewidencji kosztów.

Plan kont m oże zaw ierać konta do grom adzenia informacji w ykorzystyw anych przez 
system rachunkowości zarządczej. G rom adzenie dodatkowych inform acji o kosztach jest 
często realizow ane poprzez odpowiednie rozbudowanie zakładowego planu kont. 
Jednakże takie rozw iązanie nie jest korzystne. Powoduje ono bow iem  nadm ierną 
rozbudowę planu kont oraz grom adzenie na kontach inform acji zbędnych dla 
rachunkowości finansowej, ale grom adzonych i przetw arzanych według rygorystycznych 
wymagań staw ianych przez prawo bilansowe. W pływa to na podrożenie przetwarzania 
tych inform acji, podrożenie audytu ksiąg rachunkowych przez biegłych rew identów . Z 
punktu w idzenia zasad rewizji ksiąg rewident jest zobowiązany zw eryfikow ać zapisy na 
w szystkich kontach księgi głównej i kontach ksiąg pom ocniczych. D la zm niejszenia 
obszaru działań rew izyjnych audytora m ożna ograniczyć ew idencję kosztów  do kont 
jednego przekroju kosztów, wym aganego do sporządzenia rachunku zysków  i strat wedłg 
w ybranego wariantu.

W iele system ów  inform atycznych rachunkowości um ożliw ia grom adzenie informacji 
o kosztach i innych kategoriach ekonom icznych, wykazywanych w raportach 
sporządzanych dla potrzeb zarządzania, w pom ocniczych urządzeniach ewidencji 
pozaksięgow ej, pozw alając na uzyskanie stosownych inform acji, zgodnie z potrzebam i i 
w edług standardów  określonych przez kierownika jednostki, w yłączając je  w ten sposób z 
obszaru zainteresow ań audytora i innych osób upow ażnionych do rewizji ksiąg 
rachunkowych.

Istotne dla potrzeb rachunkowości zarządczej są zm iany organizacyjne w 
prowadzeniu rachunkowości finansowej. Dotyczą one m om entu księgowań kosztów 
stałych i przyjętych metod korygowania błędów księgow ych oraz sposobu ujm ow ania na 
kontach dokum entów z inform acjam i o korektach w transakcjach kupna lub sprzedaży. Z 
punktu w idzenia rachunkowości finansowej mom ent księgow ania kosztów  stałych jest 
obojętny, z punktu w idzenia rachunkowości zarządczej mom ent księgow ania tych 
kosztów ma istotny wpływ na aktualność inform acji dla podejm ow ania decyzji.

5. System rachunkowości finansowej a aktualność informacji do podejmo
wania decyzji

Inform acje w ykorzystyw ane w procesie podejm owania decyzji m ają dla decydenta 
różną wartość w  zależności od momentu ich otrzym ania. D ostarczanie inform acji dla 
potrzeb zarządzania staw ia przed system em  rachunkowości finansowej szereg wymagań 
związanych z nadążnością i w ydolnością procesów przetwarzania. N adążność zależy od 
przyjętych rozw iązań technologicznych i organizacyjnych. W ydolność je s t zależna 
wyłącznie od technologii. System jest w ydolny jeżeli pozw ala na w ykonyw anie obliczeń i 
innych procedur przetw arzania danych z odpow iednią szybkością limitowaną 
m ożliw ościam i sprzętu i oprogramowania.

N adążność przetw arzania jest mierzona czasem  uzyskania zgodności stanów 
rzeczyw istych (R) ze stanami ewidencyjnym i (E) wykazanym i w księgach rachunkowych 
na określony moment, najczęściej na koniec okresu spraw ozdaw czego. Czasem  jaki
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upływa między zdarzeniem  gospodarczym  a jego ujęciem księgach rachunkowych. Pełna 
hipotetyczna nadążność ma miejsce w tedy gdy stany ewidencyjne są tożsame ze stanami 
rzeczywistymi, gdy:

E  = R

System rachunkowości finansowej może być źródłem informacji dla systemu 
rachunkowości zarządczej, a następnie dla podejmowania decyzji w zarządzaniu, tylko 
przy odpowiedniej nadążności przetwarzania w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 
Rachunkowość finansow a rejestruje tylko te operacje gospodarcze, które ju ż  się zdarzyły, 
a więc ujmuje dane historyczne (udokum entowane) - pokazując ewidencyjny obraz 
przedsiębiorstwa. Powstaje pytanie, czy stany ewidencyjne (obraz jednostki w ujęciu 
rachunkowości finansowej) są  zgodne ze stanami rzeczywistymi. W wielu 
przedsiębiorstwach rejestracja zdarzeń przez system rachunkowości jest dokonywana z 
większym lub m niejszym  opóźnieniem , a więc zawsze stany ewidencyjne (E) nie 
odpowiadają stanom  rzeczywistym  (R). Należy tak zorganizować rachunkowość 
finansową aby rozbieżności między stanam i ewidencyjnymi i rzeczywistymi były jak  
najmniejsze.

Przepisy prawa bilansow ego dopuszczają opóźnienie w ujmowaniu niektórych 
zdarzeń gospodarczych. Uznaje się, że rejestracja zdarzeń w księgach rachunkowych jest 
prowadzona na bieżąco (nadążność jest wystarczająca), jeżeli pochodzące z nich 
informacje um ożliw iają sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych 
i innych sprawozdań w tym deklaracji podatkowych4. Terminy te, to 20 dzień następnego 
miesiąca po miesiącu, za który sporządza się te sprawozdania i deklaracje lub trzy 
miesiące po dniu bilansowym . W yjątek stanow ią operacje gotówkowe, które m uszą być 
ujęte w księgach rachunkowych w dniu, w którym zostały dokonane.

Im dłuższy okres upływa od momentu wystąpienia zdarzenia gospodarczego do 
momentu jego rejestracji w księgach rachunkowych, tym większa jest rozbieżność między 
obrazem przedsiębiorstwa w ujęciu rachunkowości finansowej a sytuacją rzeczywistą. 
Obraz najczęściej nie je s t w iem y, ponieważ księgi rachunkowe nie ujm ują zdarzeń, o 
których dokum enty nie dotarły jeszcze do księgowego lub już  dotarły, ale jeszcze nie 
zostały zarejestrowane. Gdy nadążność przetwarzania jest wysoka wówczas wartość 
informacji zaw artych w księgach rachunkowych dla potrzeb zarządzania jest większa. 
Jeżeli nadążność przetw arzania jest niska, wykorzystanie danych z systemu 
rachunkowości finansowej przez system  rachunkowości zarządczej, a następnie do 
podejmowania decyzji je s t problem atyczne. Zarządzający przedsiębiorstwem kieruje nim, 
podejmując decyzje na podstawie informacji nieaktualnych - jak ie posiada w danym 
momencie. Skutki decyzji będą m ożliwe do zaobserowowania dopiero w kilka lub 
kilkanaście dni później, gdy inform acje o działaniach wywołanych przez nie zostaną ujęte 
w księgach rachunkowych a następnie zawarte w odpowiednim raporcie dotrą do 
zarządzającego. Będą one potw ierdzeniem  (lub nie) zasadności podjętych decyzji.

Ideałem byłoby takie prowadzenie ksiąg rachunkowych, by dana operacja 
gospodarcza była rejestrow ana w urządzeniach księgowych natychmiast po jej realizacji.

Ustawa o rachunkowości. Dz. U. Nr 121. z dnia 29 września 1994 r. ze zmianami, Art. 24, usl. 5, pkt. 1 i 3.
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Rozwiązanie tego problem u może przynieść w łaściw ie przeprow adzona inform atyzacja 
rachunkowości i w szystkich obszarów działalności gospodarczej przedsiębiorstw a, z 
których dane są ujm owane przez system rachunkowości oraz dobra organizacja 
przetwarzania danych.

6. Ograniczenia w wykorzystaniu informacji z rachunkowości finansowej w 
podejmowaniu decyzji

Technologia w spom agania zarządzania rozwija się. M ożna sobie wyobrazić 
teoretyczny system inform atyczny, który autom atycznie wspom aga zarządzanie: wybiera 
optym alną decyzję, kontroluje jej realizację poprzez autom atyczne zbieranie danych o 
przebiegu operacji gospodarczych, konstruuje plan działania, generuje decyzje itd. 
Jednak, zgodnie z poglądem teoretyka organizacji przetwarzania danych Tadeusza 
Pechego, rozw iązanie takie jest m ożliwe tylko teoretycznie, dosłow ne traktowanie 
określenia “autom atyzacja zarządzania” nie odpow iada i praw dopodobnie nigdy nie 
będzie odpow iadać rzeczyw istości5.

Ograniczenia w wykorzystaniu inform acji z rachunkowości finansowej dla 
podejm ow ania decyzji w ynikają ze specyficznych zadań realizow anych przez 
rachunkowość finansow ą w jednostce oraz związanych z tym cech jakościowych 
inform acji przetwarzanych przez system rachunkowości.

Rachunkowość finansowa przetw arza informacje historyczne dotyczące zdarzeń 
dokonanych (przeszłych). Zadaniem  rachunkowości zarządczej jest przygotowanie 
inform acji dla potrzeb zarządzania, dla podjęcia decyzji m ających w ywołać określone 
stany przyszłe.

Rachunkow ość finansowa przede w szystkim  wykorzystuje inform acje w ew nętrzne o 
przedsiębiorstwie, generując wyniki z m ałą częstotliwością, które w zasadzie są 
przeznaczone dla odbiorców zewnętrznych (roczne spraw ozdanie finansowe) oraz 
niesform alizowane raporty (np. m iesięczny rachunek zysków i strat, raport o poziom ie i 
strukturze sprzedaży, raport o poziom ie i strukturze kosztów itp.), które m ogą być 
w ykorzystyw ane w  zarządzaniu przedsiębiorstwem  w ograniczonym  zakresie.

Rachunkowość zarządcza bazuje na danych z rachunkowości finansowej (dane 
w ewnętrzne - historyczne); jednak  ze względu na zakres i przeznaczenie prezentowanych 
wyników, wykorzystuje przy podejm owaniu decyzji inform acje o wielkościach 
planowanych oraz inform acje pozafinansow e o jednostce, których jednak  nie można 
uzyskać z system u rachunkowości finansowej.

W  system ie rachunkowości finansowej przetwarzanie danych dla zaspokojenia 
potrzeb użytkowników  informacji wynikow ych jest prowadzone według ściśle 
określonych zasad, unorm owanych przepisam i prawa. Celem  wprowadzonych 
unorm ow ań je st zapew nienie odpowiednich param etrów jakościow ych (jak rzetelność, 
w iarygodność, spraw dzalność, itp.) inform acjom zawartym  w księgach rachunkowych 
oraz inform acjom  w ynikow ym  zawartym  w produkcie końcowym  systemu 
rachunkowości finansowej - sprawozdaniu finansowym , które jest sporządzane na dzień

'  Peche T.. Organizacja rachunkowoceci i przetwarzanie danych. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, CCSZ. 
W ars/aw a 19S6. s. 150.
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kończący określone okresy sprawozdawcze. W iąże się to z istotnymi ograniczeniami w 
swobodzie realizacji procesów przetwarzania. Niska częstotliwość generowania wyników 
przez system rachunkowości finansowej (określona przepisami prawa bilansowego i 
podatkowego) powoduje, że system ten ma niską nadążność procesów przetwarzania: 
informacje o przychodach i kosztach są niewspółmierne, z wyjątkiem informacji za 
zamknięte okresy spraw ozdaw cze (w zasadzie nie krótsze niż miesiąc kalendarzowy). 
Zamknięcia m iesięcznych okresów następują z kilkunastodniowym opóźnieniem, co 
uniemożliwia w cześniejsze w ykorzystywanie informacji z systemu rachunkowości 
finansowej do podejm ow ania decyzji, zw łaszcza decyzji do podjęcia których wymagane 
są informacje dotyczące okresów krótszych niż ostatni niezamknięly miesiąc. Istotnym 
problemem jest m ożliwość dostarczania informacji w dowolnym momencie, za różne 
okresy z zachowaniem  ich porównywalności. Brak współmierności i porównywalności 
może prowadzić do błędnej interpretacji zjawisk ekonom icznych i w rezultacie do 
błędnych decyzji.

Kolejne istotne ograniczenie systemu rachunkowści finansowej to brak możliwości 
przetwarzania informacji o w ielkościach planowanych (postulowanych) nie tylko w ujęciu 
wartościowym (pieniężnym ), ale również ilościowych (w jednostkach naturalnych), 
niezbędnych dla opracowyw ania budżetów i wieloprzekrojowego ujmowania różnych 
kategorii ekonom icznych.

W budowanie funkcji rachunkowości zarządczej w system rachunkowości finansowej 
powoduje, że tajne, szczegółow e infomacje o jednostce, które nie m uszą być ujawniane w 
sprawozdaniu finansow ym  i innych sprawozdaniach jaw nych, zostaną udostępnione 
osobom nieupoważnionym , np. przy rewizji ksiąg rachunkowych.

Zakończenie

Jakościowe cechy informacji z system u rachunkowości finansowej rodzą 
ograniczenia w przydatności informacji z rachunkowości finansowej dla potrzeb 
zarządzania. Podział system u rachunkowości na dwa podsystemy jest wynikiem  nie tylko 
rozwiązań technologiczno-organizacyjnych. Ze względu na rygorystyczne wymagania 
stawiane rachunkowości finansowej przez prawo bilansowe, od których jest wolna 
rachunkowość zarządcza, ale również ze względu na różne wym agania stawiane przed 
systemem rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej rodzi się potrzeba 
rozdzielenia funkcjonalnego i technologicznego systemów rachunkowości finansowej od 
rachunkowości zarządczej.

Nadmierne obciążenia inform acyjne systemu rachunkowości finansowej nie są 
dobrym trendem rozw oju system ów  informatycznych rachunkowości, utrudniają 
realizację tradycyjnych funkcji tego systemu, zw iększają koszty prowadzenia ksiąg 
rachunkowych oraz zw iększają koszty audytu sprawozdań finansowych i ksiąg 
tachunkowych, na podstaw ie których je  sporządzono.

Przetwarzanie przez rachunkowość finansową informacji jawnych wykazywanych w 
sprawozdaniu finansowycm  oraz tajnych wykazywanych w sprawozdaniach 
rachunkowości zarządczej um ożliwia inwigilację informacji stanowiących tajem nicę
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firmy. D latego w skazane jest wyraźne rozgraniczenie zasobów inform acyjnych tych 
systemów.
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PRZYCZYNY TRUDNOŚCI W UPOWSZECHNIENIU 
ZASTOSOWAŃ RACHUNKU ABC

Arkad iusz Januszew ski 
Katedra Inform atyki w  Zarządzaniu 

A kadem ia  Techn iczno-R o ln icza  w Bydgoszczy

Streszczenie: w artykule om ówiono podstawowe zastosowania rachunku 
ABC. Zaprezentowano stan zastosowań metody ABC na świecie i w Polsce. 
Przedstawiono na tym tle błędne przekonania o systemach ABC, które 
stanow ią przyczyny trudności w upowszechnieniu ich zastosowań w 
praktyce.

1. Wprowadzenie

Zmiana w strukturze kosztów, jak  dokonała się w okresie ostatnich kilkudziesięciu 
lat. stała się jedną z podstawowych przyczyn, przesądzających o nieprzydatności 
tradycyjnych rachunków kosztów  w kalkulacji kosztów i ocenie rentowności produktów i 
usług . Rachunek kosztów  pełnych, w ykorzystujący zasadę liniowej proporcjonalizacji 
kosztów pośrednich, zniekształca koszty w przypadku produktów zróżnicowanych (np. 
produktów prostych i produktów  złożonych pod względem konstrukcji i technologii 
wytwarzania ). Nie uwzględnia on także kosztów sprzedaży i dystrybucji, których udział 
w całkowitych kosztach w ciąż rośnie. Koszty te są traktowane jako koszty okresu, nie są 
rozliczane na produkty i nie są brane pod uwagę przy ustalaniu rentowności ani 
produktów ani klientów.

W sytuacji wzrostu kosztów pośrednich, które przeważnie są traktowane przez 
przedsiębiorstwa jako  koszty stałe, mało przydatny w ocenie rentowności okazuje się 
także rachunek kosztów  zm iennych. Służący do ustalenia rankingu opłacalności produk
tów wskaźnik m arży pokrycia finansowego I-stopnia, jest w yliczany z pominięciem 
wszystkich kosztów stałych. Nie obejm uje on zatem bardzo dużej puli kosztów, które w 
rzeczywistości m ogą być w różny sposób konsumowane przez różne produkty. W 
konsekwencji ranking rzeczywistej opłacalności produktów może się znacząco różnić od 
tego, który ustalono rachunkiem  marży pokrycia Finansowego bazującym na kosztach 
zmiennych.

Krytyka tradycyjnych rachunków kosztów doprowadziła do opracowania nowej 
metody rozliczania kosztów pośrednich nazywanej rachunkiem kosztów działań (ang. 
ABC - Activity Based Costing)2. W edług powszechnie uznawanego źródła standardów i 
definicji, tj. słownika G lossary o f  A ctivity M anagem ent opracowanego przez organizację 
CAM-I (Consortium for Advanced M anufacturing-International) „Rachunek kosztów

Wyniki badań opublikowanych w 1985 roku pokazują, żc od ponad 100 lat w przemyśle amerykańskim koszty 
pośrednie wciąż rosną od 40%  do 75% ogółu kosztów, przy czym udział kosztów robocizny bezpośredniej 
zmalał od 55% do 25% ogółu kosztów [9. s. 95-119].

Metoda ABC została opracowana w 1987 roku przez profesorów Kapłana. Coopera i Johnsona z Uniwersytetu 
Harvarda w USA.
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działań to m etodologia pom iaru kosztów i efektywności działań, zasobów i obiektów 
kosztów. K oszty zasobów rozlicza się na działania, następnie koszty działań rozlicza się 
na obiekty kosztowe na podstawie w ykorzystania działań. Rachunek kosztów  działań 
uwzględnia związki przyczynowo-skutkowe pom iędzy czynnikami kosztotwórczym i a 
działaniam i”3. M etodę ABC można z powodzeniem  stosować do oceny opłacalności 
produktów i usług, ale też do oceny rentowności klientów, regionów sprzedaży, kanałów 
dystrybucji itp. Rachunek kosztów  działań je s t obecnie uznawany za narzędzie, którego 
zastosow anie w przedsiębiorstw ie umożliwia odkrycie rzeczyw istych źródeł zysku i strat.

2. Podstawowe zastosowania rachunku ABC

Zastąpienie tradycyjnego rachunku kosztów  w kalkulacji kosztów  produktów  jest 
jednym  z pierwszych i w ażniejszych zastosowań m etody ABC. Uzyskanie rzeczywistego 
obrazu kosztów  produktów um ożliwia zarządzanie strukturą asortym entow ą i 
podejm ow anie w łaściw ych decyzji odnośnie w spierania produktów  rentownych i 
elim inow ania produktów przynoszących straty. Kalkulacja kosztów  jednostkowych 
wyrobów i usług według ABC pozw ala na dokładne i realistyczne ustalenie kosztów 
wyrobów i usług. Bardzo często wyniki odbiegają znacznie od tych dostarczanych przez 
kalkulacją tradycyjną i pokazują, iż na sprzedaży w ielu wyrobów lub usług firm a ponosi 
straty. W wielu przypadkach wykres obrazujący skum ulowaną rentow ność na produkt, 
zwany „krzyw ą w ieloryba” ukazuje, że 20%  najbardziej opłacalnych produktów  generuje 
około 300%  zysku, który firma raportuje na koniec okresu4. Pozostałe 80% produktów 
znajduje się na granicy opłacalności bądź generuje straty prowadzące do utraty 200% 
zysku, co ostatecznie daje 100% wykazywanego zysku. W iedza o rzeczywistej rentow
ności produktów  winna zostać przełożona na działania prowadzące do zmodyfikowania 
niekorzystnej „krzywej w ieloryba” . Decyzje m ogą dotyczyć w szczególności ponownego 
ustalenia cen produktów , zastąpienia nierentownych produktów  substytutam i, przepro
jektow ania produktów, udoskonalenia procesów produkcyjnych, zm iany polityki 
i strategii działania, inwestycji w elastyczne technologie lub wyeliminowania 
nierentownych produktów 3.

M odele ABC um ożliw iają rozszerzenie kalkulacji jednostkow ych kosztów 
produktów , która obejm uje tradycyjną dom eną rachunku kosztów, tj. przyporządkowanie 
kosztów  produkcyjnych i wydziałowych do produktów , o rozliczenie kosztów 
m arketingu, sprzedaży i adm inistracyjnych. W szczególności um ożliw iają one 
uw zględnienie kosztów  obsługi klientów oraz ujawnienie klientów  przynoszących ukryte 
straty i ukryte zyski. Podobnie jak  to ma miejsce w przypadku produktów , analiza 
rentowności klientów  m oże wykazać, że 20%  klientów  generuje zyski na poziom ie 225% 
raportowanego zysku, a 10% najmniej opłacalnych klientów przynosi stratę w wysokości 
125% tego zysku6. Dzięki znajomości prawdziwego kształtu „krzywej wieloryba” 
obrazującej rentow ność klientów, m enedżerowie m ogą podjąć działania mające na celu 
ochroną aktualnych wysoce rentownych klientów oraz przekształcenie klientów  nieren
townych w rentownych poprzez negocjacje na tem at ceny, struktury asortym entow ej i róż
norodności produktów , w arunków dostaw' i sposobów' dystrybucji oraz płatności. Analiza

' l i o .  s. 208],
4 Na podstawie [12]. Porównaj też [14, s. 62 i nast.] i [t 1, s. 22-27],
5 Omówienie każdej z wymienionych możliwości można znaleźć w (9, s. 225],
" Zobacz [S .s. 14],
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rentowności klientów  um ożliw ia dokonanie oceny i podjęcie strategicznych decyzji, 
odnośnie klientów, których obsługujem y, których staramy się pozyskać oraz z których re
zygnujemy. Dzięki system owi ABC możemy także ustalić koszty poszczególnych 
kanałów dystrybucji, o ile firma używa kilku, ocenić ich efektywność i na tej podstawie 
dokonać wyboru najlepszego z nich.

3. Stan zastosowań rachunku kosztów działań

Według Institute of M anagem ent Accountants w 1997 roku w Stanach 
Zjednoczonych rachunek ABC był wdrożony w 49%  przedsiębiorstw  (w tym: w 45% firm 
produkcyjnych oraz w 61% firm  usługowych), przy czym aż 89% badanych firm 
wdrożenie oceniło pozytywnie. Kolejne 25%  firm rozważało wprowadzenie ABC w naj
bliższych latach7. W Polsce rachunek ABC jest stosowany w zdecydowanie mniejszej 
liczbie przedsiębiorstw. Przeprowadzono też niewiele badań z tego zakresu. W 1994 roku 
nie stosowało go żadne z 90 przedsiębiorstw  Polski północnej, a w roku 1998 jedynie 6% 
z 200 przedsiębiorstw  Polski północnej, wschodniej i centralnej8. Z kolei według badań 
firmy doradczej Arthur Andersen z roku 1999, rachunek kosztów działań był stosowany 
w Polsce przez około 10% firm regularnie, a przez 20% częściowo. Zam iar wprowadzenia 
metody ABC w najbliższej przyszłości zadeklarowało aż 73% badanych9.

Główny dostaw ca oprogram ow ania do obsługi ABC, firm a ABC Technologies Inc. 
przeprowadził w 1999 roku badania użytkowników swojego oprogramowania aby poznać 
cele i sposoby im plem entacji m etody A B C 10. Odpowiedzi udzieliło 552 respondentów. 
40% badanych to organizacje z sektora publicznego, 24%  stanowiły firmy usługowe, 24% 
- przedsiębiorstwa produkcyjne i 11% - firmy konsultingowe. Przedmiotem badań były w 
szczególności cele, dla których organizacje zdecydowały się stosować ABC. Spoza 
sektora publicznego najwięcej respondentów  stosuje rachunek ABC dla ustalenia kosztów 
produktów i usług -  58%. Cele stosowania ABC przedstawiono na rysunku 1.

t Zobacz Management Aeeounting Maga/.in. April 1998.
Porównaj [5. s. 40 |. |6 . s. 9-l8j.~
Zobacz [2, s. 38-39], Badania Arthur Andersen dotyczyły głównie dużyclt przedsiębiorstw. Z 118 firm 

biorących udział w badaniu 91 zatrudniało ponad 500 osób. a 35 powyżej 2000 osób [2, s. 70].
' Zobacz [13].
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4 . M ity  tw o r z ą c e  b a r ie r y  w  s to s o w a n iu  r a c h u n k u  A B C

Podobnie jak  inne złożone przedsięw zięcia tak również nie w szystkie wdrożenia 
system ów A BC kończą się pełnym  sukcesem . Literatura anglojęzyczna podaje już 
przykłady najczęściej popełnianych błędów wdrożeniowych oraz wskazówki jak  ich 
uniknąć11. Są one z pew nością niezw ykle cenne dla tych organizacji, które zdecydowały 
się na użycie m etody ABC. W warunkach polskich niezm iernie ważne je s t jednak, aby w 
pierwszej kolejności rozpropagować w iedzę o istocie i korzyściach płynących z 
zastosow ania ABC oraz o pewnych mitach, które przedstaw iają sceptycy tej koncepcji 
rachunku kosztów.

Na podstaw ie wypowiedzi i opinii m enedżerów  oraz przedstaw icieli nauki, Peter
Turncy zidentyfikow ał dziesięć m itów, które kształtują obraz system ów  ABC i mogą
stanowić istotne utrudnienie w ich akceptacji i upow szechnieniu1'. Turney pogrupował 
zidentyfikow ane mity w cztery' grupy zawierające różne przekonania o system ach ABC.

1) System y ABC są zbyt trudne w implementacji i stosowaniu:

• system y ABC są  zbyt drogie,

• system y ABC są  zbyt złożone, aby je  zrozumieć.

2) W ystarczy poprawić nasz obecny system  liczenia kosztów:

• wszystko czego potrzebujem y to utworzyć więcej centrów kosztowych,

• za podstaw ę rozliczania kosztów pośrednich wystarczy przyjąć maszynogodziny,

"  Zobacz np. |3 . s. 199-203], [4],
13 Dokładny opis m ożna znaleźć w [15],

I
8%

8%

I '

I -

51%

49%

8%
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• system liczenia kosztów powinien być prosty.

3) Dokładniejsza inform acja o kosztach produktów nie jest potrzebna:

• znamy koszty naszych produktów,

• to rynek ustala ceny, zatem inform acja o kosztach produktów nie jest potrzebna.

4) Systemy rachunku kosztów  odgryw ają ograniczoną rolę:

• nie mam y wpływu na wysokość kosztów stałych,

• kosztami produktów  są jedyn ie  koszty wytwarzania,

• inform acja o kosztach produktów  jest nieużyteczna z punktu widzenia 
zarządzania działaniam i ogólnymi.

Mit 1 -  systemy ABC są zbyt drogie

Panuje przekonanie, że konieczność dokonywania pomiarów dodatkowych nośników 
koszów w system ie ABC je st przyczyną wzrostu kosztów projektowania, wdrożenia i 
utrzymania do nie akceptowalnego poziomu. Z jednej strony jest naturalne, że system 
ABC, jako wym agający więcej pom iarów  jest droższy w stosowaniu od systemu tradycyj
nego, który stosuje jeden  nośnik dla rozliczeń kosztów pośrednich. Niekoniecznie jednak 
ten dodatkowy koszt musi być w każdym przypadku znaczący. Z drugiej bowiem strony, 
doświadczenie pokazuje, że wiele danych wymaganych w systemie ABC jest już 
rejestrowanych w bazie danych lub może być w prosty sposób dostępne. Przykład może 
stanowić liczba w stawień określonych części do komponentu lub liczba dziurkowań 
w arkuszu blachy, które są rejestrowane w bazie danych system u do obsługi produkcji, a 
jednocześnie m ogą być nośnikami działań. W przypadku, gdy wartości nośników kosztów 
działań nie są bezpośrednio dostępne, można je  często w prosty sposób oszacować lub 
zastąpić innym ekwiwalentnym  miernikiem . Jeśli np. liczba godzin pracy maszyny nie 
jest dokładnie m ierzona, to m ożna ją  oszacować posługując się liczbą roboczogodzin i 
średnią liczbą m aszyn obsługiwanych przez jednego operatora.

W prowadzenie system u ABC może także ograniczyć koszty wykonywania 
specjalnych badań i analiz, które w sytuacji, gdy firma stosuje konwencjonalne rachunki 
kosztów, pochłaniają nawet ponad 50% czasu pracy działów księgowych.

Wielu firm om udało się zaim plem entow ać metodę ABC przy akceptowalnych 
nakładach. Jako przykład Turney podaje przedsiębiorstwo, które zdefiniowało 30 działań, 
używa 44 nośników kosztów  działań i ponad 2 000 obiektów kosztowych. System został 
zaprojektowany i wdrożony w 9 osobom iesięcy. Pracuje na komputerze typu PC i wylicza 
koszty produktów w kilka minut.

Mit 2 - systemy ABC są zbyt złożone, aby je zrozumieć

Menedżerowie sądzą, że dodatkowa liczba i rodzaje nośników kosztów powodują, że 
system ABC jest zbyt złożony, aby rozum ieć jego  działanie.

Pomimo, iż system y ABC używają więcej nośników kosztów niż systemy 
konwencjonalne, które bazują najczęściej na jednym  nośniku służącym do rozliczania 
kosztów pośrednich, są one proste do zrozum ienia. W ynika to z tego, że nośniki kosztów
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działań opisują zapotrzebowanie na działania. Im dany produkt generuje większe 
zapotrzebowanie na działania, tym większe koszty winny zostać mu przypisane. 
Rozważm y np. nośnik „liczba zmian konstrukcyjnych”. Niesie on ze sobą informację 
m ówiącą, że im więcej jest zm ian konstrukcyjnych, tym więcej będzie kosztow ał produkt. 
Podobnie nośnik „liczba zam ów ień” wskazuje, że koszty zw iązane z zamawianiem 
danego produktu są funkcją liczby zam ówień, tzn. im więcej razy dany produkt byl 
zam awiany, tym  więcej kosztów działania „zam aw ianie” zostanie mu przypisanych. W 
obu przypadkach nośniki doskonale odzw ierciedlają rzeczyw istą zależność między 
kosztam i a częstotliw ością w ykonywanych działań (a zatem  i zużyw anych zasobów ) i są 
dzięki temu bardzo łatwe do zrozumienia. System ABC będąc bardziej złożonym  oddaje 
jednocześnie lepiej ekonom iczną rzeczywistość. Pracownicy w id z ą  że przypisania kosz
tów w ynikają z logicznych zależności i są  skłonni go zaakceptować.

M it 3 - w szystko czego p o trzeb u jem y  to u tw orzyć więcej cen trów  kosztow ych

Krytycy system ów ABC tw ie rdzą że aby wyelim inow ać zniekształcenia kosztów 
produktów w ystarczy utworzyć więcej centrów kosztów.

Rzeczywiście zw iększenie liczby centrów kosztów  prowadzi do zwiększenia 
dokładności kosztów  produktów. Rozwiązanie takie sprawdza się, gdy koszty są 
konsum ow ane w odm ienny sposób w różnych częściach przedsiębiorstwa. Jeśli np. 
oddział galwanizerni posiada droższe w yposażenie niż oddział malarni oraz pewne 
produkty podlegają obróbce galwanicznej a nie podlegają m alow aniu i odwrotnie, to 
koszty produktów , będą mniej zniekształcone jeśli te oddziały zostaną potraktowane jako 
osobne centra kosztów.

Utworzenie większej liczby centrów kosztowych posiada jednak  także ograniczenia. 
W  przypadku, gdy w danym centrum kosztowym  są w ykonyw ane działania na różnych 
poziom ach hierarchii, zastosowanie jednego nośnika (np. roboczogodzin pracy bezpośred
niej) do rozliczania kosztów w szystkich działań będzie w dalszym  ciągu prowadziło do 
zniekształcania kosztów. Jeśli np. kryteria kontroli jakości określają, że każda partia 
pewnego produktu wymaga przeprow adzenia wstępnej inspekcji zużyw anych materiałów, 
a dla innego produktu taką kontrolę w ystarczy przeprowadzić dla co 3 partii, to użycie 
liczby roboczogodzin pracy bezpośredniej jako podstawy rozliczania kosztów  kontroli 
jakości zaniży koszty produktów  o wysokich w ym aganiach w zakresie kontroli jakości a 
zaniży koszty produktów  pozostałych. Logiczne przyporządkowanie kosztów  kontroli 
jakości według rzeczyw istego zapotrzebowania na działania m oże zapewnić jedynie 
nośnik „liczba kontroli jakości” , który jest elementem system u ABC.

M it 4 - za podstaw ę rozliczan ia  kosztów  pośredn ich  w ystarczy  p rzy jąć  maszyno- 
godziny

Uważa się, że aby poprawić kalkulację kosztów produktów , w ystarczy przyjąć 
m aszynogodziny jako  podstaw ę dla rozliczania kosztów pośrednich (w miejsce 
roboczogodzin).

W zautom atyzowanym  środowisku w ytwórczym  przyjęcie m aszynogodzin (zamiast 
roboczogodzin ) rzeczyw iście popraw ia dokładność w przyporządkowyw aniu kosztów 
pośrednich. Sytuacja taka zachodzi, gdy np. jeden produkt wym aga więcej 
m aszynogodzin a mniej roboczogodzin niż drugi produkt, a jednocześnie koszty
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robocizny bezpośredniej są niskie w porównaniu do kosztów pracy maszyn. Ponadto w 
środowisku zaaw ansow anych technologii udział kosztów robocizny bezpośredniej jest 
coraz mniejszy, czego konsekw encją je s t bardzo wysoka wartość (często powyżej 200- 
300%) wskaźnika narzutu kosztów  pośrednich, w przypadku klucza roboczogodzin. Jego 
wysokość jest niezrozum iała dla m enedżerów i powoduje, iż negują sensowność 
przyporządkowanych w edług niego kosztów pośrednich. W skaźnik opaity 
o maszynogodziny nie jest tak wysoki i przez to łatwiejszy do zaakceptowania jako 
bardziej wiarygodny.

Należy jednak  m ieć na uwadze, że zarówno roboczogodziny i maszynogodziny są 
nośnikami na poziom ie jednostki produktu oraz zniekształcają koszty wszystkich działań 
na innych poziom ach hierarchii. Np. jeśli dwa produkty w ym agają takiej samy liczby 
maszynogodzin, ale pierwszy z nich potrzebuje dwukrotnie większej liczby kontroli 
jakości i absorbuje dw ukrotnie więcej czasu pracowników nadzoru niż diugi produkt, to 
przyjmując m aszynogodziny jako  podstawę rozliczania wszystkich kosztów pośrednich, 
koszt obu produktów  będzie identyczny. W rzeczywistości natomiast pierwszy produkt 
konsumuje dw ukrotnie więcej zasobów związanych z kontrolą jakości i nadzorem. 
Powstałe zniekształcenia m ożna wyelim inować przyjm ując do rozliczenia kosztów 
wymienionych działań nośniki kosztów na poziomie partii produktu w miejsce nośników 
kosztów na poziom ie jednostki produktu, czyli nośniki z systemu ABC.

Mit 5 - system liczenia kosztów powinien być prosty
M enedżerowie oraz naukowcy często utrzym ują, że system liczenia kosztów 

powinien być prosty, co oznacza, że powinien używać stosunkowo mało nośników 
kosztów.

W rzeczywistości, system  liczenia koszów może stosować niewiele nośników bez 
zniekształcenia kosztów, o ile produkcja przedsiębiorstwa jest homogeniczna. Homoge- 
niczność oznacza, że wytwarzany jest jeden produkt lub wytwarzane produkty są 
podobne, tzn. o podobnej konstrukcji, technologii wytwarzania i sposobie dostarczania do 
klienta. Tak rozum iane hom ogeniczne produkty generują zapotrzebowanie na działania o 
podobnej wielkości, a zatem  zużyw ają praw ie jednakow e zasoby. Można zatem ptzypisac 
im koszty pośrednie według jednego klucza rozliczeniowego bez utraty dokładności 
informacji o kosztach jednostkow ych.

W przypadku w ytw arzania zróżnicowanych produktów, konieczne jest użycie wielu 
różnych nośników kosztów , które są w stanie odzwierciedlić zróżnicowane zapotrze
bowanie na konkretne działania przez poszczególne produkty. W szczególności, np. 
działanie „ustawienie m aszyn” je st działaniem  na poziomie partii i wym aga zastosowania 
nośnika „liczba ustawień m aszyn” a działanie „zmiany konstrukcyjne” są działaniem na 
poziomie produktu i wym aga zastosow ania nośnika „liczba zmian konstiukcyjnych u 
„czas zużyty na dokonanie zm iany konstrukcyjnej” .

Mit 6 - znam y koszty  naszych p ro d u k tó w

Niektórzy tw ie rd zą  że konw encjonalne systemy rachunku kosztów dostarczają 
informację o w ystarczającym  stopniu dokładności. Inni dodają  że dodatkowa do a nosc 
w liczeniu kosztów jest nieistotna, ponieważ m enedżerowie intuicyjnie w iedzą  w ja  lej 
wysokości koszty generują poszczególne produkty.
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M enedżerowie często potrafią prawidłowo wskazać, które produkty m ają zawyżone 
lub zaniżone koszty. Na podstawie swojej w iedzy o produktach i procesach są  w stanie 
zidentyfikow ać produkty, których koszty są zniekształcone przez system  rachunku 
kosztów. M enedżerowie rozumieją, że koszt produktu złożonego je st w iększy niż 
produktu prostego, pomimo, że kalkulacja kosztów tych produktów ustala je  na tym 
sam ym  poziomie.

Doświadczenie pokazuje jednak, że nie są oni w stanie w łaściw ie ocenić skali 
zniekształceń. System y ABC ukazują, że koszty produktów  w yliczone tradycyjną metodą 
i m etodą A BC m ogą się różnić o 100% lub więcej.

M it 7 - to rynek  u s ta la  ceny, za tem  in fo rm ac ja  o kosztach  p ro d u k tó w  n ie jest 
p o trzeb n a

Przyjm uje się przekonanie, że jeśli jednostkow e koszty produktów  nie służą do 
ustalenia ceny, to inform acja o nich nie jest ważna.

Ceny rynkowe obow iązują m.in. w handlu towarami, gdy inform acja o cenach jest 
łatwo dostępna lub w przem yśle zaawansowanych technologii, w którym  występuje krótki 
cykl życia produktu i marże są stosunkowo wysokie lub w sytuacji, gdy koszty produktów 
są trudne do ustalenia.

Przekonanie, że inform acja o jednostkow ych kosztach produktów  je st zbędna, gdy nie 
stanowi ona podstawy do ustalenia ceny, należy jednak  uznać za błędne. Bez niej jest 
bowiem  niem ożliwe ustalenie opłacalności produktów. M enedżerowie powinni skupiać 
uwagę oraz przeznaczać zasoby na produkty o wyższej zyskowności od innych. Brak 
inform acji o rzeczywistej rentowności produktów, prowadzi do błędnych decyzji odnośnie 
struktury produkcji. Często zbyt wiele uwagi i środków poświęca się produktom  o niskiej 
rentowności lub generujących starty, a traci szansę uczestniczenia na rynku wysoce 
rentownych produktów  lub zwiększenia w nim udziałów. Utrata tych potencjalnych 
korzyści w ynika głów nie z braku inform acji o prawdziwych jednostkow ych kosztach 
produktów.

M it 8 - nie m am y  w pływ u na wysokość kosztów  stałych

Kolejne opinia o m etodzie ABC dotyczy niskiej użyteczności informacji 
o rzeczywistych jednostkow ych kosztach stałych produktu. W ynika ona z przekonania, że 
istnieją niewielkie m ożliwości kształtow ania wszystkich kosztów, które są tradycyjnie 
rozum iane jako  koszty stałe.

Przekonanie to ma swoje źródło w sposobie traktowania kosztów  zm iennych i stałych 
w tradycyjnym  rachunku kosztów. Za koszty zm ienne uznaje on tylko koszty działań na 
poziom ie jednostki produktu, utożsam iając je  z kosztami krańcowym i, definiowanymi 
jako  zm iana w wartości kosztów spowodowana wyprodukowaniem  dodatkowej jednostki 
produktu. Za koszty zm ienne uznaje się zatem koszty bezpośrednie oraz np. koszty energii 
technologicznej, które wzrastają, gdy wyprodukuje się o jedną jednostkę produktu więcej. 
Koszty w szystkich innych działań, które nie są  wykonywane gdy w ytw orzym y o jedną 
jednostkę więcej, są traktowane jako stale.

W rzeczywistości jednak koszty tych działań są zm ienne, np. wzrastają, gdy 
w yprodukuje się o jedną partię produktów więcej (tzw. działania na poziom ie partii).
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Przykładowymi działaniam i na poziom ie partii produktu są: „ustawianie m aszyn”, 
„zamawianie m ateriałów  i kom ponentów  do produkcji partii” . Istnieją także działania na 
poziomie produktu, takie jak  np. „dokonywanie zmian konstrukcyjnych” lub 
„kształtowanie relacji z dostaw cą m ateriałów  lub kom ponentów” . Konwencjonalne 
rachunki kosztów  rozpoznają jedynie jeden poziom zm ienności kosztów -  koszty działań 
na poziomie jednostki produktu, podczas gdy system ABC rozpoznaje kilka poziomów 
zmienności kosztów , a jako  koszty stale uznaje tylko koszty działań ogólnych na 
poziomie całego przedsiębiorstwa.

Mit 9 - kosztami produktów są jedynie koszty wytwarzania

Kolejnym przekonaniem  jest, że jedynie koszty wytwarzania są  kosztami produktów.

Tradycyjny rachunek kosztów  pełnych uznaje wszystkie koszty poniesione poza 
„ścianami hal produkcyjnych” za koszty okresu. Przy ustalaniu kosztów produktów 
pomija się zatem  koszty badań i rozwoju, koszty marketingu, sprzedaży i dystrybucji. O 
ile wykluczenie tych kosztów  przy w ycenie bilansowej m ożna uznać za zasadne, o tyle 
przy podejm ow aniu decyzji m enedżerskich ich pom inięcie je s t zbytnim uproszczeniem .

Koszty działań „nie zw iązanych z w ytw arzaniem ” (ang. non-manufacturing) stanow ią 
często ponad 20%  kosztów  całkowitych. Koszty te tworzą działania takie jak 
projektowanie produktów, przetw arzanie zam ówień klientów, dostarczanie produktów do 
klienta itp. Nie uw zględnienie kosztów tych działań może zniekształcić obraz rentowności 
produktów w sytuacji, gdy są  one znaczące a poszczególne produkty zgłaszają znacznie 
różniące się zapotrzebowanie na te działania. Przykład stanow ią produkty sprzedawane w 
małych partiach, których koszty liczone w sposób tradycyjny m ogą być w zdecydowanie 
większym stopniu niedoszacowane niż koszty produktów sprzedawanych w  dużych 
partiach. Zastosow anie m etody ABC, ukazującej rzeczywisty obraz wszystkich kosztów 
związanych z wytworzeniem  produktów i dostarczeniem ich klientowi, umożliwia 
podjęcie działań m ających na celu zw iększenie średniej wielkości zamówienia.

Mit 10 - informacja o kosztach produktów jest bezużyteczna z punktu widzenia 
zarządzania działaniami ogólnymi

Niektórzy tw ierdzą, że inform acja o kosztach produktów jest nieprzydatna w 
zarządzaniu działaniam i ogólnymi (ogólniej rzecz ujmując - związanymi z kosztami 
pośrednimi), rozum ianym  jako redukcja kosztów tych działań.

Przekonanie to w ynika z doświadczeń w stosowaniu tradycyjnego rachunku kosztów 
pełnych w celu redukcji kosztów. W pewnym przedsiębiorstwie zdecydowano, że aby 
zredukować koszty produktów , należy zm ienić technologie produkcji tak, aby zużywała 
ona mniej roboczogodzin pracy bezpośredniej. Słuszność takiego założenia wynika ze 
sposobu kalkulowania kosztów  produktów tradycyjną metodą: im mniej roboczogodzin 
„pochłania” dany produkt, tym mniej kosztów pośrednich zostanie mu 
przyporządkowanych. Niestety zm iana technologii produkcji zredukowała, co prawda, 
koszty robocizny bezpośredniej, ale wygenerowała zapotrzebowanie na zdecydowanie 
więcej działań tw orzących koszty pośrednie. W  konsekwencji koszty całkowite - zamiast 
zmaleć - wzrosły.

Systemy ABC, stosując wiele rożnych nośników kosztów, dostarczają użytecznej 
informacji dla program ów  redukcji kosztów. M enedżerowie posiadając inform acje o
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nośnikach kosztów  działań mogą nimi zarządzać stawiając jako  cele zm niejszenie ich 
wartości, co z kolei prowadzi do redukcji kosztów. W pewnej firmie, jako  jeden  z nośnik 
kosztów, przejęto liczbę części w produkcie. Zm niejszenie tej wartości doprowadziło do 
zm niejszenia zapotrzebowania na działania zw iązane z materiałam i, a także do 
projektowania produktów o prostszej konstrukcji, co ułatwiło w prow adzenie wytwarzania 
zgodnie za zasadami JiT (ang. Just in Time).

Na podstawie wyjaśnień, dotyczących m itów  7, 8 i 9 należy przyjąć, że przekonanie
0 znikomej roli system ów ABC w redukcji kosztów należy uznać za błędne.

Zakończenie

Rachunek kosztów działań i zarządzanie działaniami zostały ocenione pozytywnie 
jako przydatne narzędzia w dostarczaniu inform acji zarządczej i w spieraniu inicjatyw 
uspraw niających przez wielu menedżerów. Dowód na to stanowi wysoki odsetek 
organizacji, które stosują m etodę ABC w krajach wysoko rozwiniętych. W świadomości 
tych. którzy nie zastosowali tej m etody liczenia kosztów, istnieją często przekonania o je j 
malej przydatności lub trudności w im plementacji. Jak to w ykazano w yżej, przekonania te 
są błędne, w zględnie są  prawdziwe tylko w pewnych sytuacjach.

Zastosow ania krajowe m etody ABC należą na razie do sporadycznych. O prócz tu 
opisanych błędnych przekonań o system ach ABC. w w arunkach polskich istnieją z 
pew nością także inne przyczyny trudności w  upow szechnieniu ich zastosow ań. Brakuje 
przede wszystkim  badań na ten temat, zatem  trudno jest jednoznacznie w skazać jakie 
działania należy podejm ować, aby skutecznie stosować tę m etodę w  polskich 
organizacjach. Pozytywne dośw iadczenia w stosowaniu ABC nie są  szeroko upowszech
niane lub są  upow szechniane w formie zbyt ogólnej, aby z  nich korzystać. W skazane 
byłoby w tej sytuacji podjęcie szerszych badań, m ających na celu diagnozę potrzeb, 
m ożliwości i ograniczeń stosowania m etody ABC w w arunkach krajow ych przedsię
biorstw.
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W Y M A G A N IA  W  Z A K R E S I E  T E C H N IK I  K O M P U T E R O W E J  P R Z Y  
P R O W A D Z E N IU  K S IĄ G  R A C H U N K O W Y C H

dr G rażyna K lam ecka-R oszkow ska 
m gr Bożena Ignatowska

Streszczenie: rozwój technologii inlorm atycznych i wziost icli znaczenia 
w rachunkowości jednostek gospodarczych spowodował konieczność 
wprowadzenia regulacji prawnych odnośnie sposobu funkcjonowania piogra- 
mów zw iązanych z prow adzeniem  księgowości, gromadzeniem i pizechowy- 
waniem danych. Celem artykułu jest przedstawienie wymogów związanych 
z prowadzeniem  księgowości za pom ocą komputera zgodnych ze 
znow elizowaną ustaw ą o rachunkowości, która obowiązuje od 1.01.2002 
roku.

1. W p ro w a d z e n ie

Rozwój technologii inform atycznej przyczynia się do powszechnego stosowania 
komputerów przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Przepisy ustawy o rachunkowości, 
zarówno obow iązujące do 3 1 . 1 2 . 2 0 0 1 jak i po now elizacji, dopuszczają lóżne 
rozwiązania w tym  zakresie. U stawodawca podaje jednak warunki, które m uszą byc 
spełnione przez system y inform atyczne w księgowości w celu zapewnienia
wystarczającego stopnia popraw ności i wiarygodności ksiąg rachunkowyc t 
prowadzonych techniką komputerową.

Analiza znow elizowanych przepisów  ustawy, które dotyczą systemów infoima 
tycznych stosowanych w księgow ości wykazuje, że głównym celem zmian jest .

• w prow adzenie do system ów inform atycznych księgowości kryteriów
jakościow ych, rn.in. przez wym óg stosowania rozwiązań zapewniających
poprawność i niezm ienność zapisów  dokonywanych w księgach rachunkowyc i 
prowadzonych przy użyciu kom putera,

• uwzględnienie postępu technologii informatycznej m. in. popi zez unormowanie 
zasad korzystania z zapisów  powstających elektronicznie i uznanie ich za 
równoważne z zapisam i dokum entowanym i tradycyjnymi dowo ann 

źródłowymi.

Należy podkreślić, że każda jednostka powinna posiadać dokum entację opisującą 
przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. W zakresie rachunkowości

' Ustawa /. 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121. poz. 591).^
Ustawa z 9 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 113. poz 186).
1. Dziedziczak: Księgowość prowadzona za pom ocą komputera, „Rachunkowość 200 . r 
oraz D. Grochowicz: Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, Z noue izouana 
o rachunkowości, „Rachunkowość” 2001. zeszyt specjalny.
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prowadzonej przy użyciu komputera opis ten powinien zawierać następujące elementy 
(art. 10 ust. I):4

1. określenie roku obrotowego i wchodzących w jego  skład okresów  sprawo
zdawczych,

2. podanie metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania w yniku finansowego,

3. zakładowy plan kont zawierający wykaz kont księgi głównej i ksiąg 
pom ocniczych,

4. wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych 
nośnikach danych z określeniem  ich struktury, wzajem nych pow iązań oraz ich 
funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i procesach przetwarzania 
danych,

5. opis system u inform atycznego, zaw ierającego wykaz program ów, procedur lub 
funkcji, w zależności od struktury oprogram owania, w raz z opisem  algorytmów 
i param etrów oraz program owych zasad ochrony danych, w tym  w szczególności 
metod zabezpieczenia dostępu do danych i system u ich przetwarzania, a ponadto 
określenie wersji oprogram owania i daty rozpoczęcia jego  eksploatacji,

6. opis system u służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów 
księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokum entów stanow iących podstawę 
dokonanych w nich zapisów.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych zagadnień 
związanych z prowadzeniem  ksiąg rachunkowych przy użyciu kom putera zgodnie 
z ustaw ą o rachunkowości obow iązującą w Polsce od 1.01.2002 roku.

2. K się g i r a c h u n k o w e  i z a s a d y  ich  p r o w a d z e n ia

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, obejmują 
one zbiory zapisów księgowych, które tworzą:

1. dziennik -  zawierający chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych, jakie 
w ystąpiły w danym okresie sprawozdawczym ,

2. księgę głów ną -  opisującą rejestrację operacji gospodarczych w ujęciu 
system atycznym , na kontach syntetycznych, zgodnie z zasadą podwójnego 
zapisu.

3. księgi pom ocnicze -  zawierające zapis informacji gospodarczych w ujęciu 
system atycznym , na kontach analitycznych, zgodnie z zasadą zapisu 
powtarzanego,

4. zestaw ienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestaw ienia sald ksiąg 
pom ocniczych.

4 W niniejszym opracowaniu w nawiasach podano przepisy dotyczące znowelizowanej ustawy o rachunkowości, 
które obowiązują od 1.01.2002 r. Porównawcze zestawienie wymogów w zakresie dokumentacji zasad 
rachunkowości w 2001 roku i 2002 roku można znaleźć w: P. Rybicki, Księgowość komputerowa 2002, 
„Prawo Przedsiębiorcy” 2002. Nr 2.
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5. wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz), potwierdzony ich 
inw entaryzacją -  sporządzany przez jednostki, które dotychczas nie prowadziły 
ksiąg rachunkowych w sposób określony ustaw ą o rachunkowości.

Przy prowadzeniu rachunkowości przy użyciu komputera za równoważne 
z tradycyjnymi księgam i rachunkowym i uważa się zasoby inform acyjne rachunkowości, 
zorganizowane w form ie oddzielnych kom puterowych zbiorów danych, baz danych lub 
wyodrębnionych je j części bez względu na miejsce ich powstawania i przechowywania 
(art. 13 ust. 2), pod warunkiem  zapew nienia możliwości ich późniejszego wydrukowania 
lub przeniesienia na inny kom puterowy nośnik danych zapewniający trwałość zapisu 
przez okres nie krótszy niż 5 lat (art. 13 ust. 3)5.

Księgi rachunkowe pow inny być:

• trwale oznaczone nazw ą jednostki, której dotyczą, nazwą danego rodzaju księgi 
rachunkowej oraz nazw ą program u przetwarzania,

• wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty 
sporządzenia,

• przechow yw ane starannie w ustalonej kolejności.

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy zapewnić 
automatyczną kontrolę ciągłości zapisów  i przenoszenia obrotów i sald. Wydruki 
komputerowe ksiąg rachunkowych pow inny się składać z automatycznie numerowanych 
stron, z oznaczeniem  pierwszej i ostatniej (art. 13 ust. 5)6.

Księgi rachunkowe pow inny być prowadzone:

• rzetelnie, czyli tak, aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan 
rzeczywisty,

• bezbłędnie, co uznaje się, gdy wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie 
wszystkie zakw alifikow ane do zaksięgow ania w danym miesiącu dowody, 
zapew niono ciągłość zapisów  oraz bezbłędność działania stosowanych procedur 
obliczeniowych,

• sprawdzalnie, czyli tak, aby m ożliw e było stw ierdzenie poprawności dokonanych 
zapisów, sald oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych (w 
przypadku prow adzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapewniona 
powinna być kontrola kom pletności zbiorów systemu rachunkowości oraz 
param etrów  przetw arzania danych),

• bieżąco, gdy pochodzące z nich inform acje um ożliw iają term inowe sporządzenie 
sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych ilp.

" p ra k ty c e  oznacza to posiadanie zarówno oprogramowania, jak i sprzętu pozwalającego na odczyt danych 
i ich wydruk w przeciągu kolejnych 5 lat. Jest prawie pewne, żc pr/y  utrzymaniu podobnego tempa rozwoju 
informatyki za 5 lat będą zupełnie inne nośniki danych niż obecnie, podobnie zmieni się sprzęt potrzebny do 
ich odtwarzania. Firmy będą więc zmuszone przechowywać pojedyncze egzemplarze urządzeń, jak 

 ̂ i oprogramowanie umożliwiające wydruk danych archiwalnych.
Pizyklad dokumentacji opisujący przyjęte zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera 
podano w: E. Ostrokulska, Dokumentacja zasad przyjętych do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu 
komputera. „Rachunkowość" 2001. Nr 12.
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Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały. Przy prowadzeniu 
ksiąg przy użyciu komputera należy stosować w łaściw e procedury i środki chroniące 
przed zniszczeniem , m odyfikacją lub ukryciem zapisu (art. 23 ust. 1), natom iast błędny 
zapis księgowy poprawia się przy wykorzystaniu storna, tzn. poprzez dokonanie 
odpow iedniego zapisu o charakterze dodatnim lub ujemnym (art. 25 ust. 2).

3. Dokumenty księgowe jako podstawa zapisów w księgach rachunkowych

Podstaw ą zapisów  w księgach rachunkowych są dokum enty księgowe, określane 
mianem  dowodów źródłowych, stw ierdzające dokonanie operacji gospodarczej.

Dowód księgow y powinien zawierać następujące informacje:

• określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,

• określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,

• opis operacji oraz jej wartość,

• datę dokonania operacji, a gdyby dowód został sporządzony pod inną datą -  
także datę sporządzenia dowodu,

• podpis w ystawcy dowodu oraz osoby, której w ydano lub od której przyjęto 
składniki aktywów,

• stw ierdzenie spraw dzenia i zakw alifikow ania dowodu do ujęcia w księgach 
rachunkowych.

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu kom putera za równoważne 
z dowodam i źródłowym i uważa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzone 
autom atycznie za pośrednictw em  urządzeń łączności, kom puterowych nośników  danych 
lub tw orzone według algorytmu (program u) na podstaw ie inform acji zawartych już 
w księgach. Przy rejestrowaniu tych zapisów m uszą być spełnione co najmniej 
następujące warunki (art. 20 ust. 5):

1. uzyskują one trwale czytelną postać zgodną z treścią odpow iednich dowodów 
księgowych.

2. m ożliwe jest stw ierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby 
odpowiedzialnej za ich w prowadzanie,

3. stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia 
odnośnych danych oraz kom pletności i identyczności zapisów ,

4. dane źródłow e w miejscu ich powstawania są odpowiednio chronione, w  sposób 
zapew niający ich niezm ienność, przez okres w ym agany do przechowywania 
danego rodzaju dowodów księgowych.

4. Ochrona danych w rachunkowości

D okum entację przyjętych zasad (politykę rachunkowości, księgi rachunkowe, 
dowody księgow e i inne dokum enty) należy przechow yw ać w należyty' sposób i chronić
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przed niedozwolonym i zm ianam i, nieupoważnionym  rozpowszechnianiem, uszkodzeniem 
lub zniszczeniem .

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera ochrona danych 
powinna polegać na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, na doborze 
odpowiednich środków  ochrony zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu 
zewnętrznych kopii zbiorów  danych zapisanych na nośnikach kom puterowych, pod 
warunkiem zapew nienia trwałości zapisu informacji system u rachunkowości przez czas 
nie krótszy niż niż 5 lal. Poza tym powinna być zapewniona ochrona programów 
komputerowych i danych system u inform atycznego rachunkowości, przez stosowanie 
odpowiednich rozw iązań program owych i organizacyjnych, chroniących przed 
nieupoważnionym dostępem  lub zniszczeniem  (art. 71 ust. 2)7.

Wśród sposobów zabezpieczeń danych źródłowych wymienia się zabezpieczenia 
programowe, sprzętow e i organizacyjne, do których zalicza sięs:

• odpowiednie technologie zapisu danych,

• zaprogram ow ane procedury powtarzania zapisu,

• stosowanie sum kontrolnych,

• stosowanie program owych kluczy identyfikacyjnych,

• zabezpieczenia sprzętow e w postaci urządzeń szyfrujących,

• zabezpieczenia organizacyjne -  polegające na kopiowaniu nośników, 
odpowiednim  ich przechow yw aniu, katalogowaniu, itd.

Ustawa mówi o przechow yw aniu danych w niezmienionej postaci, co należy 
rozumieć jako  brak m ożliwości m odyfikacji bądź usunięcia raz zapisanych danych oraz 
używanie nośników  danych, które nie m ogą samoistnie utracić swoich cech fizycznych 
w trakcie eksploatacji i przechow yw ania w warunkach określonych przez producenta. 
Do tej kategorii zalicza się takie nośniki, jak: dyski m agnetooptyczne typu W ORM , dyski 
optyczne CD-ROM  oraz m ikrofilmy.

Mimo gwarancji producenta na trwałość zapisu na wymienionych nośnikach 
w okresie 30 lat dośw iadczenie w skazuje na konieczność wykonywania dodatkowych ich 
kopii (łatwość zarysowania, odkształceń, zacięcia w urządzeniach do odczytu danych), 
przechowywanie tych kopii w rożnych m iejscach dla ochrony przed klęskami 
żywiołowymi, ochroną przed dostępem  osób niepowołanych.

Zastosowanie sum  kontrolnych pozw ala na spraw dzenie poprawności danych. Suma 
kontrolna je st sumą w artości dw ójkow ych bajtów z pewnej grupy danych, jej tworzenie 
polega na przypisaniu w ybranym  znakom z pliku określonej wartości liczbowej 
i zsumowaniu otrzym anych w ten sposób liczb, dodanie informacji z sum ą kontrolną do 
grupy danych zapisanych w pam ięci lub przesyłanych i sprawdzenie jej przy

I‘or. również J. Krzywicki, J. Trzemżalski. Przygotowanie rachunkowości przedsiębiorstw do zmian w 2002 
roku, ODDK, Gdańsk 2001. s. 9 -10.

5 j. Dziedziczak, Księgowość prowadzona za pom ocą komputera, op. cii.
J G rochowicz, P row adzen ie  k siąg  rachunkow ych  przy użyciu kom putera, op. cit.
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odczytyw aniu lub odbieraniu danych. Zm iana pojedynczego znaku w pliku spowoduje 
zm ianę sumy kontrolnej"’.

K lucze identyfikacyjne m ogą służyć zarówno ochronie danych przed osobami 
niepowołanym i, jak  i stanowić elem ent elektronicznego podpisu, jako  znak osoby 
(instytucji/firm y), od której dane pochodzą. Jako takie klucze identyfikacyjne mają 
szczególne znaczenie przy przesyłaniu danych. Obecnie do tw orzenia i weryfikacji 
podpisów  elektronicznych używa się metod szyfrowania z  parą kluczy (prywatnego i 
publicznego). Polegają one na tym, że jeżeli zaszyfrujem y wiadom ość za pom ocą jednego 
klucza, to do odszyfrow ania tej samej w iadom ości należy użyć drugiego klucza z pary. 
Klucz prywatny je st (powinien być) znany tylko nadawcy, klucz publiczny udostępniany 
jest innym osobom. Każda ze stron otrzym uje parę kluczy: prywatny i publiczny. 
Nadawca w ysyłając wiadom ość musi ją  zaszyfrować kluczem  publicznym  odbiorcy, 
odbiorca odszyfrow uje w iadom ość kluczem prywatnym  z p a ry " . K lucz to zestaw  danych, 
który może być zapisany na każdym nośniku elektronicznym  i jako  taki musi być również 
odpowiednio przechowywany. W chwili obecnej rów nież użytkownicy niektórych 
program ów np. Outlook Express m ogą potw ierdzać sw oją tożsam ość przy realizacji 
transakcji elektronicznych za pom ocą identyfikatorów  cyfrowych.

5. Podsumowanie

Reasum ując należy stw ierdzić, że dokum entacja system u finansow o-księgowego w 
przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy w ykorzystaniu kom putera powinna 
zaw ierać:1'

• wykaz zbiorów  stanowiących księgi rachunkowe na nośnikach czytelnych dla 
komputera,

• w ykaz program ów  w raz z pisem nym  stw ierdzeniem  dopuszczenia każdego 
nowego lub zm ienionego program u do stosowania przez firm ę,

• opis przeznaczenia każdego program u, sposobu jego  działania (reguły obliczeń, 
ew idencji, kontroli i wydruku danych) oraz w ykorzystania podczas przetwarzania 
danych,

• zasady ochrony danych.

• sposoby zapew nienia właściwego stosowania program ów,

• zasady ewidencji przebiegu przetw arzania danych.

Ze w zględu na częste zm iany przepisów  dotyczących rachunkowości za bardzo 
ważny postulat kierow any pod adresem  program ów kom puterowych wykorzystywanych 
do prowadzenia ksiąg rachunkowych należy uznać:

1. łatwość i kom pletność tworzenia kopii archiw alnych plików baz danych,

10 A. Rydzewski, Ilustrowany słow nik techniki komputerowej. W ydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
W arszawa 1995. s. 239.

"por. M. M osiewicz. Podpis elektroniczny -  warunki, zasady i skutki stosowania. Komentarz.
..Serwis FK" 2001. Nr 47.
' por. D. Będziak. Dokumentowanie systemu informatycznego, „Serwis FK" 2001, N r 41.
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2. prostotą aktualizacji posiadanego oprogramowania.

Na potrzeby niniejszego opracowania prześledzono zm iany w programie Raks 2000 
FK (Finanse i K sięgow ość).1'1 Na przestrzeni od 20.10.2001 i 14.02.2002 roku, czyli 
w ciągu niespełna 4 miesięcy powstało 6 nowych wersji tego programu. Zawierały one 
łącznie około 30 poprawek i 15 nowych funkcji. W ersja uwzględniająca plan kont, 
rachunki zysków i strat oraz w yśw ietlająca na ekranie nazwę dziennika podczas 
przeglądania i księgow ania dokum entów  powstała 20 października 2001 r. Kolejna wersja 
-  późniejsza o 10 dni zaw ierała zaktualizowany tekst pomocy. 11 lutego 2002 r. dodano 
do omawianego program u obsługę deklaracji PIT5 i P1T5A, CIT2 i V A T714.

W ymóg dokum entacji posiadanych systemów inform atycznych powinien wpłynąć 
również na producentów  oprogram ow ania w kierunku poprawy opisu zm ian 
wprowadzanych do kolejnych wersji programów komputerowych.
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"  www.raks2000.com.pl/VERINFFK.htm. 18 marca 2002 r.
Siedząc historię programu RAKS 200 FK należy podkreślić, żc pewne zmiany m ają charakter cykliczny, 

c<> związane jest zwłaszcza ze zmianami w prawie podatkowym.
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W D R A Ż A N IE  P R O J E K T U  S Y S T E M U  R A C H U N K U  K O S Z T Ó W  
D L A  P O T R Z E B  Z A R Z Ą D Z A N IA  K O S Z T A M I 
W  M A Ł E J  F I R M I E  - S T U D IU M  P R Z Y P A D K U

M gr Jacek Kalinowski 
W ydzia ł Zarządzania 

U niw ersytetu Łódzkiego 
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39

Streszczenie: w opracowaniu przedstawiono proces wdrażania
zintegrowanego system u rachunku kosztów dla potrzeb zarządzania kosztami 
na przykładzie firmy odzieżowej GARBO -  Producent Odzieży M ęskiej. W 
pierwszej części zidentyfikow ano najważniejsze problem y zw iązane z 
pracami przy projektowaniu wielostopniowego i w ieloblokowego rachunku 
kosztów. Następnie opisane zostały poszczególne etapy jego wdrażania. 
Poruszono również problem y zw iązane z projektowaniem  i wdrażaniem  
nowego system u inform atycznego stworzonego dla potrzeb systemu 
zarządzania kosztam i w firmie GARBO.

1. W prowadzenie

Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki w ostatnim dziesięcioleciu spowodował 
szereg zmian. Obserw ujem y bardzo silne tendencje dochodzenia do standardów Unii 
Europejskiej w każdej z dziedzin naszego życia. Zm ieniam y nasze prawo, 
przyzwyczajenia, sposób m yślenia, itp. Choć jest to zjawisko niewątpliwie pozytywne, 
jako że standardy te w w iększości są wynikiem  w ieloletnich doświadczeń członków Unii, 
to jednak niesie ze sobą niebezpieczeństwo globalizacji tego, co wyróżnia Polaków 
sposród innych narodów. Przykładem  m oże być choćby kultura, obyczaje i zwyczaje 
właściwe dla różnych regionów Polski.

Do zm ian pozytywnych należy zaliczyć wiele nowych rozwiązań z szeroko 
rozumianej ekonom ii oraz zarządzania. Polski przedsiębiorca, przez kilkadziesiąt lat 
„zamknięty” w sztyw nych restrykcjach gospodarki centralnie planowanej oraz ustroju 
totalitarnego, nie m iał bogatych doświadczeń związanych z zachowaniam i w warunkach 
silnej konkurencji i wolnego rynku. N iesie to ze sobą efekty, które obserwujemy na co 
dzień w życiu -  bardzo ciężko jest dziś pokazać polską prywatną firmę, która zwyciężyła 
konkurencję rywali gospodarczych i ma silną pozycję na rynku polskim albo na rynkach 
globalnych. Ta sytuacja w yzw ala u wielu ludzi gw ałtow ną potrzebę sprostania nowym 
wyzwaniom, dostosowania się do nowych warunków, umiejętnego podpatrywania i 
uczenia się, jak  to robią inni, aby w konsekwencji stworzyć silne, dynamicznie 
rozwijające się przedsiębiorstwa. Czynników, od których zależy końcowy sukces jest 
bardzo wiele. Są one dodatkowo często ściśle związane ze specyfiką podejmowanego 
przedsięwzięcia, z w ybraną branżą, a także z otoczeniem  gospodarczym i politycznym, w 
jakim tworzona jest firma. W ystępują jednak pewne stale uwarunkowania, które m ają 
wpływ na pow odzenie prowadzonych działań w każdych warunkach. Do tych ostatnich 
zaliczyć m ożna spraw nie funkcjonujący system informacyjny w przedsiębiorstwie,
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dostosowany nie tylko do potrzeb spraw ozdawczości zew nętrznej, ale rów nież do 
wymogów operacyjnych i strategicznych pracowników  i menedżerów' przedsiębiorstwa. 
Proces generow ania tego rodzaju inform acji nazyw am y rachunkow ością zarządczą.

W  Polsce coraz więcej przedsiębiorstw  dostrzega konieczność tw orzenia w swoich 
strukturach działów zajm ujących się rachunkow ością zarządczą i controllingiem. 
Tendencja ta nasiliła się znacznie w ostatnich latach i nie dotyczy ju ż  tylko dużych firm 
zagranicznych, ale coraz częściej małych i średnich przedsiębiorstw’ polskich. Do 
głów nych czynników stym ulujących ten proces m ożna zaliczyć:

• rosnącą konkurencję i globalizację.

• recesję na rynkach w schodnich (Rosja i kraje azjatyckie),

• w yższe standardy jakości (wdrażanie no nu  ISO).

• w drażanie now ych technologii inform atycznych.

• zm iany w praw ie bilansowym  i podatkowym .

D u iam ika zm ian zachodzących w polskich przedsiębiorstwach na przełom ie XX i . 
XXI w ieku w skazuje jednoznacznie, iż  w najbliższej przyszłości będziem y świadkami 
w zrostu liczby firm  w prow adzających rachunkowość zarządczą oraz coraz szerszego 
zastosow yw ania takich je j narzędzi jak  np. budżetow anie, analiza odchyleń, analiza marż 
pokrycia, itp. ’

Jednym  z  najw ażniejszych elementów' m ających w pływ  n a  rentow ność wytwarzanych 
produktów je s t koszt ich wytworzenia. W sy tuacji, gdy pod w pływ em  dynamicznej 
konkurencji obniżają się  ceny wyrobów , problem  dokładnej wiedzy’ o poniesionych 
kosztach na w ytw orzenie każdego z produktów nabiera zupełnie now ego wym iaru. W 
w arunkach gospodarki centralnie planowanej w iedza ta by ła praktycznie bezużyteczna, 
dlatego w w ielu polskich przedsiębiorstw ach do dziś spoty kam y taki sposób ewidencji, ; 
rozliczania i kalkulacji kosztów, który w  praktyce uniem ożliw ia poznanie wielu 
inform acji niezbędnych do  efektyw nego zarządzania przedsiębiorstwem . M iędzy innym 
bvio to  przyczyna upadłości spółek, które kiedy ś były chlubą polskiej gospodarki, ale 
biedne decyzje, a raczej decyzje na podstaw ie błędnych inform acji, doprowadzały do 
kłopotów  finansowych.

Podstaw ow ym  źródłem  inform acji o kosztach w  przedsiębiorstw ie pow inien być 
w łaściw ie dobrany m odel rachunku kosztów . Rachunek kosztów  je s t n a z w ą  stosowaną w 
odniesieniu do dyscypliny naukowej oraz do system ów  objaśniających proces 
pow staw ania kosztów- w podm iotach m ikroekonom icznych i um ożliw iających tworzenie 
określonych inform acji o  kosztach dla procesów  zarządzania '. W ybór w łaściw ego modelu 
rachunku kosztów  pow inien być rzeczą indyw idualną dla każdej fum y. Jest co 
uzależniony od  specyfiki d z ia ła lnośc i od organizacji w ew nętrznej, a  także od  zdolności 
inform acyjnej stosow anych s y s te m ó w  inform atycznych.

P»t AAJbiiałgł. Tjcbuch-^nt&rjamze&sę. » ~ A A .Isaiga  - W A  XoaxV. A  S jrydai. Soćkunkoaiść  
zaK&Saz Kaoaqpcte i zsxuetcntamx AbssfweM. U iż  I9®4t
- jo t .  ScfeEiBfcE L. WsaakT.. Zir.isry -? p n o b w e tan b id h ran ia ia ita y to ff  na pncSona* X X i-OJwscŁii. i®" » 

r Ł c ’. v , - 'irsw .t.-. ry  Sn. SK raw ^saerje  Ksi^® uvc2s w PaSsac. W ssz sa a  bCO.’. 
Ss&iETistB t _. Ttimknić/i- .o - .y n  .n tś jish i f e s » ' -■ iuemcawśfŁ W jdiasói*»» 1 1 , ŁcdS 1997.
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W iedza teoretyczna definiuje różne modele rachunku kosztów. Są to np. rachunek 
kosztów pełnych, rachunek kosztów  zm iennych, w ielostopniowy i wieloblokowy 
rachunek kosztów, rachunek kosztów działań (ABC), itd. Każdy z nich ma oczywiście 
swoje zalety i wady i to w łaśnie ich analiza powinna być głównym  kryterium  wyboru. 
Jednak praktyka rozw iązań z zakresu rachunku kosztów pokazuje jeszcze inne 
rozwiązanie. Bardzo często w jednym  przedsiębiorstwie stosuje się zasady kilku 
systemów rachunku kosztów  jednocześnie. Takie rozwiązanie w literaturze nazywane jest 
mieszanym system em  rachunku kosztów4. Z czego wynika ta różnorodność? Specyfika 
działań dzisiejszych firm jest często tak duża, że niem ożliwym  jest wybór tylko jednego z 
modeli rachunku kosztów. Dopiero w łaściw e połączenie różnych rozwiązań przynosi 
oczekiwane rezultaty. Jest jeszcze jedno  ograniczenie. W prowadzenie nowego systemu 
rachunku kosztów  powoduje zazwyczaj radykalną zm ianę w strukturze wewnętrznej i 
sposobie działania danej firmy. Dlatego też często zm iany wdraża się etapami w 
poszczególnych latach. Na przykład w pierwszym  roku tylko w kilku komórkach 
wyodrębnia się szczegółow e działania (najczęściej dzieje się tak w ram ach podmiotów 
produkcji pom ocniczej) charakterystyczne dla rachunku kosztów ABC. W pozostałych 
podmiotach pozostaw ia się ew idencję i rozliczanie kosztów na wyższym poziom ie 
organizacyjnym (brygad, grup brygad czy też nawet całych oddziałów). W następnych 
latach dąży się do jak  najdokładniejszego podziału pozostałych podm iotów, pam iętając 
jednocześnie o bardzo ważnej zasadzie, aby koszt zdobytych informacji nie przewyższył 
wartości korzyści z nich płynących.

Częstym błędem popełnianym  przez menadżerów podejmujących decyzje o 
wprowadzaniu now ych rozw iązań jest m yślenie o rachunku kosztów jako  o czymś, co 
dotyczy tylko księgowości i nikogo więcej. Jest to poważny błąd, który korygowany 
zostaje dopiero na etapie projektowania, a czasami niestety - dopiero na etapie wdrażania 
systemu rachunku kosztów. Doświadczenia praktyczne dowodzą, że przy sprzyjających 
pozostałych czynnikach (np. sprawnie i efektywnie działający system inform atyczny), 
możliwe jest zredukowanie ilości osób pracujących w księgowości na korzyść rozwoju 
działów analiz i controllingu. Należy tu jednak podkreślić, iż problem ilości 
zatrudnianych osób podczas realizacji projektów wielozadaniowego rachunku kosztów i 
wyników dla potrzeb rachunkowości zarządczej jest znacznie szerszy i nie da się go 
rozpatrywać tylko i w yłącznie w kontekście jednego z czynników.

Jak zatem  we w łaściwy sposób dokonać zm ian w firm ie w system ie informacyjnym? 
To pytanie zadaje sobie dziś w ielu m enadżerów nie tylko dużych zakładów, ale również 
coraz częściej w łaściciele firm średniej wielkości. Praktyka niestety nie pozostawia tutaj 
złudzeń -  na to pytanie nie ma jednoznacznej, dobrej odpowiedzi, która byłaby w łaściwa 
dla każdego przypadku. Nie w pełni m ożna „uogólnić szczegóły” prac związanych z 
projektowaniem i w drażaniem  systemu zarządzania kosztami. Co zatem  m ożna zrobić? 
Najskuteczniejszą m etodą jest połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną. Z jednej 
strony należy dokładnie znać podstaw y i rozwiązania proponowane przez specjalistów z 
rachunkowości zarządczej, z drugiej zaś strony trzeba podpatrywać jak  to robią inni -  w 
myśl powiedzenia, iż najlepiej uczyć się na błędach, a jeszcze lepiej nie na swoich.

W niniejszym  opracowaniu przedstawione zostały prace nad projektem 
wielozadaniowego rachunku kosztów  i wyników dla potrzeb rachunkowości zarządczej,

szerzej na ten temat pisała I.Sobańska., m.in. w: Tworzenie rachunkowości zarządczej, INFOR. Warszawa 
19%.
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przeprow adzonego przez Zespól Tow arzystwa Gospodarczego „R A FIB ” pod 
kierownictwem  prof. dr hab. Ireny Sobańskiej. Następnie opisane są działania, jakie 
zostały w ykonane w prywatnym  przedsiębiorstw ie odzieżowym , nazw anym  dla potrzeb 
referatu GARBO -  Producent Odzieży M ęskiej, dla którego pow stało wymienione 
opracowanie, podjęte w celu w drożenia rozw iązań zaproponowanych w projekcie.

Coraz silniejsza konkurencja, a także rosnąca globalizacja rynku polskiego 
spowodowały, iż dotychczasow e źródła danych i analizy stosowane do potrzeb 
zarządzania analizow anym  przedsiębiorstwem  okazały się niewystarczające. Aby sprostać 
nowym  w ym aganiom  należało całkowicie zm ienić system  inform acyjny w firmie: 
począwszy od uporządkowania struktury organizacyjnej i dostosowania je j do nowych 
potrzeb, następnie przez zm ianę system u rachunku kosztów, a skończyw szy na procesie 
budżetow ania kosztów i przychodów w GARBO. W szystkie zm iany m usiały zostać 
oparte jednocześnie na now ym  system ie inform atycznym , dostosowane do zaistniałych 
wym agań. Zaprojektow anie systemu inform acyjnego uw zględniającego potrzeby 
przedsiębiorstwa jest zadaniem  niezwykle trudnym , w szczególności dla m ałych i 
średnich przedsiębiorstw . Na fakt ten składa się wiele przyczyn, np. brak literatury z 
zakresu projektowania system ów rachunkowości zarządczej, niewielka ilość w zorców  w 
praktyce polskiej, niedośw iadczona kadra ukierunkowana przede w szystkim  na spełnianie 
w ym ogów  spraw ozdaw czości zewnętrznej, itp. Dlatego przy przeprow adzaniu tego typu 
prac niezbędna okazuje się pom oc konsultantów  z zewnątrz, posiadających odpowiednią 
w iedzę i kwalifikacje.

2. Charakterystyka firmy GARBO -  Producent Odzieży Męskiej

Producent Odzieży M ęskiej GARBO jest jednym  z w iodących na polskim  rynku 
producentów  garniturów , płaszczy, koszul, itp. Różnorodność działań prowadzonych w tej 
firmie, a także specyfika produkcji w łaściw a dla branży tekstylnej zadecydow ały o jej 
wyborze jak o  tematu badań i analiz zw iązanych z tw orzeniem  now oczesnego systemu 
inform acyjnego dla potrzeb zarządzania.

G A RBO  je s t przedsiębiorstwem  średniej w ielkości, zatrudniającym  ok. 400 osób. 
Istnieje na rynku polskim  od ponad 11 lat jako  przedsiębiorstwo pryw atne (działalność 
gospodarcza). Oprócz produkcji odzieży męskiej firma prowadzi rów nież działalność 
handlow ą w  ram ach własnej sieci salonów  firm owych. Sprzedawane są tam wyroby 
w łasne oraz różnego rodzaju akcesoria i dodatki (np. krawaty, m uszniki. czapki, portfele, 
itp.). Specyfiką tego typu działalności jest produkcja ubrań w- niezbyt dużych seriach, 
zazwyczaj pod w cześniej ustalone zam ówienia. Duża je st natom iast ilość poszczególnych 
serii, obejm ująca różne modele garniturów , m arynarek, koszul, dostosowyw anych na 
b ieżąco pod potrzeby rynku. Bardzo m ocno zauw aża się  charakterystyczny dla branży 
odzieżowej podział produkcji na dwa sezony: w iosna -  lato oraz je s ień  -  zim a. Mamy 
w ięc na przy kładzie GARBO zarówno sezonow ość produkcji, jak  i wielowariantowość, 
skracanie serii produkcyjnych, a także działalność handlową. Do tego należałoby dołączyć 
rów nież działania zw iązane z pracą projektantów  i konstruktorów  nowy ch wyrobów. Jeśli 
chodzi o działalność pom ocniczą, to  występuje niewielka ilość usług wzajemnych 
św iadczonych przez poszczególne działania pom ocnicze (stanowiska kosztów).

Bardzo silna konkurencja na tynku, a także chęć zwiększenia udziału eksportu w 
strukturze sprzedaży firmy, skłoniły' w łaścicieli GARBO do poszukiw ania bardziej 
efektyw nych m etod zarządzania oraz narzędzi w spom agających proces podejmowania



decyzji. Firm a posiada kilkuset aktywnych klientów, których szczegółowa analiza była 
niemożliwa w funkcjonującym  systemie. Jednym  z bezpośrednich powodów, który 
postawił chyba przysłow iow ą „kropką nad i” , było zapytanie ofertowe kontrahenta 
niemieckiego o ceną przeszycia garniturów  i spodni. Okazało sią wtedy, że dotychczas 
stosowane m etody kalkulacji w większości przypadków zaw yżają ceną usługi, nakładając 
bardzo duże narzuty kosztów  stałych. Bardzo trudne było przeprowadzenie symulacji 
wykorzystania dodatkowych mocy produkcyjnych i rozłożenie kosztów stałych na inne 
produkty. Choć intuicja podpowiadała, że tego typu usługa będzie prawdopodobnie 
korzystna dla firm y, to liczby pokazyw ały co innego. W tedy postanowiono zakończyć 
czas zarządzania głów nie poprzez doskonałe wyczucie zarówno rynku jak  i własnej firmy. 
Okazało się, że przedsiębiorstwo osiągnęło już  laki stopień rozwoju, iż do zarządzania 
trzeba zacząć w ykorzystyw ać m etody od lat stosowane chociażby w firm ach niemieckich.

Przy pracach projektowych nad nowym systemem inform acyjnym dla GARBO 
właściciele firmy zdecydow ali się wykorzystać wiedzę i wieloletnie doświadczenie firmy 
konsultingowej RAFIB Tow arzystw o Gospodarcze. W spólnie uzgodniono kierunki zmian 
w przedsiębiorstwie oraz etapy prac, które miały na celu wdrożenie wielozadaniowego 
rachunku kosztów  i w yników  dla potrzeb rachunkowości zarządczej w GARBO.

3. Etapy projektowania wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników dla 
potrzeb rachunkowości zarządczej w GARBO -  Producent Odzieży 
Męskiej

Projekt w ielozadaniow ego rachunku kosztów i wyników dla potrzeb rachunkowości 
zarządczej w GARBO zaczął powstawać w pierwszej połowie 2000 r. Niełatwego 
zadania opracowania szczegółow ych zasad ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów 
produktów podjął się Zespół Tow arzystwa Gospodarczego „RAFIB” pod kierownictwem 
prof. dr hab. Ireny Sobańskiej. Firma ta, oprócz fachowej wiedzy teoretycznej jej 
konsultantów, posiada w ieloletnie doświadczenia praktyczne w zakresie opracowywania 
podobnych projektów  dla wielu firm w całej Polsce. Dlatego też zdecydowano się 
wykorzystać te atuty, aby wspólnym i siłami osiągnąć zamierzony cel.

W pierwszym  etapie konsultanci firmy RAFIB dokładnie poznali specyfiką 
przedsiębiorstwa. W brew pozorom to nie księgowość była głównym obiektem 
zainteresowania Zespołu, choć i w tym miejscu spędzono bardzo wiele czasu. Silny nacisk 
został położony na kontakt praktycznie z każdym pracownikiem  średniego szczebla 
zarządzania. Chodziło nie tylko o zdobycie potrzebnych informacji, ale również o 
przekazanie podstawowej w iedzy o realizowanym  projekcie każdej z osób, która była w 
jakikolwiek sposób zaangażow ana.. To właśnie w tym m om encie konsultanci 
przedstawiali problem y, które pragną rozwiązać i czemu ma to służyć. W ielogodzinne 
dyskusje, w yjaśnienia, posiedzenia, zaowocowały początkiem  zm ian w sposobie myślenia 
wielu osób zatrudnionych w GARBO. Bardzo ważnymi spotkaniami były również 
rozmowy z w łaścicielem  firmy, który w szybki sposób reagował na jakiekolwiek 
problemy i natychm iast podejm ował decyzje o sposobie ich rozwiązania. Brak takiego 
sposobu działania je s t niewątpliw ie piętą achillesow ą znacznej ilości dużych polskich 
przedsiębiorstw, gdzie albo brak jest bezpośredniego zaangażowania w łaściciela -  Skarbu 
Państwa w strategiczne decyzje dotyczące ich firm y lub silnie działające układy 
polityczne uniem ożliw iają efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem.
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Część pierw sza prac projektowych trwała około dwóch do trzech miesięcy. W tym 
czasie Zespół TG „R A FIB ” poznał dokładnie firm ę GARBO, jej cechy charakterystyczne, 
specyfikę, a także problem y dotychczasowego braku wiedzy niezbędnej do sporządzenia 
różnego rodzaju analiz i raportów, z którymi na co dzień powinny pracować osoby 
podejmujące ważne decyzje. Jednocześnie pracownicy GARBO zostali „zaszczepieni” 
także szerszą w iedzą na temat zarządzania kosztam i, która um ożliw iła w późniejszym 
okresie w spólnie znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania.

Po zdiagnozow aniu pacjenta przyszedł czas na wypisanie recepty. Choć wiele 
problemów było ju ź  wcześniej sygnalizowanych okazało się, iź część z nich w tym 
momencie została „nam acalnie” zauważona przez właścicieli. Przykładem  m oże być 
choćby konieczność ewidencji prac niektórych pracowników (np. informatyka) dla innych 
podmiotów wewnętrznych.

W ynikiem prac Zespołu w drugim  etapie była nowa struktura kosztów -  układ 
rodzajowy i podm iotowy, która w znaczący sposób zm ieniła sposób ewidencji kosztów w 
GARBO. Duża szczegółow ość i odpowiednia agregacja miała pozwolić na efektywne 
zebranie informacji o tym, co na co dzień dzieje się w  firmie.

Układ rodzajowy kosztów ma za zadanie takie ujęcie kosztów, aby kwoty 
poszczególnych w yodrębnionych rodzajów kosztów były prawidłowo zbierane w 
następnych podsystem ach rachunku kosztów. Jest on podstaw ą do dalszych układów 
kosztów: podm iotowego i przedmiotowego.

Układ podm iotow y kosztów w GARBO stworzony został w przekroju procesów, 
podmiotów i działań/ stanowisk kosztów. Układ ten powinien dawać odpowiedź na 
następujące pytania:

• gdzie w firm ie zostały poniesione koszty (przekrój podmiotów),

• w zw iązku z w ykonyw aniem  jakich  działań zostały poniesione koszty (przekrój 
działań),

• w ram ach jak ich  procesów były wykonywane działania i jakie są koszty tych 
procesów (przekrój procesów),

• w jakiej w ysokości zostały poniesione koszty,

• kto je st odpow iedzialny za poniesienie kosztów 5.

Kolejnym krokiem w tworzonym  projekcie było opracowanie sposobu rozliczeń 
kosztów, w przekroju kosztów działań pom ocniczych, a następnie podstawowych.

Za działania pom ocnicze uznaje się takie działania, których koszty są rozliczane na 
inne działania za pom ocą ustalonych nośników kosztów. Działania podstawowe zaś to 
•akie, których koszty są  rozliczane na wyróżnione w Firmie obiekty kosztów, takie jak  
produkty czy klienci. Uwzględniając specyfikę działalności GARBO (np. niewielką ilość 
usług wzajem nych św iadczonych przez poszczególne pomocnicze działania/ stanowiska) 
Zespół TG RAFIB zaproponował zastosow anie metody stopniowej rozliczania kosztów 
bez wykorzystania kosztów  planowanych (m etody bezpośredniej). W wyniku przyjęcia

•• Sobańska, T. W nuk, J. Kalinowski, M. Dziubaltowski, Projekt wielozadaniowego rachunku kosztów i 
wyników dla potrzeb rachunkowości zarządczej w GARBO Producent Odzieży Męskiej w Pabianicach. Etap II.. 
TG RAFIB, Łódź 2000.
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tego rozw iązania z jednej strony zostały uproszczone poszczególne rozliczenia, z drugiej 
zaś deform acja kosztów  procesów pom ocniczych obciążających poszczególne zlecenia 
była bardzo niewielka.

Etap ten okazał się  bardzo trudnym, gdyż praktycznie w każdym  m om encie trzeba 
było przeprow adzać dokładne analizy, czy zadana szczegółowość i potrzebny do tego 
nakład pracy w spółm ierny będzie do uzyskanych efektów. W w iększości przypadków 
okazało się, iż nie ma potrzeby wprow adzania ew idencji zleceniowej dla podmiotów 
pom ocniczych, gdyż np. ew idencja samego czasu pracy m echaników  dla poszczególnych 
jednostek organizacyjnych je s t w zupełności w ystarczającym  kluczem  do podziału 
kosztów.

Kolejnym  etapem  prac projektowych było opracowanie zasad kalkulacji kosztów. 
Prawidłowo zebrane i w łaściwie rozliczone wartości pozwalały na ich efektywne 
w ykorzystanie. W śród wielu dostępnych metod kalkulacji Zespół TG RA FIB uznał, iż w 
warunkach i specyfice działania GARBO najw łaściw sze będzie zastosow anie kalkulacji 
doliczeniowej zleceniowej oraz kalkulacji kosztów  m etodą ABC. Kalkulacja 
doliczeniow a zleceniow a polega na tym, że odrębnie kalkuluje się koszt wytworzenia 
przedm iotu kalkulacji objętego oddzielnym  zleceniem  produkcyjnym . Natomiast 
kalkulacja uw zględniająca koszty działań (ABC) wykorzystywana je st do w łaściwego i 
efektyw nego rozliczania kosztów pośrednich i doliczania ich do poszczególnych zleceń. 
Polega ona na w ykorzystaniu wielu różnych podstaw  rozliczenia kosztów  pośrednich na 
produkty.

Połączenie tych dwóch metod kalkulacji stworzyło m ożliwość uzyskania dokładnych 
i realnych informacji:

• jednostkow ym  koszcie bezpośrednim  w ytw orzenia,

• jednostkow ym  koszcie wytworzenia,

• m arży jednostkow ej,

• zysku jednostkow ym .

• udziale kosztów procesów’ pom ocniczych w pełnym koszcie sprzedawanych 
produktów.

R ów nolegle z pracam i nad sposobam i kalkulacji kosztów trw ały prace nad strukturą, 
sym boliką i zasadam i funkcjonow ania kont Zespołu 7 ZPK w  GARBO. W  tym  momencie 
należało zadecydow ać o sposobie ew idencji przychodów’ i kosztów  wytworzenia 
sprzedanych produktów. Trzeba było poznać potrzeby inform acyjne osób zarządzających 
przedsiębiorstw em  i określić jak ie  dane i w jak  szczegółow ym  podziale będą najbardziej 
przydatne. O kazało się. że najlepszym  sposobem  będzie w yodrębnienie grupy 
najważniejszych klientów i obserw ow anie w odniesieniu do każdego z nich zachowania 
się kosztów, przychodów , rentowmości. natom iast pozostali odbiorcy zostali pogrupowani 
w grupy, gdyż nie było  potrzeby oddzielnej analizy klienta, który np. kupował 
m iesięcznie w yroby za 1000 zł.

Podczas podejm ow ania tego typu decyzji zazwyczaj najw ażniejszym  kryterium 
w yboru je s t zdolność system u inform atycznego do wygenerow ania potrzebnych danych. 
W  przypadku GARBO problem  ten praktycznie nie był w cale brany pod uw agę, gdyż 
nowy’ system  inform atyczny, tworzony praktycznie pod konkretne potrzeby firm y, dawał
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nieograniczone możliwości w lym zakresie. Czynnikiem determinującym natomiast 
przyjęte rozw iązanie była m ożliw ość późniejszych analiz otrzym anych danych. GARBO 
posiada kilkuset aktywnych klientów i zbieranie danych dla każdego z nich osobno 
byłoby sztuką dla sztuki i doprowadziłaby do chaosu informacyjnego. Dlatego też 
zdecydowano się na opisane wcześniej rozwiązanie.

Zakończeniu prac niezbędnych do startu od nowego roku proponowanych rozwiązań 
nastąpiło na początku listopada 2000 r. Pozostało jeszcze opracowanie ostatniej części 
projektu, która m iała być efektem  końcowym  wszystkich prac -  zbioru analiz i porównań 
opartych na w ielostopniow ym  i wieloblokowym  rachunku kosztów oraz metodologii 
procesu budżetowania. Postanow iono jednak te prace wstrzym ać, aby cały wysiłek 
włożyć w praktyczne w drożenie proponowanych rozwiązań.

4. Wybór systemu informatycznego

Oprócz dośw iadczonego Zespołu konsultantów , który przygotował oczekiwane 
rozwiązania zarządzania kosztam i, a także bardzo dużej determinacji i woli w łaścicieli do 
wprowadzenia zm ian, do końcowego sukcesu wprowadzanych zm ian niezbędny był 
jeszcze jeden niezw ykle istotny element. Chodziło mianowicie o w ybór w łaściwego 
rozwiązania inform atycznego, które pozwoliłoby na urzeczywistnienie proponowanych 
metod. Problem ten jest niezwykle istotny, a jego rozwiązanie cały czas budzi wiele 
emocji, zarówno w kręgach akadem ickich, jak  i wśród praktyków z w ielu różnych firm 
informatycznych. M ożliwości wyboru system u inform atycznego przedstaw ia rysunek 1.

R ys. 2
M ożliw ości wyboru sytem u inform atycznego

Zintegrowany system 
inform atyczny

System inform atyczny 
napisany na zlecenie 

pod potrzeby 
konkretnej firmy

Systemy 
inform atyczne tzw. „z 

półki” -  gotowe 
rozwiązania dla

Źródło: opracowanie własne.

127



Oczywiście każda z m ożliwości ma swoje wady i zalety. Pierw sza zazwyczaj pociąga 
za sobą zazwyczaj ogrom ne obciążenia finansowe, a do tego często narzuca własny 
sposób organizacji firmy, przez co zm niejsza elastyczność przedsiębiorstwa. Pozw ala za 
to objąć w szystkie obszary działalności firmy i zapewnia pełną kompatybilność 
ew idencjonowanych danych. Poza tym rozw iązania proponowane przez tego typu 
system y są zazwyczaj wynikiem  wieloletnich dośw iadczeń użytkowych przetestowanych 
w innych krajach. Zaleta ta jednak czasam i staje się wadą, gdyż zdarza się, iż proces 
dostosowyw ania system u do warunków polskich, a w szczególności do wymogów 
polskiej sprawozdawczości finansowej nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Jednak 
chyba najw iększą w adą system ów zintegrowanych jest ich cena. Na rozw iązania takie 
m ogą się zdecydow ać tylko i w yłącznie bardzo duże przedsiębiorstwa, gdyż koszt 
inwestycji z pew nością przekroczyłby możliwości firm m ałych i średnich. D latego też w 
przypadku GARBO m ożliwość ta została dosyć szybko odrzucona.

W ybór drugiej opcji w iąże się często z dużym i nakładam i finansowym , choć na 
pewno m niejszym i niż w przypadku system ów zintegrowanych. O dgryw a to jednak 
zazwyczaj drugorzędną rolę przy podejm owaniu decyzji. O w iele w ażniejszym  pytaniem, 
jest to kto będzie w stanie sprostać bardzo wielu w ym aganiom , jak ie  staw iane są 
sprawnem u systemowi inform atycznem u dla potrzeb nie tylko rachunkow ości finansowej, 
ale także i rachunkowości zarządczej. Nie chodzi tu zazwyczaj o techniczne umiejętności 
inform atyków w pisaniu programów, bo z tym zazwyczaj nie ma kłopotów , ale o 
właściw y projekt systemu. I to pytanie jest kluczem do późniejszych decyzji. Należy w 
tym mom encie zwrócić uwagę na dwie bardzo różne funkcje i w ym agające innej wiedzy, 
jakie powinien spełniać inform atyk lub zespól inform atyków zatrudniony do stworzenia 
nowego rozwiązania inform atycznego. M ianowicie, należy odróżnić funkcję programisty 
od projektanta systemu. Jeżeli istnieją wątpliwości co do um iejętności bardzo dobrego 
wypełnienia tej drugiej funkcji, to należy na pewno zrezygnow ać z w yboru tego 
rozwiązania. Nie ma nic bardziej uciążliwego w późniejszej pracy niż korzystanie ze źle 
zaprojektowanego programu komputerowego. A trzeba w tym m om encie pam iętać, iż 
wady te zazwyczaj dostrzegane są na koniec w szystkich prac, kiedy firm a poniesie już 
w iększość kosztów  i w ykonana ogrom prac związanych z w drożeniem  systemu 
zarządzania kosztami.

Rozwiązanie trzecie, zakup gotowego program u „z półki” sklepowej i 
dostosowyw anie go do własnych potrzeb w raz z jednoczesnym  w spom aganiem  się 
arkuszem  kalkulacyjnym  (np. Excel) jest niewątpliwie najtańszym  z możliwych 
rozwiązań. Ale zazwyczaj w tym miejscu kończą się zalety tego rozw iązania. W ynika to z 
zupełnie innej funkcji, do jakiej są  tworzone tego typu programy. Pom ińm y rozważania na 
lemat mniej lub bardziej udanych produktów , bo w każdej dziedzinie życia spotykamy się 
z lepszymi i gorszym i rozw iązaniam i. N ajw iększą uciążliw ością je s t tu to, że programy 
zaprojektow ane w celu efektyw nego spełniania zadań rachunkowości finansow ej, nie są w 
stanie równie efektyw nie generować informacji potrzebnych do zarządzania kosztami- 
W szelkie próby zm ian, które można by dokonać, są  zazwyczaj mało skuteczne. Jest to 
niewłaściwy m om ent na tego typu prace. Jeśli w mom encie projektu system u autorzy nic 
przewidzieli np. dow olnie długiej i zm iennej struktury konta, w łaściw ych automatów 
służących do rozliczania kosztów, iip. to w prow adzanie tego typu zm ian do istniejących 
program ów  zazwyczaj jest bardzo nieefektywne. W istniejącym  system ie można 
dokonyw ać przeróbek służących jego udoskonalaniu, ale nie gruntow nie przebudowywać 
logikę działania systemu.
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W GARBO, po wielu rozw ażaniach za i przeciw , postanowiono przyjąć rozwiązanie, 
któremu najbliższy je s t wariant drugi. Dosyć szczęśliwy zbieg okoliczności spowodował, 
iż firma zajm ująca się obsługą inform atyczną przedsiębiorstwa planowała napisanie w 
nowej technologii system u kadrow o-płacow ego, a następnie FK. W ykorzystano więc ten 
fakt i właściciele obydwu firm ustalili, iż program FK zostanie napisany pod wymogi 
zintegrowanego system u rachunkowości zarządczej w zam ian za pomoc przy 
projektowaniu i założeniach dla nowego produktu. Pomoc ta została udzielona zarówno 
przez pracowników GARBO, jak  też i doświadczonych konsultantów firmy RAFIB. Ta 
trójstronna współpraca zaow ocow ała później przy pracach projektowych nad modelem 
rachunku kosztów oraz podczas wdrożenia.

5. Wdrażanie i uruchamianie zintegrowanego systemu wielozadaniowego 
rachunku kosztów i wyników dla potrzeb rachunkowości zarządczej w 
GARBO -  Producent Odzieży Męskiej

Po zakończeniu najw ażniejszych prac projektowych nad nowym systemem rachunku 
kosztów, a także opracowaniu głów nych założeń systemu infonnatycznego podjęto 
działania mające na celu w drożenie zaproponowanych rozwiązań. Prace rozpoczęły się w 
październiku 2000 r. Ich szczegółow y zakres zawiera rys. 3

W pierwszej kolejności skupiono się nad nowym systemem FK. Było to, jak  się 
później okazało, największe zagrożenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Choć 
prace nad programem trwały równolegle do prac Zespołu TG RAFIB, to jednak dopiero 
po opracowaniu założeń przyszłych zmian inform atycy podjęli kluczowe decyzje 
dotyczące projektu system u i rozpoczęto głów ne prace programistyczne.

Kolejną przeszkodą było uśw iadom ienie i nauczenie pracowników GARBO 
dekretacji księgowej dokum entów  kosztowych. Proces ten do tej pory odbywał się w 
księgowości, nic w ięc dziwnego, że dla wielu osób nie związanych z tym działem był on 
zaskoczeniem. Po cyklu spotkań postanow iono, iż od miesiąca października każdy z 
dokumentów będzie dekretow any podwójnie, tzn. po raz pierwszy w celach 
szkoleniowych w edług nowych struktur kosztowych, a także po raz drugi według 
dotychczas obow iązujących zasad. Ta ostatnia czynność odbywała się, tak jak  do tej pory, 
w księgowości. Choć nowe dekrety nie byty nigdzie wprowadzane, wywołały jednak duże 
zamieszanie w firmie. Było to bardzo pozytywnym  zjawiskiem, gdyż pracownicy 
GARBO, dotychczas uczestniczący w pracach projektowych mogli w praktyce zobaczyć 
efekt wykonanych prac. W tym okresie pojawiło się bardzo wiele pytań dotyczących 
prawidłowości dekretowania.

Doświadczenia zdobyte w październiku pozwoliły w następnym miesiącu podjąć 
próbę generalną funkcjonow ania nowego systemu. Podjęto decyzję o prowadzeniu w tym 
miesiącu księgowości w dwóch system ach -  w „starym ” programie finansow o- 
księgowym według dotychczas obow iązujących zasad, a także w nowym systemie FK 
według założeń projektu zintegrow anego zarządzania kosztami Zespołu TG RAFIB.

129



Rys. 3
K olejność czynności przy wdrażaniu z integrow anego system u w ielozadan iow ego rachunku  
kosztów  i w yn ików  dla potrzeb rachunkowości zarządczej w G A R B O  Producent Odzieży

M ęskiej w Pabianicach
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Źródło: opracowanie własne.

Jakie były efekty prac pokazanych na rys. 3? Ku zaskoczeniu większości osób główne 
problemy w fazie w drażania nie pojawiły się przy dekretowaniu faktur wg nowego planu 
kont czy też w innych pracach związanych z w drażanym projektem. Natomiast bardzo 
wiele wysiłku trzeba było w łożyć w dopracowywanie nowego systemu informatycznego. 
Właściwe prace te trwały cały m iesiąc październik i listopad i dzięki temu doprowadzono 
do stanu, w jakim  m ożna było zacząć norm alne użytkowanie.

Miesiąc grudzień pośw ięcony był przede wszystkim na zakończenie poprzedniego 
okresu obrachunkowego w obydwóch program ach i porównanie danych. Miało to dać 
odpowiedź, czy nowe rozw iązania na pewno nic nie wprowadzają nieprawidłowego pod 
względem podatkowym , jakże ważnym  dla każdego Głównego Księgowego. Okazało się, 
że obawy pracowników księgowości o niewłaściwe rozliczenie podatkowe w nowym 
systemie zostały rozw iane, poniew aż wyniki były identyczne w obu programach i w 
związku z tym podjęto ostateczną decyzję o wprowadzeniu nowego systemu od 1 stycznia 
2001. Jednak część problem ów  pozostaw ała nierozwiązana. Najważniejszym był brak 
pełnego zrozum ienia pracow ników  Działu Księgowości dla nowych rozwiązań. Choć 
okres prób i testów m ógłby wydawać się dostatecznie długi, to jednak zakres zmian 
nowego systemu m ożna śm iało określić m ałą rew olucją wewnątrz firmy, podczas której 
całe przedsiębiorstwo musi norm alnie funkcjonować. Dlatego też obawy te nic były 
niczym niezwykłym, w ręcz przeciw nie, pokazywały dużą wolę wdrożenia nowych 
rozwiązań i chęć ich przyjęcia. Bardzo ciężko jest przekonać praktyków samymi tylko 
opracowaniami czy też nawet próbnymi testami do czegoś, co jest dla nich zupełnie nowe 
i z czym się do tej pory nie spotkali. W ynika to z poczucia odpowiedzialności za właściwe 
wykonanie wszystkich przepisów  podatkowych oraz zapisów ustawy o rachunkowości. 
Doświadczenie zdobyte w pracach konsultingowych wskazuje, iż w firmach gdzie nie ma 
żadnych uwag, problem ów, pytań w m om encie projektowania systemu rachunkowości 
zarządczej, tam najczęściej taki projekt nic zostaje prawidłowo wdrożony. W ynika to 
najczęściej z obaw pracowników, którzy niewiele rozumiejąc z proponowanyc r 
rozwiązań w olą nie zadaw ać pytań, aby nie ujawnić tego faktu. Pioblemy jedna 
pozostają i ujawniają się dopiero po dłuższym  czasie, kiedy brak już  jest merytoiycznego 
wsparcia ze strony autorów  projektu. Na szczęście w GARBO podobna sytuacja nie mta a 
miejsca.

Obawy i wątpliwości zw iązane z now ym  systemem zadecydowały o tym, że w 
miesiącu styczniu księgow ość prowadzona była ponownie w dwóch programach, po to, 
by zostawić wyjście awaryjne na w ypadek nieprzewidzianych zdarzeń, które 
uniemożliwiłyby sporządzenie w ym aganych sprawozdań i zamknięcie miesiąca stycznia 
wraz z prawidłowym w yliczeniem  podatku.
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Podczas tego okresu trwały bardzo intensywne prace inform atyczne nad nowym 
system em  FK. Dotyczyły one przede wszystkim  integracji zbiorów  z pozostałych 
program ów funkcjonujących w GARBO. Zadanie to było niełatwe, gdyż zm ieniła się 
radykalnie platform a programowa. Dotychczasowe program y napisane były na bazie 
system u operacyjnego DOS, natomiast nowe FK funkcjonuje w raz z system em  Windows. 
Dotyczyło to przede w szystkim  możliwości przejm ow ania dokum entów  ze sprzedaży, a 
także niektórych rejestrów  kasowych. Prowadzono rów nież prace nad udoskonalaniem 
autom atów  księgow ych służących do rozliczeń kosztów działalności podstawowej i 
pomocniczej.

O prócz prac inform atycznych w styczniu przeprowadzono w GARBO bardzo ważny 
proces stw orzenia wzorów wszystkich arkuszy niezbędnych do rozliczania kosztów, na 
których użytkownicy na koniec m iesiąca mieli nanieść dane niezbędne do procedur 
rozliczania kosztów  (np. czas pracy inform atyka przeznaczony na obsługę wyróżnionych 
odbiorców w ewnętrznych). Było to w prow adzenie w życie założeń zaw artych w projekcie 
Zespołu TG RAFIB. Zostały one jednocześnie zapisane do now ego system u FK. W tym 
momencie należało rów nież zdecydować o wyborze osób odpow iedzialnych za 
w ypełnienie poszczególnych arkuszy, a także o uświadom ieniu im, iż np. taki a nie inny 
podział przez nich dokonany spowoduje takie, a nie inne konsekwencje. Praca ta była 
bardzo żm udna i czasochłonna, jednak w jej efekcie na początku lutego wszyscy 
pracownicy stworzyli niezbędne dane.

W lutym dokonano podsum owania pierwszego m iesiąca zbierania danych, ich 
rozliczenie i w yliczenie podatku. W m iędzyczasie należało przejąć notę z programu 
kadrow o-płacow ego, przygotow aną według nowego podziału podm iotowego. Wymagało 
to przypisania każdego z blisko 400 osób do właściwej komórki organizacyjnej 
w yróżnionej w projekcie TG RAFIB, ponieważ wcześniej taki podział nie funkcjonował 
w GARBO. Po uzgodnieniu wszystkich rejestrów  sprzedaży w program ie handlowym 
przejęto także dane ze sprzedaży do nowego program u FK.

Duży w ysiłek został rów nież w łożony we wdrożenie innego z założeń zawartych w 
projekcie TG RAFIB - właściwe przypisanie środków trwałych do każdego z 
wyróżnionych podmiotów. Prace związane z ich prawidłowym  spisaniem  i przypisaniem 
zostały wykonane do końca grudnia, więc teraz pozostało jedynie opracowanie 
inform atyczne zebranych danych. Za najlepszy do tego celu dla potrzeb GARBO uznany 
został arkusz kalkulacyjny Excel, w którym sporządzono odpowiedni model generujący 
niezbędną notę o kosztach am ortyzacji do nowego program u FK. Pom im o, że funkcję K 
jest w stanie spełnić w iele dostępnych na rynku program ów, to jednak  przy ilości około 
1000 środków trwałych najefektywniejszy okazał się Excel, głów nie ze względu na 
m ożliwość natychm iastow ego dostosowywania arkusza Excel do zm ieniających się 
potrzeb. Dzięki zapewnieniu rejestracji danych dotyczących am ortyzacji otrzym ano pęto. 
ew idencje kosztów w edług założeń projektów  Zespołu TG RAFIB.

Po zebranie wszystkich danych kosztowych w GARBO nastąpił etap pierwszego 
rzeczywistego ich rozliczenia (por. rys. 3). W ym agało to w prow adzenia wartości z 
otrzym anych wcześniej arkuszy rozliczeniowych oraz ponow nego przeanalizowania 
kolejności poszczególnych procedur. Okazało się, że niezbędne są jeszcze  drobne korekty 
Po ich uw zględnieniu wszystkie automaty zadziałały praw idłow o i po raz pierwszy można 
było zobaczyć pełne efekty dotychczasowej pracy nad w drożeniem  projektu nowego 
system u rachunku kosztów. Był to znaczący moment, gdyż użytkownicy dowiedzieli się 
po raz pierwszy, ile w miesiącu styczniu kosztował ich każdy z wyodrębnionych
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podmiotów. N atychm iast wywołało to gorącą dyskusję na temat prawidłowości procedur 
rozliczeń procentowych, a także na lem at innych założeń systemu (np. szczegółowości 
struktury analitycznej kosztów  rodzajowych i podmiotowych).

6. Zakończenie

Projekt zaproponowany przez TG RAFIB spełnił swoje najważniejsze zadanie -  
ujawniono problem y i sposoby ich rozw iązania, aby ludzie tworzący firmę mogli odnaleźć 
najlepsze z m ożliw ych rozwiązań. Żaden bowiem zespół konsultantów, nie zajm ujący się 
problemami konkretnej firmy, nie jest w stanie wypracować najefektywniejszych 
sposobów zarządzania kosztam i. W ynika to m iędzy innymi z faktu, że sw oją w iedzę o 
firmie opiera przede w szystkim  na podstaw ie dużej ilości rozmów z pracownikami, 
których opinie są subiektyw ne i często zm ieniają się, gdy zobaczą efekty swoich słów 
(zmiana świadom ości ludzi, w iedzy o kosztach, wpływu ich na decyzję). Jest to proces 
zupełnie normalny i dlatego zaprojektow anie i wdrożenie zintegrowanego systemu 
rachunkowości zarządczej nie jest m ożliwe w ciągu krótkiego okresu. Z doświadczeń 
konsultingowych wynika, iż trwa to zazwyczaj około dwóch do trzech lat (wraz z 
wdrażaniem nowego system em  kom puterowym ), ale w zamian za ciężką pracę i wiele 
wyrzeczeń firma otrzym uje bardzo dużą ilość informacji niezbędnych do efektywnej 
walki z coraz silniejszą konkurencją. W łaściw ie stworzony model zarządzania kosztami 
powinien opierać się na praw idłow o opracowanym  i elastycznym  systemie rachunku 
kosztów, a z drugiej pozwalać na szybkie i czasami bardzo daleko idące zmiany, które są 
nieodłącznym elem entem  dynam icznie rozwijającego się przedsiębiorstwa. Jednak aby te 
zmiany dokonywane były w  sposób prawidłowy, zgodny z wcześniej przyjętymi 
założeniami, niezbędna jest w firm ie osoba, która była bardzo zaangażowana podczas prac 
projektowych, posiada dodatkowo niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu 
rachunkowości zarządczej i wie o wszystkich, nawet najdrobniejszych zmianach w 
swoim przedsiębiorstwie -  specjalista od rachunkowości zarządczej. Oczywiście przy tej 
wielkości przedsiębiorstwa, z ja k ą  spotykam y się w przypadku GARBO, niemożliwym 
jest, aby jedna osoba kontrolow ała te wszystkie zamiany, stąd niezbędne jest 
wypracowanie odpow iednich procedur wewnętrznych służących właściwemu 
przepływowi inform acji, a także w ydzielenie odpowiedniego działu nadzorującego te 
prace. Praktyka pokazuje, iż dopiero w tym m om encie tak naprawdę rozpoczyna się 
właściwy proces tworzenia rachunkowości zarządczej. Nowe informacje, wzrastający 
poziom wiedzy osób zarządzających firm ą pow odują zapotrzebowanie na coraz to nowe 
dane i analizy, co z kolei wym usza w drażanie jeszcze bardziej szczegółowych procedur 
ewidencji i rozliczania kosztów. D odatkowo bardzo ważnym elementem jest proces 
budżetowania kosztów  i przychodów, w efekcie którego ciężar zarządzania 
przedsiębiorstwem przenoszony je st na coraz to niższe szczeble kierownicze.
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INWESTYCJE W POLSKIM PRAWIE BILANSOWYM

Jerzy G ierusz

Streszczenie: w opracowaniu przedstawiono pojęcie, klasyfikację oraz 
podstawowe zasady w yceny i ewidencji inwestycji. Szczególną uwagę 
zwrócono na kryteria wyróżniające inwestycje spośród pozostałych 
składników aktywów, kierunki odnoszenia skutków przeszacowania wartości 
inwestycji, ew idencję przekwalifikow ania inwestycji długoterminowych do 
krótkoterm inowych i odwrotnie.

1. Wprowadzenie

Znowelizowana ustawa o rachunkowości radykalnie zm ieniła postrzeganie 
działalności inwestycyjnej jedynie jako  procesu pozyskiwania nowych lub wzrostu 
wartości już  istniejących środków trwałych.

Przyjęto punkt w idzenia w łaściw y nauce o zarządzaniu finansami, gdzie 

inwestowanie je s t definiow ane jako  "... lokowanie kapitału w celu osiągnięcia zysku"'.

W tym rozum ieniu, term in "inwestycje" jest dla księgowych kategorią zupełnie nową. 
W warunkach globalnej gospodarki rynkowej, inwestycje charakteryzuje zróżnicow anie 
form występowania (przykładowo, m ogą to być papiery wartościowe, dzieła sztuki, 
nieruchomości) oraz duża dynam ika zm ian wartości. W prawie bilansowym skutkuje to 
powstaniem szeregu problem ów teoretycznych, których rozwiązanie ma jednak istotne 
implikacje praktyczne:

• ja k ą  w artość, historyczną czy aktualną rynkową, przyjąć za podstawę wyceny?

• gdzie odnosić, na kapitał w łasny czy na wynik finansowy, skutki przeszacowania 
wartości inwestycji?

• z jak ą  szczegółow ością ujawniać inwestycje w sprawozdaniu finansowym?

Ponieważ ustawa o rachunkowości opisywane zagadnienia traktuje bardzo 
syntetycznie, celowym  wydaje się pośw ięcenie im szerszego komentarza.

2. Pojęcie inwestycji

Zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt. 17 ustawy o rachunkowości, przez inwestycje rozumie się 
aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonom icznych wynikających z przyrostu 
wartości tych zasobów, uzyskania z  nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub 
innych pożytków, w tym rów nież z  transakcji handlowej, a w szczególności aktywa 
finansowe oraz te nieruchom ości oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są

Leksykon finansów (2201, s. 113).
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użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia określonych wyżej 
korzyści.

A naliza przytoczonej definicji wykazuje, iż aktywa powinny być zaliczone do 
inwestycji, o ile spełniają równocześnie trzy warunki:

1. zostały nabyte, a więc zakupione, otrzym ane w formie aportu lub nieodpłatnie, w 
tym w postaci darowizny; należy zatem  wnosić, iż nie może być uznana za 
inwestycję, przykładowo nieruchom ość wytworzona we w łasnym  zakresie,

2. korzyści jak ie  czerpie jednostka z posiadania tych zasobów (przyjm ujące postać 
np. odsetek lub dywidendy) pochodzą wprost od nich, a nie są realizowane 
pośrednio - poprzez produkcję i sprzedaż wyrobów, św iadczenie i sprzedaż 
usług, prowadzenie działalności handlowej,

3. celem  nabycia opisywanych aktywów jest osiąganie przedstaw ionych korzyści; 
w arunek ten wyklucza z grupy inwestycji nieruchom ości wcześniej 
w ykorzystyw ane na cele gospodarcze, a następnie przekazane w najem lub 
dzierżawę, a także nieruchomości aktualnie zbędne, których jednostka nie potrafi 
zagospodarować.

3. Klasyfikacja inwestycji

Ze względu na okres pozostawania w dyspozycji przedsiębiorstwa, inw estycje dzielą 
się na długo i krótkoterm inowe.

Ustawa o rachunkowości nie definiuje wprost inwestycji długoterm inow ych. W art. 3, 
ust. 1. pkt. 13, stw ierdza się jedynie, że przez aktywa trwałe (w tym  inwestycje 
długoterm inow e) rozum ie się aktywa jednostki, które nie są  zaliczane do aktywów 
obrotowych. Z kolei aktywa obrotowe, w tym obrotowe aktyw a finansow e, to takie które 
są płatne i w ym agalne (np. obligacje obce) lub przeznaczone do zbycia (np. akcje obce) w 
ciągu 12 miesięcy licząc:

a) od dnia bilansow ego lub

b) od daty ich założenia (np. lokaty), wystawienia (np. weksle), nabycia (np. akcje 
obce) albo stanow ią aktywa pieniężne.

A zatem  jednostka pow inna w zakładowym  planie kont w skazać, czy kryterium 
podziału inwestycji na długo i krótkoterm inowe stanowi rok liczony od dnia bilansowego, 
czy też  od dnia założenia, w ystawienia, lub nabycia danego składnika aktywów 
finansowych.

Drugie kryterium  klasyfikacji inwestycji stanowi forma ich występowania.

D o  in w e s ty c j i  d łu g o te r m in o w y c h  z a lic z a  się  4  e le m e n ty .

1. N ieruchom ości.

2. W artości niem aterialne i prawne.

3. D ługoterm inow e aktywa finansowe (z w yróżnieniem  długoterminowych 
aktywów  finansowych w jednostkach powiązanych i w  pozostałych jednostkach):

• udziały lub akcje,
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• inne papiery wartościowe,

• udzielone pożyczki,

• inne długoterm inow e aktywa finansowe.

4. Inne inwestycje długoterminowe.

N a in w e s ty c je  k r ó tk o te r m in o w e  sk ła d a ją  s ię  2 e le m e n ty .

1. Krótkoterm inow e aktywa finansowe (z wyróżnieniem krótkoterminowych
aktywów finansow ych w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach):

• udziały lub akcje,

• inne papiery wartościowe,

• udzielone p o ży c zk i,

• inne krótkoterm inowe aktywa finansowe.

• środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, w tym:

środki pieniężne w  kasie i na rachunkach, 

inne środki pieniężne, 

inne aktywa pieniężne.

2. Inne inwestycje krótkoterm inowe.

Pierwszy elem ent inwestycji długoterm inowych stanow ią n a b y te  n ie r u c h o m o śc i i 
prawa. Zgodnie z M SR N r 40 "Inwestycje w nieruchomości", przez tę kategorię 
będziemy rozum ieli nieruchom ość (grunt albo budynek - lub część budynku lub oba 
składniki łącznie) utrzym yw ane w celu uzyskiwania pożytków z wynajm u lub korzyści 
wynikających z przyrostu wartości tej nieruchom ości, pod warunkiem, że nie jest ona 
przeznaczona do użytkowania w toku zwykłej działalności produkcyjnej, usługowej, 
handlowej i nie je s t towarem. M oże to więc być budynek (lub jego część) nie użytkowany 
na własne potrzeby, lecz który jednostka oddaje lub utrzymuje w celu oddania w najem na 
podstawie jednej lub wielu umów.

Inwestycja może być dokonana w grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, 
budynki, spółdzielcze prawa do lokali, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, itp. 
Inwestycją może być także zakupiona technologia (know-how) lub patent, których 
jednostka nie w ykorzystuje dla prowadzenia bieżącej działalności lecz zachowuje z 
zamiarem późniejszej sprzedaży.

Nie zalicza się do inwestycji budynków należących do jednostek, których działalność 
statutowa polega na adm inistrow aniu budynkam i, w tym także mieszkalnymi, bądź 
budowie budynków i sprzedaży lokali w nich się znajdujących (np. dcvelopcrzy).

Pożytkiem z posiadania wym ienionych zasobów obok czynszów może być także 
wzrost ich wartości rynkowej (np. w zrost ceny gruntów zakupionych jako swego rodzaju 
lokata, a nie z zam iarem  postaw ienia na nich środków trwałych lub prowadzenia 
działalności rolnej). Jeżeli środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne są 
wykorzystywane do prow adzenia działalności gospodarczej wykazywane są w grupach 
A.I (wartości niem aterialne i prawne) lub A .II.l (środki trwałe) aktywów. O ile obiekty, o
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których m owa zostały przekazane w leasing kapitałowy, podlegają ujawnieniu jako 
należności długoterm inow e (grupa A .111 aktywów). Inwestycje w nieruchom ości zalicza 
się zaw sze do aktywów trwałych.

Drugi, zasadniczy element inwestycji długoterm inowych stanow ią d łu g o te r m in o w e  
a k ty w a  f in a n s o w e  (patrz art. 3 . ust. 1, pkl. 2 4 ). Zalicza się do nich:

•  in s tr u m e n ty  k a p ita ło w e  wyem itowane przez inne jednostki; są  to nabyte 
udziały w obcych podm iotach, nabyte akcje (także w jednostkach zależnych, 
współzależnych i stowarzyszonych), inne nabyte papiery w artościow e, a także 

opcje na zakup akcji obcych, praw o do poboru akcji obcych, warranty , itp. 
(patrz art. 3, ust. 1, pkt. 26),

•  w y n ik a ją c e  z k o n tr a k tu  p r a w o  d o  o tr z y m a n ia  a k ty w ó w  p ie n ię ż n y c h  (to jest 
gotówki, ale także czeków, weksli itp.), przykładowo je st to udzielona pożyczka 
d ługo term inow a,

• wynikające z kontraktu p r a w o  d o  w y m ia n y  in s tr u m e n tó w  f in a n s o w y c h  z inna. 
jednostką na potencjalnie korzystnych dla niej warunkach.

Z zapisu art. 3, ust. 1, pkt. 18 wynika, że aktywa finansow e zalicza się do 
długoterm inowych jeżeli są  płatne i wym agalne lub przeznaczone do zbycia w okresie 
dłuższym  niż 12 m iesięcy, licząc od dnia bilansow ego lub od daty ich założenia, 
w ystawienia lub nabycia.

• W bilansie, długoterm inow e aktywa finansowe są  ujawniane w następujących 
grupach:

• udziały  i akcje , są to udziały w innych podm iotach oraz akcje obce nabyte w 
celu między innymi sprawowania nad innymi jednostkam i kontroli,
współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu na ich działalność,

• in n e  p a p ie r y  w a r to śc io w e , są to nabyte obligacje obce (skarbow e, komunalne, 
korporacyjne), certyfikaty inwestycyjne funduszy zam kniętych i mieszanych, 
prawa do akcji, kwity depozytowe, listy zastawne oraz inne papiery 
wartościowe, stanow iące trw ałą lokatę kapitału, to je s t przeznaczone do 
zachow ania w okresie dłuższym  niż rok, licząc od daty, na ja k ą  sporządzone jest 
sprawozdanie finansowe obejm ujące te papiery w artościow e lub od daty ich 
w ystaw ienia lub nabycia,

•  u d z ie lo n e  p o ż y c z k i, są to pożyczki udzielone innym podm iotom  na okres
powyżej 1 roku, licząc od daty bilansu lub od daty jej udzielenia,

•  in n e  d łu g o te r m in o w e  a k ty w a  f in a n s o w e , są to jednostk i uczestnictwa
otwartych funduszy inwestycyjnych (są one jedynie dokumentami
legitym acyjnym i i nie m ają charakteru papierów w artościow ych) oraz lokaty 
term inowe zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego

: Warrant jest instrumentem finansowym tożsamym z opcją tub prawem poboru - stanowi dokument, który może 
być dołączony do akcji lub obligacji (tzw. obligacje warantowe). Daje on posiadaczowi prawo dokonania zakupu 
nowych emisji po ulgowej cenie lub prawo do subskrypcji przyszłych emisji. Warranty niezależnie od papierów 
wartościowych, do których są dołączane, mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu giełdowego. Por.: B 
Olzacka, R. Palczyńska-Gościniak, (199S. s. 307).
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lub od daty założenia lokaty; do tej grupy zalicza się również wydane przez 
banki certyfikaty depozytowe, bony oszczędnościowe i inne walory 
potw ierdzające złożenie w banku wkładu oszczędnościowego, o ile spełniają 
warunki zaliczenia ich do inwestycji długoterminowych (patrz art. 2 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 
Dz. U. Nr 118. poz. 754 z póżn. zm.).

Trzecim składnikiem  inwestycji długoterm inowych są pozostałe składniki aktywów 
nabyte w celu osiągania z nich korzyści ekonom icznych w postaci wzrostu wartości 
rynkowej, odsetek, dywidend itp. W ym ienić tu należy: dzieła sz tu k i, m e ta le  sz la c h e tn e ,  
drogie k a m ie n ie  itp ., nabyte z zam iarem  zachowania w okresie dłuższym niż rok licząc 
od dnia bilansowego lub od ich daty nabycia.

Jak wspom niano w cześniej, inwestycje krótkoterm inowe obejmują:

• krótkoterm inowe aktyw a finansowe oraz

• inne inw estycje krótkoterm inowe.

Pierwsza z wym ienionych grup to przede wszystkim udziały obce lub akcje obce oraz 
inne p a p ie r y  w a r to ś c io w e  p r z e z n a c z o n e  d o  o b r o tu , a także udzielone pożyczki 
krótkoterminowe. Zakres tej kategorii jest zbliżony do inwestycji długoterminowych, a 
identyfikacja wym ienionych składników aktywów nie powinna przysparzać trudności. 
Pozostałe elem enty inwestycji krótkoterm inowych, bądź to zostały zdefiniowane bardzo 
ogólnie (np. aktywa pieniężne -  art. 3 ,ust. 1, pkt. 25), bądź też nie opisano ich wcale (są 
to: inne krótkoterm inowe aktywa finansowe, inne środki pieniężne, inne aktywa

. . . .  3
pieniężne). Poniższe sform ułow ania należy zatem traktować jako propozycje autora’ .

Do innych krótkoterm inow ych aktywów finansowych zalicza się krótkoterminowe 
inwestycje o dużej płynności, łatwo w ym ienialne na znane kwoty środków pieniężnych, 
narażone na nieznaczne ryzyko utraty wartości, o ile są  płatne lub wymagalne w okresie 
powyżej 3 miesięcy do roku, licząc od dnia ich wystawienia, nabycia, założenia lub od 
dnia bilansowego. Są to: czeki obce, weksle obce, bony handlowe, bony komercyjne, 
certyfikaty depozytowe, bony oszczędnościow e, lokaty terminowe, bony skarbowe, bony 
pieniężne NBP itp., o ile spełniają w ym ienione wyżej warunki.

Za inne środki pieniężne przyjęto uznawać aktywa pieniężne (patrz art. 3, ust. 1, pkt. 
25), których podstaw owym  celem  (podobnie jak  środków pieniężnych) jest zapewnienie 
za ich pomocą spłaty bieżących zobowiązań. Do kategorii tej będziemy zaliczać: weksle 
°bce, czeki obce. bony handlowe, bony komercyjne, certyfikaty depozytowe, bony 
oszczędnościowe, lokaty term inowe, bony skarbowe, bony pieniężne NBP itp., o ile są 
płatne lub wym agalne w ciągu 3 m iesięcy od dnia ich wystawienia, nabycia, założenia lub 
od dnia bilansowego.

Zakłada się, że ryzyko utraty wartości przez aktywa tego rodzaju, w tak krótkim 
okiesie jest niskie, także w tedy gdy zachodzi konieczność niezwłocznej ich zamiany na 
siodki pieniężne. Podobnie przyjm uje się, że krótki czas potrzebny na ich spieniężenie 
pozwala uznać tego rodzaju aktywa za płynne w stopniu zbliżonym do środków 
pieniężnych.

p°r. także R. Sochacka (2001, s. 34-35).
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Rozw iązanie takie proponuje również ustawodaw ca dla potrzeb rachunku 
przepływ ów  pieniężnych (patrz art. 3, ust. 1, pkt. 25).

Przez inne aktywa pieniężne, rozum ie się naliczone m em oriałowo odsetki od 
aktywów finansow ych krótko- i długoterm inowych. Są to przykładowo odsetki od 
(zaliczonych do inwestycji długo- lub krótkoterm inowych) lokat, udzielonych pożyczek, 
obligacji, bonów skarbow ych itp.

Ostatnim  składnikiem  krótkoterm inowych aktywów  finansow ych są  środki 
pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych (w tym środki pieniężne w drodze).

Inne inw estycje krótkoterm inowe obejm ują dzieła sztuki, m etale szlachetne, drogie 
kam ienie itp., zakupione z zamiarem zachow ania w okresie krótszym  niż 12 miesięcy, 
licząc od dnia bilansowego lub od daty ich nabycia. Pożytkiem z posiadania opisywanych 
składników  aktywów jest wzrost ich wartości rynkowej.

4. Wycena i ewidencja inwestycji długoterminowych

Na dzień nabycia lub mom ent pow stania inwestycje długoterm inow e w ycenia się 
według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprow adzenia i rozliczenia 
transakcji nie są istotne (art. 35, ust. 1).

W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu 
spraw ozdaw czego, w artość inwestycji należy pom niejszyć o odpis w yrażający trwałą 
utratę wartości. Zapis księgowy jest tu następujący: M a  0 3 9  " O d p isy  a k tu a lizu ją ce  
w a r to ść  in w e s ty c j i" ,  W n  7 5 1  „K oszty  o p e r a c j i  f in a n s o w y c h ” .

Przez trwałe obniżenie wartości rozum ie się przykładowo: ponoszenie przez kolejne 
lata strat przez spółkę, której jednostka jest udziałowcem  lub akcjonariuszem, 
utrzym ywanie się przez dłuższy czas niskiego, niższego od ceny nabycia, kursu akcji na 
giełdzie (banki przyjm ują tu okres 6 miesięcy). Odpisy zm niejszające wartość inwestycji 
ustala firma sam odzielnie w oparciu o własne szacunki (np. biorąc pod uw agę korzyści z 
ulokow ania tej samej kwoty na długoterm inowym  rachunku bankowym ). W  zakładowym 
planie kont należy w skazać przesłanki przyjęte przez przedsiębiorstwo, dla pomiaru 
trwałej utraty wartości inwestycji.

Odpisu dokonuje się do poziomu ceny sprzedaży netto, a w przypadku je j braku, do 
ustalonej w inny sposób wartości godziwej (art. 28, ust. 7).

Zaliczone do inwestycji nieruchom ości i prawa m ajątkowe nie są am ortyzowane, rolę 
tę m ogą przejąć odpisy z tytułu trwałej wartości, o ile nie są kom pensow ane przez wzrost 
wartości rynkowej opisyw anych obiektów. Zapis księgowy: M a  0 3 9 , W n  7 5 1 .

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego, można 
przyw rócić utraconą wartość inwestycji, zapis będzie następujący; M a  752 „P rzychody z 
o p erac ji finansow ych” , W n  039. Przywrócenie wartości może być pełne lub częściowe. 
W zakładowym  planie kont należy przedstawić kryteria pozwalające uznać wzrost 
wartości inwestycji za trwały.

N ie rzadziej niż na dzień bilansowy (m ożna zatem robić to częściej niż na koniec 
roku obrotow ego) inwestycje długoterm inowe, na które istnieje aktywny rynek, wycenia 
się w edług cen ich nabycia lub według w arto śc i p r z e s z a c o w a n e j  d o  p o z io m u  cen
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ry n k o w y ch  (jest to prawo, a nie obowiązek) pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości (z w yjątkiem  udziałów w jednostkach podporządkowanych).

Jeżeli na dany składnik inwestycji nie ma aktywnego rynku, ustawa dopuszcza 
wyceną według wartości godziwej -  to jest według kwoty za ja k ą  dany składnik aktywów 
mógłby zostać w ym ieniony m iędzy dwiem a stronami, niepowiązanymi ze sobą w żaden 
sposób, zainteresow anym i dokonaniem  transakcji i dobrze poinformowanymi.

Wzrost wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych ponad cenę 
zakupu/nabycia zwiększa kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny: M a  8 0 6  „ K a p ita ł  
(fu n du sz) z  a k tu a liz a c j i  w yceny” , W n  0 3 9 . W przypadku przeszacowania inwestycji 
długoterminowej do poziom u ceny rynkowej, nieco inaczej rozlicza się odpis z tytułu 
trwałej utraty wartości.

Obniżenie w artości uprzednio przeszacowanej inwestycji do wysokości kwoty, o 
którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny (jeżeli kwota różnicy z 
przeszacowania nie była do dnia w ycena rozliczona), zm niejsza wartość inwestycji oraz 
kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny: M a  0 3 9 , W n  8 0 6 . Pozostałą część obniżenia 
wartości inwestycji (poniżej ceny zakupu/nabycia) zalicza się do kosztów finansowych: 
M a 0 3 9 , W n  7 5 1 . Przyrost wartości danej inwestycji bezpośrednio w iążący się z 
uprzednim obniżeniem  jej wartości, o d n ie s io n y m  w  k o sz ty  o p e r a c ji  f in a n so w y c h ,  
w yk azu je  s ię  d o  w y s o k o ś c i  te g o  k o sz tu  ja k o  p r z y c h ó d  z  o p e r a c ji  f in a n so w y c h : M a  
752, W n  0 3 9 . Jest to doprowadzenie wartości inwestycji do poziomu ceny 
zakupu/nabycia. Dalszy wzrost wartości inwestycji długoterminowej powyżej ceny 
zakupu/nabycia, pow iększy kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny: M a  8 0 6 . W n  039 .

Zatem wzrost lub zm niejszenie wartości inwestycji do poziomu ceny zakupu/nabycia 
rejestrowane jest poprzez konto 039 na kosztach lub przychodach finansowych. W zrost 
wartości ponad cenę zakupu/nabycia oraz obniżenie wartości z ceny rynkowej (wyższej) 
do poziomu ceny zakupu/nabycia księgowane je st poprzez konto 039 w korespondencji z 
kapitałem z aktualizacji wyceny.

Inw estycje d łu g o te rm in o w e w w alu tach  obcych (dotyczy to przede wszystkim 
długoterminowych aktywów finansowych) wycenia się:

• na m om ent nabycia, po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej przez 
NBP na ten dzień (art. 30, ust. 2, pkt. 1),

• nie rzadziej niż na m om ent bilansowy (np. m ożna to robić co m iesiąc) po kursie 
kupna stosowanym  w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, 
nie wyższym  jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty obcej przez 
NBP na ten dzień (z wyłączeniem  udziałów w jednostkach podporządkowanych 
w ycenionych m etodą praw własności), patrz art. 30, ust. 1, pkt. 1.

Różnice kursow e dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach 
obcych, powstałe na dzień ich w yceny rozlicza się następująco.

Jeżeli wycena długoterm inowych aktywów finansowych następuje w cenie nabycia 
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, wówczas rejestruje się jedynie 
trwałe ujemne różnice kursowe (wywołane trw ałą zm ianą kursu) ujmowane na moment 
wyceny (np. na mom ent bilansowy): M a  0 3 6 , W n  7 5 1 ).
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Jeżeli w ycena długoterm inowych aktywów finansowych następuje w edług wyższych 
od cen nabycia (zakupu) cen rynkowych -  wówczas różnice dodatnie (naw et chwilowe) 
odnoszone są  na kapitał z aktualizacji wyceny (W n 0 3 6 , M a  8 0 6 ) . W przypadku gdy 
kolejna w ycena w ykaże obniżkę kursu, różnice ujemne w pierwszej kolejności obciążą 
kapitał, a po w yczerpaniu tej nadwyżki -  poprzez kon to  2 8 0  odnoszone są na koszty

finansow e .

5. Wycena i ewidencja inwestycji krótkoterminowych

Zgodnie z art. 35. ust. 1 na dzień nabyc ia  lub pow stan ia  inwestycje (w tym 
krótkoterm inowe) wycenia się według ceny nabycia albo zakupu jeżeli koszty 
przeprow adzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.

Nie rzadziej niż n a  dzień bilansow y (m ożna to zatem robić częściej niż raz na rok) 
inwestycje krótkoterm inowe (w tym krótkoterm inowe aktywa finansowe) wycenia się 
(art. 28. ust. 1, pkt. 5):

a) w w artości rynkowej, albo

b) w edług ceny nabycia lub w wartości rynkowej, zależnie od tego która z nich jest
niższa.

Jeżeli dla danej inwestycji krótkoterminowej nie istnieje aktywny rynek, wycena
winna być oparta na ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

W przypadku w yceny w wariancie (a), skutki w zrostu lub obniżenia wartości 
inwestycji krótkoterm inowych (krótkoterm inow ych aktywów  finansow ych) zalicza się w 
pełnej w ysokości do przychodów  lub kosztów  finansowych. Zapisy księgow e będą tu 
następujące: wzrost wartości z ceny zakupu (nabycia) do wartości rynkowej: M a  7 5 2 , Wn 
149 "O d p isy  ak tu a lizu ją ce  inw estycje k ró tk o te rm in o w e "; obniżenie wartości: Mn 
149 , W n 7 5 1  (art. 35, ust. 3).

Przy stosowaniu drugiego z wariantów wyceny, skutki obniżenia w artości inwestycji 
krótkoterm inowych zalicza się do kosztów finansowych w pełnej w ysokości, natomiast 
skutki wzrostu ich wartości odnoszone są na przychody finansowe jedynie do wysokości 
ceny zakupu (nabycia).

K rótkotenninow e aktywa finansowe w walucie obcej w ycenia się:

• w ciągu roku, w edług kursu średniego ustalonego dla danej w aluty obcej przez 
NBP na dzień nabycia (art. 30. ust. 2, pkt. 2),

• nie rzadziej niż na dzień bilansowy, po kursie kupna stosow anym  w tym dniu 
przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie w yższym  jednak  od kursu 
średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień  (z wyłączeniem 
udziałów  w jednostkach podporządkowanych w ycenianych m etodą pra" 
własności -  patrz art. 30, ust. 1, pkt. 1).

4 Por. M. Witkowska (2001. s. 70-71). 

142



Różnice kursowe, ustalone na m om ent zapłaty i na dzień bilansowy, odnoszone są 
poprzez k o n to  2 8 0  „ R o z lic z e n ie  r ó ż n ic  k u r s o w y c h ” , na k o sz ty  lu b  p r z y c h o d y  
fin an sow e.

W przypadku w yceny krótkoterm inowych aktywów finansowych w niższej cenie 
rynkowej lub nabycia, na k o n to  2 8 0  odnoszone są jedynie ujemne różnice kursowe, 
obniżające wartość aktywów. Przy wycenie na poziom ie cen rynkowych rejestracji 
podlegają zarówno różnice ujem ne jak  i dodatnie.

Jeżeli wartości: księgowa i podatkowa inwestycji krótkoterminowych są różne, 
zachodzi potrzeba rejestracji, odpow iednio rezerwy na odroczony podatek dochodowy lub 
odroczonych aktywów podatkowych.

O ile ceny nabycia jednakow ych albo uznanych za jednakowe, ze względu na 
podobieństwo rodzaju i przeznaczenie, składników inwestycji są  różne, to rozchód ich 
wycenia się według m etody wybranej przez jednostkę (art. 35, ust. 8), to jest:

• według ceny będącej średnią w ażoną cen,

• według m etody F1FO,

• według m etody L1FO.

W opracowaniu pom inięto om ów ienie zasad wyceny środków pieniężnych i 
pożyczek, gdyż zm iany spow odow ane now elizacją ustawy są tu niewielkie.

6. Podsumowanie

Wątpliwości jak ie nasuw ają się w związku z ustawowymi zapisami dotyczącymi 
inwestycji można sform ułow ać następująco:

1. Gdzie przebiega granica pom iędzy nieruchom ościam i zakwalifikowanymi do 
środków trwałych i do inw estycji? Czy obiekty środków trwałych oraz wartości 
niem aterialnych i prawnych traktowane jako  inwestycji nie powinny być
am ortyzowane? -  w ym agałoby to zm iany zapisu ustawowego.

-■ Co to są inne krótkoterm inowe aktywa finansowe, inne środki pieniężne, inne
aktywa pieniężne? Czym te kategorie różnią się od innych papierów
wartościowych?

3. Czym różnią się inwestycje od instrum entów finansowych?

4. Kiedy zachodzi trw ała utrata wartości aktywów finansowych? Kiedy można
mówić o odtw orzeniu (częściow ym  lub całkowitym ) utraconej wartości?
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iMETODA RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ 
(ACTIVITY BASED COSTING) W KONTEKŚCIE 

SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH RACHUNKOWOŚCI

K rzyszto f M ichalak 
P o litechn ika Szczecińska, 

Instytut S ystem ów  Inform atycznych, 
Zakład S ystem ów  In form atycznych Zarządzania

S treszczen ie : w artykule przedstaw iona jest metoda rachunku kosztów 
działań. Zaprezentowane są różnice jakościow e i ilościowe w kalkulacji 
kosztów m etodam i klasycznym i i m etodą ABC. Ponadto przedstawiono 
propozycją zastosow ania technologii procesowych kalkulacji kosztów w 
kontekście transakcyjnego system u inform atycznego rachunkowości.

1. Wstęp

Nadrzędnym celem każdej organizacji gospodarczej je s t trwanie na rynku 
konkurencji. Konkurencja zm usza przedsiębiorstwa m.in. do:

• ograniczania kosztów,

• podnoszenia jakości tow arów  i usług,

• skracania czasu realizacji zam ówień.

Zasadniczą rolę w ograniczaniu kosztów  pełnią systemy informatyczne rachunku 
kosztów. Systemy te w ystępują jako  sam odzielne aplikacje lub jako moduły systemów 
informatycznych rachunkowości. W Polsce obecnie najczęściej wykorzystuje się 
klasyczne metody kalkulacji kosztów , oparte o rachunkowość niemiecką, do których 
należą:

• metoda rachunku kosztów  pełnych,

• metoda rachunku kosztów  zm iennych.

Metody te jednak w wielu organizacjach gospodarczych nie dostarczają dokładnych 
informacji o kosztach. G łów nie dotyczy to przedsiębiorstw, które posiadają wiele 
towaiów i usług w swojej ofercie oraz często zm ieniają asortyment. W organizacjach 
takich problemem jest przypisanie kosztów  pośrednich, które nierzadko stanowią bardzo 
znaczący procent ogólnych kosztów, do wytwarzanych produktów. Wady tradycyjnych 
metod kalkulacji kosztów w edług [1] to:

• zawyżanie kosztów  produktów  i usług standardowych wytwarzanych w długich 
seriach na poziom ie 5%  -  15%,

• zaniżanie kosztów produktów i usług krótkoseryjnych na poziomie nawet do 50%,

• brak możliwości określenia, które wyroby i usługi są źródłem największego zysku (z
teguly 30% -  40% wytwarzanych towarów i usług jest źródłem 60% -  70% zysku),
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• brak m ożliw ości podziału klientów na grupy pod w zględem  osiąganych zysków 
w wyniku w spółpracy (często 6 0 % -  70% klientów generuje 100% zysków).

W ykorzystanie w procesie zarządzania inform acji, które nie są dokładne m oże mieć 
fatalne skutki. M enedżerowie nie wiedząc: jakie są  dokładne koszty produkcji, które 
towary i usługi przynoszą wartość dodatnią oraz, którzy klienci przyczyniają się do 
pow stawania zysków nie są w stanie podejm ow ać w łaściw ych decyzji. Rozwiązaniem 
tego problem u je st zastosow anie podejścia funkcjonującego w krajach anglosaskich, w 
których rachunek kosztów  bazuje na technologiach procesowych oraz integracja tych 
technik w system ach inform atycznych rachunkowości.

2. Tradycyjne metody kalkulacji kosztów a rachunek kosztów działań

Pomiędzy tradycyjnym i metodami rachunku kosztów a m etodą ABC jest zasadnicza 
różnica. Te pierw sze bardziej się nadają do rachunkowości finansowej, czyli nastawionej 
na pełnienie funkcji sprawozdawczych dla organów państwowych. M etoda rachunku 
kosztów działań daje możliwość dokładniejszego określania kosztów  wyrobów , co jest 
bardzo pomocne w procesie podejm owania decyzji gospodarczych. M etoda ABC jest, 
więc bliżej system ów rachunkowości zarządczej. Różnice pom iędzy tradycyjnymi 
metodami kalkulacji kosztów a m etodą ABC przedstawione są w tablicy nr 1.

Tablica 1

T radycyjne m etody kalkulacji kosztów  a m etoda ABC

T ra d y cy jn e  m etody  ka lk u lac ji M eto d a  A B C
Głównym  ich celem  je st dostarczenie 
informacji do ustalenia okresow ego wyniku 
finansowego i bilansowej wyceny zapasów.

Jej celem jest dostarczenie bardziej 
dokładnych inform acji nie tylko dla potrzeb 
sprawozdawczości finansow ej, lecz i 
podejm owania lepszych decyzji przez 
kierowników.

Koszty pośrednie wytworzenia (tzw. 
wydziałowe) są ujmowane ogółem i dzielone 
na kilka części w każdym wydziale lub całym 
przedsiębiorstwie tzn. nie ma związku 
przyczynowo -  skutkowego między podstawą 
rozliczenia kosztów a rozliczanymi kosztami 
pośrednimi wytworzenia.

W ydziela się w przedsiębiorstw ie wiele 
jednorodnych grup kosztów  związanych z 
w ielom a różnymi działaniam i.

Podstawy do rozliczania kosztów 
pośrednich wytworzenia, tzw. klucze 
rozliczeniowe m ogą być czynnikami 
powodującym i powstawanie kosztów.

Podstawy rozliczania kosztów  pośrednich"' 
przekroju działań są z dużym 
praw dopodobieństw em  przyczynami 
pow stawania kosztów  działań. J

Podstawy rozliczenia kosztów 
pośrednich są często wielkościami 
finansowym i, jak  np.: koszty plac 
bezpośrednich z narzutam i, koszty 
materiałów  bezpośrednich, koszt przerobu.

Podstawy rozliczenia kosztów  m ają często 
charakter niefinansow y, np. liczba części 
w ytw arzanych w yrobów , czas kontroli t 
wyrobów, liczba serii produkcyjnych itd.

Źródło: [5]
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Główna różnica pom iędzy tradycyjnym i metodami kalkulacji kosztów a metodą ABC 
polega na tym, że w tych pierw szych koszty są bezpośrednio przypisywane do obiektów 
kosztowych. W m etodzie ABC proces podziału kosztów odbywa się dwuetapowo. 
Powstanie obiektów  kosztow ych w ym aga wykonania określonych działań. W ykonywanie 
działań natomiast w iąże się z koniecznością wykorzystania zasobów. W ten sposób koszty 
są przydzielane najpierw  do działań, których realizacja prowadzi do powstania towarów i 
usług.

W tablicy 2 zaprezentow ano różnice w spojrzeniu na koszty z punktu widzenia metod 
tradycyjnych i rachunku ABC. A nalizie kosztów poddany został jeden z działów 
przedsiębiorstwa. M etody klasyczne służą grupowaniu kosztów w kategoriach układu 
kont księgowych. O trzym ujem y, więc inform acje o: kosztach wynagrodzeń pracowników, 
odpisów am ortyzacyjnych, w ydatkach na delegacje pracowników, wartości zapasów 
magazynowych oraz kosztach wynajmu.

W przypadku analizy kosztów  m etodą ABC w dziale przygotowania produkcji 
najpierw w yodrębnione zostały działania, jak ie są wykonywane przez pracowników tego 
działu a następnie przeprow adzono analizę wydatków poniesionych na realizację tych 
działań. W obydwu przypadkach koszty poniesione w tym dziale są  takie same, różnica 
polega na tym, że korzystając z m etody ABC otrzym ujem y informacje o tym, na co -  na 
jakie działania -  zostały w ydane pieniądze.

T ablica  2
Z estaw ienie kosztów  w oparciu o układ kont księgowych i zbiór działań

Od spojrzenia poprzez  układ  Księgi G łównej 

Dział przygotowania produkcji

Do spojrzenia  opartego na działaniach 
(rachunek  kosztów działań ABC)

Realizacja Plan Odchylenia Dział przygotowania produkcji

Wynagrodzenia 621 400 zł 600 000 zł -21 400 zl

P rzygotow anie  zes taw ień  

m ateriałow ych

Realizacja zestawień materiałowych

31 500 zl 

121 000 zl

Amortyzacja 161 200 zl 150 000 zł -11 200 zl
Tworzenie marszrutyzacji 

Realizacja marszrutyzacji

32 500 zt 

101 500 zl

Delegacje 58 000 zł 60 000 zl 2 000 zł

Realizacja zamówień 
niestandardowych 
Udoskonalanie procesów

83 400 zl 

45 000 zl

Zapasy 43 900 zł 40 000 zl -3900 zł
Kontrola wydajności 

Projektowanie narzędzi

119 000 zt 

145 500 zl

Wynajem 30 000 zl 30 000 zl 0 zl
Szkolenia pracowników 

Zarządzanie i administracja działem

77 100 zl 

158 000 zl
Razem 914 500 zl 880 000 zł 34 500 zl Razem 914 500 zl

Źródło: [6]
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Zebranie kosztów  przygotow ania produkcji um ożliw ia określenie jednostkowego 
kosztu poniesionego w tym dziale na realizację zlecenia. Jeżeli przyjm iem y, że celem 
było przygotow anie produkcji 10 000 silników do aut seryjnych oraz 100 silników  do aul 
sportowych, które w ym agają wyższej wytrzym ałości to koszty jednostkow e będą 
przedstawiały się tak jak  w tablicy 3.

Tabela 3
Zestaw ienie kosztów  jednostkow ych  wg m etod klasycznych i m etody A B C

Zlecenie K oszty je d n o stk o w e wg 
m etod klasycznych

Koszty jed n o stk o w e wg 
m etody  A BC

Przygotow anie procesu 
produkcji
10 000 silników seryjnych

914500  - 0  51

9 1 4 5 0 0 - 8 3 4 0 0  ooof
— o L,L)

10100

Przygotow anie procesu 
produkcji 100 silników 
wyczynowych

10100 8 2 ,2 9 +  8 ''4 00  =834,82  
100

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1] i [6])

M etoda klasyczna nie daje możliwości przypisania kosztów  do poszczególnych 
zleceń, dlatego całkow ite wydatki poniesione w dziale przygotow ania produkcji zostały 
podzielone przez w ielkość zlecenia. W metodzie ABC m ożliwe je st określenie, które 
działania zostały w ykonane w ramach, którego zlecenia. W ten sposób okazuje się, że w 
związku z przygotow aniem  produkcji 10 100 silników poniesiono wydatki na łączną sumę 
831 100 zl, ponadto przygotow anie procesu produkcyjnego 100 silników  wyczynowych 
wym agało w ykonania dodatkowych czynności na kwotę 83 400 zł. M etody klasyczne 
zawyżyły nieznacznie koszty jednostkow e realizacji zlecenia dotyczącego 10 000 
silników  seryjnych oraz zaniżyły w bardzo poważny stopniu koszty realizacji zlecenia 
dotyczącego 100 silników wyczynowych.

2 .1 . M e to d o lo g ia  r a c h u n k u  k o s z tó w  d z ia ła ń

Na rysunku 1 przedstaw iony je st diagram  przepływu kosztów  opracow any przez 
CAM -I (Consortium  for A dvanced M anufacturing -  International). Analizę tego diagramu 
m ożna przeprow adzać w dwóch płaszczyznach pionowej wyznaczającej kierunek 
przepływu kosztów  oraz poziomej opisującą przepływ działań.

Centralnym  elem entem  diagram u są działania, realizow ane w przedsiębiorstwie. Do 
działań tych należy w szelka praca w ykonyw ana przez pracowników. Aby uruchomić 
rachunek kosztów  działań należy:

• określić wszystkie działania wykonywane przez pracowników,
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• wydzielić działania podstawowe, czyli takie, które biorą bezpośredni udział w 
procesie produkcji -  zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, m arketing, usługi 
posprzedażne,

• określić działania wspierające, czyli takie, które m ają znaczenie dla 
funkcjonowania przedsiębiorstwa — adm inistrow anie przedsiębiorstwem , 
zarządzanie kadram i, prace badaw czo -  rozwojowe,

• pogrupować działania w procesy.

R ys. 1
D iagram  przepływ u kosztów  w m etodzie A B C

W idok kierunku 
konsum pcji kosztów

Źródło: [6]

Realizacja działań w ym aga angażow ania zasobów. Do zasobów zaliczam y wszystkie 
•e rzeczy, na które przedsiębiorstwo w ydaje pieniądze. Są to zatem  koszty wynagrodzeń, 
rachunki za m ateriały potrzebne do produkcji, media, usługi zew nętrzne itp.

Zasoby przypisywane są  do działań za pom ocą nośników zasobów. Tymi nośnikam i 
sa miary ilości zasobów  w ykorzystanych przez działanie. W zależności od rodzaju 
zasobu, jaki będzie przypisyw any tymi miarami m ogą być: kilowatogodziny, litry paliwa,
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liczba godzin, liczba pracowników. M iara m oże być rów nież w yrażana w procentach 
stanow iących część całości danego zasobu.

Obiekty kosztow e są to przedm ioty, których koszt należy ustalić. Do obiektów 
kosztow ych nie zalicza się tylko rzeczy, które są finalnym  produktem  działań 
podstawowych, ale rów nież klientów i zlecenia. Dzięki tem u m ożna przeprowadzić 
analizę kosztów  ponoszonych na obsługę konkretnych klientów  lub realizacji zamówień. 
Obiekty kosztowe konsum ują działania. Działania przypisyw ane są  do obiektów 
kosztow ych za pom ocą nośników kosztów działań. O kreślają one wielkość 
zapotrzebow ania na działanie generowane przez obiekty kosztowe.

Procesy stanow ią nadrzędną strukturę w stosunku do działań. U m ożliw iają one 
agregację prostych działań w bardziej złożone struktury. Dzięki temu m ożliwe jest 
przeprow adzanie analizy kosztów całych procesów.

Działania m ogą być również poddaw ane ocenom  pod w zględem  efektywności. 
W ykonane działanie m ożna ocenić pod względem:

• produktywności,

• jakości,

• zużytego czasu,

•  zadow olenia klienta.

W ten sposób m ożliwe jest nie tylko rozliczanie kosztów, ale rów nież wykonywanie 
oceny jakościow ej prowadzonych działań.

M etoda rachunku kosztów  działań przyczynia się do podejm ow ania lepszych decyzji 
gospodarczych. A nalizując poniesione koszty z punktu w idzenie obiektów  kosztowych 
otrzym ujem y następujące informacje:

• którzy klienci przyczyniają się do powstawania zysków,

• produkcja, których towarów i usług jest korzystna,

• czy w ykonanie zlecenia przyniosło zysk,

Analiza tych inform acji dostarcza w iedzy, w którym  kierunku przedsiębiorstwo 
pow inno się rozwijać oraz jak  powinno kształtować ceny na swoje produkty, aby ich 
w ytw arzanie przynosiło zysk.

Z kolei przeprow adzenie analizy kosztów z punktu w idzenia realizow anych procesów 
dostarcza inform acji o tym:

• które procesy generują najw iększe koszty,

• które procesy nie są  częścią cyklu produkcyjnego,

Analiza tych inform acji powinna prowadzić do lepszej organizacji pn>cy> 
ograniczania kosztów  działań oraz rezygnacji z działań, które nie są istotne w procesie 
produkcji.
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3. Zadania stawiane przed systemami rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów  dostarczają zazwyczaj inform acji historycznych o 
poniesionych wydatkach. Jest to w ystarczające rozwiązanie w system ach 
informatycznych rachunkowości finansowej, która nastawioną jest na działalność 
sprawozdawczą wobec organów państwowych. W krajach anglosaskich dużo większe 
znaczenie ma jednak  rachunkowość zarządcza, której celem jest wspom aganie 
zarządzania. W takim przypadku celem rachunku kosztów jest nie tylko dostarczanie 
danych historycznych, ale rów nież możliwość przeprow adzania sym ulacji kosztów 
poniesionych na realizację potencjalnych zam ówień. Dzięki takim analizom  zm niejsza się 
poziom ryzyka inwestycji. Rachunek kosztów  działań jest jak najbardziej odpow iednią 
metodą do przeprow adzania takich sym ulacji. Za jego  w ykorzystaniem  przem aw iają 
miedzy innymi:

• duża dokładność w szacowaniu kosztów,

• w ykorzystanie podejścia procesowego do analizy działań,

• możliwość przeprow adzania w szechstronnych analiz opłacalności działań.

Działalność przedsiębiorstwa m ożna przedstaw ić tak jak  na rysunku 2. Celem 
przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb jego  klientów. Od klientów  otrzym uje ono 
zamówienia na produkcję określonych towarów lub realizacje usług. Klienci i ich 
zamówienia to obiekty kosztowe w rozumieniu rachunku kosztów  działań.

Rys. 2
O gólny schem at działalności przedsiębiorstw a

Czy przekroczono 
planowane koszty?

Planowanie 
- definiowanie działań i procesów 
szacowanie potrzebnych zasobów

Klient

Zamówienie Popełniono błędy 
w procesie planowania 

lub w trakcie wykonywania 
zlecenia - niższy zysk niż 

zakładany lub strata
Osiągnięto 

zamierzony zysk

Wykonanie zlecenia 
(realizacja działań i 

konsumpcja zasobów)

Symulacja kosztów

Zródlo: opracowanie własne

Przed przystąpieniem  do realizacji zam ów ienia a właściwie przed przyjęciem  
zamówienia należałoby wiedzieć czy jest ono korzystne dla przedsiębiorstwa. W tym celu 
należy sporządzić szczegółow ą listę działań, które należałoby wykonać w procesie 
realizacji zlecenia. Należy też oszacować, jak ie zasoby będą potrzebne do jego  realizacji.

151



Po przeprow adzeniu symulacji kosztów  m ożna odpowiedzieć na pytanie, czy realizacja 
zlecenia jest korzystna.

W czasie realizacji zlecenia wszystkie inform acje o kosztach trafiają do sytemu 
inform atycznego rachunkowości. Aby taki system  mógł realizow ać rachunek kosztów 
działań, każda inform acja o poniesionym  koszcie musi posiadać identyfikator zlecenia i 
procesu. Po w ykonaniu zlecenia m ożna porównać wielkość rzeczyw istych poniesionych 
kosztów  z tymi planowanym i. Jeśli otrzym ane wyniki różnią się znacząco, to możemy 
uzyskać cenną inform acje m ów iącą o tym, w którym  miejscu w procesie planowania 
popełniliśm y błąd i w yciągnąć wnioski na przyszłość.

O becnie na rynku funkcjonują system y inform atyczne, które oferują rachunek 
kosztów działań. Problem  polega na tym, że najczęściej są to odrębne aplikacje lub bardzo 
kosztow ne system y klasy MRP. Skoro wszystkie dane dotyczące kosztów  trafiają już do 
system ów  inform atycznych rachunkowości naturalne je s t dążenie do uruchom ienia w tych 
system ach rachunku kosztów działań.

4. Założenia projektowe modułu rachunku kosztów działań w systemie 
informatycznym rachunkowości transakcyjnej

Inform acje o ponoszonych kosztach przechow ywane są  w system ie informatycznym 
rachunkowości. Tymi inform acjam i m ogą być faktury zakupu, koszty wynagrodzeń, 
odpisy am ortyzacyjne itp. Aby w takim system ie uruchom ić rachunek kosztów  działań 
powinien on m ieć następujące cechy:

• musi być oparty na teorii zdarzeń -  każde zdarzenie gospodarcze umiejscowione 
jest na osi czasu,

• musi mieć m ożliwość rejestracji wszelkich zdarzeń gospodarczych,

• każde zdarzenie gospodarcze powinno posiadać identyfikator zlecenia w ramach, 
którego zaszło,

• każde zdarzenie gospodarcze pow inno posiadać identyfikator procesu, którego 
realizacja spow odow ała jego zajście.

Powyższe cechy posiada system  inform atyczny rachunkowości transakcyjnej TRANS 
zaprezentow any przez Budzińskiego.
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Schem at organizacyjny system u TR A N S
Rys. 3

■> SŁOWNIK (opis logiczny zbioru transakcji, kont i zbiorów kodowych) <-

Źródło: [3]

W systemie ew idencjonowane są  w szystkie zdarzenia gospodarcze w postaci 
transakcji. Każda transakcja jest księgowana na kontach zgodnie z regułam i zawartym i w 
polu memo lub w edług jednej ze standardow ych reguł księgowania. W system ie 
utrzymywana je s t stale kartoteka kont z aktualnym i stanami. Na życzenie m ożliw e jest 
modelowanie stanu kont w dowolnym  przedziale czasu. W takiej operacji konieczne jest 
przejrzenie wszystkich transakcji pod kątem reguł księgowania, co w przypadku dostępu 
do pól memo okazuje się bardzo czasochłonne, dlatego wprow adzony został łącznik -  
akcelerator dostępu -  przechow ujący asocjacje między transakcjami a kontami.

W tablicy nr 4 przedstaw iono opis transakcji.
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A trybuty zbioru transakcji
Tablica 4

SKR ÓC O NA  NAZW A POLA NAZW A POTOCZNA POLA
ID TRANS Identyfikator transakcji
RODZAJ T Rodzaj transakcji [kod]
TYTUŁ Tytuł dowodu [kod]
OPIS P Opis podstawy formalnej
W ARTOŚĆ W artość transakcji
W ALU TA W aluta Tkod]
KURS Kurs
ROZRACH Stan rozrachunku [kod]
SPLATA Rygor dni spłaty
ODSETKI Karne odsetki
ROZLICZ Rozlicznie spłat
REG KS Reguła księgow ania [kod] (szablon)
POLEC Polecenie księgujące
ADRESY Adres pocztowy
STORNA Odwołania (storna -  korekty)
KOD OPER Kod operatora systemu
DOK O braz dokumentu
KOM ENT Kom entarz
ID ZLEC Identyfikacja zlecenia [kod]
ID PROC Identyfikacja procesu [kod]
LEGENDA Użyte kody i dekodery (kopie zapisów)
P KSG W skaźniki przeksięgow ań
W KSG W skaźniki zaksięgow ania
UW AGI 1 Uwagi 1 (bufor dla program isty)
UW AGI 2 Uwagi2 (bufor dla programisty)
UW AGI 3 Uwagi3 (bufor dla programisty)
DATA A Data (A) (data odśw ieżenia)
DATA W Data (A) (data wprowadzenia)
Źródło: [3]

Pomimo, że w system ie TRANS nie ma modułu rachunku kosztów  działań, to nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby laki moduł zaprojektować. W śród atrybutów  opisujących 
transakcją znajdują się bowiem  pola kodowe identyfikujące proces i zlecenie. Obecnie 
definicja atrybutów w tablicach dekodujących procesy i zlecenia ogranicza się do ich 
nazwy oraz dat odśw ieżenia i wprowadzenia. Mimo to ju ż  tej chwili można
zaprojektow ać algorytm y, które będą liczyły koszty.

Transakcja została opisana przez Budzińskiego w następujący sposób:

7 =  | ID  TRAN S, RO D ZAJ T . T Y T U Ł  O PIS  _  / ’ . W ARTOŚĆ. WALUTA. KU RS. RO ŻKACH . SPLATA.

O D SEKTI. RO ZLIC Z. REG  _  K S. PO LEC. AD RE SY. STORNA. KOD _ OPER. D O K . K O M EN T. ID  _ ZLE C . ( 1 )

ID _ PROC. LEGENDA. P  _ KSG . W _ KSG . UWAGI _ I. UW AG I _ 2. UW AGI _ 2. DATA  _  A  DATA _ W )
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W system ie przechowywany je st „n” takich transakcji:

V fe(| ,,)7; G (2)

Wartość w ybranego atrybutu dla „itej” transakcji m ożna oznaczyć um ownie jako:

Tt (nazw a _citrybutu) (3)

Koszt realizacji w ybranego procesu jest, więc sum ą takich transakcji, które zostały 
skonsumowane przez proces:

^  (/£( I ../l) ) ^  (r. (ID _ PRO C  )=wybmny _ proces  ) ^  ^ T O S C ) (4)

Chcąc obliczyć koszty realizacji procesu w ram ach określonego zlecenia należy 
zsumować te transakcje, które zostały skonsum owane przez proces i jednocześnie 
posiadają wybrany identyfikator zlecenia:

^ ( t - UD ZLEC)=w\l> ■ lecen ie^T .tID  PRO C)= wvh n m - e s ^ W A R T O Ś Ć )  (5)

Po zakończeniu realizacji zlecenia w prosty sposób można obliczyć koszty jego 
realizacji:

^  ( r .U D  Z U -C l= m -hrane (W ARTOŚĆ) (6)
TRANS jest system em  opartym  o teorią zdarzeń dziąki temu m ożliwe je st również 

obliczenie powyższych kosztów w zadanych przedziałach czasu np.:

^  ( /€  ( I . ' O _  PRO C  )=wybrany _  p ro ces*  \S ^ T .  (W ARTOŚĆ)
v;. ( DA TA _  U ' )> = "2 0 0 2 .0 1 .01" a  Z. ( DATA _  U' ) < = " 2 0 0 2 .0 1.31” /

(7)

Najczęściej m enedżerowie chcą mieć dostęp do aktualnych danych o kosztach, 
dlatego do tablic, w  których znajduje się definicja procesów i zleceń, należy wprowadzić 
dodatkowy atrybut określający aktualny koszt. Będzie miało to korzystny wpływ na 
szybkość działania system u i nie ograniczy przy tym możliwość przeprowadzania 
obliczeń kosztów dla zadanych przedziałów  czasu.

W celu dokładnego przeprow adzenia rachunku kosztów działań konieczne jest 
wyodrębnienie procesów realizow anych w przedsiębiorstwie. W trakcie wyodrębniania 
procesów definiowane są procesy głów ne oraz podprocesy tworząc w ten sposób 
hierarchię. Dlatego identyfikatory procesów należy definiować w podobny sposób jak  
kartotekę kont. Przykład definicji procesów przedstaw iony jest na rysunku 4.
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Przykładow a hierarchia procesów  i ich zapis w kartotece procesów
Rys.4

Dystrybucja towarów

• Zbieranie zamówień

• Przygotowywanie przesyłek do wysiania

• Wysyłka towarów

- >  Załadunek towarów

-►  Transport do klienta

-►  Wyładunek towarów

- >  Powrót do firmy

Źródło: opracowanie własne

Identyfikator
procesu

Nazwa procesu

P100 Dystrybucja towarów

PI 00.01 Zbieranie zamówień

PI 00.02
Przygotowanie przesyłek do 
wysiania

PI 00.03 W ysyłka towarów

PI 00.03.01 Załadunek towarów

PI 00.03.02 Transport do klienta

PI 00.03.03 W yładunek towarów

PI 00.03.04 Powrót do firmy

Projekt system u TRANS zakłada, że do każdej transakcji m ożna przypisać 
identyfikator procesu i zlecenia. W praktyce może się jednak  okazać, że będzie to bardzo 
niewygodne. Załóżm y, że próbujem y przyporządkować transakcję do procesu, ale okazuje 
się, że je s t ona konsum ow ana nie przez jeden  proces, lecz kilka np. koszty wynagrodzeń 
pracowników  działu dystrybucji związane są z podprocesam i P I 00.01, P I00.02, 
P I00.03.01, P I 00.03.02. P I 00.03.03, P I00.03.04. Przypisanie do tych kosztów  procesu 
P I00 byłoby zbyt ogólne, należałoby, w ięc w ynagrodzenia pracowników  rozbić na kilka 
transakcji przypisując każdej z osobna odpowiedni proces. Istnieje jednak  lepsze 
rozw iązanie tego problem u. Inform acja o procesach i zleceniach, których dotyczy dana 
transakcja może być w prow adzana w zorem  reguł księgowania do pól m em o. Ze względu 
na duże opóźnienia zw iązane z dostępem  do pól mem o należałoby również wprowadzić 
strukturę podobną do akceleratora dostępu zaw ierającą pow iązania m iędzy transakcjami a 
procesami i zleceniam i.

Drugim  argum entem  przem awiającym  za zorganizow aniem  relacji (transakcja ^  
zlecenie, proces) w polach m em o jest tem poralne podejście do kalkulacji kosztów. System 
ma dostarczać inform acji o kosztach ponoszonych w zadanych przedziałach czasu. Koszty 
do system u w prow adzane są w postaci transakcji um iejscow ionych w określonym  punkcie 
czasu, któiy nie zaw sze jest jednoznaczny z datą konsum pcji zasobu przez proces np. 
zasób „w ynagrodzenie pracowników  działu dystrybucji” konsum ow any jest przez procesy 
przez cały miesiąc. W ciągu m iesiąca pracownicy tego działu m ogą w ykonyw ać swoja, 
pracę w ram ach kilku zleceń, jednak  do system u trafia transakcja, której dalą jest np. data 
wypłaty. W prow adzenie zapisów' na polach mem o dałoby m ożliwość definiowania 
dokładnej daty konsum pcji zasobu przez proces. Dla każdej transakcji tw orzone by były 
rów nież zapisy w łączniku. Przykład takich zapisów' znajduje się w tablicy 4.
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Tablica 4
Przykład zapisów  w  łączniku (A K C A B C ) (transakcja -> proces, zlecenie)

Id.
transakcji
ID_TRANS

Id. procesu 
ID_PROC

Id. zlecenia 
ID_ZLEC

Wartość
transakcji
WARTOŚĆ

Procent
zużycia
PROCENT

Data
konsumpcji 
DATA K

Data
aktualizacji 
DATA A

Data
wprowadź. 
DATA W

W20020I PI 00.03.01 Z234 50 OOOzI 0.50% 2002.01.03.
10:00

2002.01.10.
14:10

2002.01.10.
14:10

W20020I PI 00.03.02 Z234 50 OOOzI 1.00% 2002.01.05.
12:00

2002.01.10.
14:11

2002.01.10. 
14:11

W20020I PI 00.03.03 Z234 50 OOOzI 0.50% 2002.01.05.
16:00

2002.01.10.
14:12

2002.01.10.
14:12

W20020I P 100.03.04 Z234 50 OOOzI 1.00% 2002.01.08.
10:00

2002.01.10.
14:12

2002.01.10.
14:12

W20020I PI 00.01 Z235 50 OOOzI 0.05% 2002.01.03.
11:00

2002.01.10.
14:13

2002.01.10.
14:13

W200201 PI 00.02 Z235 50 OOOzI 0.30% 2002.01.03.
14:00

2002.01.10.
14:14

2002.01.10.
14:14

W20020I PI 00.02 Z235 50 OOOzI 0.80% 2002.01.04.
14:00

2002.01.10.
14:21

2002.01.10.
14:21

Źródło: opracowanie w łasne

Każda transakcja m oże posiadać kilka zapisów  w łączniku w iążących j ą  z procesami i 
zleceniami. Jeżeli łącznik opiszem y w następujący sposób:

AKCABC =  ( ID  TRANS. ID PROC. ID  , ZLEC. WARTOŚĆ. PROCENT. DATA K.

(8)
d a ta ,, a  d a t a  _ w \

To w system ie przechow yw anych je s t „m” takich łączników:

^ *=0..».)A KCABC, E  AKCABC  (9)

Koszt realizacji w ybranego procesu m ożna sform alizow ać w następujący sposób:

^ i  .^.1 T \  X ( AKCABC IWARTOSC) • AKCABC. ( RROCEST)) ( 1 0 )(re(Lra)) {AKCABCi IID_rROC)=%nl>nm\_i>mm) ' ' ' >

Z kolei koszty realizacji procesu w ram ach zlecenia to:

^  t  , \  V i  AKCABC (WARTOŚĆ) '  AKCABC ( PROCENT)) (11)( ie < |. ./« ) )  /  AKCAHC . ( / / ) _  ¿LhL )=w \b_ zlecenie* \  > ' v

AKCABC^ ( ID  _ PROC)= wyb p itne  s

Po zakończeniu realizacji zlecenia w prosty sposób m ożna obliczyć koszty jego 
realizacji:
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V /  \ V /  X  I (  AKCABC; (.WARTOŚĆ) * AKCABC ¡(PROCENT)) (12)
(; e (I. . in i)  I  AKCABC (ID  _ ZLEC) = 

i

wybrane zlecenie 
\  /

W przypadku obliczania kosztów  w zadanych przedziałach czasu otrzymujemy 
dokładniejsze wyniki, ponieważ nie analizujem y daty transakcji, lecz datę konsumpcji 
zasobu przez proces, czyli:

f AI<CABC‘{ID- PROC)=
, I (  A K C A B C ¡(W A R T O ŚĆ )  * A K C A B C , ( PRO C EN T »  ( 1 3 )

w ybrany  _  proces a

AKCABC-( DATA _ K )>="2002.01.01" a  

AKCABC. ( DA TA _ K )<="2002.01.31"

W prowadzone innow acje w system ie TRAN S nie realizują do końca rachunku 
kosztów działań. Jednak ju ż  teraz m ożliwe jest zaprojektow anie w pełni funkcjonalnego 
m odułu rachunku ABC. Należałoby się jeszcze zastanowić nad atrybutam i opisującymi 
procesy i zlecenia.

5 .  P o d s u m o w a n ie

System y kalkulacji kosztów  rozw ijają się w kierunku technik procesowych. Jest to 
podyktow ane ogólną tendencją do formalizacji działalności wszelkich organizacji w 
ujęciu procesowym . Obecnie istnieją sam odzielne aplikacje umożliwiające 
przeprow adzanie analiz kosztów  m etodą ABC. Rów nież w system ach klasy MRP 
pojaw iają się m oduły realizujące rachunek kosztów działań.

Ewolucja system ów  rachunku kosztów zm ierza do ich integracji z systemami 
inform atycznym i rachunkowości. Aby taka integracja była m ożliw a system 
inform atyczny rachunkowości musi spełniać odpow iednie kryteria. W artykule wykazano, 
że kryteria takie spełnia system  TRANS. Przedstawione zostały propozycje innowacji 
m ające na celu uruchom ienie rachunku kosztów działań w T R A N S’ie. Określono również 
podstaw owe formuły liczenia kosztów  w oparciu o zbiór transakcji.
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KIERUNKI EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA 
PRODUKTYWNOŚCIĄ KOSZTÓW  

W PRZEDSIĘBIORSTWIE

dr M iros ław  Krajewski 
Katedra Ekonom iki i Funkcjonow ania  

P rzeds ięb io rs tw  Transportow ych 
U n iw ersyte t G dański

S tr e szc z en ie :  w artykule om ów iono istotą i kierunki analizowania 
produktywności kosztów  w przedsiębiorstwie. Produktywność kosztów 
ogółem zależna je st od rodzaju działalności gospodarczych w ramach 
obecnego i projektowanego portfela inwestycyjnego. Tego rodzaju ocena 
zmniejsza ryzyko zm ian w poszczególnych obszarach działalności 
przedsiębiorstwa.

1. Wprowadzenie

Skuteczność działania przedsiębiorstw a m oże być m ierzona efektam i uzyskanym i w 
wyniku zaangażowania środków finansowych. One to w yznaczają poziom  kosztów 
określonej działalności gospodarczej. D ziałalność gospodarcza tym jest bardziej 
efektywna, im bardziej koszt staje się produktyw ny i rentowny.

Biorąc pod uw agę dwa porów nyw alne okresy przychody ze sprzedaży winny 
charakteryzować się w yższą dynam iką od dynam iki kosztów dwu porównywalnych 
okresów, tzn.:

1 K <  I Sn (1 )

gdzie:

I - dynamika liczona na podstawie dw óch porównyw alnych okresów  (bieżącego z 
ubiegłym lub projektowanego z bieżącym ),

K -  koszty.

Sn  - przychody ze sprzedaży.

Zachowanie powyższej relacji prowadzi do określenia prawidłowego kształtowania 
S1? wskaźnika produktywności kosztów ( W p K  ), a mianowicie:

Sn
WPk > 1 lub —  > 1  (2)

K

Im wyższa produktyw ność kosztów  tym skuteczniejsze zarządzanie kosztam i w
przedsiębiorstwie.
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2. Ocena produktywności portfela inwestycyjnego

W skaźnik produktywności kosztów prezentuje syntetyczne w yniki jednostki 
gospodarczej. M ożna go przedstawić w formie piram idy w skaźnikow ej, gdzie występują 
inne szczegółow e jego  formy. Inaczej m ówiąc, oceniając przedsiębiorstwo z punktu 
w idzenia produktyw ności kosztów m ożem y określić, która działalność gospodarcza 
charakteryzow ała się w yższą skutecznością. Przykład określonej piramidy 
produktyw ności kosztów  zaprezentow any został na rysunku nr 1. W ynika z niego, iż na 
produktyw ność kosztów ogółem m ają wpływ poszczególne cząstkow e produktywności 
kosztów określonych działalności gospodarczych przeprow adzanych w przedsiębiorstwie. 
Ocena ponoszonych kosztów  m oże być przeprow adzana statycznie i dynamicznie z 
punktu w idzenia zm ian w portfelu inwestycyjnym  przedsiębiorstw a w czasie. Dla 
bliższego przeanalizow ania przedstawionego problem u, m ożem y się posłużyć 
następującym  przykładem.

P rz y k ła d  1

Przedsiębiorstw o „X ” zam ierza prowadzić zdyw ersyfikow aną działalność 
gospodarczą w celu zw iększenia efektywności swojej działalności gospodarczej. W roku 
2001 prowadzono trojaką działalność gospodarczą, a mianowicie:

• produkcja wyrobów branży elektronicznej,

• handel wyrobam i branży elektronicznej,

• usługi z zakresu serw isu branży elektronicznej.

Rys. 1

Piram ida w skaźnikow a produktyw ności kosztów  w przedsięb iorstw ie
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Objaśnienia:

Sn
—  - produktywność kosztów ogółem,
K

Sn i Sn i Sn/
~7T • ~ 7 T ................~ 7T  '  produktyw ności cząstkowe poszczególnych działalności
X  i A. 2 A,

gospodarczych.

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 1
Wyniki finansowe przedsiębiorstwa „X” w 2001 r.

Wyszczególnienie

Produkcja
wyrobów
branży

elektronicznej

Handel wyrobami 
branży 

elektronicznej

Usługi z zakresu 
serwisu branży 
elektronicznej

Ogółem

Sn - przychody ze 
snrzedaŻY

1600 420 160 2180

K  - koszty uzyskania 
przychodu

1310 300 110 1720

Sn
~ ~  - produktywność 
K

kosztów

1,22 1,40 1,45 1,27

źródło: opracowanie w łasne.

Produktywność kosztów  ogółem  w badanym przedsiębiorstwie wyniosła więc:

. . .  1600 +  4 2 0 + 1 6 0  2180
W p k  -------------------------------------------------  =  1,27 (3 )

1310 +  30 0  +  110 1720

Oceniając wyniki finansow e za 2001 rok m ożna stw ierdzić, że największą 
Pro uktywnością charakteryzow ał się handel i usługi badanej firmy. Odpowiednio 
wyniosły one 1,40 i 1,45. Produktyw ność wyrobów branży elektronicznej wyniosła 1,22 
nr n°|St̂ ' ®znacza t(x  iż każdy 1 zł zaangażow any w kosztach przyniósł 1 zł 22 grosze 

lodu ze sprzedaży. Produktyw ność la była zbliżona do produktywności ogółem 
rze siębiorstwa „X” , która wyniosła 1,27. W ynika z tego, że sugerowanie się tylko 
o°ną pioduktywnością przedsiębiorstw a może prowadzić do błędnych wniosków, oraz
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nieefektyw ne jesl rozszerzenie działalności gospodarczej. Należy w ięc uwzględnić przy 
ocenie produktywności kosztów  wyniki finansowe tego trzyelem entow ego portfela 
inwestycyjnego (tablica 2 ) .

Tab. 2
W yniki finansow e przedsięb iorstw a „X ” w 2001 r.

W y s z c z e g ó ln ie n ie 2 0 0 1 w s k a ź n ik  s tr u k tu r y  %

Zysk brutto ogółem 460 100,00

Zysk brutto z wyrobów 
gotowych

290 63.04

Zysk brutto z handlu 120 26,09

Zysk brutto z serwisu 50 10,87

Źródło: opracowanie własne.

Z danych przedstawionych w tablicy 2 w ynika, że łącznie handel i serwis 
przyczyniły się do wygenerowania 36,96%  zysku brutto ogółem.

K ontynuując dalsze rozw ażania m ożem y obliczyć rentowność sprzedaży ogółem i 
poszczególnych działalności gospodarczych (podatek dochodow y w badanym roku 
wyniósł 28%).

1. Rentowność sprzedaży ogółem  (ROS),

ROS = 4 6 0 a 0 ’7 2  A-l 00%  =  1 5 ,1 9 %  (4 )
2180

Z obliczeń wynika, że każde 100 złotych zaangażow anych w portfelu inwestycyjnym 
przyniosło przeciętnie 15 złotych i 19 groszy zysku netto.

2. Cząstkowe rentow ności poszczególnych działalności gospodarczych wyniosły 
odpowiednio:

a) rentow ność sprzedaży wyrobów elektronicznych ( ROSwe ),

ROSwe = 29Q:v0--7 2 ,vi00%  =  13,09%  
1600

(5 )



b) rentowność przychodów z handlu wyrobami elektronicznymi ( R O S h ),

R OSh = ——————— xl 00%  -  20,57%  
420

c) rentowność przychodów z usług zw iązanych z serw isem  w yrobam i elektroni
cznymi ( R O S u ) ,

RO Su =  5 0 x 0 , 7 2  A-l 00%  =  22,50%  (7  )
160

Badanie rentow ności sprzedaży w yraźnie w skazuje na efektywne działanie 
opisywanego portfela inwestycyjnego. Zarządzający w przedsiębiorstwie „X ” proponując 
przyszłe stany finansowe powinni w dalszym  ciągu utrzym ywać lub rozszerzać obecny 
portfel. Rozszerzając handel i usługi w branży elektronicznej m ożna pom nażać znacząco 
wyniki finansowe, jednocześnie zm niejszając ryzyko ewentualnych niekorzystnych zmian 
na rynku produkcji wyrobów elektronicznych.

3. Wzajemne relacje pomiędzy rentownością sprzedaży, rentownością  
kosztów a produktywnością kosztów

Innym kierunkiem  zarządzania kosztam i w przedsiębiorstw ie je st pow iązanie 
wskaźnikowe trzech głównych wielkości ekonom icznych, a mianowicie rentowności 
kosztów, rentowności sprzedaży i produktyw ności kosztów.

Prowadzi to do sform ułow ania poniższego dynam icznego układu nierów ności tzn.:

Zn Sn Zn
—  < I —  < I —  (8 )
Sn K  K

gdzie:

I - indeks dynam iki zjaw iska ekonom icznego w wyniku porównania okresu bieżącego
(prognozowanego) z okresem  ubiegłym  (bieżącym).

Powyższy układ nierówności wskazuje, że racjonalną gospodarkę kosztam i w 
przedsiębiorstwie należy oceniać z punktu w idzenia produktywności kosztów. Ona to 
°wiem ma wpływ na rentow ność kosztów, po warunkiem prawidłowego kształtowania 

się wskaźnika rentowności sprzedaży.

Przedstawiony układ zostanie wykorzystany przy ocenie planu działalności 
gospodarczej przedsiębiorstwa „X ” na rok 2002.

Biorąc pod uw agę wyniki finansow e za 2001 rok plan finansowy prezentuje się 
następująco (por. tablica nr 3 ):
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W yniki finansow e firm y „X” w latach 2001 - 2002
Tab.3

Wyszczególnienie 2001 2002 Wskaźnik 
dynamiki %

Odchylenie 
bezwzględne 

+, -, 0
1) Przychody ze sprzedaży 
ogółem  - Sil 2180 2300 105,50 + 120

2) Przychody ze sprzedaży 
wyrobów elektronicznych -
S n w e

1600 1650 103,13 + 50

3)Przychody z handlu wyrobami 
- Snu 420 440 104,76 + 20

4) Przychody z usług 
serw isow ych wyrobów 
elektronicznych - Snu

160 210 131,25 + 50

5) Koszty ogółem - K 1720 1800 104,65 + 80
6) Koszty produkcji wyrobów 
elektronicznych - K w e 1310 1330 101,53 + 20
7) Koszty działalności handlowej 
wyrobami elektrycznym i - Ku 300 330 110,00 + 30
8)Koszty usług serw isowych 
wyrobów elektronicznych - Kil 110 140 127,27 + 30

9) Zysk netto ogółem  - Z /t 331,20 360 108,70 + 28,80

10) Zysk netto ze sprzedaży 
wyrobów  elektronicznych -
Zn we

208,80 230.40 110,34 +21.60

11) Zysk netto z handlu wyrobami 
elektronicznym i - Zim 86,40 79.20 91.67 -7 ,20

12) Zysk netto z usług 
serw isow ych wyrobów 
elektronicznych - Zilil

36.00 50.40 140,00 + 14,40

13) Rentowność kosztów ogółem

—  A-l 00  %
K

19.26 20.00 103,84 + 0.74

14) Rentowność sprzedaży 
ogółem

—  A-l 00%
Sn

15,19 15,65 103.03 + 0,46

15) Produktyw ność kosztów  -

Sn

K
1,27 1.28 100,79 + 0,01

Źródło: opracowanie własne.
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Z przeprowadzonych badań ex ante za lata 2001 i 2002 proponowany dynam iczny 
układ nierówności kształtuje się następująco:

Zn Sn Zn
I —  < I —  < I •—

Sn K  K

tzn.:

103,03 > 100,79 < 103,84

Nierówność la wskazuje na niepraw idłow ą relację pom iędzy rentow nością sprzedaży, 
a produktywnością kosztów. W yższa dynam ika rentowności sprzedaży nad 
produktywnością kosztów  była spow odow ana w yższą dynam iką kosztów  działalności 
handlowej wyrobami elektronicznym i (110,00% ) nad dynam iką przychodów z tej 
działalności (104,76% ).

Należy jednak zauważyć, iż w przedsiębiorstw ie „X ” planuje się w yższy zysk netto z 
portfela inwestycyjnego w 2002 roku w porównaniu z 2001 o 28,80 jednostek, tj.: o 
8,70%. Ryzyko zw iązane z niekorzystnym i zm ianam i na tynku handlu wyrobów 
elektronicznych ma być zm niejszone poprzez planowanie zwiększenia efektywności 
działalności związanej z instytucjam i serw isow ym i wyrobów elektronicznych.

Podsumowanie

Racjonalne zarządzanie w przedsiębiorstw ie wym aga oceny poziom u ponoszonych 
kosztów. W gospodarce rynkowej następują ciągłe zm iany po stronie zapotrzebowania na 
wyroby gotowe oraz oferty usług. W ym usza to na zarządzających ciągłe m onitorowanie 
rentowności kosztów w ykorzystując param etr rentowności kosztów z punktu widzenia 
wskaźnika rentowności sprzedaży.
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Stres7.czenie: niniejszy artykuł stanowi logiczną kontynuację prac
związanych z porównaniem  i oceną system ów inform atycznych 
wprowadzanych do organizacji, a w szczególności system ów bazujących na 
systemach finansowo-księgowych. W zeszłym  roku zaprezentow ano próbę 
formalnej metodologii wyboru system u inform atycznego oraz praktyczne 
pokazanie zastosow ania jej drugiej już  implementacji zrealizowanej dla 
porównania oferty bankowości elektronicznej dla małych firm. Prezentowany 
tekst stanowi więc następstwo serii w cześniejszych prac dotyczących metod, 
technik, procedur oraz przesłanek oceny i doboru systemów inform atycznych 
do specyfiki organizacji, w której m ają być w drożone1. Tym razem 
przedstawiono rozw inięcie formalnej strony publikowanej uprzednio 
procedury i przedstaw iono przykład dotyczący oceny system ów 
informatycznych dla małych i średnich firm.

1. Założenia modelu porównań

Dotychczasowe badania, w tym  poczynione przez Autora, wskazują, że jednoznaczna 
ocena informatycznych system ów  finansow o-księgowych nie jest ani m ożliwa ani 
prawdopodobnie celowa. Ponadto w yrw anie system ów finansowo-księgowych z 
kontekstu innych system ów, z którymi w spółpracują w ram ach systemu zintegrowanego 
zarządzania niewątpliwie przyczynia się do ich relatyw nie gorszego funkcjonowania. 
Wyboru w pełni obiektyw nego a jednocześnie optym alnego pod każdym  w zględem  nie 
umożliwiają ani zdrow orozsądkowe rozw iązania podyktow ane praktyka gospodarczą ani 
wysublimowane m odele m atem atyczne. Dlatego oceniając inform atyczne systemy 
finansowo-księgowe przeprow adza się analizę dla określonych klas kryteriów. 
Rozwiązania optym alne w każdej klasie są w zasadzie w pełni autonom iczne i przez ich 
proste zsumowanie nie może zostać osiągnięte optym alne (globalne) rozwiązanie 
problemu. A w każdej z klas kryteriów , rozpatrywanych bardzo szczegółowo, można 
wyróżnić od kilkudziesięciu do kilkuset kryteriów  oceny. Kryteria te de facto pomimo

Chmielarz W., Przesłanki wyboru systemu informatycznego w strategii rozwoju banku, ( w :) Zastosowania 
rozwiązań infonnatycznych w bankowości pod red. A. Gospodarowicza, W ydawnictwa Naukowe Akademii 
■ onomiczncj we Wrocławiu. W rocław 2000. str. 55 -  65: Chmielarz W., Zasady i metody wyboru systemów 

'"forma tycznych w strategii zarządzania finansowego firmy, ( w :) „INFRA 2000 - Rachunkowość i zarządzanie 
'"ansami w środowisku informatycznym '' pod red. I. Dzicdziczaka, Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie 
siegowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Szczecinie, Kołobrzeg 2000, str. 73 -  82.
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deklaratywnej autonom iczności bardzo często się zazębiają. M ało tego -  w  obszarze ich 
wzajem nego oddziaływ ania i zależności m ogą się znajdować rozw iązania najbardziej 
zadow alające przyszłego użytkownika.

Przykładowo, rozpatrywane w ocenie klasy m ogą przyjąć postać następującą:

• O zakres w ym agań użytkownika wobec systemu,

• C - uwarunkowania i ograniczenia finansowe,

• E - potrzeby operacyjne i strategiczne danej firmy,

• N - w ykorzystyw ane technologie i wym ogi polityki bezpieczeństw a firmy,

• A -. specyficzne ograniczenia organizacyjne, prawne i kulturowe.

Rys. 1
W zajem ne zależności klas kryteriów  oceny system ów  inform atycznych

Źródło: opracowanie własne

Z dotychczasow ych rozważań wyłania się niem al konieczność opracowania ogólnej 
m etodologii porównania i oceny system ów inform atycznych m ożliw ych do wykorzystania 
w trakcie inform atyzacji organizacji. Jej cechy szczególne, które powinny byc 
uwzględnione w konstruow aniu modelu to niewątpliwie:

• daleko posunięta w ieloaspeklowość, co zdecydow anie utrudnia stworzenie 
m odelu m atem atycznego całego zagadnienia,
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• silna zależność od wielkości przedsiębiorstwa, w przedsiębiorstwach m ałych nie 
są wykorzystyw ane pewne funkcje analizow anych systemów,

• sw oista hierarchizacja, ponieważ decyzje podjęte na szczeblu nadrzędnym  będą 
w pływały na podejm owane wybory na szczeblach podporządkowanych,

• względna autonom izacja poszczególnych grup kryteriów, do momentu 
podejm ow ania ostatecznej decyzji o kom puteryzacji firmy,

• ujęcia czasu w trakcie przeliczania kryteriów  wartościowych,

• konieczność sprow adzenia do porównywalności kryteriów  wyrażonych
pieniężnie w sposób punktowy, lub kryteriów ilościowych w wartościowe,

• możliwość w łączenia do m odelu mechanizm u preferencji przyszłych
użytkowników,

• m ożliwość w ykorzystania sposobu wzięcia pod uwagę stopnia podejm owanego 
ryzyka.

Wyniki prezentow ane w ostatecznej postaci w skali punktowej m ogą być
porównywane w postaci bezwzględnej lub standaryzowanej (tak by zaw ierały się w 
przedziale od (0,1) w zależności od przyjętej metodologii ujmowanej w m odelu oceny).

W niektórych opracow aniach2 proponowane jest nadanie przez zainteresow aną 
organizację poszczególnym  kryteriom  wag odzw ierciedlających preferencje do nich ze 
strony danej organizacji w porównaniu z innymi kryteriami tego sam ego poziomu. Ocena 
kryterium jest w tedy średnią w ażoną ocen podkryteriów.

Biorąc pod uw agę pow yższe uwagi m ożna powiedzieć, że model będzie złożeniem 
sumy ważonej kryteriów  na poszczególnych poziomach. W ybór będzie dokonywany 
poprzez porównanie sumy punktów  uzyskanej w szacunkach oceny poszczególnych 
kryteriów.

Jeżeli zaś oceny punktowe poszczególnych kryteriów  potraktujem y jako  swoiste 
ograniczenia branych pod uw agę system ów, to m ożna rów nież narzucić na istniejące 
elementy oceny kryterium  optym alizacji uwzględniające np. preferencje użytkowników, 
maksymalizację kryteriów  funkcjonalności, m inim alizację kosztów  lub w zięcie pod 
uwagę mieszanki kryteriów  i w yznaczenie rozw iązania Pareto-optym alnego. Tym czasem  
w rzeczywistości bierze się pod uw agę przeważnie wyniki odpowiedzi na zapytanie 
ofertowe podzielone na następujące grupy kryteriów:

• funkcjonalne (finanse i księgowość, kadry i place, książka przychodów i 
rozchodów, faktury, ew idencja kosztów, elem enty rachunkowości zarządczej 
itp.),

• funkcji wejścia/w yjścia (edycja pełnoekranowa, łatw ość operowania danymi, 
porządkowany i logiczny system menu, czytelność raportów itp.),

Chimiak J-. G. Holowiński, K.. Małecki. T. Roszak, M etodyka porównania systemów  (w: ) Zastosowanie 
rozwiązań informatycznych w bankowości, pod red. A. Gospodarowicza, Wydawnictwa Akademii 
ekonomicznej wc W rocławiu. W rocław 1997, str. 26-34.
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• edukacji i pom ocy (pomoc kontekstowa i podręcznikowa, pom oc w sytuacjach 
alertow ych, wersja edukacyjna oprogram ow ania itp.),

• kryteria baz danych (rodzaj baz danych, adm inistracja użytkownikam i baz 
danych, im port/eksport danych, archiw izacja itp.,

• inform atyczne (platform a system owa, szybkość działania programu,
w ielodostęp, w iarygodność itp.),

•  finansowe (koszty prac wdrożeniow ych, instalacji oprogram ow ania, zakupu 
sprzętu itp.),

• organizacyjne (czas w drożenia, pom oc przed i pow drożeniow a, pozycja 
dostawcy itp.).

2. Postać form alna modelu

Prezentowany model zakłada określoną strukturę poziom ą i pionową. W strukturze 
hierarchicznej w yróżnia się następujące poziomy modelowe:

• m etawskaźniki,

• grupy wskaźników,

• w skaźniki szczegółowe.

Struktura poziom a je st typow ą strukturą m odułów funkcjonalnych: systemu 
finansow o-księgowego, system u kadrowo-ptacowego, system u m agazynowego, systemu 
sprzedaży itp. H ierarchiczny model m ożna rozpatryw ać w dw óch i kierunkach: poziomu 
istotności i poziom u szczegółowości. Przy ocenie lub wyborze rozpatrujem y kryteria od 
najbardziej istotnych do najmniej istotnych (niektóre z nich w ystępujące w takim samym 
natężeniu we wszystkich system ach m ożna w ręcz pom ijać). W zależności od potrzeb 
użytkownika m ożna ustalić inną kolejność kryteriów  ze względu na poziom  istotności. 
Drugim kierunkiem  rozpatryw ania kryteriów  je st stopień szczegółow ości. M oże on być 
również dostosowany do indywidualnych w ym ogów oceniającego systemu. Zalecane jest 
bardziej szczegółow e rozpatryw anie najistotniejszych kryteriów  i stopniowe zmniejszanie 
poziomu szczegółow ości w raz ze spadkiem  poziomu istotności. Z drugiej strony tego 
rodzaju operację m ożna przeprowadzić rów nież pośrednio poprzez nadanie wag 
preferencyjnych (w tym  też np. zerowych) poszczególnym  kryteriom  lub grupom 
kryteriów.

W e wszelkich system ach zintegrowanych efekt działania całego system u nie jest 
prostą sum ą funkcji podsystem ów  -  w ystępuje swoisty efekt w zm acniający korzyści z 
zastosow ania pojedynczych system ów  -  efekt synergii. Ponadto w zależności od 
kontekstu i sytuacji poszczególne m etawskaźniki m ogą być rozbite na mniej lub więcej 
poziom ów  w zależności od w ielkości firm y i potrzeb poznaw czych użytkownika. 
Oczywiście zw iększy to szczegółow ość rozpatrywanego m odelu, ale z kolei zmniejsza 
jego  uniwersalizm.
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Rys.2
H ierarchia pionow a i poziom a system ów  dla w ybranych grup w skaźników  oceny

OCENA
SYSTEMU

Wskaźniki
funkcjonalna

Finans* i ksifęowoić

Etamanty 
rachunkowości zarzędcztj

Wskaźniki 

edukacji i  pomocy

Pomoc kontekstowi 
¡podręcznikowa

Wersja edukacyjna 
oprogramowania

Wskaźniki 
tunkqi wejścia/wyjścia

Edycja pabiortnnowa

Czyleinoid
raportów

Wskaźniki 
baz danych

Rodzaj 

baz danych

Admn ¡litowanie użytkownikami 

bazy danych

Ui)4own«y system. 
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Uythwwcy system; 
(Murowana

Wskaźniki
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Kadry Kacmnczcj
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systemowa

Bezpeczenstwo
systemu

Wskaźniki
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Czas
wdrożenia

Serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny

Koszt prac 

wdrożeniowych

Koszt
szkoleń

Szkota«
uf/tkownków kluczowych

Zródlo: opracowanie w iasne

Ponadto, trudno je st nie indywidualizować podejścia do oceny system ów 
informatycznych, ponieważ każdy użytkownik, analityk czy projektant traktuje system  ze 
swojego punktu w idzenia, na którego ukształtowanie w pływ ają niewątpliwie intuicja 
badawcza, dotychczasowe dośw iadczenia, własne podejście do postrzegania każdego 
problemu czy nagrom adzona wiedza.

Postać ogólna m odelu

n ni

i=i j=\

gdzie:

W,,,,- wskaźnik ogólny oceny system u inform atycznego,

*ij -  wskaźnik j-ty , i-tego poziom u spośród n poziom ów rozpatrywanych, 

1 -  l...n -  ilość poziom ów  w skaźników  oceny,

J -  l...m -  ilość w skaźników  na i-tym poziomie.
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Z m odelu tak sform ułow anego wynika, że sum a w skaźników  na danym  poziom ie daje 
wartość wskaźnika na następnym  poziom ie szczegółowości:

v  (2 -)
* I + . =  Ł  

j =i
gdzie:

x ¡ -o c e n a  kryterium  na i-tym poziomie szczegółowości, z m kryteriów , 

xi+i -  ocena kryterium  na następnym  (i+1) poziom ie hierarchii.

Jednakże, jak  wcześniej zauważono m oże się zdarzyć, że sum a wskaźników na 
danym poziom ie, czy też sum a w skaźników na poziom ie następnym , m oże być większa 
niż to wynika z prostego sum owania (np. dodatkowe efekty zw iązane z wykorzystaniem 
system u zintegrowanego):

X M  (30
7=1

Dodatkowe efekty, w ynikające z zam ierzonej synergii powstałej poprzez 
w spółdziałanie system u finansowo-księgowego z innymi system am i w ramach 
zintegrow anego system u całej firm y m ożna więc ująć jako dodatkowy element 
równow ażący obie strony równania:

m

•*i+i = 2 X + Ą -  <4.)
7=1

gdzie: Ą- - szacunkowy wskaźnik dodatkowych efektów  wynikających ze

w spółdziałania system ów w ram ach system u zintegrowanego.

M odel standaryzow any

Z drugiej strony trzeba w ziąć pod uwagę, że proste, ilościowe zestaw ienie kryteriów 
szczegółow ych też może zaburzyć naszą ocenę jakości systemu. Jeżeli system  będzie się 
np. odnosił do dużych firm, to ilość kryteriów  funkcjonalnych m oże wielokrotnie 
przekroczyć ilość pozostałych kryteriów. Aby uniknąć znaczącego wpływu kryterium 
funkcjonalnych na ocenę końcow ą m ożna w grupach poszczególnych w skaźników (lub na 
poziom ie m etaw skaźników ) standaryzow ać oceny (tzn. przyjąć, że na poziomie 
następnym  m ają być równe jedności. Korzystając ze wzoru (2.) m ożna napisać:

174



(5.)

Model w spółczynników  pre ferencji

Ponadto, dla użytkownika nie w szystkie z rozpatrywanych kryteriów  (w zależności 
np. od wielkości firmy lub jego  własnych, prywatnych preferencji wynikających z 
uprzedniej pracy przy pom ocy system u o określonych atrybutach, m uszą się jaw ić jako 
równoważne. Użytkownik m oże do niektórych z nich przyw iązyw ać m niejszą lub w iększą 
wagę w zależności od tego, jak  dana cecha odpow iada jego  koncepcji systemu. M ożna to 
zjawisko (bazując na w zorze (2.)) próbować ująć przy pom ocy nadania np. 
poszczególnym grupom  kryteriów  wag preferencji:

rodzajowi kryterium, na i-tym poziom ic hierarchii ocen.

Model współczynników ryzyka realizacji a trybutów  system u inform atycznego

Należy zdawać sobie spraw ę rów nież z tego, że z faktu posiadania przez system 
informatyczny pewnej cechy, która użytkownikowi wydaje się przydatna nie wynika 
wcale, że będzie ona działała prawidłow o, nie nastąpią kłopoty z prawidłowym  jej 
wdrożeniem, czy że będzie w łaściw ie użytkowana. Każde działanie innowacyjne, w tym 
również, a może przede w szystkim , polegające na implementacji systemu 
inlormatycznego obciążone jest znacznym  ryzykiem . W zw iązku z tym model oceny 
powinien zawierać m ożliw ości uwzględnienia ryzyka. Można to odzwierciedlić na 
przykład przydając ocenom  zbiorczym  dowolną, losowo w ybraną liczbę należącą do 
zamkniętego przedziału <0.1> lub, co wydaje się rozsądniejsze, nadając poszczególnym  
cechom szczegółowym, w yróżnionego poziom u hierarchii ocen.

(6 .)

gdzie:

w spółczynnik preferencji nadawany przez użytkownika j-tem u

* /+1 -  ( f i ) ,* . ,  +  c o 2X j2 +  . . .  +  co m x im ) (7.)

gdzie:
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(Oj -  w spółczynnik ryzyka realizacji przedsięw zięcia inform atycznego nadawany 

przez użytkownika j-tem u rodzajowi kryterium , na i-tym poziom ie hierarchii ocen.

Szczegółowy, złożony model oceny

Reasum ując wszystkie dotychczasow e rozw ażania o kom plikacjach związanych z 
zastosow aniem  m odelu bazow ego (1.) m ożem y skonstruow ać złożony model 
uw zględniający wszystkie dodatkowe czynniki opisane powyżej.

n

W og —  ^  ( { D \ C C j X (1 +  0 ) 2 CC2 X i2  ••• ® n f ó m X wi ^7 )  (8.)
i=l

Zastosow anie drzewiastej struktury modelu oceny inform atycznych systemów 
finansow o-księgowych um ożliw ia jego  elastyczną rozbudow ę zarówno w pionie, jak i w 
poziomic.

D rugą odrębną, ale niemniej istotną kw estią jest sprawa oceny poszczególnych 
kryteriów  ocen. Sprow adzenie do porównyw alności, ocen ilościowych i jakościowych 
może się odbyw ać dwom a zróżnicow anym i, chociaż podobnym i drogam i. Pierwsza z nich 
polega na sprow adzeniu kryteriów  do oceny punktowej. Istn ieją tu różne skale ocen 
począw szy od oceny z przedziału (0, 1), a skończyw szy na skali 20 lub nawet 100 
punktowej. Im bardziej rozległa skala ocen tym teoretycznie w iększa dokładność oceny. 
Zbyt szczegółow e przyporządkowanie do tej skali może jednak  w tej sytuacji być 
odstręczające dla użytkownika, przyjm uje się więc na ogól skalę oznaczającą:

• „0” -  kiedy cecha nie w ystępuje w ogóle, albo jest w ysoce niewystarczająca,

• „0.5” - gdy w ym agania danej cechy są spełnione połowicznie,

• „ 1” - gdy dana cecha jest całkowicie spełniona.

Czasem zdarza się, że jeden z system ów je st ewidentnie lepszy i zrównanie go z 
innym byłoby krzywdzące. Dlatego, aby zróżnicow ać oprogram ow anie względem siebie, 
w prow adzone zostały m odyfikacje oceny o 0,25 punktu. Pojaw iają się rów nież sytuacje, 
w których jedno z rozw iązań otrzym uje więcej niż „1” punkt. Przypadek taki ma miejsce, 
gdy badany system  w ykracza poza standardow ą realizację wybranej cechy.

Zaproponow any sposób jest bardzo wygodny, poniew aż pozw ala na porównanie cech 
m ających zupełnie inny charakter. Ponadto, dzięki wprow adzeniu sytem u wag, każde 
przedsiębiorstwo m oże zdecydować, które elem enty są dla niego najważniejsze, a które 
nie są  istotne. Dodatkowo, wyniki osiągnięte w ramach każdej grupy są n o rm a lizo w a n e , 

czyli dzielone przez m aksym alną m ożliw ą do zdobycia liczbę punktów. Dzięki temu 
rezultaty, uzyskane w poszczególnych kategoriach, nie zależą od ich liczebności i jnozna 
je  ze sobą porównać bez zafałszow ania oceny.

M ożna też przydać cechom  ilościowym oceny w artościow e w yrażone w postaci 
um ow nego lub rzeczyw istego pieniądza. Problem, który tu się pojawia, to zderzenie
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realnych kategorii kosztowych (we w skaźnikach finansowych) oraz wycenianych 
(szacowanych, estym ow anych, ocenianych przez ekspertów) wartości innych cech. Oceny 
punktowe w odróżnieniu od ocen w artościow ych nie m ają na ogól charakteru ciągłego.

Kryteria oceny system u - ilościowe, funkcjonalne i finansowe - z punktu widzenia 
użytkownika byw ają na ogól sprzeczne. W najbardziej prostym  przypadku w trakcie 
oceny punktowej im system  droższy (czy też jego  elem enty składowe), tym m niejszą 
ocenę punktową uzyskuje. W artościowe ujęcie tego zjawiska pozw ala na zastosowanie 
bardziej wyrafinowanych metod optym alizacji:

t
m a x £  Xij

j =i
(9.)III

min J j x iJ
j —k+1

dla x  >  0

gdzie:

k

y ,  A';/ - suma w skaźników  finansowych, 
H

III
y ,  -V,-, - suma pozostałych wskaźników. 

j=k +1

Takie ujęcie funkcji celu pozwala na obliczenie Pareto-optym alnego punktu 
równowagi pomiędzy wskaźnikam i ekonom icznym i, a pozostałym i. Podejście to można 
skomplikować poprzez zróżnicow anie grup w skaźników i staranny dobór wskaźników 
szczegółowych.

Przedstawione m odele oceny system ów inform atycznych, spełniają większość 
wyspecyfikowanych uprzednio założeń, jednak  dla w iększości użytkowników w ydają się, 
co najmniej niezrozumiałe.

Dlatego dla system ów  inform atycznych różnych szczebli stosuje się przeważnie 
jednopoziomowe zestawy wskaźników  oceny (z tego sam ego poziomu) różniące się 
typologią w zależności od specyfiki danego systemu. Przykładow ą procedurę dla takiego 
Przypadku przedstawiono w następnej części artykułu.

Zastosowanie modelu oceny dla wybranych systemów

W tej części artykułu przedstaw iono szczegółow ą ocenę poszczególnych cech 
Pompowanych w niezależne kategorie. Badaniom  poddano pięć wyselekcjonowanych
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system ów w spom agających zarządzanie m ałym  i średnim  przedsiębiorstwem , opartych o 
m oduł finansowo-księgowy. Zasadniczym  kryterium  wyboru była liczba sprzedanych 
licencji oraz dostępność szczegółowych informacji o system ie. Dodatkowym  atutem stał 
się porównyw alny zakres funkcjonalności pakietów. Nie była brana pod uwagę oferta 
firm produkujących wyłącznie księgę przychodów  i rozchodów, a system ów  opartych o 
pełną rachunkowość. W szelkie rozw ażania dotyczą w yłącznie gotow ych aplikacji, 
dostępnych na rynku. O drzucono również m ożliwość sam odzielnego tw orzenia systemu 
inform atycznego od początku. M ałe lub średnie przedsiębiorstwo na ogół w chwili 
obecnego zastoju gospodarczego nie dysponuje wystarczającym i zasobam i na stworzenie 
odrębnego systemu. Podobnie, nie je s t rozw ażana m ożliwość przygotow ania systemu 
dedykow anego przez firm ę zewnętrzną.

Po pierwsze, w m ałym  i średnim  przedsiębiorstw ie, obszar funkcjonalności jest 
zwykle pokryty przez standardow e aplikacje. Po drugie, koszt takiego systemu byłby 
znacznie wyższy. Po trzecie -  nie sposób w  takim  system ie w yodrębnić sam ego systemu 
f-k z całego pakietu -  rozważano więc całe pakiety, a nie tylko ich m oduły księgowe, czy 
m oduły zw iązane z całą sferą rachunkowości.

Po czw arte, założono, że w firm ie nie ma jeszcze żadnego system u informatycznego i 
nie będą w ykorzystyw ane istniejące kom ponenty, istniejącego systemu. Zaprezentowane 
zestaw ienie nie uwzględnia także specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa. Z tego powodu 
w szystkie cechy system ów są  traktowane jako  potencjalnie znaczące. N ie ma jed n ak  do 
końca pew ności, czy będą one przydatne. M oże to spow odow ać błąd w ocenie systemów, 
poniew aż niektóre z nich m ogą otrzym ać dużą liczbę punktów  za funkcje, które nie będą 
w niej używane. Przedstawiona poniżej analiza ma za zadanie raczej uświadomić 
aspekty, na które należy zwrócić uwagę podczas procesu oceny, niż wskazać 
bezw zględnie najlepszy system . Przypisanie poszczególnym  cechom  innych wag, może 
zupełnie odw rócić kolejność w rankingu, na co wskazyw ano ju ż  w poprzednich pracach.

Kryteria fu n k c jo n a ln e

Poniższe zestaw ienie ocenia stopień pokrycia obszarów  funkcjonalnych przez 
system y różnych producentów. Aby ustrzec się błędnej interpretacji otrzymanych 

wyników, należy pam iętać, że liczba obszarów  funkcjonalnych nie jest tożsama z liczbą 
m odułów. Zw ykle jedna aplikacja realizuje kilka różnych zadań.

A naliza ma charakter uniwersalny i nie jest dopasowana do specyfiki żadnej firm) 
D latego przyjęte zostało założenie, że konieczny je st zakup wszystkich modułów. Punkt) 
są  przyznaw ane za istnienie lub brak określonej funkcji, traktowanej jako  część jednego 
dużego system u. Z lego powodu nie jest uw zględniania ew entualna przewaga, związani 
lepszym rozdzieleniem  funkcji na poszczególne program y, jak  też korzyści wynikające z 
integracji systemu.

N iektóre m oduły są sprzedawane przez tego sam ego producenta w kilku wersjach- 

N ajprostsze z nich m ają zwykle nałożone pewne ograniczenia (np. na 1>CẐ- 
pracowników, środków trwałych itp.), a najbardziej zaaw ansow ane dysponuj1-, 
dodatkowym i opcjami. Takie zróżnicow anie pozw ala m ałym  firm om  na z m n ie j s z e n ie  

nakładów, potrzebnych do realizacji inwestycji (nie m uszą kupować r o z b u d o w a n y c h 1

178



jednocześnie drogich produktów). Ew entualne korzyści zw iązane z wprowadzeniem  
takiego rozróżnienia nie są jed n ak  brane pod uwagę w procesie oceniania.

Tablica I
O cena w edług kryteriów  funkcjonalnych

K ry te ria  fu n k c jo n a ln e Insert DGCS W APRO Allkoin Varico

Finanse i księgowość 1 1 1 1 1
Kadry i place 1 1 1 1 1
Magazyn 1 1 1 1 1
Książka przychodów i rozchodów 1 1 1 1 1
Przelewy 1 1 1 1 1
Kasa 1 1 1 1 1
Faktury 1 1 1 1 1
Ewidencja kosztów użytkowania sam ochodu 1 1 1 1 1
Ewidencja środków trwałych I 1 1 1 1
Elementy rachunkowości zarządczej 1.5 1 0.75 1.25 0.75
Produkcja 1 0 0.25 0 0
Suma 11.5 10 10 10.25 9.75

Źródło: opracowanie w łasne

Elementy rachunkowości zarządczej:
W oprogramowaniu firmy Insert istnieją rozbudowane zestawienia oraz możliwość 

prowadzenia analizy wskaźnikowej. Dostępny jest również narzędzie klasy OLAP (moduł 
..Analityk”). Oprogramowanie WAPRO nic posiada zestawień typowo zarządczych (np. analiza 
wskaźnikowa).W oprogramowaniu Altkomu istnieją rozbudowane zestawienia oraz możliwość 
prowadzenia analizy wskaźnikowej. W systemie Varico brak zestawień typowo zarządczych (np. 
analiza wskaźnikowa).

Produkcja:

W systemie Insert istnieje moduł klasy MRP. W systemie WAPRO wspomaganie produkcji 
ograniczone jest do sprawdzania możliwość realizacji zleceń produkcyjnych, na podstawie stanów 
magazynowych1.

Z danych zawartych w tablicy 1 wynika, że w iększość obszarów funkcjonalnych jest 
" lownym stopniu pokryła przez system y każdego producenta. Różnice pojawiły się tylko 
dla dwóch pozycji:

* Rachunkowość zarządcza - najlepszą ocenę uzyskała firm a „Insert” , ze względu 
na posiadanie w swojej ofercie narzędzia klasy OLAP,

* Produkcja - bezkonkurencyjna w tej kategorii je s t firm a „Insert”, ponieważ jako 
jedyna posiada w swojej ofercie moduł do kom pleksowego zarządzania 
produkcją.

Patrz.. Beldyga C.: Analiza porównawcza system ów informatycznych wspomagających zarządzanie średnim i 
"tatym przedsiębiorstwem. W7. UW. W arszawa. 2002. s. 9 4 . '
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Tablica ta wskazuje, że przy pom inięciu system u wag, zw ycięzcą w tej kategorii jest 
oprogram ow anie firmy „Insert” .

Kryteria fu n kcji wejścia/wyjścia

W trakcie analizy następnych kryteriów  podano tylko w yniki zbiorcze bez 
uzasadnienia przyznanej punktacji. Zestaw ienie przedstaw ia elem enty zw iązane z obsługą 
system u przez końcow ego użytkownika. Św iadczą one o efektyw ności i wygodzie 
interakcji człow ieka z kom puterem .

D odatkow ego w yjaśnienia w ym agają niektóre pozycje w ystępujące w tablicy 2. Przez 
łatwość operow ania danymi rozum iana jest wygoda wprow adzania, usuwania, edycji i 
w yszukiwania inform acji. Natom iast współpraca z urządzeniam i zew nętrznym i oznacza 
możliwość w ym iany inform acji pom iędzy system em , a kasam i fiskalnym i, drukarkami i 
czytnikam i kodów paskowych, rejestratoram i czasu pracy.

Tablica!
K ryteria funkcji w ejścia/w yjścia

K ry te r ia  fu n k cji w ejścia/w yjścia Insert DGCS W A PR O Altkom Varico

Pom oc kontekstow a 0 0.5 1 1 0.75

System  podpow iedzi i bieżących objaśnień 0.75 1.25 0.75 1 1

System ostrzeżeń i kom unikatów 0.75 0.75 0.75 1 1

Edycja pełnoekranow a 1 1 1 1 0.75

Przyjazny interfejs 1 0.75 0.5 0.75 0.75

Łatw ość operow ania danymi 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25

Sprawdzanie popraw ności wprowadzanych 
danych

1 0.5 0.5 1 0.25

U porządkow any i loąiczny system menu 1 ł 0.75 1 0.75

Jednolity system „klawiszy skrótów” 0.75 0 1 0.25 1 _ _ 0 _ _

1Czytelność raportów 0.75 0.75 0.75 0.75
W spółpraca z urządzeniam i zewnętrznym i 1 0.75 1 0.5 0.75

Suma 8.5 7.5 8.25 8.75 7.25

Źródło: opracowanie własne.

Najkorzystniej w powyższej kategorii kształtuje się ocena system u firmy Altkom 
M atrix. W ynika to między innymi z korzystania w yłącznie środow iska Windows (n|e 
istnieją m oduły dla system u DOS), w którym  ułatw ione jest tw orzenie interfejsów 
przyjaznych użytkownikowi.
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Kryteria edukacji i pom ocy

W tablicy 3 zaprezentow ano stroną edukacyjną system u oraz jakość wsparcia 
udzielanego użytkownikowi przez aplikacją. Na podstawie otrzym anych wyników, m ożna 
oszacować, jaka cząść problem ów  bądzie rozw iązyw ana sam odzielnie, a jaka bądzie 
wymagała ewentualnej pom ocy zewnętrznej (adm inistrator, konsultant).

Tablica 3
K ryteria edukacji i pom ocy

K ryteria  ed u k ac ji i pom ocy Insert DGCS WAPRO Altkom Varico

Pomoc kontekstowa i podręcznikow a 0.5 0.75 0.5 1 1
Pomoc w nagłych wypadkach 1 0 1 1.25 1
Wersja edukacyjna oprogram ow ania 1.25 0.5 1 0.5 1
Suma 2.75 1.25 2.5 2.75 3

Źródło: opracowanie własne.

Analizując dane przedstaw ione w tablicy 3 m ożna zauważyć, że osiągnięte wyniki są 
zbliżone do poziomu m aksym alnego. Świadczy to o poważnym  potraktowaniu zagadnień 
edukacji i pomocy przez w iększość producentów . W yjątkiem  jest system firmy DGCS, 
który uzyskał zdecydow anie niższą notę.

Kryteria baz danych

Mechanizmy zarządzania bazam i danych są jednym  z najistotniejszych z czynników 
decydujących o stabilności i szybkości działania system ów oraz o bezpieczeństwie 
przechowywanych danych.

Dodatkowego w yjaśnienia w tablicy 3 w ym agają pozycje: „Zarządzanie m etadanym i” 
■ ..Niezależne narzędzia do zarządzania danym i” . Pierwsza z nich oznacza możliwość 
tworzenia, przechowywania, przetw arzania m etadanych takich jak: struktury danych, 
nlgorytmy obliczeniowe, system y menu itp. Druga dotyczy oprogram owania 
dostarczanego przez innych producentów , pozwalającego na dostąp do danych bez 
pośrednictwa badanej aplikacji. Przykładem  m ogą być narzędzia wykorzystujące 
standardy ODBC, OLE DB, DAO. ADO itp.
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Kryteria baz danych
Tablica 4

K ry te r ia  baz  danych Insert DGCS WAPRO Allkom Varico

Środowisko pracy system u 1 1 0.75 0.5 0.75
Rodzaj wykorzystanej bazy danych 0.5 0.5 0.75 0.5 0.5
Zarządzanie dostępem  do danych 1 0 1 0 0.25
A dm inistrow anie użytkownikam i bazy danych 0 0 0.5 0 0.25
Eksport danych 0.25 0 0.5 0.5 0.5
Import danych 0.25 0 0.5 0.25 0.25
A rchiw izacja 0.5 0.5 0.75 0.5 0.5
Zarządzanie metadanymi 0.5 0.5 1.25 1 0.5
N iezależne narzędzia do zarządzania danymi 1 I 1 1 1

Suma 5 3.5 7 4.25 4.5

Źródło: opracow anie własne.

Powyższe wyniki w ykazują przew agą system u oferowanego przez firm ą WAPRO. 
głów nie ze w zględu na zastosow anie, jako  serwera bazy danych, oprogramowania MS 
SQL. Pozostałe aplikacje w ykorzystują prostsze, a co za tym idzie, mniej efektywne 
rozwiązania. W arto jednak zauważyć, że żaden z producentów  nie zdecydował się na 
opracowanie i prom ow anie w łasnego standardu przechow yw ania danych. Dzięki temu, 
bazą można zarządzać przy pom ocy pow szechnie dostępnych narządzi.

Kryteria fu n kcji informatycznych

Ocena program ów od strony technicznej je s t szczególnie istotna dla administratorowi 
inform atyków , m ających w przyszłości opiekować sią systemem. N a tej podstawie można 
oszacować jak  uciążliwe w utrzym aniu będą prezentow ane aplikacje. W tablicy 5, przez 
„przenośność system u” rozum iana jest m ożliwość w ykorzystania aplikacji i danych na 
innych platform ach system owych (np. Linux).
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Kryteria funkcji informatycznych
Tablica 5

K ryteria  fu n k cji in fo rm atycznych Insert DGCS W A P R O Altkom Varico

Platforma systemowa 0.75 0.75 0.5 0.25 0.5
Platforma sprzętowa 1 0.5 1 0.25 0.75
Współpraca modułami system u i innymi 
aplikacjami

1 0.25 0.75 0.5 0.25

Wspomaganie prac adm inistracyjnych 0 0 0.25 0 0
Archiwizacja 0.75 0.5 0.75 0.5 0.5
Szybkość działania program u 1 1 1.25 0.75 1

Bezpieczeństwo systemu 1 0.25 0.75 0.5 0.25
Przenośność systemu (np. inne platform y 
systemowe)

0 0 0 0 I

Wiarygodność system u 1 1 0.75 1 1

Konfigurowalność system u 1 0.25 1.25 1.25 0.5
Możliwość pracy wielu użytkowników  w 
sieci

1.25 0.75 1 0.75 1

Suma 8.75 5.25 8.25 5.75 6.75

Źródło: opracowanie w łasne.

W powyższym zestaw ieniu najlepiej zaprezentow ały się pakiety firm „Insert” oraz 
■AVA-PRO”. Wyniki, osiągnięte przez w yróżnionych producentów, św iadczą o ich 
systematycznym i przem yślanym  podejściu do procesu tworzenia oprogram owania oraz o 
dopracowaniu szczegółów aplikacji.

Kryteria fin a n s o w e

W tablicy 6 zaw arte są inform acje o kosztach ponoszonych przez przedsiębiorstwo w 
trakcie uruchamiania i utrzym ywania w ybranego systemu. Uwzględnione zostały nie 
l>lko ceny poszczególnych m odułów, ale rów nież wydatki innych typów. Czasem zdarza 
st?» szczególnie w małych firm ach, że pod uw agę brane są wyłącznie opłaty licencyjne. 
Jednak, wbrew pozorom, ich udział w całkow itych kosztach inwestycji jest niewielki, 

ominięcie pozostałych rodzajów  w ydatków  prowadzi zwykle do podjęcia błędnej 
decyzji.
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Kryteria finansowe
Tablica 6

K ry te r ia  finansow e Insert DGCS WAPRO Allkom Varico

Koszt prac w drożeniowych 0.25 0.25 1 0.75 0.5
Koszt instalacji oprogram ow ania 0.25 0.25 0.75 1 1.25
Koszt zakupu sprzętu 0.75 0.5 1 0.5 0.75
Koszt serwisu 0.75 0.75 1 1 1
Koszt szkoleń 0.5 0 1 0.75 0.75
Koszt licencji 0.75 1 1 0.5 1
Koszt uaktualnień 0.5 0.75 1 0.75 1
Koszt rozbudowy 1 0.5 1 0.5 1
Koszt zm ian w konfiguracji 1 1 0.5 0.5 1
Koszt utrzym ania system u 1 0.75 1 1 1
Koszt zakłócenia procesów  biznesowych 0 0 0 0 0

Suma 6.75 5.75 9.25 7.25 9.25

Źródło: opracowanie własne.

W pow yższym  zestaw ieniu najkorzystniej zaprezentow ały się systemy firm 
„W A -PR O ” i „V arico” . W prawdzie w żadnej kategorii nie dało się zauważyć ich 
znaczącej wyższości, ale utrzym anie niewielkiej przewagi w przypadku większości : 
badanych cech pozw oliło na zajęcie pierw szego miejsca.

Na szczególną uwagę zasługuje pakiet firm y DGCS, który pom im o najtańszych 
licencji otrzym ał najniższą ocenę. Spowodowane to zostało zaniedbaniem  przez 
producenta pozostałych aspektów  generujących koszty. Przew aga cenowa nie była tak j 
duża, żeby zrekom pensow ać słabe wyniki osiągnięte w pozostałych kategoriach.

N iektórzy producenci otrzym ali niższe noty w kategorii „Koszt prac 
wdrożeniowych”, poniew aż nie św iadczą oni bezpośrednio usług wdrożeniowych. 
Przyjęte zostało założenie, że realizacja inwestycji w yłącznie w łasnym i siłam i klienta jest 
mało efektyw na i zdecydow anie droższa (potrzeba więcej czasu, szkoleń, pojawia się 
więcej błędów). W prawdzie niektórzy dostawcy oferują usługi w drożeniowe poprzez 
firmy partnerskie, ale wówczas trudno je st kontrolować jakość prac.

Producenci, którzy nie wyspecyfikowali m inim alnych w ym agań sprzętowych, 

otrzym ali w tej kategorii n iższą ocenę. Istnieje bowiem niebezpieczeństw o, że klient kupi 
urządzenia, na których nie uda się uruchom ić badanego oprogram owania. Wówczas 

konieczny będzie ponowny zakup komputerów. Podobnie jest w przypadku firm nie 
podających cen usług. N ie otrzym ują one maksym alnej noty, poniew aż koszt może byc 

wyższy niż u konkurencji.
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Kryteria organ izacyjne

W tablicy 7 przedstawiono dodatkowe aspekty, które trzeba uwzględnić podczas 
wprowadzania system u do organizacji. W ym ienione elementy dotyczą zarówno wnętrza, 
jak i otoczenia przedsiębiorstwa.

Tablica 7
K ryteria organizacyjne

Kryteria organizacyjne Insert DGCS WAPRO Altkom Varico

Wysokość środków potrzebnych do 
wdrożenia

0.5 0.75 1 0.75 1

Czas wdrożenia 1 1 0.5 0.5 1
Pozycja dostawcy na rynku 1 0.75 0.75 0.5 0.25
Wiarygodność dostawcy 1 0.75 1 1.25 0.5
Dokumentacja techniczna 
oprogramowania

1 0.75 0.75 1 0.5

Metodologia wdrażania systemu 0 0 0 0 0.5
Pomoc dostawcy przed i po wdrożeniu 0.5 0.25 0.75 1 1.25
Elastyczność system u 1 0.75 1.25 1.25 0.75

Uniwersalność system u 1 1 1 1 1
Niezawodność system u 1 0 0.5 0 0.5
Możliwość sam odzielnego rozwoju 
oprogramowania

0.5 0.5 1 1 0.5

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 1 1 1 1 1
Organizacja szkoleń 0.25 0 1.25 1 0.75

Suma 9.75 7.5 10.75 10.25 9.5

Żródlo: opracowanie własne.

Z tablicy 7 wynika, że najlepsze wyniki uzyskały systemy firm „W A -PRO ’ i 
..Altkom Matrix” . Zastanawiający jest jednak  fakt, że żaden z producentów  nie opracował 
dotychczas metodyki w prow adzania swoich system ów do organizacji. Stworzenie 
odpowiedniego standardu, uniezależniłoby jakość wdrożenia od indywidualnych cech 
pracowników i gw arantował stały poziom usług. W szystkie prezentowane system y mają 
uniwersalny charakter i dają się wykorzystać przy prowadzeniu każdym rodzaju 
działalności gospodarczej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, 
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). Także profil przedsiębiorstwa może 
być dowolny (produkcja, usługi, handel), chociaż używana term inologia sugeruje, że 
docelową grupą klientów  są  firm y handlowe (w większości m odułów np. m agazynowym , 
zwykle używane je st pojęcie „towar” a nie „m ateriał”). W przypadku serwisu 
gwarancyjnego i pogw arancyjnego, wszyscy producenci oferują podobne udogodnienia i 
usll|gi, co wydaje się być ogólnie przyjętym  standardem  rynkowym.
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Łączna ocena

Na podstaw ie cząstkow ych rezultatów, przedstaw ionych we wcześniejszych 
rozdziałach, wyznaczona została łączna ocena dla poszczególnych system ów. Warto 
jednak zaznaczyć, że nie je s t to ostateczny i niepodważalny wynik. W każdym 
przedsiębiorstw ie inne cechy m ogą okazać się najważniejsze. Dlatego w tablicach 8 i 9 
przedstawiono zarówno łączne znorm alizowane oceny, jak  i wyniki zm odyfikowane przez 
system wag.

Tablica 8

Podsum ow anie łącznej oceny - sum a prosta w skaźników

Ocena znormalizowana waga Insert DGCS W A PRO Altkom Varico

Kryteria funkcjonalne 1 1.05 0.91 0.91 0.93 0.89
Kryteria baz danych 1 0.56 0.39 0.78 0.47 0.5
Kryteria funkcji wejścia /  wyjścia 1 0.77 0 . 6 8 0.75 0 . 8 0 . 6 6

Kryteria edukacji i pomocy 1 0.92 0.42 0.83 0.92 1

Kryteria funkcji inform atycznych 1 0 . 8 0.48 0.75 0.52 0.61
Kryteria finansow e i 0.61 0.52 0.84 0 . 6 6 0.84
Kryteria organizacyjne 1 0.75 0.58 0.83 0.79 0.73

Suma prosta 5.46 3.98 5.69 5.09 5.23

Suma ważona 5.46 3.98 5.69 5.09 5.23

Źródło: opracowanie własne.

Prosta sum a (w szystkie wagi są równe 1) osiągniętych w yników  cząstkowych 
wskazuje, że najlepszym  produktem  jest pakiet firm y „W A -PR O ” . Jest jednak mało 
prawdopodobne, żeby w szystkie kryteria były tak samo istotne w każdym 
przedsiębiorstw ie Z tego powodu, rozw ażone zostały dwa inne system y wag. Jeden z nich 
odpowiada warunkom  funkcjonowania malej firmy o ustalonej pozycji rynkowej i 
stabilnej sytuacji gospodarczej. W takim przypadku najważniejsze są  kryteria finansowe, 
organizacyjne, funkcji wejścia/w yjścia oraz edukacji i pomocy. K ryteria funkcjonalne są 
zwykle spełnione, poniew aż firma jest mała i zakres działalności je s t raczej wąski. 
Kryteria baz danych i funkcji inform atycznych m ają niewielkie znaczenie, ponieważ 
niewielu użytkowników  korzysta jednocześnie z aplikacji i zw ykle w ystarcza jeden admi
nistrator do utrzym ania całego systemu. Przypadek taki jest przedstaw iony w tablicy 9.

186



Podsum ow anie łącznej oceny dla malej firm y
Tablica 9

O cena zn o rm alizo w an a waga Inseil DGCS WAPRO Altkom Varico

Kryteria funkcjonalne 0.75 1.05 0.91 0.91 0.93 0.89
Kryteria baz danych 0.25 0.56 0.39 0.78 0.47 0.5
Kryteria funkcji wejścia /  wyjścia 1 0.77 0 . 6 8 0.75 0 . 8 0 . 6 6

Kryteria edukacji i pomocy 1 0.92 0.42 0.83 0.92 1

Kryteria funkcji inform atycznych 0.25 0 . 8 0.48 0.75 0.52 0.61
Kryteria finansowe 1.25 0.61 0.52 0.84 0 . 6 6 0.84
Kryteria organizacyjne 1.25 0.75 0.58 0.83 0.79 0.73
Suma prosta 5.46 3.98 5.69 5.09 5.23
Suma ważona 4.52 3.38 4.73 4.48 4.57

Źródło: opracowanie w łasne.

Przy zaproponowanym  system ie wag ponownie najlepszy okazał się pakiet firmy 
.,WA-PRO” . Jednak jego  przewaga nad konkurentam i nieznacznie zm alała. Zm ieniła się 
również kolejność w rankingu. Na drugiej pozycji znalazł się system firmy „V arico”.

Drugi rozważany system wag, odpow iada sytuacji dynam icznie rozwijającej się firmy 
średniej wielkości. W ówczas kryteria finansowe i organizacyjne nie są najważniejsze, 
ponieważ zwykle przedsiębiorstw o dysponuje odpowiednim i zasobam i. N atom iast dużego 
znaczenia nabierają kryteria funkcjonalne, ponieważ trzeba obsłużyć nowe obszary 
działalności. Bardziej istotne stają się również kryteria baz danych i funkcji 
informatycznych (system zaczyna być coraz intensywniej wykorzystywany przez 
użytkowników). K ryteria funkcji wejścia/w yjścia oraz edukacji i pomocy są nadal tak 
samo ważne. Zaprezentowany scenariusz przedstaw iono w tablicy 10.

Tablica 10
Podsum ow anie łącznej oceny dla średnich firm

Ocena zno rm alizow ana waga Insert DGCS WAPRO Altkom Varico

kryteria funkcjonalne 1.25 1.05 0.91 0.91 0.93 0.89
Kryteria baz danych 0.75 0.56 0.39 0.78 0.47 0.5
Kryteria funkcji wejścia / wyjścia 1 0.77 0 . 6 8 0.75 0 . 8 0 . 6 6

Kryteria edukacji i pomocy 1 0.92 0.42 0.83 0.92 1j. . ----- 77^— f----------------------
r.vtena runkcii inform atycznych 0.75 0 . 8 0.48 0.75 0.52 0.61

Kryteria finansowe 0.75 0.61 0.52 0.84 0 . 6 6 0.84
Kryteria organizacyjne 0.75 0.75 0.58 0.83 0.79 0.73
Suma prosta 5.46 3.98 5.69 5.09 5.23
Suma ważona 5.04 3.72 5.12 4.71 4.78

Źródło: opracowanie w łasne.
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Otrzym ane wyniki ponow nie wskazują, że najlepszym  system em  je s t pakiet firmy 
„W A -PRO ” , chociaż jego przewaga je st ju ż  niewielka. Przy planowanym  przekształceniu 
firmy w duże przedsiębiorstwo (kryteria funkcjonalne nabierają  jeszcze większego 
znaczenia), należałoby zastanow ić się nad wyborem  oprogram ow ania firmy „Insert”.

Na podstaw ie przedstaw ionych scenariuszy, najlepszym  dla małego i średniego 
przedsiębiorstwa, jest pakiet firmy „W A -PRO ” . Jednak zaprezentow ane powyżej wyniki 
nie przesądzają o wyborze oprogram owania. W każdym przedsiębiorstw ie mogą być 
zupełnie inaczej ustalone priorytety i inny system może otrzym ać m aksym alną notę 
Przykładem  m ogą być bardzo małe podm ioty gospodarcze (często jednoosobowe), w 
których jedynym  kryterium  je st cena licencji. Jest to dosyć powszechne podejście w 
naszym  kraju o czym świadczy popularność aplikacji firmy DGCS (49000 sprzedanych 
licencji). W prawdzie są one tanie, ale oceny uzyskane w  pozostałych kategoriach są 
niskie. Zakup takiego rozw iązania jest opłacalny tylko w krótkiej perspektywie. Na 
początku koszty są niewielkie, ale szybko rosną w późniejszych okresach. Takie 
krótkowzroczne podejście utrudni ewentualny rozwój przedsiębiorstwa.

W n io sk i

W artykule przedstaw iono i oceniono w yróżnione cechy charakterystyczne badanych 
system ów. Liczba punktów  została przypisana na podstawie subiektywnej opinii autora, 
co należy uw zględnić przy podejm owaniu ostatecznej decyzji. Podstaw ow ym  zadaniem 
zaprezentow anego zestawienia, jest uporządkowanie procesu wyboru oprogramowania.

O dbiega ono, co prawda od zaprezentow anego na początku referatu modelu 
m atem atycznego, ale w ynika to z konieczności przełam ania psychologicznej bariery, jaką 
użytkownicy odczuw ają na widok modelu matem atycznego.

Instytucje, które staną przed podobnym problem em , m ogą w ykorzystać zarówno 
m odel, ja k  i sam algorytm  postępowania -  jak  uczyniono to w pow yższym  przypadku, a 
liczbę punktów  przyznać według w łasnego uznania. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby" 
ten sposób oceniać rów nież innego typu system y -  jak  dowiedziono to w referatach 
przedstaw ianych uprzednio, ale wówczas trzeba zm odyfikować listę badanych cech. 
Zaproponow ane w ostatnim  rozdziale scenariusze również m ożna zm ienić, dopasowując 
system  wag do sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa. W razie potrzeby m ożna procedurą 
postępow ania m odyfikow ać według zaproponowanych modeli zgodnie z życzeniami 
użytkownika, w prow adzając dodatkowe elem enty np. w spółczynnik ryzyka.
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A N A L IZ A  P O R Ó W N A W C Z A  W Y B R A N Y C H  
M E T O D  M O D E L O W A N IA  PRO CESÓ W  B IZ N E S O W Y C H  

I  S Y S T E M Ó W  IN F O R M A T Y C Z N Y C H

W ojciech F liegner 
W io le tta  Pekowska

Streszczenie: istniejąca różnorodność technik m odelow ania biznesu oraz 
analizy i projektow ania system ów inform atycznych powoduje, iż istnieje 
potrzeba ich integracji, która um ożliw iałaby dokum entację procesów 
biznesowych i jednocześnie stanow iłaby źródło w ym agań funkcjonalnych dla 
tworzonych system ów  inform atycznych. W  niniejszym artykule zawarto 
porównanie użyteczności w ybranych metod m odelowania biznesu -  L ynx  i 
Catalyst z m ożliw ościam i, jak ie  w lej dziedzinie stwarza notacja U ML.

1. Potrzeba integracji metod modelowania procesów biznesowych i analizy 
systemu informatycznego

Wypełnienie celów  i zadań staw ianych przed firm ą jest ściśle zw iązane z jakością 
i budową procesów biznesow ych zachodzących w obszarze jej działalności. Pod pojęciem 
procesu rozumie się zbiór działań (czynności) w ykonywanych w celu dostarczenia 
klientowi (zewnętrznem u lub w ew nętrznem u) konkretnej usługi lub produktu. Należy 
podkreślić dynam iczny charakter przebiegu procesu - jego  realizacja je s t rozciągnięta 
w czasie, angażując różnorodne zasoby dostępne w przedsiębiorstwie: ludzi, materiały, 
kapitał itp. Najczęściej jest on inicjowany w wyniku zaistnienia pewnego zdarzenia poza 
systemem (w jego otoczeniu) lub jako  rezultat innych procesów zachodzących w 
systemie.

Zaleca się obecnie, aby m odelow anie biznesu prowadzone było w oparciu o podejście 
procesowe, które pojawiło się w raz z koncepcjam i reorganizacji (ang. reengineering) i 
usprawniania (ang. im provem ent) procesów  biznesowych. Podejście to przejawia się w 
trzech formach: orientacji na procesy, zarządzaniu procesowym oraz w koncepcji 
procesowych struktur organizacyjnych. W każdym przypadku procesy stanow ią 
podstawową jednostkę system atyzującą model biznesu.

Przykładem koncepcji zarządzania odwołującej się do pojęcia procesu biznesowego 
jest kompleksowe zarządzanie jakością  (TQM ). Jednym ze sposobów realizacji głównych 
założeń koncepcji TQM  m oże być w drożenie w organizacji system u zarządzania jakością 
godnego z normami ISO serii 9000. Znalazło tutaj swoje odzwierciedlenie podejście 
procesowe, co szczególnie widać w obow iązującym  obecnie standardzie ISO 9000:2001 - 
zorientowane na jakość produktu podejście produkcyjne dotychczas dom inujące, zostało 
w rum zastąpione orientacją na jakość procesu, gdzie znacznie bardziej kom pleksowo i 
spójnie traktuje przebieg tw orzenia jakości.

Przykładem metodologii odwołującej się do podejścia procesowego, i jednocześnie 
■utegiującej zarządzanie procesam i z metodam i podnoszenia efektyw ności (radykalną i 
e"°lucyjną), jest proponowana przez firm ę BOC koncepcja nazwana paradygmatem



BPM S (Business Process M anagem ent System s - paradigm ). Starano się w niej 
zintegrow ać zarówno zarządzanie strategiczne, jak  i operacyjną realizację procesów oraz 
ich ocenę i próby doskonalenia. Ogólny schem at tego podejścia został przedstawiony na 
rysunku 1.

Rys. 1
O gólny schem at paradygm atu BPM S

Źródło: Internet: http://w w w .boc-eu.com .

Autorzy tej koncepcji traktują je j zastosow anie jako  proces sam w sobie, dzielący się 
na pięć, pokazanych na rysunku 1 podprocesów.

1. Proces podejm ow ania decyzji strategicznych obejm uje ustalenie ogólnej strategu 
firmy, rynków docelowych, oferowanych produktów  i usług oraz sposób 

realizacji tych celów.

2. Proces reengineeringu: głównym  celem je st zbudow anie nowych lub 
optym alizacja dotychczas istniejących procesów  gospodarczych. Jest to złozony 
etap zaw ierający zarów no zbieranie i strukturyzow anie inform acji, jak tez 
m odelow anie i analizowanie procesów  oraz ich projektowanie od nowa lub 
doskonalenie.

3. Proces alokacji zasobów: w drożenie nowego lub zoptym alizow anego (udosko
nalonego) procesu w warunkach rzeczyw istych, co oznacza przydzielenie 
odpow iednich zasobów ludzkich i technicznych. Jest to implementacja procesu 
zarówno w strukturze organizacyjnej jak  i w technologii inform atycznej.

4. Proces realizacji: w ykonyw anie zaim plem entow anych procesów, jeśli to 
w ym agane to ze wsparciem  technologii inform atycznej, np. w piuzypod
system u zarządzania przepływem  pracy.
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5. Proces oceny realizacji: zbieranie informacji na temat w ykonyw ania procesu, co 
pozwala reagować na zm ieniające się warunki i sytuacje krytyczne, zarówno 
poprzez przeprojektow anie sam ych procesów, jak  i przeform ułow anie procesów. 
Ten proces ma w yraźny charakter iteracyjny.

Integracyjny charakter tej koncepcji przejaw ia się tym, że zebrano w niej pięć 
elementów, które dzięki połączeniu m ają znacznie w iększą siłę oddziaływ ania. W 
kontekście doskonalenia procesów  na uw agę zasługują dwa z nich. Proces drugi jest 
zastosowaniem koncepcji reengineeringu, który zależnie od potrzeb i w arunków może 
przyjąć mniej lub bardziej radykalny charakter. Natom iast pętla, ja k ą  definiuje proces 
oceny realizacji jest klasycznym  przykładem  realizacji koncepcji ciągłego doskonalenia.

Także w wielu innych proponowanych obecnie koncepcjach doskonalenia 
efektywności organizacji fundamentem i wspólnym  mianownikiem  jest orientacja 
procesowa. Bez niej zastosow anie w spom nianych koncepcji nie wywoła pożądanych 
zmian zarówno strukturalnych jak  i kulturowych, co w efekcie nie doprowadzi do 
osiągnięcia zam ierzonego celu, jak im  jest popraw a sposobu funkcjonowania, 
przekładająca się na w szystkie pozostałe wyznaczniki kondycji i pozycji 
przedsiębiorstwa. W e wszystkich tych koncepcjach narzędziem  pom agającym  
wprowadzić orientację procesow ą jest m odelowanie procesów, którem u poświęcono 
następną część artykułu.

Budowa system u inform atycznego je st w dużym  stopniu procesem  m odelowania 
różnorodnych aspektów tegoż system u oraz środowiska, w którym będzie on działał. Od 
modelu systemu w ym aga się, aby um ożliw iał przedstaw ienie w ym agań użytkowników, 
procesów zachodzących w system ie, architektury i dynam iki system u oraz elem entów 
środowiska zewnętrznego, które aktywnie w pływ ają na działanie systemu. Kluczowym 
czynnikiem um ożliw iającym  zbudow anie system u inform atycznego wspierającego 
realizację procesów biznesow ych jest jednak prawidłowa identyfikacja i modelowanie 
procesów, przy czym zastosow anie tej samej notacji w modelowaniu biznesu oraz w 
analizie i projektowaniu system ów inform atycznych uprościłoby znacznie proces ich 
tworzenia. Jednolitość notacji ułatw iłaby także m odyfikację tych system ów w ynikającą z 
innowacji pojawiających się w m odelu biznesowym . Tym czasem  obserwowany obecnie 
brak spójności m iędzy m odelow aniem  biznesowym  (m odelowaniem  procesów 
biznesowych) a m etodykam i analizy i projektowania system ów inform atycznych 
mających wspomagać biznes (procesy biznesow e) powoduje, iż istnieje potrzeba 
prowadzenia badań zm ierzających do ich integracji. Powstanie i upowszechnienie się 
języka UML (Unified M odelling Langitagc)[5], będącego częścią metodyki USDP 
(Unified Software D evelopm ent Process) [4], stw arza możliwość takiej integracji.

Przedmiotem niniejszego artykułu je st konfrontacja możliwości modelowania 
procesów biznesowych w oparciu o uniw ersalizm  m etody UML  (oraz główne założenia 
metodyki USDP) z logiką metod ukierunkow anych na m odelow anie biznesu (określić je  
można mianem dedykowanych). Jako reprezentatyw ne dla grupy metod dedykowanych 
wybrane zostały m etody Lynx  [2] i Catalyst [1]. Poprzez odwołanie do dwóch 
wspomnianych metod scharakteryzow ano specyfikę m odelow ania procesów 
biznesowych, następnie porównano język UML  z podejściam i dedykow anym i w 
kontekście sposobu ujęcia procesów  biznesowych.
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2. Ujęcie procesów biznesowych w dedykowanych metodach modelowania 
Lynx i Catalyst

W niniejszej części skupiono się na zagadnieniu m odelow ania procesów biznesowych 
(jako działaniu rozpoczynającym  tworzenie system u inform atycznego, który wspierałby 
zachodzące w przedsiębiorstw ie zm iany) w kontekście dwóch alternatywnych metod 
m odelow ania procesów biznesowych (Lynx i Catalyst).

Stosując metodę Lynx, fazę analizy (rozum ianej jako  proces rozpoznania, 
w yjaśniania, m odelowania, specyfikow ania i dokum entow ania rzeczyw istości lub proble
mu będącego przedm iotem  projektu inform atycznego) m ożna podzielić na dwa etapy:

• analizę biznesową, w trakcie której buduje się model procesów  biznesowych,

• analizę system ow ą, gdzie tworzy się diagram  przypadków  użycia i wyłania się 
w ym agania w odniesieniu do budow anego system u inform atycznego.

W związku z tym, że faza analizy m oże składać się z kilku etapów' można 
w prow adzić dla zobrazow ania przebiegu tej fazy pojęcie cyklu analizy, w którym kolejne 
etapy są zakończone tzw. kam ieniam i m ilowym i (na rysunku 2 zaznaczone jako 
wieloboki).

Rys. 2
Cykl analizy

Z a a k c e p to w a n y
p ro je k t

k o n c e p c y jn y

P ro je k t
k o n c e p c y jn y

Analiza systemowa

Źródło: opracow anie w łasne.
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W ramach metodyki Lynx  rezultaty m odelow ania statycznych i dynam icznych 
aspektów procesów biznesow ych ujm owane są w dwóch typach diagramów:

• diagramach hierarchicznych procesów (ang. Process H ierarchy Diagram),

• diagram ach wątków  procesów  (ang. Process Thread Diagram) [3].

Punktem w yjścia do m odelow ania procesów biznesowych jest model hierarchii 
procesów związanych z analizow anym  obszarem. Diagramy hierarchiczne piocesów 
obrazują powiązania i zależności pom iędzy procesami o charakterze statycznym. W cyklu 
analizy znajdują się one w etapie m odelow an ia procesów  (rys. 2). Przykładowy diagram 
hierarchii został przedstaw iony na rys.3.

Diagram  hierarchii obszaru finansow o-księgow ego

Rys. 3

Kluczowy
proces

biznesowy

Grupa
biznesowa

Podgrupa
biznesowa

Procesy
biznesowe

Źródło: opracowanie w łasne.

Kolejnym etapem analizy biznesowej (zob. rys. 2) jest m odelow anie w ątków  
procesów. W ielowątkowość oznacza, że jeden  proces może być podzielony na w ie e 
podproccsów, czyli wątków. W czasie tw orzenia diagram u wątków procesów wyłam ane 
sa.- na podstawie w-erbalnego opisu przebiegu procesu, elem entarne procesy biznesowe 
jako ogniwa analizowanego procesu oraz dynam iczne zależności w ystępujące pomiędzy
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nimi. E lem entarne procesy są inicjowane przez zdarzenia pochodzenia zewnętrznego 
(środow isko) lub wew nętrznego. W ystąpienie zdarzeń m oże być zw iązane z upływem 
czasu (pojaw iają się w określonym  m om encie) lub ze spełnieniem  pew nych warunków 
(okoliczności). Na 17s. 4 przedstaw iono przykład diagram u w ątków  procesów 
prezentujący procesy elem entarne oraz tow arzyszące im zdarzenia w chodzące w skład 
procesu zw iązanego z fakturami obcym i (w yodrębnionego uprzednio w ram ach podgrupy 
biznesowej „Rozrachunki z dostaw cam i” ).

D iagram  w ątków  procesów
Rys. 4

------------------- Rejestracja w 
Dzienniku Wejść

niepoprawna / 1
\  Faktura odesłana

Wpłynęła faktura ? do kontrachenta

[Kontrola faktury I

Vy. poprawna niepoprawna

Kontrola Kontrola Kontrola
merytoiyczna

faktuiy
formalna faktury rachunkowa

faktury

/ \ nie
zaakceptowana

Akceptacja przez 
Dyrektora

v y zaakceptowana

Sprawdzanie czy' 
jest kontrahent

jest

v y

zapis do 
rejestru VAT

Obsługa rejestni 
VAT

Dekr. v |y  
nieautomat.

Wybór sposobu 
rejestracji

nie ma

nie
VAT

Rejestracja
faktury

Dokument
zaksięgowany

Księgowanie
dokumentu

ZN

Wprowadzenie
kontrahenta

Akcej 
wy ni 
rejes

Jtacja
ków
tracji

Autom.
Dekr.

v /

Źródło: opracow anie w łasne.
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Do pełnego opisania biznesu utworzyć m ożna dwa rodzaje modeli: model 
przypadków użycia (ang. Use Case Moclel) oraz model obiektów. W ramach pierwszego z 
nich procesy biznesowe są m odelow ane jako  biznesow e przypadki użycia, co oznacza, że 
są one ujmowane z punktu widzenia zaspokajania potrzeb klientów (zewnętrznych lub 
wewnętrznych). Model ten pokazuje w szystkie powiązania pom iędzy procesam i i ich 
zewnętrznym środowiskiem  oraz obrazuje usługi św iadczone przez organizację na rzecz 
środowiska zewnętrznego. M odel obiektów  z kolei opisuje w ew nętrzną strukturę każdego 
procesu biznesowego zachodzącego w obrębie firmy. Pokazuje on poszczególne elem enty 
składowe tego procesu, m iejsce oraz sposób ich w ykonania, obrazując w ten sposób 
budowę organizacji św iadczącej określone usługi w ramach procesów biznesowych.

Wyniki m odelow ania procesów wykorzystuje się następnie do stworzenia 
specyfikacji w ym agań funkcjonalnych w odniesieniu do projektowanego systemu 
informatycznego. Bezpośrednim  odzw ierciedleniem  wymagań użytkownika są tzw. 
przypadki użycia system u . Przypadkiem  użycia nazywany jest ciąg interakcji pomiędzy 

aktorem" a systemem oraz transakcji (niepodzielnych operacji) w system ie, dostarczający 
aktorowi rezultatu o m ierzalnej wartości. Identyfikacja przypadków użycia w cyklu 
analizy jest zlokalizowana w etapie opracowania modelu przypadków użycia (rys. 2). 
Aby przejść od diagram u w ątków  procesów  do przypadków użycia należy dokonać 
podziału elementarnych procesów  biznesow ych na kroki biznesow e (zob. przykład w 
tab.l).

Tablica 1
Elementarne procesy biznesowe i kroki biznesowe związane z procesem 

obsługi zdarzenia “Wpłynęła faktura”

Elementarny proces 
biznesowy Kroki biznesowe

Rejestracja w Dzienniku W ejść
Zarejestrow anie faktury w Dzienniku W ejść

Przekazanie faktury do m erytorycznych Komórek 
O rganizacyjnych

kontrola merytoryczna faktury

W prow adzenie faktury do rejestru własnego 
m erytorycznej Komórki Organizacyjnej

A kceptacja faktury pod względem  merytorycznym

Przekazanie faktury do Komórki Finansowo - 
Księgowej

kontrola formalna faktury
A kceptacja faktury pod względem formalnym 

Przekazanie faktury do Głównego Księgowego

myhć przypadku użycia systemu z wprowadzonym wcześniej pojęciem biznesowego przypadku 
infr.™ cMciaż są to pojęcia bardzo podobne, icb zakres dotyczy zupełnie innych środowisk -  systemu 

Muiic” C',’ne' 0 z jednej strony i firmy z drugiej.
* « > ora określa się abstrakcyjnego użytkownika systemu, reprezentującego grupę rzeczywistych 

'ni ow lub parametrów systemu o podobnych funkcjach i sposobie komunikacji z systemem.
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E le m en ta rn y  p roces 
b iznesow y

K ro k i b iznesow e

Kontrola rachunkow a faktury
Akceptacja faktury pod w zględem  rachunkowym  

Przekazanie faktury do G łównego K sięgowego

A kceptacja przez Dyrektora

A kceptacja faktury przez Dyrektora

Przekazanie faktury do Komórki Finansow o - 
Księgowej

Sprawdzenie czy jest 
kontrahent

O tw arcie katalogu kontrahentów  

W yszukanie kontrahenta

R ejestracja faktury
Rejestracja faktury poza rejestrem  VAT 

Zestaw ienie zarejestrowanych dowodów

W prow adzenie kontrahenta
W prow adzenie danych o kontrahencie 

W prowadzenie danych o w arunkach płatności

O bsługa rejestru VAT

Rejestracja w rejestrze VAT 

Definiow anie stawek VAT 

D efiniowanie rejestrów  VAT 

A utom atyczna dckretacja

Akceptacja wyników  rejestracji

Przeglądanie i korekta wstępnie zarejestrowanych 
dowodów

Zestaw ienie zarejestrowanych dowodów 

Stom ow anie dow odów  księgow ych

Księgow anie dokum entu
K sięgowanie dowodów 

Przeglądanie zaksięgow anych dowodów

Na podstaw ie kroków biznesow ych w yłaniane są w ym agania odnośnie budowanego 

systemu. R eprezentacją tych w ym agań są przypadki użycia. W tabeli 2 przedstawiono , 

przyporządkow anie kroków biznesowych do odpow iednich przypadków  użycia systemu.
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P rzyporządkow anie kroków  biznesow ych i przypadków  użycia
Tab. 2

Kroki biznesowe Przypadki użyci^

Otwarcie katalogu kontrahentów Przeglądanie katalogu kontrahentów

Wyszukanie kontrahenta Przeglądanie katalogu kontrahentów

Wprowadzenie danych o kontrahencie Rejestracja danych kontrahenta

Wprowadzenie danych o warunkach 
płatności Rejestracja danych kontrahenta

Rejestracja faktury poza rejestrem VAT Rejestracja faktury

Zestawienie zarejestrowanych dowodów Zestawienie zarejestrowanych 
dowodów

Rejestracja w rejestrze VAT Rejestracja w rejestrze VAT

Definiowanie stawek VAT Definicja stawek VAT

Definiowanie rejestrów VAT Definicja rejestru VAT

Automatyczna dekretacja

Definicja szablonu dekretacji

Definicja dekretacji dla automatycznie 
rejestrowanych dowodów

Automatyczna dekretacja dowodów

Przeglądanie i korekta wstępnie 
zarejestrowanych dowodów

Przeglądanie i korekta wstępnie 
zarejestrowanych dowodów

Zestawienie wstępnie zarejestrowanych 
dowodów

Drukowanie zestawienia

Złomowanie dowodów księgowych Automatyczne stornowanie dowodów

Księgowanie dowodów Księgowanie dowodów

Przeglądanie zaksięgowanych dowodów Przeglądanie zaksięgowanych 
dowodów

Zakres technik m odelow ania w m etodyce Catalyst wykracza znacznie poza obszar 
korzenia mapy procesu i obejm uje konstrukcję ośm iu następujących typów' diagramów:

* obszarów zmian (ang. dom ains o f  change): procesów biznesowych, organizacji, 
lokalizacji, danych, aplikacji i technologii; które pom agają zdefiniować zakres 
problemu, oszacować potrzebną pracę i zintegrow ać wysiłki pracy,

* widoków modelu (ang. m odel views) łączących obszary zm ian kładąc nacisk na 
rozwój rozwiązań i usług, każdy widok modelu zawiera grupę modeli 
składających się z produktów  pracy i reprezentuje dany poziom rozwiązania,
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• jednostek  obszarów  (ang. units o f  scope) ukazujących granice organizacji 
biznesow ej, strukturą pracy oraz rozm ieszczenie rozw iązań w organizacji,

• udziałów  wykonanej pracy w ramach cyklu życia procesu oraz obszarów 
zarządzania (ang. box o fboxes),

• ścieżek (ang. paths), czyli udziału grup procesów  w fazach projektu; selekcja 
ścieżek je st w ażnym  czynnikiem  w planowaniu struktury projektu,

• etapów (ang. stages) organizujących sekw encję aktywności,

• przebiegu procesów  (ang. process flo w  diagram ), zaw ierającego sekwencję 1 
działań oraz grup działań w procesie, działanie wstępne oraz kończące proces,

• bloków  aktywności (ang. activity blocks) organizujących działania w fazy 
procesu lub etapy.

M etoda Catalyst opiera się na analizie obejm ującej sześć perspektyw  spojrzenia na 
biznes. N ależą do nich: procesy biznesowe, organizacja, lokalizacja, dane, aplikacje i 
technologia. Procesy biznesowe  skupiają się na rodzaju i sekwencji wykonywanych 
działań oraz na osiąganych na ich w yjściu rezultatach. Organizacja  dotyczy ludzi 
pracujących w danej jednostce, struktury zespołów  i jednostek  organizacyjnych. 
Lokalizacja  to fizyczne rozm ieszczenie funkcjonalności biznesu. Analiza danych j 
obejm uje strukturę i w zajem ne relacje danych używanych przez procesy biznesowe. 
Spojrzenie na biznes od strony aplikacji dotyczy interfejsu oprogram ow ania wpierającego 
biznes. Technologia  jako ostatni aspekt analizow any w ramach metody Catalyst obejmuje 
sprzęt kom puterowy, oprogram ow anie oraz infrastrukturę kom unikacji używaną w 
biznesie [1]. Cały proces m odelow ania podzielony je st na sześć faz, których zawartość 
przedstaw iona je s t na rysunku 5.

3. Porównanie uniwersalnych i dedykowanych technik (notacji) modelowania

Konfrontując strukturę fazy analizy w m elodyce USDP oraz wybranych metod 
analizy biznesu m ożna zauważyć, iż w spólną cechą w szystkich tych podejść jest podział 
rozpatryw anego obszaru (przedsiębiorstw a lub jego  części, dla której projektowany jeś 
system  inform atyczny) na mniejsze jednostki, procesy biznesow e lub biznesowe 
przypadki użycia. Zdefiniow ane obszary funkcjonalne (przypadki lub procesy) są 
następnie opisyw ane, m odelow ane i uszczególawiane jako  zespoły wzajemnie 
powiązanych elem entów. M odele te zaw ierają działania niezbędne do ich realizacji oraz 
zasoby lub obiekty w nich uczestniczące. Tw orzona je s t w ten sposób zasadnicza 
architektura system u i plan jej rozwoju.
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M etoda Catalyst -  etapy m odelow ania
Rys.5.

etap 1 WIZJA I  STA ItrE G  1A

7

etap I I ARCHITEKTURA

7

; etap I I I ROZWÓJ

i etap IV INTEGRACJA

1 1
etap V ROZPRZESTRZENIENIE

i
etap VI OBSŁUGA OPERACYJNA

usta len ie  ce lów  biznesowych

stw orzen ie  p rzysz łe j w iz ji

zde fin iow an ie  w ym agań d la  p rzy ję tych  zm ian d la  sześciu perspek tyw  

op isan ie  i  zapro jektow an ie  g łów nych  procesów  

stw orzen ie  s tru k tu ry  zasadniczego rozw o ju

budowa, tra n s fo rm a c ja  lu b  pozysk iw an ie  a p lik a c ji i  in fra s tru k tu ry  do  

wspom agania p rO C C S Ó W

, za tw ie rdzen ie  kom pletnego rozw iązan ia  biznesowego  

rozm ieszczenie wszystkich rozw iązań biznesowych w  p u n k ty  ich

l~— ohsiobsługa i  c ią g le  doskonalen ie  ś rodow iska  kom puterow ego

Źródło: Opracowanie własne.

Zdefiniowanie biznesow ych przypadków  użycia poprzedzone jest w ram ach metodyki 
USDP określeniem listy wym agań. Specyfikacja procesów biznesowych w metodzie 
Catalyst następuje po ustaleniu celów  biznesowych, zaprojektowaniu wizji 
przedsiębiorstwa i analizie potrzeb przedsiębiorstwa w ram ach każdej z sześciu 
perspektyw. M etoda Lynx  opiera się głów nie na procesach biznesowych, ustalenie 
struktury których je st pierw szym  etapem  tworzenia modelu - następnie wybierane są te, 
które realizują kluczowe funkcje w przedsiębiorstw ie i od nich rozpoczyna się 
modelowanie.

Ukierunkowanie metodyki USDP na przypadki użycia oznacza, żc kładzie się w niej 
nacisk na określenie pożądanego zachow ania projektowanego systemu. Przypadki użycia i 
scenariusze służą do uporządkowania procesu -  od rozpoznania wymagań do testowania 
systemu i do opracowania łatwych do śledzenia wątków procesu wytwórczego 
prowadzących do gotowego systemu. Jest to proces ileracyjny i przyrostowy o 
scentralizowanej architekturze. T w orzą go cztery główne fazy rozwoju: początkowa (ang. 
inception phase), szczegółow ego opracowania (ang. elciboration phase). konstrukcji (ang. 
c°nstruction phetse) i zm ian (ang. transition pliase). W każdej z faz rozwoju system u mają 
miejsce kolejne iteracje, które pow odują jego  przyrost. Realizacja poszczególnych faz 
tworzenia systemu obejm uje zbiory czynności określane jako przepływy pracy (ang. core 
workflows) -  zostały one przedstaw ione na rysunku 6.
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Etapy tworzenia oprogramowania wg metodyki USDP

P rzep ływ  l DEFINIOW ANIE WYMAGAŃ

\ 7

Przepływ  U A N A L IZ A

\ 7

P rzep ływ  I I I P R O JE K T O W A N IE

7

P rzep ływ  IV IMPLEMENTACJA

J
P rzep ływ  V T E ST O W A N IE

utw orzen ie  l is ty  w ym agań systemu  
zrozum ien ie  kontekstu systemu i  okreś len ie  wym agań
funkc jona lnych  
zde fin io w a n ie  w ym agań n ie funkc jona lnych

—̂  szczegółowa a na liza  wym agań systemu  

zde fin iow an ie  k las systemu

—N  kons trukc ja  s iln e j i  s ta b iln e j a rc h ite k tu ry  sysl 
op is  fizyczne/ re a liz a c ji p rzyp a d kó w  ić y c ia

_ k  us ta len ieJ izyczne j d y s try b u c ji kom ponentów  systemu 
~ v  prze tłum aczenie kom ponentów  m ode lu  na ję z y k  p rog ram ow an ia

i  okreś len ie  ich  w zajem nych zależności.

testow an ie  p rzyp a d kó w  ić y c ia , p ro c e d u r specyfiku jących  sposób 
*  ic h  o ra z  ko n i/u inen tów  autom atyzu jących  w ykonan ie  p ro ce d u r

Źródło: opracowanie własne.

Iteracyjność jest zasadniczym  elem entem  różniącym  m odelow anie USDP od 
przyw ołanych tu metod analizy biznesu. Po specyfikacji biznesow ych przypadków  użycia 
(autorzy m etody sugerują, iż we wstępnej fazie tworzenia projektu powinno zostać 
określonych około 50% przypadków  użycia) następuje dobór przypadków  do pierwszej 
iteracji. W kolejnych iteracjach realizow ane są wszystkie przepływ y pracy, co 
konsekwencji prowadzi do utw orzenia kom pletnego projektu systemu.

M echanizm  iteracyjności m oże także zostać zastosow any w odniesieniu do procesów 
biznesowych - rezultaty uzyskane w wyniku m odelow ania kluczow ych procesów 
w ykorzystać m ożna bowiem  do stworzenia bardziej szczegółow ych map procesów.

M etoda UML  udostępnia m odelującem u szeroki w ybór m odeli, które umożliwiają 
ujęcie różnorodnych perspektyw  system u (takich jak: perspektyw a przypadków użycia, 
perspektyw a projektowa, perspektyw a procesowa, perspektyw a implementacyjna i 
perspektyw a w drożeniow a). Sprzyja to racjonalnem u zaprojektow aniu architektur)’ 
system u. Statyczne aspekty system u obrazuje się zw ykle za pom ocą czterech 
następujących typów diagram ów: diagram ów klas (ang. class diagram s), diagramów 
obiektów  (ang. object d iagram s), diagram ów  kom ponentów  (ang. com ponent diagrams) i 
diagram ów  rozm ieszczenia (ang. deploym ent diagram s). W  celu przedstawienia 
dynam icznych aspektów  projektowanego system u m ożna skorzystać z  diagramów 
przypadków  użycia (ang. use case diagram s), diagram ów  aktywności (ang. activil) 
diagram s), diagram ów  stanów (ang. statecliart diagrams) i diagram ów  interakcji (ang- 
interaction d iagram s)‘\  Odnosząc te diagram y do wspom nianych perspektyw  uzyskuje się 
następujące m ożliwości modelowania:

1 Diagram interakcji lo wspólna nazwa dla diagramów sekwencji (ang. set/uence diagrams) i diagramu" 
współpracy (ang. collaboration diagrams).
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• perspektywa przypadków  użycia -  diagram y przypadków użycia, diagramy 
aktywności (do m odelow ania zachowania),

• perspektyw a projektowa -  diagram y klas (do m odelow ania struktury), diagramy 
interakcji i diagram y stanów (do m odelow ania zachowania),

• perspektyw a procesowa -  diagram y klas (do m odelowania struktury), diagramy 
aktywności (do m odelow ania zachowania),

• perspektywa im plem entacyjna - diagram y kom ponentów,

• perspektywa w drożeniow a -  diagram y rozmieszczenia.

Metoda UML dysponuje m ożliwościam i ukazania struktury przypadków użycia, które 
wykraczają poza dekom pozycję funkcjonalną, pozwala na ukazanie relacji opcjonalnych 
oraz generalizacji pom iędzy przypadkam i, co ułatwia znacznie proces m odelowania. 
Takie połączenia m ożna znaleźć rów nież w strukturze procesów biznesowych. UML jest 

językiem obiektowym, opartym na koncepcjach istniejących w świecie rzeczywistym, a 
biznesowe przypadki użycia są niczym innym, jak  fragmentami funkcjonalności jednostki 
organizacyjnej. A ktywności przypadków użycia m ogą zastępować działania procesów, 
czynności lub elem entarne procesy biznesowe. Stany w diagram ie stanów m ogą być 
wykorzystywane do m odelow ania stanów różnych elementów, w tym rów nież procesów 
biznesowych. M etoda UML  nie posiada jednak  możliwości m odelowania wizji biznesu, 
nie definiuje w ym agań system u z perspektyw y obszarów  funkcjonalnych (jak ma to 
miejsce w metodzie Catalyst). W ym agania dzielone są jedynie na funkcjonalne i 
niefunkcjonalne. Posiada jednak  duży zestaw  m echanizm ów  ukazujących przebieg 
przypadków użycia, które m ogą być z powodzeniem  w ykorzystyw ane w  modelowaniu 
procesów, na którym  skupia się m etodologia Lynx i które jest zasadniczym  elem entem  
metody Catalyst.

Biorąc pod uw agę zakres m odelow ania oraz notację dwóch wybranych i 
zaprezentowanych w niniejszym  artykule metod m odelowania biznesu m ożna ustalić 
pewne podobieństwa między nimi a m echanizm am i m odelow ania UML. Zależności te 
zostały przedstawione w tab 3.

Tab. 3
Porównanie metod modelowania

M odelow ane elem enty

Biznesu - w Lynx  i Catalyst System u inform atycznego - w UML

o b s z a r y  z m ia n brak odpowiednika

w id o k i m o d e lu brak odpow iednika

je d n o s tk i  o b s z a r ó w brak odpowiednika

u d z ia ły  p r a c y brak odpowiednika

p ro ces  b iz n e so w y , d z ia ła n ie  w  
r a m a ch  p r o c e su

p r z y p a d e k  u ży c ia
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M odelowane elem enty

Biznesu - w  Lynx  i Catalyst System u in fo rm a ty czn eg o  - w UML

u c z e s tn ik  p r o c e s u  - j e d n o s tk a  
o r g a n iz a c y jn a  p r z e d s ię b io r s tw a

a k to r

s ta n  p r o c e s u , o p ó ź n ie n ie  p r o c e su s ta n

d z ia ła n ie  p r o c e s u , e ta p  p r o c e su , a k ty w n o ś ć

p u n k t  d e c y z y jn y , z a le ż n o ść  
o p c jo n a ln a

p u n k t  d e c y z y jn y

m e c h a n iz m  k la sy f ik a c j i  a k ty w n o śc i ,  
b lo k i a k ty w n o śc i

to r

d a n e  p r o c e s u , z a so b y o b ie k t

d a n e  p r o c e s u , z a so b y o b ie k t

brak odpow iednika k o m p o n e n t

brak odpow iednika in te r fe js

F iz y c z n e  r o z m ie s z c z e n ie  
p r z e d s ię w z ię ć

w ę ze ł

d a n e  p r o c e s u , z a so b y k la sa  sy s te m u

z d a r z e n ie  b iz n e s o w e brak odpow iednika

r e z u lta t  p r o c e s u brak odpow iednika

Źródło: opracowanie własne.

4. Podsumowanie

Porów nanie przebiegu procesu m odelow ania oraz notacji UML. Catalyst i Av,lt 
wykazuje, iż UML  um ożliw ia m odelow anie niem alże w szystkich elementów 
m odelow anych przy pomocy metody Lynx, nie posiada jednak  m ożliwości modelowania 
biznesu na w yższym  poziom ie, co zawarte je s t w  m etodzie Catalyst. Notacja metody 
UML  pozwala jednak  na odzwierciedlenie technicznego aspektu funkcjonowania biznesu 
w takim stopniu, w jak im  nie um ożliw iają tego dw ie pozostałe analizow ane metody.

Podsum owując m ożna stw ierdzić, iż UML  jako  język  obiektow y oparty na obiektach i 
regułach panujących w  porządku św iata rzeczyw istego posiada m ożliw ości pozwalaj*!« 
na ujednolicenie notacji m odelow ania procesów biznesow ych oraz tworzenia systemów 
inform atycznych.
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M O D E L O W A N IE  PRO C ESÓ W  E W ID E N C J I K S IĘ G O W E J 
Z  W Y K O R Z Y S T A N IE M  S IE C I P E TR IE G O

W ojciech F liegner

Streszczenie: w artykule przedstaw iono zastosowania sieci Petriego w 
modelowaniu procesów ewidencji księgowej: w m odelowaniu przepływu 
sterowania w tychże procesach oraz w analizie i weryfikacji diagram ów 
łańcuchów procesów sterowanych zdarzeniam i (po ich przekształceniu w 
równoważne m odele sieciowe Petriego).

1. Identyfikacja procesów ewidencji księgowej

Obieg informacji w podsystem ie ewidencji księgowej tw orzą [5] trzy zam knięte cykle 
wewnętrzne w ynikające bezpośrednio z cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa 
(określanego też mianem ruchu okrężnego środków gospodarczych) tj.:

• cykl rozliczania zakupu materiałów,

• cykl rozliczania produkcji,

• cykl rozliczania sprzedaży wyrobów gotowych,

a także cykl adm inistracyjny, obejm ujący m oduły dziedzinowe: obsługi księgi 
głównej, zarządzania m ajątkiem  trwałym  oraz kontroli przepływów pieniężnych, (rys. 1).

C ykle tw orzące ewidencję księgową
Rys.

Pian iprzcdazy Pian p>odutc|<

i y
Zamówienia Zlecenia

' od odbiorcy piodulcyincy

Plan
zaopatrzenia

Powitał« sprzedażyn«!«znoici

5 :
Zapaiy piodultO" 

(lian tuczący)

C y k l rozliczenia 

p rodukc ji

produktów
TT

Z
Zapotrzebowanie Zamówienie

na materiały --^ “■ na materiały

Zapaiy matcnalow 
(uan bieżący)

Przygotowanie 
wyiyfti produktów

TT

C yk l rozliczenia 

zakupu

Wycena produlcii Prietwaizamc ma
rozdzielniki plac uteriałów w produkty

Powitał«
zobowiązania

Faktura dla
odbioicy

r
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Ki>ęga główna 
majątek trwały 
wynagrodzę««

C y k l adm inistracyjny

Faktura od 
doitawcy

wpływ y pienieżne

Źródło: [5], s. 230.
Wycena produlcji 
io:d:i«łnili płac

rozchody pieniężne
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Analiza pow yższych cykli jest dobrą podstaw ą do jednoznacznego wyodrębnienia 
procesów ewidencji księgowej i stw orzenia listy procesów  odpowiadającydi 
poszczególnym  cyklom  (należy jednak  zaznaczyć, że niektóre procesy są realizowane w 
obrębie więcej niż jednego cyklu). Następnie, na podstaw ie zw iązków  przyczynowo- 
skutkow ych, proponuje się utw orzenie grup procesów nazwanych scenariuszam i. Procesy 
w scenariuszu „w ynikają” jeden  z drugiego, w edług zasady, że inform acja generowana na 
„w yjściu” z procesu jest przekazyw ana na „wejście” do procesu następnego.

Poniżej przedstaw iono scenariusze i procesy, wyodrębnione w ram ach ewidencji 
księgowej.

Scenariusz „Ew idencja księgowa zakupu i zużycia m ateriałów ” :

• przyjęcie zam ów ionych m ateriałów,

• księgow anie faktury obcej zakupu m ateriałów ,

• w prow adzanie w ydania m ateriałów  do zużycia,

• w prow adzanie innych przyjęć m ateriałów.

• Scenariusz „Rozrachunki z dostaw cam i” :

• księgow anie faktur obcych nie zw iązanych z dostaw ą m ateriałów ,

• ew idencja zaliczki na poczet dostaw,

• tw orzenie polecenia przelewu,

• księgow anie operacji wypływ u w oparciu o w yciąg bankowy,

• rozliczenie dostawcy.

• Scenariusz „Przetw arzanie zlecenia standardow ego” :

• księgow anie w ydania w yrobów odbiorcy,

• fakturow anie i księgow anie faktury własnej,

• przetw arzanie przyjęcia wyrobów -  zwroty.

• Scenariusz „Rozrachunki z odbiorcam i” :

• tw orzenie i księgow anie faktur w łasnych nie zw iązanych ze zleceniami 
standardowym i.

• ew idencja przelew ów  obcych,

• księgow anie operacji w pływ u w oparciu o w yciąg bankowy,

• płatność obca w ekslem ,

• depozyt i dyskonto weksla,

• rozliczenie zobow iązania wekslowego,

• rozliczenie odbiorcy.

• Scenariusz „Przetw arzanie księgi głów nej” :
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tworzenie konta księgi głównej,

pozostałe księgowania,

wycena bilansow a salda konta rachunków dewizowych,

okresowa w ycena pozycji nierozliczonych w walucie obcej,

Scenariusz „Ew idencja i rozliczanie kosztów ” :

definiowanie rodzaju kosztów  lub przychodów,

transfer kosztów  pierwotnych,

ewidencja m iejsca pow stawania kosztów,

ewidencja zlecenia w ew nętrznego,

rozliczenie zlecenia w ew nętrznego,

rozłożenie kosztów.

2. Diagramy łańcuchów procesów sterowanych zdarzeniami

Jedną z najpopularniejszych metod stosownych w praktyce m odelow ania procesów 
gospodarczych jest opracow ana przez Kellera, Niittgcnsa i Scheera [1] meto a ancuc ow 
procesów sterowanych zdarzeniam i (ang. event-driven process chains -  EP , m an. 
Ereignissgesteuerte Prozeflketten - EPK). Do diagram ów EPC odw ołują się dwie szeroko 
rozpowszechnione aplikacje, jakim i są zintegrow any system inform acyjny SA1 K/J i 
pakiet ARIS Toolset. Bardzo isto tną zaletą m etody EPC jest jej intuicyjne rozumienie 
przez pracowników przedsiębiorstw a dzięki czem u m ogą oni współuczestniczyć 
modelowaniu procesów, których są  uczestnikam i.

Diagram EPC jest to g raf skierowany, w którym  w ystępują trzy rodzaje 
wierzchołków: funkcje (są reprezentow ane w diagram ach pizez prosto ąty o 
zaokrąglonych rogach), zdarzenia (są przedstaw iane jako sześciokąty) i po ączenia 
logiczne (występują w postaci okręgów) (zob. rys.4).

Funkcje są aktywnym i elem entam i diagram ów  EPC. Repiezentują one czynności lub 
zadania wykonywane w skutek w ystąpienia określonych zdarzeń. W ykonanie un cji 
powoduje unieważnienie jej zdarzeń (warunków ) wejściowych i aktywację jej v\arun ow 
wyjściowych. Przykłady funkcji to “zaksięgow anie dokum entu”, “wysłanie zam ówienia 
do dostawcy”, “skorygow anie faktury” itp.

Zdarzenia są pasywnym i elem entam i EPC. Definiuje się je  jako wystąpienie 
określonych właściwości obiektów  i odnosi się do określonych punktów czasowyc i. 
Przykładami zdarzeń są “dokum ent zaksięgow any” , “zam ówienie wysłane” , “ faktura 
skorygowana” . Zdarzenia m ogą być leż używane w  bardziej ogólnym znaczeniu do 
modelowania stanu czy też w arunków  początkowych i końcowych działania un cji. ^ 
uwagi na potrzeby m odelow ania procesów gospodarczych, na pierwszym  miejscu stawia 
się modelowanie relacji przyczynow o-skutkow ych. Dwa zdarzenia są  ze sobą powiązane 
związkiem przyczynowo-skutkowym , gdy w diagram ie EPC istnieje m iędzy nini* '° S a 
skierowana. Szczególną rolę odgryw ają w diagram ie EPC wyróżnione zdarzenia tar
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“K oniec” . Proces m oże się rozpocząć, jeśli zaistnieje zdarzenie “Start” i zostaje uznany za 
zakończony, jeśli doprowadzi do w ystąpienia w arunku “K oniec” .

P o łączen ia logiczne w ystępujące w EPC są trojakiego rodzaju: “i” {and, koniunkcja), 
“ lub” {or, alternatywa) oraz “dokładnie jeden z dw óch” {.rnr, ang. exclusive or, 
alternatywa w ykluczająca). Używane są  w m iejscach, gdzie proces m oże rozgałęzić się na 
dwa podprocesy lub w m iejscach, gdzie dw a podprocesy m ogą połączyć się w jeden 
proces.

Diagram EPC nie przedstaw ia indyw idualnego procesu np. obsługi konkretnego 
klienta, służy raczej do m odelowania w szystkich wariantów  przebiegu pewnej klasy 
procesów np. klasy “obsługa klienta” .

N iestety w literaturze nie funkcjonuje standardowa składnia diagram ów  EPC. W 
różnych zastosow aniach, często tak m odyfikuje się pierw otnie w prowadzone przez 
autorów  m etody oznaczenia, aby były intuicyjnie zrozum iałe dla osoby zlecającej 
wykonanie modelu. Innym problem em  jest brak ujednolicenia interpretacji diagramów 
EPC, w których jest więcej niż jedno zdarzenie “S tart” lub “K oniec” . Jeśli nie są jawnie 
określone kom binacje w arunków  początkowych i końcowych, które odpowiednio 
oznaczają początek i koniec procesu, pozostaje kw estią interpretacji czytającego diagram 
określenie tych kom binacji. N a przykład, jeśli w diagram ie w ystępują dwa zdarzenia 
oznaczone “Start” , to składnia diagram ów  EPC nie określa, czy do rozpoczęcia procesu 
w ystarcza zajście jednego z nich, czy leż konieczne jest zajście obu.

Poprawny diagram  EPC pow inien być tak skonstruowany, aby po starcie proces 
osiągnął ostatecznie zdarzenie końcowe. Proces nie pow inien “zapętlić się” w środku 
diagram u. Poza tym nie powinno być w EPC takich fragmentów, które nigdy nie zostaną 
osiągnięte przez przepływ  sterowania. N iew ątpliw ie w łasności te są  kluczowe dla 
popraw nego m odelow ania. W  celu spraw dzenia czy diagram  EPC nie posiada 
w spom nianych m ankam entów , postuluje się konw ersję diagram u EPC w sieć Petriego, a 
następnie przeprow adzenie analizy otrzym anej w ten sposób sieci. Dobrze rozwinięta 
teoria sieci Petriego dostarcza bowiem narzędzi, które pozw alają dokonać zarówno 
weryfikacji poprawności modelu, jak  i analizy takich jego  w łasności jak  średni czas 
trwania procesu, m aksym alny czas trwania procesu, m ożliw ość wzajem nej blokady kilku 
podprocesów  używ ających w spólnych zasobów  system u, czy m ożliwość przepełnień 
takich zasobów system u jak  m agazyny. N ależy podkreślić, że konw ersja może byc 
stosunkowo łatwo zautom atyzowana, co czyni ca łą  procedurę użyteczną w praktyce. 
Pozytywny wynik analizy sieci oznacza, że procesy m odelow ane przez pierwotny 
diagram  EPC nie ulegną “zapętleniu” oraz, że każdy fragm ent diagram u EPC je>[ 
osiągalny ze zdarzenia początkowego.

3. Podstawy teoretyczne sieci Petriego

Sieci Petriego są uogólnieniem  prostszej klasy sieci, a m ianow icie sieci warunków i 
zdarzeń. Sieci w arunków  i zdarzeń m ogą służyć do m odelow ania system ów , w któryś 
zm ianom  stanu system u m ożna przyporządkować dyskretne zdarzenia. Na przykład " 

prostym  m odelu system u autom atycznego w łączania latarni ulicznych zdarzeniami, które 
zm ieniają stan system u są w łączenie i wyłączenie oświetlenia. Zdarzenia następują wtedy 
jeśli spełnione są odpow iednie warunki. W  system ie ośw ietlenia w arunkiem  wystąpień
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zdarzenia „zapalenie ośw ietlenia” jest, aby oświetlenie było wyłączone. Oznacza to, że 
wystąpienie zdarzenia m oże zm ienić warunki systemu.

Powiązania m iędzy warunkam i i zdarzeniam i są odzw ierciedlane przez krawędzie 
sieci. Niech w oznacza w arunek a z zdarzenie. M ogą występować trzy przypadki 
powiązań między warunkam i i zdarzeniam i :

• warunek w je s t w ym agany, aby zaistniało zdarzenie z. W arunek taki określamy 
jako warunek wejściowy zdarzenia z. W grafie sieci sytuację taką reprezentuje 
połączenie odpow iednich w ierzchołków  kraw ędzią biegnącą od warunku do 
zdarzenia. Po w ystąpieniu zdarzenia warunek wejściowy przestaje obowiązywać;

• warunek w  je s t spełniony po w ystąpieniu zdarzenia z ■ W arunek taki określamy 
jako warunek w yjściow y zdarzenia z. W grafie sieci sytuację taką reprezentuje 
połączenie odpow iednich w ierzchołków  kraw ędzią biegnącą od zdarzenia do 
warunku;

• jeżeli w ystąpienie zdarzenia z nie wpływa na warunek w, to w sieci nie ma 
między nimi krawędzi.

Siecią Pelriego (rys.2) będziemy nazywali graf skierowany zbudowany z 2 typów 
wierzchołków (ang. nodes): tzw. m iejsc (ang. places) przedstawianych za pom ocą okręgów 
oraztzw. tranzycji (ang. transitions) przedstawianych za pomocą prostokątów lub pionowych 
słupków. Wierzchołki są  połączone skierowanymi tukami (ang. directed arcs). Możliwe są 
jedynie połączenia pomiędzy wierzchołkami rożnych typów. Miejsca są używane do 
przedstawiania stanów systemu (ang. States), a tranzycje -  działań (ang. actions), jakie mogą 
być podejmowane w systemie. Każda tranzycja ma przynajmniej jedno wejście (ang. input 
place) lub jedno wyjście (ang. output place) [2,3,4], Tak więc odnosząc kategorie sieci 
Pelriego do pojęć związanych z sieciami warunków i zdarzeń można stwierdzić, że miejsca 
sieci reprezentują warunki, natomiast tranzycje reprezentują zdarzenia.

Rys. 2.
Przykład sieci Petricgo

Źródło: opracowanie w łasne

211



Aby utworzyć model system u czy też procesu, trzeba przypisać określone znaczenie 
poszczególnym  m iejscom  i tranzycjom  sieci Petriego. Zachow anie systemu jest 
m odelowane za pom ocą tzw. znaczn ików  (•) (ang. tokens), przypisyw anych do miejsc 
sieci. Znaczniki przem ieszczają się m iędzy m iejscam i sieci w rezultacie wystąpienia 
(„odpalenia” ) kolejnych tranzycji. Gdy tranzycja jest odpalana, pobiera znaczniki ze 
swoich m iejsc w ejściow ych i przekazuje do m iejsc w yjściow ych (rys.3). W rezultacie stan 
system u je st w każdym  mom encie definiowany za pom ocą liczby znaczników 
usytuowanych w różnych m iejscach sieci. Rozm ieszczenie znaczników  w miejscach sieci 
nazywa się m arkowaniem .

Rys. 3.
Wystąpienie tranzycji w sieci Petriego

V / '

Źródło: opracowanie w łasne

C hociaż sam a struktura sieci wiele mówi o m odelowanym  system ie, to jednak o 
system ie w arunków  (miejsc sieci) i zdarzeń (tranzycji) m ówim y dopiero wtedy, gdy dla 
sieci określone zostanie m arkowanie początkowe (stan początkowy system u). Określenie 
m arkowania początkowego jest bardzo istotną kwestią. Zm iana markowania 
początkowego może (choć nie musi) kom pletnie zm ienić cechy, jakim i będzie się 
charakteryzował model. Natom iast sposób, w jak i znaczniki m ogą przechodzić przez siec. 
tj. kiedy i jak ie tranzycje m ają być odpalane, je s t określony przez zbiór tzw. reguł 
odpalania (ang .fir in g  rules) pow iązanych z siecią.

Przepływ  sterow ania w procesach gospodarczych daje się w naturalny j 
nieskom plikowany sposób m odelow ać przy pom ocy przepływ u znaczników w sieci 
Petriego. Sieć m odelującą proces, m ożna w naturalny sposób skonstruować z 
elem entarnych bloków odpow iadających podstaw owym  typom rozgałęzienia i 
synchronizacji przepływ u sterow ania w procesie.

4. Konwersja diagram ów EPC w sieci Petriego

K onw ersja diagram ów  EPC w sieci Petriego w ykonyw ana jest w celu 
przeprow adzenia analizy sieciowej modelu, polegającej na spraw dzeniu własności 
otrzym anej w ten sposób sieci. Po skorygow aniu ew entualnych błędów modelu, siec 
Petriego może służyć także do przeprow adzenia sym ulacji. O becnie istnieje w praktyce 
m odelow ania tendencja, polegająca na tym, że m odele procesów  wykorzystywane są do
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sterowania przebiegiem  pracy (ang. workflow) system ów produkcyjnych. Z tego powodu 
jest bardzo istotnym aby modele były w olne od błędów, które niezauważone podczas 
modelowania m ogą ujawnić się później w praktyce. Ponadto, przy coraz bardziej 
skomplikowanych m odelach nie jest praktycznie m ożliwe zw eryfikow anie poprawności 
modelu bez użycia metod formalnych. Istotna jest przy tym możliwość zautom atyzowania 
procedury dow odzenia za pom ocą odpow iednich program ów  kom puterowych.

Poniżej przedstaw ione są reguły konwersji diagram ów EPC w odpowiadające im sieci 
Petriego.

A. W modelu EPC w prow adzam y w yróżnione zdarzenie “Start/Koniec” . Zdarzenie to 
jest połączone z wszystkim i pierwotnym i zdarzeniam i początkowym i m odelu i 
analogicznie w szystkie pierw otne zdarzenia końcowe m odelu są połączone z tym 
wyróżnionym zdarzeniem . W wypadku jednoczesnego istnienia kilku zdarzeń 
początkowych lub końcow ych w modelu, połączenie ze zdarzeniem  “Start/K oniec” musi 
odzwierciedlać przy pom ocy odpow iednich połączeń logicznych poprawne kombinacje 
zdarzeń początkowych i końcowych, które odpowiednio inicjują proces i pow odują jego 
zakończenie. W ten sposób cały diagram  EPC zostaje zam knięty w cykl. W prowadzenie 
wyróżnionego zdarzenia “ Start/K oniec” pozw ala uniknąć w ieloznaczności związanej z 
tym, czy proces może w ystartow ać jeszcze raz, zanim sterowanie osiągnie zdarzenie 
końcowe. Nie są zatem dozw olone w ielokrotne uaktywnienia się procesu, które pow odują 
wzajemną interakcję poszczególnych przebiegów  procesu. M ożliwe są natomiast 
wielokrotne uaktywnienia procesu, które są  niezależne od siebie. W prowadzenie 
wyróżnionego zdarzenia “Start/K oniec” pow oduje, że każdy nowy proces rozpoczyna się 
poprawną kom binacją zdarzeń. N atom iast jeśli sterowanie procesu dotrze do zdarzenia
Start/Koniec” oznacza to, że w ystąpiła poprawna kom binacja zdarzeń oznaczających 

koniec procesu.

B. Każde zdarzenie w diagramie EPC jest przedstawiane jako miejsce w sieci Petriego. 
Miejsce to reprezentuje warunek, który może być w stanie “spełnienia” bądź “niespełnienia”.

C. Przepływ sterow ania przez model ujm owany jest jako przepływ  znaczników w 
sieci. Znaczniki będą znajdow ać się w tych m iejscach, w których aktualnie znajduje się 
sterowanie w procesie. W przypadku, gdy proces m ożna podzielić na podprocesy 
przebiegające w spółbieżnie, kilka części sieci może zaw ierać jednocześnie znaczniki 
reprezentujące te podprocesy. M odelując w ten sposób przepływ  sterow ania w procesie 
napotykamy na problem  z połączeniam i logicznym i typu or i xor. Problem  tkwi w tym, 
kiedy takie połączenie powinno zadziałać. Czy ma zadziałać już  wtedy, gdy pojawi się 
znacznik w jednym  z jego  dwóch m iejsc wejściowych? W tedy po późniejszym  
pojawieniu się znacznika na drugim  jego  m iejscu wejściowym , połączenie zadziałałoby 
po raz drugi. W przypadku połączenia or  pojawienie się obu znaczników jednocześnie 
spowodowałoby zadziałanie połączenia tylko jeden  raz. W idać więc, że sieć posiadałaby 
pewne właściwości czasowe, które nie odpow iadają faktycznemu stanowi rzeczy. 
Diagramy EPC w swoim  założeniu m odelują procesy w ten sposób, że rozważane tu 
Połączenia powinny zadziałać tylko jeden  raz w przypadku odstępu czasowego pomiędzy 
pojawieniem się znaczników  na ich wejściach.

Z tych powodów połączenia or  i xor  m ogą zadziałać dopiero wtedy, gdy odpowiednia 
m ormacja znajduje się na wszystkich ich wejściach. Inform acja ta może oznaczać dwie 
sytuacje: „zdarzenie w ystąpiło” i ’’zdarzenie nie może w ystąpić”. Proponuje się, aby te 
" le mformacje były m odelow ane przez dw a typy znaczników. Informacja, że zdarzenie
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w ystąpiło byłaby m odelowana znacznikiem  “ 1”, natom iast niem ożność zajścia zdarzenia 
byłaby m odelow ana przez znaczniki “0” . Inform acja zatem  rozpadłaby się  na dwa 
kom ponenty, zdarzenia aktywne i nieaktywne. M iejsca, które nie są oznaczone żadnym z 
tych znaczników  byłyby interpretowane jako  brak sterow ania w danym  fragmencie 
(punkcie) sieci. Inicjalizacja takiej sieci odbyw ałaby się przez um ieszczenie znacznika“!” 
w miejscu odpow iadającym  w yróżnionem u zdarzeniu “Start/K oniec” .

D. W iele diagram ów  EPC zawiera połączenia logiczne powyżej dwu wejść lub wyjść. 
Przed konw ersją takiego EPC należy rozbić te połączenia na odpowiadające im 
pow iązania binarnych połączeń i dopiero taki EPC konw ertow ać do sieci Petriego.

E. W prow adzenie dwóch rodzajów  znaczników  powoduje, że połączenia logiczne 
pow inny sterow ać przepływem  zarówno znaczników  “ 1” jak  i “0” . Na przykład, kiedy 
oba w ejścia połączenia or  zaw ierają znaczniki “0” powinno ono zadziałać i przesłać na 
swoje w yjście “0” . Jest to naturalne zachow anie się sieci, w pow yższym  przykładzie 
zdarzenie w yjściow e powinno zaistnieć, gdy w ystąpiło co najm niej jedno ze zdarzeń 
wejściowych połączenia. Jeśli oba zdarzenia w ejściow e połączenia logicznego nie mogą 
wystąpić, w tedy zachodzi niem ożność zaistnienia zdarzenia w yjściow ego i konieczność 
przekazania tej informacji dalej w postaci znacznika “0” .

F. Funkcje - jako  aktywne elem enty diagram u EPC - przy konwersji EPC w sieć 
Petriego są zastępow ane tranzycjam i. Do aktywacji tranzycji potrzeba, aby na jej wejściu 
pojawił się znacznik “0” lub “ 1” . Reguła łączenia tranzycji oznacza przekazywanie 
znacznika z jej w ejścia na wyjście. Zadziałanie tranzycji funkcji, dla której warunek 
w ejściow y jest zaznaczony jako “0” , oznacza w praktyce, że odpow iednia funkcja nie 
zostanie wykonana, zostanie jedynie przekazane sterowanie do jej następnika.

G. W szystkie kraw ędzie diagram u EPC sta ją się odpowiednim i krawędziami sieci 
Petriego.

Istota konwersji diagram u EPC w sieć Petriego zostanie obecnie zilustrowana na 
przykładzie procesu fakturow ania i księgow ania faktury własnej (rys. 4, 5) wchodzącego 
w  skład scenariusza „Przetw arzanie zlecenia standardow ego” (zobacz punkt 1 artykułu). 
Dla ułatw ienia odw oływ ania się do poszczególnych części diagram u EPC opisom 
słow nym  tow arzyszą symbole.
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D iagram  EPC procesu fakturow ania i księgowania faktury własnej
R ys.4.

Księgowanie 
Wydania 
wyrobów 

i  odbiorcy

W/bortypu
twcrzeria
dokumentu
fakturwania

/Tworzenie \

/z  pojedynczego) E 4 
\dotojrrentu /

T I>
w

nworzen« 
f zisty 
ydokumenłow 

)fakturowa

NX-
r Tworzenie ' Edycja Isty
dokurrentow F 3 Dokumentów
faktur cwania do faktuowanie

V J

*
X  R  k 3

215



Emisja

dokumentu

W yd cu tav an o \ 

dokument \  E  10 _ 
fakturow ania /

/ Dokument \
/ f aktyny nie 2C6tał\ 

\z a w ie rd z o ry  do  /  
\  p rze tw a rza n ia /

E  11

Dokum ent \  
taJdu tyzosB l 
zaw terdzony  

do p r z e w a la n o

E 12

216



Źródło: opracowanie w łasne
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Sieć Petriego pow stała po konw ersji diagram u EPC  
procesu fakturow ania i księgow ania faktury w łasnej

Rysi



opracowanie w łasne
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5. Analiza sieciowa modeli

Analiza sieciow a m odelu polega na spraw dzeniu, czy sieć Petriego powstała w 
rezultacie konwersji diagram u EPC i czy jest siecią posiadającą pożądane własności. 
Analiza ta składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap analizy sieci to tzw. analiza statyczna sieci. Podczas analizy statycznej 
spraw dza się, czy posiada ona takie własności jak  spójność, tzn. czy z wierzchołka 
“ Start/K oniec” istnieje ścieżka skierow ana do każdego innego w ierzchołka oraz z każdego 
w ierzchołka sieci istnieje ścieżka skierow ana z powrotem  do w ierzchołka “Start/Koniec" 
oraz w łasność w olnego (sw obodnego) wyboru, oznaczająca w ybór tranzycji w przypadku 
konfliktu dwóch tranzycji. O dpalenie wybranej tranzycji jest niezależne od odpalenia lub 
nie pozostałych tranzycji w sieci.

Kolejnym  etapem  jest dynam iczna analiza sieci polegająca na sprawdzeniu 
w szystkich m arkowań osiągalnych z m arkow ania początkowego (które zaznacza miejsce 
“ Start/K oniec” znacznikiem  “ 1” , a pozostałe m iejsca pozostaw ia nieoznaczone). 
Procedura ta ma bardzo dużą złożoność obliczeniow ą, mim o że m ożna wtedy pominąć 
przepływ  znaczników  „0” (poniew aż ich w prow adzenie w pow iązaniu z odpowiednimi 
regułam i dotyczącym i połączeń logicznych m iało zapew nić jednoznaczne zdefiniowanie 
działania połączeń) i skoncentrow ać się na analizie przepływ u znaczników  „1” .

W yznaczanie poszczególnych w łasności sieci Petriego bez korzystania z narzędzi 
w spom agających m oże okazać się bardzo czasochłonne, a w  przypadku bardzo 
rozbudow anych sieci wręcz niem ożliwe. Podstaw ow e ograniczenie zastosowań sieci 
Petriego w ynika z  faktu, że m odele rzeczyw istych obiektów  są na ogół bardzo 
rozbudow ane i zarówno ich popraw ne skonstruow anie, jak  i spraw na analiza jest 
praktycznie m ożliwa tylko wtedy, gdy dostępne są odpow iednie narzędzia automatycznie 

w ykonujące te czynności. Bardzo często narzędzia takie projektuje się dla rozwiązania 
pewnych szczegółow ych problem ów  konkretnego obszaru zastosowań. Liczba dostępnych 

na rynku kom puterowych system ów  autom atycznego tw orzenia i analizy modeli 
sieciowych stale wzrasta. Od kilkunastu lat w wielu instytutach badawczych na świecie 
podejm ow ane są prace nad tw orzeniem  oprogram ow ania komputerowego, które 
ułatw iałoby użytkownikowi konstruow anie i analizow anie sieciowych modeli złożonych 

system ów rzeczyw istych. Zaprojektow any w W yższej Szkole Pedagogicznej " 
Rzeszow ie system  PN-tools je s t narzędziem  do projektow ania i analizy modeli sieci 
Petriego. K orzystając z m ożliwości system u, użytkownik może zaprojektować tekstowy 
lub graficzny model sieci, a następnie przeprow adzić w szechstronnąjego  analizę.

6. Podsumowanie

W artykule zaproponowano analizę czterech cykli (w ynikających z koncepcji ruchu 
okrężnego środków  gospodarczych) jako  podstaw ę w yodrębnienia procesów ewidencji 

księgowej. Jako notację opisującą zidentyfikow ane w ten sposób procesy wybrano 
diagram y łańcuchów  procesów  sterow anych zdarzeniam i (diagram y EPC). Ze względu n: 
niedostatki standardow ej składni diagram ów  EPC, uznano za konieczną konwersji 
diagram ów  EPC w sieci Petriego - dobrze rozw inięta teoria sieci Petriego dostarcz- 
bowiem  narzędzi, które pozw alają dokonać zarówno w eryfikacji poprawności modelu, J^ I 
i analizy jego  w łasności. Zaprezentowano także reguły konwersji diagramów EPC "
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odpowiadające im sieci Petriego. Całość rozw ażań zilustrowano na przykładzie jednego z 
wyróżnionych wcześniej procesów ewidencji księgowej.

Użycie sieci Petriego wyłącznie w celu przedstaw ienia modelu przepływu sterowania 
procesu nie daje znaczących korzyści w porównaniu do innych stosowanych w tym celu 
metod (np. diagram ów EPC). Jeśli tworzony model miałby być analizowany razem z 
pracownikami m odelowanego przedsiębiorstw a, w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście 
dobrze odzwierciedla rzeczyw iste procesy, to można by nawet zaryzykować stwierdzenie, 
iż zastosowanie sieci Petriego je st niewskazane - przyczyną tego jest ich mniejsza 
czytelność, która utrudniłaby klientowi zrozum ienie modelu.

Jednak bardzo istotną zaletą, przem aw iającą za stosowaniem  sieci Petriego w 
modelowaniu procesów ewidencji księgowej jest m ożliwość dokonywania weryfikacji 
poprawności budow anych modeli, a także możliwość dokonywania analizy własności 
jakościowych i ilościowych. O prócz analizy formalnej m ożna też posłużyć się symulacją. 
Postępowanie takie jest oczyw iście efektywne, gdy m ożliwa je s t automatyczna 
transformacja pierwotnego modelu do sieci Petriego. Sprzyja takiem u podejściu także 
pojawienie się program ów kom puterowych, które pozw alają przeprowadzać analizy 
modeli procesów przy pom ocy narzędzi teorii sieci Petriego.
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METODOLOGICZNE PROBLEMY 
WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

dr Beata Pu łaska-Turyna , dr Jan Rak 
W ydzia ł Za rządzan ia  U niw ersytetu W arszaw skiego

Streszczenie: w referacie przedstaw iono stosowane w praktyce metody 
wyceny aktywów kapitałowych. Zw rócono uw agę na występujące pomiędzy 
nimi różnice oraz poruszono problem y praktycznego zastosowania 
teoretycznego m odelu wyceny CAPM . Rozw ażania zostały odniesione do 
warunków inwestycyjnych w polskich realiach gospodarczych.

1. Wstęp

Rozwój rynku kapitałow ego w Polsce spowodował pojawienie się nowego typu 
transakcji, w których towarem  stały się przedsiębiorstwa. M otywem zakupu 
przedsiębiorstw są różnorodne korzyści, jak ie  w ynikają z tytułu posiadania własności, 
głównie w postaci dochodu, jak i przedsiębiorstw o może przynieść w przyszłości. Dlatego 
też wycena przedmiotu takich transakcji, która jest podstaw ą ustalania cen w operacjach 
na rynku kapitałowym , bierze przede w szystkim  pod uw agę elem enty przyszłych, 
możliwych do w ygenerow ania przez przedsiębiorstwo dochodów. Z tego pow odu wyceny 
dokonywane przez w yspecjalizow ane firm y pracujące na rynku kapitałowym  m ają często 
charakter niejednoznaczny i kontrow ersyjny, gdyż opierają się na przewidywaniach 
dotyczących kształtowania się przyszłych dochodów  jednostki gospodarczej. Im jednak 
dalej sięgamy w przyszłość, tym w iększą dozą niepewności obciążone jest nasze 
wnioskowanie.

Praktyka i literatura przedm iotu wskazują, że wiarygodność wycen zależy m.in. od 
znajomości specyfiki rynku, na jak im  działa dane przedsiębiorstwo, a więc także 
uwarunkowań wynikających z funkcjonow ania rynku kapitałowego. Jest to o tyle istotne, 
ze przedmioty transakcji na rynku kapitałow ym  w ykazują zw'ykle szczególne dla nich 
odrębności, tak więc każda transakcja ma charakter jednostkow y i specyficzny, tym co 
wiąże poszczególne transakcje je s t fakt, że odbyw ają się na tym sam ym  rynku.. Pomimo, 
iz wycena nie jest procedurą w iążącą dla nabyw cy i sprzedającego -  o ostatecznej kwocie 
transakcji decydują zw ykle negocjacje, w których podnoszone są również inne, poza ceną 
przedsiębiorstwa, elem enty -  to nie m oże ona abstrahować od konkretnej sytuacji 
występującej na rynku kapitałowym .

Celem niniejszego referatu je st em piryczne sprawdzenie czy w warunkach polskich 
poziom przyjmowanych w oparciu o papiery skarbowe stóp procentowych, w sposób 
prawidłowy odzwierciedla relacje w ystępujące na rynku kapitałowym.

2. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM

Stosowane w praktyce wycen m etody dochodow e w sposób najbardziej zbliżony do 
oczywistości starają się odzw ierciedlać występujące na rynku kapitałowym
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uwarunkowania. Jednym  z podstawowych elem entów  charakterystycznych dla tego rynku 
uw zględnianym  w w ycenach przedsiębiorstw  m etodą dochodow ą, je s t oparcie szacunku 
stosowanej do w ycen stopy dyskontowej na podstaw ie w ielkości wymaganej stopy 
dochodu dla danego typu przedsiębiorstwa. Najczęściej do tego typu szacunku stosuje się 
model w yceny aktywów kapitałowych (C A P M )1 stworzony przez Sharpea, Lintncrai 
M ossina. M odel ten, mimo w zbudzania wielu kontrowersji i uwag, jest nadal 
podstaw owym  narzędziem  w ykorzystyw anym  przez analityków do prowadzenia 
konkretnych obliczeń. W prezentow anym  referacie autorzy podjęli próbę weryfikacji 
m odelu CAPM , jako  narzędzia inform ującego w sposób w ystarczający o specyfice 
polskiego rynku kapitałowego. Jest to problem  o tyle istotny, że choć większość 
teoretyków i część analityków  ma pewne w ątpliw ości co do wykorzystywania tego 
narzędzia na potrzeby przeprow adzanych wycen, to jednak model SLM~ jest powszechnie 
używ any do realizow ania praktycznych wycen sporządzanych na potrzeby transakcji.

W ycena firm m etodą dochodow ą polega na sprowadzeniu przyszłych przepływów 
gotówki generowanych przez przedsiębiorstwo, do wartości na dzień w yceny za pomocą 
stopy dyskontow ej, według ogólnego schem atu równania wartości bieżącej :

,  F C F ,  FCF , FCF3 F C F , ,  RVFC
PV  = ---------^  + +  TT-+... + ---------— +  -

(1 + /') (! + /■)- (! + /-)■ (1 + r)" d + r)"

g d z ie :

PV -  w artość bieżąca w olnych strum ieni pieniężnych,

FCFi, .... FCF,, -  wolne strum ienie pieniężne osiągane przez przedsiębiorstwo w ; 
kolejnych latach,

RVFC -  w artość rezydualna firmy na koniec okresu prognozy wolnych s tr u m ie n i 
pieniężnych,

r -  stopa dyskontow a,

n -  ilość okresów  (lat) przyjętych do prognozy.

Powyższa m etodologia w ym aga przeprow adzenia :

• szczegółow ej projekcji przepływ ów  gotów kow ych -  wyznaczenie wolnego 
strum ienia pieniężnego, który podlega zdyskontow aniu,

• ustalenia wartości rezydualnej -  dla celów  oszacowania wartości firmy P° 
okresie prognozy szczegółow ej,

1 Szerzej na len lemat por. Rei 1 Ly F.K. Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. 
Warszawa 2001, Haugcn R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, obszerny podręcznik analizy portfeo"1 
WIG Press, W arszawa 1996.
2 Model CAPM inaczej jest określany modelem SLM od początkowych liter nazwisk ich twórców.



• przyjęcia stopy dyskonta — dla celów  oszacowania bieżącej wartości przyszłych 
wolnych przepływów gotów kow ych oraz wartości przyszłej wartości rezydualnej 
na mom ent bieżący.

Jako podstawowe odm iany metod dochodow ych w ym ienia się :

• Metodę przepływ ów  pieniężnych firmy -  (FCFF -  Free Cash Flow to Firm) -  
w ykorzystującą przepływ y pieniężne przynależne wszystkim stronom 
finansującym działalność firm y oraz stopę dyskontow ą opartą na średnim 
ważonym koszcie kapitału (W ACC),

• Metodę przepływ ów  pieniężnych dla akcjonariuszy/w łaścicieli -  (FCFE -  Free 
Cash Flow to Equity) -  uw zględniająca przepływy pieniężne dla właścicieli oraz 
stopę dyskontow ą opartą na koszcie kapitału własnego tzw. lewarowanego, 
zależnego od struktury kapitału,

• Metodę skorygowanej wartości bieżącej (APV -  Adjusted Present Value) -  
wykorzystującą osobną kalkulację wartości działalności operacyjnej bez 
uwzględnienia struktury kapitału i wartości tarczy podatkowej, która wynika ze 
struktury kapitału oraz stopę dyskontow ą opartą na koszcie kapitału własnego 
(nielewarowanego) niezależnego od struktury kapitału.

We wszystkich pow yższych metodach dla celów szacowania stopy dyskontowej 
wykorzystywany je st koszt kapitału w łasnego, przy czym w poszczególnych metodach 
jest on szacowany w odm ienny sposób. W m etodzie FCFF jako  stopę dyskontową 
przyjmuje się średni w ażony koszt kapitału (W ACC ) liczony w edług formuły :

WACC  =  wek e + Wtlk d (1 - T )

gdz ie :

E
>C- udział kapitału zw ykłego w finansowaniu aktywów (-----------) ,

E + D

w,/- udział długu w finansow aniu aktywów  ( -----------) ,
E + D

£ -  wielkość kapitału w łasnego,

O- wielkość zadłużenia,

*<■ -  koszt zw ykłego kapitału własnego liczony według
formuły ■ K = k r f + P L{km - k rf)

kj -  koszt długu,

T -  stopa podatkowa,
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P ,  - w spółczynnik beta skorygow any o efekt lewarowania się  kapitałem obcym 

obliczny zgodnie z wzorem : /3 ; =  P UL[l +  —  (1 — T ) \

- w spółczynnik beta bez korekty lewarowania się kapitałem  obcym  wyliczony; i

rynku,

k,„ -  stopa dochodu z aktywów rynkowych.

W m etodzie FCFE je s t w ykorzystyw any koszt kapitału własnego lewarowanego (kj i 
liczony zgodnie z wzorem :

K = K f + P t . ( k «  ~ k , f )

natom iast w m etodzie APC jako  koszt kapitału w łasnego nielewarowanego (kajJ j  
przyjm uje s i ę :

\  *N

k eUl. ~  k r f  +  P u l .  ~  k rf )

W e w szystkich tych form ułach są w ykorzystyw ane w ielkości pochodzące z j 
obserwacji na rynku kapitałow ym  i charakteryzujące konkretny rynek (stopa zwrotu z ś 
portfela rynkowego oraz stopa zwrotu z aktywów bez ryzyka) oraz ryzyko specyficzne dl: 
danego rodzaju aktywów  tzw. współczynnik ¡3 (bela). Pojęcia te w yw odzą się z model: 
wyceny aktyw ów  kapitałowych CAPM  i są kluczow e, jako  param etry charakteryzujące 
warunki tynku kapitałow ego wyznaczając funkcje określaną w teorii jako  linia papierów 
w artościow ych (SM L -  Security M arket Line).

M odel w yceny aktywów kapitałowych (Capital A sscts Pricing Model) podaje 
logiczną specyfikację zależności pom iędzy ryzykiem  a w ym aganą stopą zwrotu z 
aktywów utrzym yw anych w dobrze zdyw ersyfikow anych portfelach. Dzięki takiej 
konstrukcji modelu, m ożna dokonać w yceny każdego papieru wartościowego p  
w zględem  zw rotu i ryzyka przyjm ując jako  punkt odniesienia te sam e parametry 
portfela rynkowego.

W edług CAPM  ryzyko portfela je s t m ierzone jego  odchyleniem  standardów)® 
N atom iast ryzyko każdego z papierów  w artościow ych w portfelu je s t mierzone J® 
w spółczynnikiem  P (a ściślej biorąc jego  estym atorem  b).

W spółczynnik beta m ierzy zm ienność dochodów  z akcji w odniesieniu do dochodo«  
z portfela rynkowego. Jeżeli dla danej akcji p  = 1, to jej ryzyko (zmienność) jest !»■ 
sam o jak  zm ienność rynku. W spółczynnik P < 1 św iadczy o ryzyku mniejszym 
rynkowe zaś, p  >1 o ryzyku w iększym  niż rynkowe.

Rów nanie w ykorzystujące ryzyko papieru w artościow ego mierzonego stosunki-* 
w spółczynnika beta do jego  dochodów jest określane jako linia rynku papier0* 
wartościowych (SML).
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Lina rynku papierów wartościowych SML
Rys. 1

Ryzyko l>]

Linia SML pokazująca m odelowy rozkład ryzyka i stóp zwrotu dla poszczególnych 
aktywów posiada następujące w łaściw ości:

S M L : k¡ =  k , f  +  ( k m -  k,f)b¡

gdzie:

k, -w ym agana stopa dochodu z akcji i,

krf -stopa dochodu w olna od ryzyka, zazwyczaj mierzona przez stopę dochodu z 
amerykańskich obligacji skarbow ych,
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k,„ -  w ym agana stopa dochodu z portfela składającego się z w szystkich akcji lub j 
portfela rynkowego, w stanie równowagi dochody w ym agane m uszą być równe 
dochodom  oczekiwanym ,

(k,„ -  krJ) -  RPm - prem ia za ryzyko rynkowe lub w ycena ryzyka dla akcji przeciętną; 
jest to dodatkowy dochód ponad stopę w olną od ryzyka w ym aganą do zrekompensowania 
inwestorom  założonego średniego poziom u ryzyka,

/?, - w spółczynnik beta akcji i,

(k,„- kr/)bj = R P ,~  prem ia za ryzyko akcji /'; prem ia za ryzyko je st m niejsza, równa lali 
w iększa od prem ii dla akcji przeciętnej w zależności od tego, czy współczynnik beta jest 
m niejszy, równy, czy w iększy od 1.

Podstawowe idee m odelu w yceny aktywów  kapitałowych w yw odzą się z szeregu 
przyjętych założeń dotyczących funkcjonowania rynku określanych mianem 
„efektyw nego rynku kapitałow ego” . D yskusja nad założeniam i dotyczącymi 
adekw atności m odelu CAPM  do opisu reguł rządzących rynkiem  kapitałowym jest dość 
rozległa. Jednak m im o niedoskonałości tego m odelu, w iększość analityków  zajmujących 
się praktycznym i problem am i wyceny firm korzysta z teoretycznej zawartości model» 
CAPM . W  takim razie pow staje pytanie, czy praktyczne aplikacje tego modelu, 
w ykorzystyw ane dla oszacowania param etrów  rynku kapitałow ego i w konsekwencji 

przyjęcia określonego poziomu stopy dyskontow ej, nie zniekształcają ich w znaczący 
sposób, sugerujący konieczność eslym ow ania tych param etrów  za pom ocą innych metod;

Problem  nie jest wcale błahy, gdyż zależność w artości przedsiębiorstw a od poziom» 
stopy dyskontow ej jest szczególnie silna i dlatego znaczenie tego param etru dla w y n ik ó w  
wyceny trudno przecenić. Stopa dyskontow a je s t istotna nie tylko z punktu widzem» 
określenia praw idłow ej, „obiektyw nej” w yceny przedsiębiorstw a. Z punktu widzenia 
inw estora w ysokość stopy dyskontow ej w yraża oczekiw aną stopę zwrotu i 
zaangażow anego kapitału. O dw rotność stopy dyskontowej w yznacza zaś liczbę lal- * 
ciągu których kapitał w yłożony na zakup przedsiębiorstw a zwróci się (okres zwrot» 
kapitału). Ponadto stopa dyskontow a um ożliw ia porów nanie opłacalności zakupu daneg. 
przedsiębiorstwa z innym i alternatywnym i inw estycjam i kapitałowym i. W tym w? 
sensie musi ona uw zględniać w arunki otoczenia, w którym działa przedsiębiorstwo.

3. Wykorzystanie CAPM do szacowania stopy dyskontowej

M etody szacow ania stopy dyskontowej przy w ykorzystaniu modelu CAPM 
generalnie sprow adzają zagadnienie do określenia dla danej jednostki gospodarczej 
w artości premii za ryzyko, która dodana do wolnej od ryzyka stopy procentowej usta-* 
nam określoną w ielkość typowej dla danej klasy aktyw ów  stopy dyskonto"? 
Alternatyw ne do tych metod subiektyw ne podejście do szacowania stopy dyskonto"-, 

opiera się rów nież na podobnej przesłance. A więc do szacowania stopy dyskonto"-, 

niezbędna je st znajom ość tych dw óch elem entów  -  stopy wolnej od ryzyka i PrenlH.. 
ryzyko. O bydw ie te w ielkości są  natom iast częściam i składowym i równania ! - 
w yw iedzionego z m odelu CAPM .

U stalenie poziom u stopy wolnej od ryzyka w ym aga rozstrzygnięcia dwóch k»w>' 
wyboru rodzaju instrum entu finansowego, którego oprocentow anie będzie brane C 
uwagę oraz okresu naliczania oprocentow ania od danego instrumentu fmanso"».-
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Praktycznie w żadnej gospodarce nie istnieje taki instrum ent finansowy, jak  aktywa wolne 
od ryzyka. Najczęściej stosowanym  instrum entem  zbliżonym do modelu aktywów 
wolnych od ryzyka są papiery skarbow e, które są wolne od ryzyka kredytowego i 
większość teoretyków i analityków  je st zgodna co do lej zasady. W teorii toczą się 
natomiast dyskusje dotyczące wyboru horyzontu czasowego instrumentu finansowego 
przyjmowanego do ustalania poziom u oprocentow ania wolnego od ryzyka.

Wielu autorów opow iada siq za wykorzystaniem  do tego celu oprocentowania 
długoterminowych obligacji skarbowych. Za takim  poglądem  przemawia fakt, że 
oprocentowanie długoterm inow e jest bardziej dostosowane do horyzontu czasowego 
prognozy przepływów pieniężnych i ponadto cechuje się w zględną stabilnością. 
Długoterminowe stopy procentow e zaw ierają ponadto prem ię za utratę płynności, której 
nie trzeba dodatkowo uw zględniać w szacunku stopy dyskontowej. Z drugiej jednak 
strony obserwacje zróżnicow ania stóp procentow ych w długim okresie czasu wskazuje, żc 
długoterminowe stopy procentow e oscylują wokół średniej geom etrycznej stóp 
krótkoterminowych. N ie ma w ięc jednoznacznych argum entów przesądzających o 
wyborze długoterminowych papierów  skarbow ych, jako podstawy szacowania stopy 
dyskontowej.

Innym problemem, rzadziej podnoszonym  w literaturze, jest kwestia związana z 
pytaniem, czy poziom przyjm owanych w oparciu o papiery skarbowe stóp procentowych, 
w sposób prawidłowy odzw ierciedla relacje w ystępujące na rynku kapitałowym ? Jeśli 
bowiem istnieje konstrukcja modelowej stopy zw rotu wolnej od ryzyka występująca na 
danym rynku kapitałowym , a je j praktycznym  odzwierciedleniem  jest stopa 
oprocentowania papierów  skarbow ych, pow staje problem , czy odchylenie wartości 
empirycznej od w artości m odelowej -  teoretycznej, je s t na tyle istotne, że 
wykorzystywanie m odelu do szacow ania param etrów  rynku może budzić wątpliwości, 
czy też model w sposób praw idłow y opisuje rynek kapitałowy i zastrzeżenia co do jego 
wykorzystania w praktyce w ydają się nieuzasadnione.

4. Szacowanie stopy zwrotu wolnej od ryzyka w warunkach polskich -  
studium badawcze

Badanie prezentowane przez autorów  niniejszego referatu ma na celu odpowiedzieć 
na tak postawiony problem , co sprow adza się  do próby weryfikacji m odelu w polskich 
realiach gospodarczych. Badanie zostało przeprow adzone w oparciu o dane pochodzące z 
Warszawskiej Giełdy Papierów W artościowych dla 18 spółek wchodzących w skład 
indeksu W1G20 na dzień 31 lipca 2001 roku. Udział tych spółek w kapitalizacji całego 
rynku wynosi ponad 62 % .3 Dla każdej z tych spółek możliwe jest wyliczenie 
współczynnika j3 jako relacji kowariancji dochodów z każdej akcji z dochodowością 
portfela rynkowego, wystandaryzow ancj odchyleniem  standardowym  portfela rynkowego, 
fośli założylibyśmy, że rynek jest efektyw ny i w sposób prawidłowy odzwierciedla 
tyzyko i stopy zwrotu dla poszczególnych aktywów  to stopa zwrotu każdej z badanych 
a cji powinna być opisana przytoczonym  uprzednio równaniem SML, a mianowicie:

•hiil t\ch spółek w kapitalizacji odnoszonej do indeksu W IG20 wynosił pow yżej 89 %.
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k j — k , f  + ( km k, f) bj

Na podstaw ie obserw acji rynkowych m ożliwe jest ustalenie dla każdego 
pojedynczego aktywu stopy zwrotu, co w powiązaniu ze znajom ością stopy zwrotu z 
indeksu giełdow ego (odzw ierciedlającego stopą zw rotu z rynku) oraz kowariancji 
aktywów  i portfela rynkowego daje m ożliw ość oszacowania w spółczynników  /?. Mając 
pow yższe dane m ożliwe jest szacowanie stopy zwrotu bez ryzyka, która 
odzw ierciedlałaby warunki rynku kapitałowego. Przekształcając równanie opisujące 
model CAPM  otrzym ujem y form ułą szacow ania rynkowej stopy zwrotu wolnej od ryzyka j  
na podstaw ie znajom ości stopy zwrotu i w spółczynnika beta dla każdej spółki, według 
następującej formuły:

Jak w spom niano w cześniej, celem autorów  było w łaśnie w yznaczenie tej stopy i ; 
porów nanie je j z oprocentow aniem  bonów skarbowych uznaw anych za papiery wolne od ] 
ryzyka. Praw dopodobne wyniki szacunków na podstaw ie danych empirycznych nie 
pow inny dać jednej w artości stopy bez ryzyka (m ożliwość niedowartościowania luli 
przewartościow ania aktywów ), natom iast wyniki dla całej próby powinny utworzyć j 
rozkład obserwacji inform ujący o kształtow aniu sią tej zm iennej na rynku. W ramach j 
badania dokonano obserwacji kształtow ania sią m iesięcznych stóp zwrotu 18 spółek j  

w łączonych do indeksu W IG 205: Agora. BRE, BSK, BZW K, Com arch. Computerland. 
Elektrim , Kablehold, Kęty, KGHM , O ptim us, Orbis, PBK Pckao, Prokom, Softbank. 
Świecie i TPSA. Z uwagi na niew ystarczająca liczbę obserwacji (co stanowiłoby czynnik 
zakłócający obliczenia) nie uw zględniono w analizie danych dla Netii i Orlenu. Dla 
w szystkich spółek obliczono dw uw ariantowo m iesięczne stopy zwrotu oraz 
w spółczynniki b (estym atory f3) w pow iązaniu ze średnim i m iesięcznym i stopami zwrotu ; 
WIG20. W w ariancie pierwszym  do obliczeń przyjęto wszystkie notowani; 
w ym ienionych spółek (najdłuższe serie obejm ow ały 75 obserwacji z okresu styczeń 1996 
-  marzec 2002 r., najkrótsze zaś kw iecień 1999 -  marzec 2002 r.). W wariancie drugim, 
ze w zględu na fakt, że nie w szystkie rozpatryw ane spółki „w ystartow ały” na WGP»11 j  
tym sam ym  czasie, ograniczono serię czasow ą do 36 m iesięcznych obserwacji z okresu

4 Istotnym elementem wpływającym na tego typu badania jest odpowiedni dobór okresu obserwacji stóp zwrou 
W praktyce światowej przyjmuje się w tym wzglądzie różne rozwiązania. Value Line Investment Scm* 
tworzy linie charakterystyczne akcji stosując tygodniowe stopy zwrotu z ostatnich 5 lat, co daje 260 obsentJ-r 
natomiast Merrill Lynch, Pierce oraz Fenner & Smith w ykorzystują m iesięczne stopy zwrotu z ostatnich 5 lau/ 
obserwacji). Ponieważ nic istnieje interwal czasowy teoretycznie najwłaściwszy na potrzeby analizy, m j 
wybrać m iędzy liczbą obserwacji wystarczającą do wyeliminowania wpływu przypadkowości w stopach z"
a zbyt długim okresem obserwacji. W referacie przyjęto, że miesięczny hoiyzont inwestycji jest wystarczaj?^ 
punktu widzenia preferencji naszych inwestorów do zachow ania płynności portfela. Szerzej na * 
kształtowania się linii charakterystycznej a przyjętego interwalu czasowego por. Statman M.. Betas Coitipp' 
Merrill Lynch vs. Value Line, "Journal o f  Portfolio M anagem ent"  . 2 /I9S1. Reilly F.K., Wright D. - 
Comparison o f  Published Betas. "Journal o f  Portfolio M anagem ent", 3/1988.
5 Kolejnym problemem istotnym do rozstrzygnięcia przy obliczaniu linii charakterystycznej jest wybór ino. - 
jako portfela rynku. Zgodnie z praktyką św iatową winien to być indeks obejmujący większość łącznej wan -*• j
rynkowej akcji, ważony w artością rynkową. VVIG20 spełnia te kryteria.
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kwiecień 1999 - m arzec 2002 r. Na podstaw ie obserwacji dla każdej spółki obliczono 
serię stóp zwrotu wolnych od ryzyka. N astępnie dokonano uśrednienia uzyskanych 
wyników i na podstaw ie tej procedury otrzym ano m iesięczną „w olną od ryzyka  stopę 
zwrotu dla ry n k u ” . Do obliczeń przyjęto form ułę średniej arytm etycznej, aczkolwiek 
większość autorów literatury z om awianej dziedziny sugeruje raczej wykorzystywanie 
średniej geometrycznej. Szczegółowa analiza danych z polskiego rynku kapitałowego, a 
konkretnie bardzo silna zm ienność kursów, w powiązaniu z niejednakowym  i 
różnokierunkowym tem pem  ich zm ian, zw łaszcza w dłuższym  okresie, uzasadniała raczej 
wykorzystanie średniej arytm etycznej w miejsce średniej geom etrycznej. Szczegółowe 
obliczenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1
Miesięczna stopa zwrotu wolna od ryzyka oraz współczynnik b

W a r ia n t  I W a r ia n t  11

Spółka S topa zw rotu 
w o lna  od 

ryzyka - k„

W spółczynnik
l>

Liczba 
obserw acji -n

Stopa zw rotu 
w olna od  ryzyka

- krf

W spółczynnik
b

Liczba 
obserw acji -n

Aaora 2 ,3 3 1 ,5 0 8 35 2 ,3 3 1 ,508 35

BRE 2 ,0 5 0 ,5 0 1 6 2 1,68 0 ,7 8 7 35

BSK 2 ,3 6 0 ,4 0 3 6 2 1,09 0 ,7 7 35

BZWBK 3 ,8 4 0 ,2 9 3 7 4 4 ,51 0 ,8 6 4 35

Comarch 3 ,2 5 1 ,8 3 9 3 6 3 ,9 3 1 ,8 2 4 35

Computerland 3,11 1 ,2 2 9 7 4 4 .7 2 1,867 35

Elektrim -3 ,3 3 1,301 7 4 1,77 1,418 35

Kablehold 0 ,5 9 0 .7 1 9 7 4 1,89 0 ,8 2 9 35

Kęty 1,22 0 ,5 3 5 73 1.66 0 ,7 0 4 35

KGHM 0 ,5 7 0 ,9 9 8 55 0 .5 0 ,9 3 5 35

Optimus 2 ,61 2 ,1 8 6 7 4 2 .5 4 1,293 35

Orbis -0 ,4 3 0 ,9 6 4 51 1 ,64 1,107 35

rBK 0 ,9 4 -0 .0 0 2 6 4 1,12 -0 ,2 4 35

Pekao 2 ,9 3 0 ,5 1 7 4 5 2 ,0 2 0 ,6 2 3 35

Prokom 2 ,1 4 1 ,7 5 8 4 8 2 ,0 9 1 ,163 35

Softbank 0 ,2 4 1 ,7 9 4 4 5 3 ,1 8 1,433 35

Swiecie 4 ,0 4 0 ,2 9 8 59 1.7 0 ,5 3 3 35

TPSA -0 ,7 1 ,117 37 1,11 1,153 35

Średnia
W tn e l\C 7nn 0 .9 8 18 4 ,5 8 18

Odchylenie

standardowe 6 ,7 4 18 2 0 .9 0 18

WIG20 1,38 _ 74 0,4 - 35

Źródło: obliczenia w łasne na podstaw ie danych WGPW.

W wariancie pierwszym w olna od ryzyka m iesięczna stopa zwrotu wyniosła 0,98 z 
odchyleniem standardowym 6,74. S topa portfela rynkowego w tym wariancie
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kształtow ała się na poziom ie 1,38. W w ariancie drugim  pow yższe param etry przyjmowały 
odpow iednio wartości : średnia -  4,58, odchylenie standardow e -  20,90, rynek -  0,40. Jak j 
zatem  widać oszacowana na podstaw ie próby 18 spółek stopa zw rotu w olna od ryzyka, 
zależnie od przyjętego horyzontu czasowego obliczeń, różni się znacząco wykazując 
jednocześnie bardzo silną dyspersję, niezależnie od przyjętego w ariantu szacunku. Takie j 
wyniki badania potw ierdzają sceptycyzm  teoretyków i niektórych praktyków , jeśli chodzi
0 w ykorzystanie m odelu CAPM  do opisu param etrów  rynku kapitałow ego w warunkach 
polskich. O trzym ane rezultaty jednoznacznie w skazują, że w zależności od doboru danych
1 horyzontu czasowego obserwacji, m ożna otrzym yw ać znacząco rozbieżne rezultaty, co 
może stanow ić n ieraz pole do dokonyw ania m anipulacji.

W yniki oszacow ań stóp zwrotu wolnych od ryzyka dokonane na podstawie modelu 
CAPM  zostały następnie skonfrontowane ze stopami zw rotu ze skarbow ych papierów 
w artościow ych, które zw yczajow o przyjm ow ane są, jako  instrum enty finansowe o 
najm niejszym  poziom ie ryzyka, a więc są najbardziej zbliżone do konstrukcji aktywów 
wolnych od ryzyka. Jako podstaw ę do ustalenia tynkow ej w artości stopy zwrotu z 
papierów  skarbowych przyjęto obserw acje rentow ności bonów  skarbow ych o terminie 
zapadalności 52 tygodnie. Dane o kształtowaniu się stopy zw rotu z bonów  skarbowych 
zostały przedstaw ione w tablicy 2.

T a b lica !

Miesięczna stopa zwrotu 52-tygodniowych bonów skarbowych

Data przetargu Stopa zwrotu Data przetargu Stopa zwrotu i
2002-03-04 0,81 1999-12-06 1,36
2002-02-04 0,81 1999-11-08 1,29
2002-01-07 0.8 i 1999-10-04 1,17
2001-12-03 0.89 1999-09-06 1.03
2001-11-07 1,00 1999-08-02 1.03
2001-10-01 1,09 1999-07-05 1,01
2001-09-03 1.17 1999-06-07 1.02

2001-08-06 1.21 1999-05-04 1.01 _j
2001-07-02 1,25 1999-04-01 1,01
2001-06-04 1,29 1999-03-01 0.97 _
2001-05-07 1,28 1999-02-01 0.93 _
2001-04-02 1,33 1999-01-04 1,05
2001-03-05 1,39 1998-12-07 1,01

2001-02-05 1,40 1998-11-02 1.18 __

2001-01-08 1.40 1998-10-05 1,34 ___

2000-12-04 1.49 1998-09-07 1 . 4 3 ___
2000-11-06 1.50 1998-08-03 1.35

2000-10-02 1.51 1998-07-06 1.57

2000-09-04 1.54 1998-06-01 1.74

2000-08-07 1.48 1998-05-04 1 , 8 3 ___

2000-07-03 1,48 1998-04-06 1.93 ___

2000-06-05 1,48 1998-03-02 _ K 8 3 _ _ J

2000-05-08 1,48 1998-02-02 1 , 9 7 ____1
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Data przetargu Stopa zwrotu Data przetargu Stopa zwrotu

2000-04-03 1,43 1998-01-05 2,01
2000-03-06 1.50

2000-02-07 1,38 Średnia arytmetyczna 1J1
2000-01-03 1,33 O dchylenie standardow e 0.30

Źródło: obliczenia własne.

Z punktu w idzenia problem u poruszanego w referacie istotne jest zbadanie poziomu 
dopasowania danych stopy zwrotu bez ryzyka otrzym anych na podstawie m odelu oraz 
rentowności bonów skarbow ych, traktowanych jako  instrument zbliżony w swojej 
konstrukcji do aktywów bez ryzyka. Stopień dopasowania obu wyników najprościej 
zbadać poprzez analizę rozkładów stóp zwrotu wyliczonych z m odelu i otrzym anych na 
podstawie danych o papierach skarbowych. Poniżej przedstawiono wykresy obrazujące 
kształtowanie się rozkładów  stóp zwrotu dla obu wariantów  i porównanie ich z rozkładem 
dochodowości z bonów skarbow ych.6

Wariant I

rentowność bonów skarbowych stopa wolna od ryzyka

R) sporządzeniu hipotetycznych rozkładów stóp zwrotu z modelu i z bonów skarbowych przyj ęto założenie o 
a 73 jmvan*u się łych zmiennych według rozkładu normalnego. Założenie takie jest pewnym uproszczeniem. 
w rł°.Wlĉ  czQsto stosowanym w literaturze przedmiotu. Rozkłady zostały oparte o empirycznie wyliczone 
uw °SCł. Średniej  * S chy len ia  standardowego z danych prezentowanych w tym referacie. B iorąc jednak pod 
z a ł^  ^  ana^za zS°dności obu tych rozkładów ma charakter ilustracyjny a nic formalny, autorzy uznali, żc 

zenie o „normalności” nie burzy całości wywodu.
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Wariant II
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sto p a  wolna od ryzyka  ren tow ność bonów  skarbow ych

A naliza kształtow ania się rozkładów stóp zwrotu w yliczonych w edług modelu CAPM 
oraz pochodzących z obserwacji o faktycznej rentow ności papierów  skarbowych, 
w skazuje na bardzo istotną rozbieżność pom iędzy obydwom a zm iennym i. Rozbieżność 
dotyczy nie tylko kształtow ania się poziom u w artości oczekiwanej (średniej), ale także 
odchyleń w artości obserw ow anych od w artości centralnych. Z dużą pew nością możemy 
więc stw ierdzić, że rynek kapitałowy nie odzw ierciedla ogólnych tendencji występujących 
na rynku finansowym  i przekładających się na param etry tego rynku. Powodem tych 
rozbieżności m oże być z jednej strony problem „nieefektyw ności" rynku k a p i t a ł o w e g o  we 
wczesnym  etapie rozw oju,7 z drugiej zaś duży w pływ  polityki gospodarczej na 

kształtow anie się wielkości na rynku finansow ym .8 Nie podejm ujem y się jednoznacznie 
przesądzić, który z tych czynników  ma w iększy wpływ na kształtow anie się z a u w a ż o n e j  

w badaniu rozbieżności.

Podsum ow ując wyniki zaprezentow anego w niniejszym  referacie badania należy 
stw ierdzić, iż w  w arunkach polskich poziom  przyjm ow anych w oparciu o papier) 
skarbow e stóp procentow ych nie odzw ierciedla relacji w ystępujących na rynku 
kapitałowym . Jest to istotna konkluzja rzutująca na dokonyw ane w yceny i transakcje 
zachodzące na rynku. Jednocześnie uzyskane rezultaty em piryczne sugerują konieczność 
wzm ożenia prac badaw czych nad m etodologią m odeli aplikow anych do wyceny aktywów 
jednostki gospodarczej.

7 Historia polskiego rynku kapitałowego wykazuje dość liczne przykłady manipulacji kursami papierów
wartościowych przez inwestorów, wykorzystywania informacji insiderskiej itp. 
s Jako przykład można wskazać kontrowersje, które w ystępują wobec kolejnych decyzji Rady Polityki 
Pieniężnej.
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Rozdział IV

BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONOWANIA 
ORGANIZACJI W ŚRODOWISKU 

ZINFORMATYZOWANYM





POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA JAKO 
ELEMENT ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI 

FUNKCJONOWANIA FIRMY.

m gr inż. A ndrze j Józe f M ajewski 
DSC, Sopot

Streszczenie: w spółczesna działalność gospodarcza w krytycznym  stopniu 
zależy od inform acji, k tórą grom adzim y, przetwarzam y i udostępniamy, 
głównie za pośrednictw em  narzędzi teleinform atycznych. Bezpieczeństwo 
tego procesu, kom pletność, w iarygodność i dostępność informacji decydują 
nie tylko o spraw nym  funkcjonowaniu firmy; niejednokrotnie w arunkują jej 
rynkowy byt.

W artykule opisano podstaw y tworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji (SZBI), w raz z jego  kluczowym elementem - dokumentem Polityka 
Bezpieczeństwa (PB). Pokazano proces przygotow ania firmy do wdrożenia SZBI. 
Opisano niezbędną zaw artość Polityki Bezpieczeństwa, pokazując powiązania tego 
dokumentu z różnymi aspektam i procesu zarządzania i wykorzystania informatyki w 
firmie.

Myślą przewodnią artykułu je st uśw iadom ienie wagi bezpieczeństwa dla poprawnego 
funkcjonowania biznesu. D ługofalow ym  celem , na którym  należy się koncentrować jest 
skuteczne, bezpieczne i nieprzerw ane realizow anie biznesu.

Bezpieczeństwo przez wielu ludzi je s t postrzegane jako  problem  typu "zrobić 
i zapomnieć". Tak samo, jak  ubezpieczenie sam ochodu - raz do roku zapłacić i byle nic 
się me wydarzyło. Takie podejście do bezpieczeństw a zasobów w firmie z reguły 
prowadzi do braku sensow nego poziomu ochrony, a błogostan kończy się zwykle 
katastrofalnie.

Kluczowym elem entem  ochrony zasobów  firmy jest Polityka Bezpieczeństwa. 
W największym skrócie m ożna pow iedzieć, że je s t to s ta n o w isk o  i d e k la r a c ja  p o p a rc ia ,  
ze strony władz firmy, w kwestii osiągnięcia i utrzym ania określonego stanu 
ezpieczeństwa. N iezależnie od innych definicji m ożem y uznać, że je s t to także plan 

ochrony zasobów będących w łasnością firmy.

Opisane reguły ograniczeń i zezwoleń są istotną częścią planu - kto, do czego, 
w jakim czasie, w jakim  celu ma mieć dostęp, a do czego sięgać nie może. Druga, nie 
nnuej ważna część, to r e a liz a c ja  polityki bezpieczeństwa. Polityka Bezpieczeństwa (PB) 
"inna opisywać na przykład powód, dla którego firma zam ierza dokonać podłączenia do 
sieci Inlemet i sposób, w jak i chce to zrealizować.

Piojektując treść PB w inniśm y zw rócić baczną uwagę na wybór środków do jej 
2rea lzowania. Projekt ten nie m oże ograniczać lub uniemożliwiać wykorzystania 
zasobów i usług, potrzebnych firm ie do realizacji je j celów biznesowych. Nie może 
e°ra ować ’ch dostępności użyteczności w sposób nadm ierny. M a natomiast pokazać, na
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przykład, jak  korzystać z dobrodziejstw  sieci w sposób bezpieczny. Projekt Polityki 
Bezpieczeństw a m usi w w yw ażony sposób bilansow ać zakładany poziom  bezpieczeństwa 
i poziom  kom plikacji. O gólnie znane jest stw ierdzenie, że poziom  komplikacji i 
bezpieczeństw o są do siebie odw rotnie proporcjonalne. Im w yższy poziom  komplikacji, 
tym w iększa szansa na luki w system ie zabezpieczeń i tym trudniejsza jego obsługa 
i adm inistracja. Istnieje realne praw dopodobieństw o konfliktu interesów, pomiędzy 
użytecznością rozw iązań i ich bezpieczeństw em . Polityka Bezpieczeństw a opisuje 
pewnego rodzaju kom prom is, którego wynikiem  m oże być ryzyko, ale na akceptowalnym 
przez zarząd firm y poziom ie.

Polityka Bezpieczeństwa musi zostać spisana i przekazana do wiadomości, 
p rze czy tan a  i z ro z u m ian a  przez wszystkich aktualnych i nowych pracowników firmy, 
także tych z najwyższego szczebla hierarchii. Powinna odzw ierciedlać unikalne cechy 
firm y czy instytucji. W szelkie "szablony" i zapożyczenia m ogą być niewłaściwe, a tym 
sam ym  nieskuteczne i w konsekwencji - n iebezpieczne. Specyfikę firm y trzeba docenići 
w łaściw ie ująć w Polityce Bezpieczeństwa.

Elem entem  o krytycznym  znaczeniu jest określenie i rozdysponowanie 
odpow iedzialności za ochronę i bezpieczeństw o zasobów , w śród personelu. Błędem jest 
przypadek ustanow ienia osoby lub zespołu ds. bezpieczeństw a, bez wskazania, że 
rzeczyw ista odpow iedzialność za zasoby przypisana jest do całej załogi, a wymienione 
wcześniej osoby m ają za zadanie koordynow ać i nadzorować działania w tym zakresie.

M ożna rozpocząć od prostego, ograniczonego zbioru zapisów , ale wskazując, że 
dokum ent, w m iarę upływu czasu, będzie ro zw ijan y  i doskonalony .

N ależy bezw zględnie uznać zasadę, że celem  nie jest posiadanie dokumentu Polityka 
Bezpieczeństw a, ale zbudow anie System u Zarządzania Bezpieczeństw em  Informacji, 
którego częścią jest pow yższy dokum ent. Jest to tylko pierw szy krok na drodze do 
niezakłóconego, ciągłego i bezpiecznego funkcjonow ania naszego biznesu.

Schem atyczna droga osiągnięcia stanu zarządzania bezpieczeństw em  przedstawiona 
została na rysunku 1. Jest to podejście w ynikające z zastosow ania brytyjskiego standardu 
BS7799, przyjętego przez ISO jako  m iędzynarodow a norm a 1SO/1EC 17799. W Polsce 
norm a ta jest na etapie ankiety. Praw dopodobnie jeszcze w tym roku zostanie | 
opublikow ana jako  PN ISO/IEC 17799 "Technika informatyczna - Praktyczne zatai} 
zarządzania bezpieczeństwem  inform acji".
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Etapy zarządzania bezpieczeństwem

Zagrożenia,
podatności,
następstwa

odejście organizacji 
o zarządzania ryzykiem

Wymagany poziom 
bezpieczeństwa

Metody i środki 
zgodne z ISO 17799

Inne iretody i środki

Dokuirentacja systemu 
bezpieczeństwa

Zdefiniowanie Polityki 
Bezpieczeństwa organizacji

Dokument Polityka

Z d e fin io w a n ie  zakresu System u 
Za rządzania  B ezp ieczeństw em  

In fo rm a c y jn y m  1SZ B Tl 

1

Bezpeczaisw a

Zakres SZB1

t i l

Przeprowadzenie oceny 

lyzyka

Wrtcpna oceni ryzyka

" t L
Rczultay ' »morki

Zarządzanie ryzykiem
Analiza ryzyka

Tn Ł

W ybór środków i metod 
zabezpieczeń

Opcje w y h x u  metod zabezpieczeń

W ykaz dortepuyd t metod

11

Przygotowanie wykazu 
stosowalności ubezp ieczeń

6  -

i ¿rocków zabezpieczał

W yselekcjonow ane inaodr i ś m k t  zabezpieczeń 

Wykaz aosowalności

zabezpieczeń

TEzL

. . .  u *r c t r i  _ dostosowany do wymagań, potizeb 
lotny jest właściwy rozmiar SZBI a . • . , .  zasada pełnego
wości firmy. Przy jego  pow stawaniu o '°wiązJ  . . zobow iązuje - myśli i
nentowania każdego kroku. To co zapisane o owu.
i ulatują, trudno je  w yegzekw ow ać naw et od siebie samego.

'rzygotowując dokum entacje bezpieczeństw a firmy należy ustalić y ryzykiem, 
podlegają ochronie, podejście firm y do spraw analizy i 

agany poziom ochrony oraz środki i m etody zabezpieczenia

Niektóre z  ważniejszych przesłanek konstruow ania Polityki Bezpieczeństwa to:
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ustalenie głów nego lub głównych procesów  biznesow ych w firm ie, 

ustalenie zasobów krytycznych,

wym agany poziom  bezpieczeństw a w relacji do poziom u kom plikacji 

globalne zasady co jest dozwolone / zabronione, 

dom yślne zezw olenie lub zakaz,

niezbędna w ygoda użytkowania, dostępność zasobów  i usług, 

w ym agane param etry wykorzystyw anej technologii np. przepustowość sieci
i efektyw ność je j pracy, w ielkość zbiorów  danych, zapotrzebowanie na moc 
obliczeniową,

rozstrzygnięcie, które usługi realizow ane są wewnątrz, a które na zewnątrz firmy, 

zasady ochrony przed wrogim oprogram ow aniem  (wirusy itp.), 

zasady w spółpracy z otoczeniem  biznesow ym  (partnerzy, klienci), 

uzależnienie od szczególnych regulacji prawnych i kontraktowych.

Przystępując do przygotow ania dokum entu PB pow inniśm y zawrzeć w nim:

zbiór w yjaśnień co do stanow iska zarządu w kwestii bezpieczeństw a informacyjnego, 
metod

i sposobu jego  realizacji,

podział odpow iedzialności - kto i za co jest odpowiedzialny, 

podział kom petencji - kto i do czego ma prawo,

sposób reagow ania na incydenty i raportow ania sytuacji nieprawidłowych, 

opis m echanizm ów  realizacji PB, 

w ym óg i schem at aktualizacji.

M usim y pam iętać, że tylko wtedy gdy prosto i jasno napiszem y co i dlaczego f'-
w ażne dla firm y, m ożem y liczyć na zrozum ienie, akceptację i poparcie. Pracownicy1 
partnerzy chcą i pow inni w iedzieć o naszych priorytetach.

Z drugiej strony, nie pow inniśm y w tym dokum encie umieszczać:

szczegółów  technicznych zabezpieczeń - od tego są odsyłacze do 
załączników,

górnolotnych, ale nic nie znaczących lub niezrozum iałych określeń, typu cl‘l
strategie i p o lity k i ...",

bezkrytycznie używ anych zapożyczeń z innych tego typu dokum entów, 

niejasnych sform ułow ań, w ym agających specjalistycznej w iedzy, 

trudnych w interpretacji zaleceń i cytatów  np. z ustaw i rozporządzeń, 

niekonsekw encji w nazew nictw ie lub określeniach.
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Dokument Polityka Bezpieczeństw a nie może być utajniony; jeżeli zawiera 
informacje, które tego w ym agają, to znaczy że je st źle przygotowany.

Drogą do osiągnięcia założonego poziom u bezpieczeństwa winna być unifikacja reguł 
opisujących użytkowników  i zasoby. O znacza to, że wszyscy użytkownicy i zasoby 
systemu podlegają takim  sam ym  zasadom bezpieczeństwa. Centralizacja zarządzania 
bezpieczeństwem jest ubocznym  skutkiem  takiego podejścia, ale nie jest to skutek 
negatywny. Trzeba pam iętać, że głównym  celem  je st biznes, bezpieczeństwo jest po 
prostu koniecznością. Tak jak  zm ieniają się warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej, prawo i realia rynkowe, tak m uszą zm ieniać się elementy Polityki 
Bezpieczeństwa. Nowe realia kreują nowe zagrożenia. Strategia realizacji bezpieczeństwa 
w firmie musi za nimi nadążać. W przeciw nym  razie, upływ czasu będzie powodował 
lukę w naszym system ie bezpieczeństw a, pow iększając ryzyko strat. M usimy pamiętać, 
żejest to żywy proces, w ym agający śledzenia, weryfikacji i aktualizacji.

W codziennej praktyce bezpieczeństw o inform acyjne nieodłącznie kojarzy się z 
szeroko pojętym w ykorzystaniem  system ów  teleinform atycznych. Uwagi przedstawione 
poniżej nie w yczerpują problem u, sygnalizują dobrą praktykę i racjonalne podejście do 
kwestii bezpieczeństwa.

Wiele z tych system ów  prowadzi autom atycznie dzienniki aktywności. W inno się je  
traktować jak dokum enty realizacji Polityki Bezpieczeństwa. Czytać, analizować i 
wyciągać wnioski. N ależy dołożyć w szelkich starań, aby uniemożliwić utratę zawartości 
dziennika, sfałszowanie zapisów  lub ujaw nienie jego treści osobom niepowołanym.

Polityka Bezpieczeństwa w odniesieniu do sprzętu stanowi dokument definiujący nie 
tylko, kto za niego odpowiada, kto nim zarządza i kto go używa, ale także jak  winien być 
skonfigurowany. Urządzenia takie, jak  filtry pakietowe (Firewall), routery, bramy, 
serwery "PROXY", urządzenia szyfrujące VPN stanow ią zespół mechanizmów 
do wymuszania realizacji Polityki Bezpieczeństw a w przepływie inform acji wchodzącym 
i wychodzącym z naszej sieci oraz w w ew nętrznym  ruchu sieciowym . Stanow ią ochronę i 
izolację naszej domeny. W zw iązku z pow yższym , konfiguracja każdego z urządzeń jest 
scisle zależna od PB. To sam o odnosi się do serwerów zainstalowanych w naszej 
domenie. Ich konfiguracja i tablice opisujące reguły dostępu to po prostu inna forma 
dokumentu PB. Tak sam o jak  w przypadku użytkowników  i ich uprawnień, konfiguracje 
sprzętu stanowią "żywy elem ent", który musi podlegać weryfikacji i nadążać za zmianami 
realiów funkcjonowania firmy.

Podobnie jak oprogram ow anie, urządzenia zabezpieczające sieci m ają swój cykl 
2)cia. Począwszy od projektu, poprzez dobór param etrów , konfigurację i testowanie, 
odbywa się przygotowanie urządzenia do pracy. Po wdrożeniu, operacje te winny być 
oyklicznie powtarzane, tak aby bieżąca konfiguracja np. firew a ll-a ("ściany ogniowej") 
or powiadała bieżącym w ym ogom  PB. Nowe w ym agania na usługi lub nowe komponenty

Ui'//'a mogą wym usić powrót z fazy eksploatacji do wcześniejszych etapów 
Przygotowawczych i w eryfikację pośrednich rezultatów. Taka operacja winna być 
Przeprowadzana rutynowo, co zadany czas, za każdym  razem po zaistnieniu incydentu 
naruszenia bezpieczeństwa lub odkryciu luk w posiadanym  system ie ochrony. Także 

rozwiązania i uaktualnienia konstrukcji powinny wymusić korektę konfiguracji.

^  idealnym przypadku, doskonalej Polityki Bezpieczeństwa, użytkownik o 
0 reslonym poziomie uprzyw ilejow ania, winien mieć te sam e reguły dostępu do zasobów,
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Istnienie połączenia z Internetem  w  firmie, nakłada szczególne wymogi, na 
ochrony antywirusow ej. Ściana ogniowa z reguły nie je s t w stanie chronić sieci prz- 
w rogim  oprogram ow aniem , chociażby ze względu na to że transm isje bywają szyfro"®- 
przez aplikacje. W irusy m ogą dotrzeć do system u na dyskietkach, C D -R O M 'u c h  lu 

innych, w ew nętrznych punktów  sieci. Z tego powodu, cale oprogramowanie i zbuc 
otrzym ywane z zew nątrz, w inny być bezw zględnie spraw dzone przez oprogramowani
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niezależnie od tego skąd do nich sięga. To samo dotyczy reguł opisujących wykorzystanie 
poszczególnych typy zasobów.

W  przypadku Intranetu, użytkownik uzyskujący np. dostęp do zasobów serwera 
poczty z  obszaru w ew nętrznego LANu lub z przenośnego kom putera w podróży, nie 
powinien odczuw ać żadnej różnicy w sposobie pracy. Nie pow inno być także różnic« 
poziom ie uprzyw ilejow ania użytkowników, w  zależności od tego czy dostęp do zasobów 
je st z LANu centrali, biura oddziału czy z ruchom ego stanow iska, gdzieś w terenie. Taks 
unifikacja je s t przypadkiem  idealnym ale możliwym do osiągnięcia.

O dm ienne podejście opisuje osiąganie stanu, zdefiniow anego Polityką 
B ezpieczeństw a w Ekstranecie, czyli sieci połączeń z partneram i biznesowymi i 
klientami. Najczęściej konieczne jest zdefiniow anie indywidualnych reguł dostępu dis 
poszczególnych partnerów , określające co każdy z nich może w naszej sieci robić i do 
jakich  zasobów m oże uzyskać dostęp. D odatkow o, odcinam y ca łą "resztę świata’ 
do naszych zasobów , poprzez izolację dom eny (firewall, V PN  encryptoij i wytworzenie 
szyfrow anego kanału kom unikacyjnego, do połączenia z zaufanym i partneram i. Podejście 
takie jest słuszne i skuteczne, o ile nie m usim y zapew nić publicznego dostępu do któregoś 
z naszych serw isów , np. do anonim ow ego FTP lub serw isu W W W .

Istnienie połączenia w łasnej, zaufanej sieci z Internetem  nakłada dodatkowe 
wym agania na PB. Poniżej w ym ieniono kilka najbardziej istotnych wskazań.

Podstaw ow ym  celem je s t zapew nienie szczelnej ochrony własnych zasobów . 
Połączenie z Internetem  system u zaw ierającego klasyfikowane informacje wymaga 
odseparow ania prywatnej sieci do "światowej pajęczyny" poprzez ściany ogniowe. Tak 
sam o winny być rozdzielone m iędzy sobą strefy aplikacyjne naszej prywatnej sieci 
korporacyjnej, przeznaczone do różnych celów  czy używane przez różne departamenty 
G eneralną zasadą je st oddzielanie ścianą ogniow ą każdego serw era połączonego i 
Internetem. Oznacza to, że podsieć do której jest podłączony taki serw er winna byc 
odseparow ana od reszty naszej prywatnej sieci. Segm entow a struktura prywatnej sieci 
istotnie ograniczy zasięg ew entualnego włam ania. D odatkowym , pozytywnym rezultatem 
segm entacji, je s t zm niejszenie obciążenia sieci poprzez separację ruchu czyli wzros. 
przepustow ości instalacji.

Ściana ogniowa winna być jedyną drogą dostępu do Internetu z zaufanej siect 
Przyłączenie prywatnej sieci do usługodawcy internetowego poprzez łącze szeregowe t)f 
Dial-In, np. indywidualne połączenie przez modem i sieć telefoniczną, z  wykorzystaniem 

protokołu PPP, może skompromitować kosztowny system zabezpieczeń. Jest to ewidentne 
pogwałcenie strategii bezpieczeństwa. Nawet dobrze skonfigurowane, indywidua!* 
połączenie z Internetem nie gwarantuje żadnej ochrony a może stanowić skuteczną drogi 
penetracji zaufanej sieci. Przypomina to zamykanie domu na potężne drzwi antywlamamo«- 
zostawienie otwartego okna. Tego typu indywidualne połączenia winny być bezwzględni 
zakazane - modemy i faksmodemy nie m ają racji bytu, nawet te, wbudowane w komputera- 
przenośnych, winny być zablokowane, o ile nie jesteśm y w podróży.



antywirusowe. O program ow anie realizujące ochronę antyw irusow ą powinno być 
regularnie aktualizowane. Nazwa używanego oprogram owania antywirusowego powinna 
pozostać tajem nicą firmy. Ponadto warto się zastanowić nad m ożliw ością używania 
równolegle 2-3 niezależnie działających program ów  antywirusowych, które będą się 
uzupełniały. Ponieważ w irusy nie rozprzestrzeniają się równom iernie, powinniśm y 
wybierać programy antywirusow e, mając na uwadze częstotliw ość aktualizacji 
i lokalizację laboratorium.

Należy bezwzględnie unikać urucham iania w zaufanej sieci oprogram owania 
nieznanego pochodzenia (np. bez licencji) czy otrzym anego pocztą z nie zaufanego 
źródła. Takie programy, oprócz w irusów , m ogą zawierać innego rodzaju wrogi kod, np. 
bomby logiczne lub konie trojańskie. M ogą być zainfekow ane celowo, przez nadawcę lub 
bez jego wiedzy, w drodze do nas.

Prowadząc serwis inform acyjny w Internecie, należy udostępniać dane klientom tylko 
w przypadku pozytywnego przejścia przez procedurę identyfikacji i autoryzacji i tylko 
poprzez zaufany kanał np. zaszyfrowany. Ponadto należy ograniczyć do niezbędnego 
minimum zakres usług oferowanych przez nasz serw er HTTP. Nie należy um ieszczać w 
jego zasobach żadnych w ażnych danych - żadnych  kom prom isów .

Konfiguracja serw era w inna być bardzo ostrożnie dobrana i bezwzględnie 
zweryfikowana. Serw er W W W  nie może mieć uprzywilejowanej pozycji w dostępie 
do innych zasobów zaufanej sieci. Powinien znajdow ać się na izolowanym segmencie 
sieci poza obszarem zaufanym . Dostęp do system u plików korporacji przez serwer WWW 
powinien być obłożony m aksym alnym i restrykcjam i, pozwalającym i jednak na skuteczną 
pracę. Należy się liczyć z kom prom itacją zabezpieczeń serwera W W W ; nie powinno to 
jednak wywierać negatyw nego skutku na bezpieczeństwo reszty zasobów zaufanej sieci. 
Komputer, na którym zainstalow ano serw er W W W , winien być wyłączony z grupy 
zaufanych zasobów. N ajlepiej jeżeli zostanie um ieszczony w tzw. strefie 
zdemilitaryzowanej - pom iędzy zew nętrzną i w ew nętrzną "ścianą ogniową" (Firewall).

Podsumowując należy podkreślić, iż Polityka Bezpieczeństwa:

■ Definiuje pojęcie bezpieczeństw a inform acji, cele, zakres
i znaczenie bezpiecznego w spółużytkow ania informacji.

Pokazuje klarowne stanow isko w ładz instytucji w kwestii bezpieczeństwa informacji.

Wyjaśnia zasady, standardy, przyjęte praktyki, wym agany zakres stosowalności 
prawa ogólnego (ustaw y), zgodności z wym ogam i zawartym i w umowach.

Definiuje ogólne i szczegółow e obowiązki w odniesieniu do zarządzania 
bezpieczeństwem inform acji, np. zgłaszanie przypadków naruszeń bezpieczeństwa.

Informuje o sankcjach za naruszenie zasad polityki bezpieczeństwa.

Wskazuje dokumenty szczegółow e takie jak  regulaminy, procedury, zasady 
stosowania czy użytkowania.

Stanowi element System u Zarządzania Bezpieczeństw em  Informacji.

Celem, który należy osiągnąć jest skuteczne, bezpieczne i nieprzerwane realizowanie 
lznesu, a nie komplet dokum entów  w pancernej szafie.
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ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA USŁUG I TRANSAKCJI W 
SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH

H enryk K rawczyk, M icha ł W ielgus 
Katedra A rch itektu ry  S ystem ów  Kom puterow ych 

W ydz ia ł ETI. Po litechnika Gdańska

Streszczenie/ om ów iono zasady zapew nienia bezpieczeństwa usług 
elektronicznych w architekturze klient -  serw er w oparciu o SSL, podpis 
elektroniczny, PK1, certyfikaty. Przedstawiono m etodą analizy 
bezpieczeństwa w oparciu o przyjętą w organizacji politykę bezpieczeństwa, 
zastosowane m odele i w ykorzystane procedury testowania. Celem tych 
rozważań je s t określenie m ożliw ości oceny i wyboru odpowiednich środków 
zapewniających bezpieczeństw o konkretnego systemu.

1. Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych

Pojęcie bezpieczeństwa transakcji elektronicznych dotyczy następujących aspektów:

• pełnej identyfikacji stron biorących udział w transakcji,

• akceptowalności transakcji (wykona się tylko poprawnie lub wcale),

• autoryzacji transakcji (niem ożliw ość w ykonania przez osobę nieupoważnioną),

• prywatności (dostęp do chronionej informacji ma tylko osoba upoważniona),

• integralności danych (inform acja kreowana przez nadawcę jest taka sama, jak  
odbierana przez odbiorcę).

Z punktu widzenia system u przeprow adzającego transakcje możemy wyróżnić dwa 
podstawowe poziomy:

• bezpieczeństwa fizycznego (um iejscow ienie i dostęp do zasobów sprzętowych),

• bezpieczeństwa oprogram ow ania (dostęp do przesyłanych i przechowywanych 
danych).

Wszystkie wym ienione nie m ogą być traktowane w oderwaniu od pozostałych, 
Ponieważ w przeciwnym w ypadku nie m ożna mówić o uzyskaniu jakiegokolw iek stopnia 
zabezpieczeń.

Standardowo, dokum enty i pliki przesyłane są  poprzez Internet w niezaszyfrowanych 
Pa ietach. Istnieje więc niebezpieczeństw o przechwycenia ich i odczytania przez osobę 
' " L p o n u j ą c ą  odpowiednimi narzędziam i i wiedzą. Do uniknięcia takiego zagrożenia 
s uzyć może wykorzystanie protokołu kryptograficznego SSL (Secure Sockets Laycr) 
opracowanego przez Netscape Com m unications [1], zapewniającego bezpieczny kanał 
Komunikacyjny między klientem  a serwerem . Protokół ten stanowi standard de-fcicto w 
zte zinie tzw. bezpiecznej transm isji i je s t akceptowany przez większość popularnych 

serwerów WWW. SSL je st protokołem  ogólnego przeznaczenia. W założeniu stanowi
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uzupełnienie protokołów  już  istniejących, działając poniżej warstw y aplikacji (HTTP, 
FTP, SM TP) a powyżej w arstw  sieci i transportu (TCP/IP). Jego zadaniem  je st stworzenie 
w irtualnego, odpornego na próby podsłuchiw ania kanału transm isji dla infonnacji 
przesyłanych przez aplikacje (serwery i klienci W W W , FTP, poczty elektronicznej i inne). 
Podstawowe cechy protokołu SSL:

• w ykorzystanie certyfikatów  kluczy publicznych jako m etody autoryzacji 
serw erów  internetow ych i klientów,

• szyfrow anie - poufność przesyłanych inform acji,

• sumy kontrolne - integralność danych.

D ziałanie protokołu składa się z dwóch etapów: SSL H andshake Protocol oraz SSL 
Record Protocol. P ierw szy etap dotyczy kom unikacji m iędzy serw erem  a klientem w celu 
w ybrania warunków  transm isji o m aksym alnym  bezpieczeństw ie. Drugi etap to 
przesyłanie danych i sposób ich „opakow ania” ( a n g .  encapsulation).

SSL H andshake Protocol składa się  z sześciu kolejnych faz:

• faza powitania (a ng .  hello phase),

• faza w ym iany klucza ( a n g .  key exchange phase),

• faza tworzenia klucza sesji ( a n g .  session key production phase),

• faza weryfikacji serw era ( a n g .  server verification phase),

• faza uw ierzytelniania klienta ( a n g .  client authentication phase),

• faza zakończenia ( a n g .  finished phase).

W fazie powitalnej ustalane są  algorytm y, które zostaną wykorzystane do 
zabezpieczenia transm isji. Klient w ysyła do serw era kom unikat zaw ierający najlepszy 
(najm ocniejszy) algorytm  szyfrujący, jak i klient jest w stanie obsłużyć, identyfikator z 
poprzedniej sesji (o ile istnieje) oraz w ygenerow aną liczbę losową. Jeżeli serwer rozpozna 
identyfikator poprzedniej sesji w znawia ją. W przeciw nym  razie tw orzy i przesyła do 
klienta certyfikat. Certyfikat zaw iera publiczny klucz serwera. K olejna faza służy do 
w ym iany kluczy między klientem  a serwerem , dzięki czem u zostaje ustalony 
w spółdzielony klucz głów ny (ang. m aster key). W  fazie tw orzenia klucza sesji 
w ym ieniany je st m iędzy klientem  a serw erem  kom unikat służący do utworzenia jednego 
lub dw óch kluczy sesji. W eryfikacja serw era w praktyce oznacza weryfikację klucza 
głów nego oraz kluczy sesji. Serw er po ustaleniu ich z klientem  deszyfruje je  za pomocą 
w łasnego klucza prywatnego. Potem w ysyła do klienta potw ierdzenie -  zaszyfrowaną 

liczbę losow ą otrzym aną w fazie powitania. Klient deszyfruje odpow iedź od serwera i 
jeśli w szystko się  zgadza m ożna naw iązać bezpieczną sesję. Faza uwierzytelniania klienta 
jest w ykorzystyw ana jeśli w ym agane je st uw ierzytelnianie klienta. Serwer żąda wówczas 
od klienta certyfikat i spraw dza jego popraw ność. Ostatnia faza to w ym iana końcowych 

kom unikatów  inform ujących o zakończeniu naw iązyw ania połączenia. Komunikaty te 
zaw ierają zaszyfrow any identyfikator sesji. Zakończenie ostatniej fazy równoznaczne jest 
z naw iązaniem  bezpiecznego połączenia między klientem a serwerem.
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SSL Record Protocol to sposób przesyłania danych w tzw. rekordach SSL. Dane są 
porcjowane, kom presow ane i szyfrowane. W iadomości między serwerem a klientem 
przesyłane są w trzech polach rekordu SSL:

• dane do przestania (AC TU AL-DATA).

• skrót w iadom ości (M AC -D ATA ),

• dane wypełniające (PADDING-DATA).

Do szyfrowania przesyłanych danych protokół SSL w wersji 3.0 wykorzystuje 
następujące algorytmy:

• DES (Data Encryption Standard) - algorytm  szyfrujący używany przez rząd 
USA.

• DSA (Digital S ignature Algorithm ) - część standardu procesu elektronicznej 
autoryzacji,

• KEA (Key Exchange Algorithm ) - algorytm  używany do procesu w ym iany 
kluczy,

• MD5 (M essage Digest) - algorytm  stworzony przez firm ę Rivcst,

• RC2 i RC4 - algorytm  stw orzony przez firmę Rivcst dla RSA Data Security,

• RSA - algorytm  dla klucza publicznego (używany przy autoryzacji i 
szyfrowaniu),

• RSA key-exchange - algorytm  wym iany kluczy bazujący na algorytm ie RSA,

• SHA-1 (Secure Hash Algorithm).

• SKIPJACK - tajny algorytm  klucza sym etrycznego używany przez rząd USA,

• J riple-DES - A lgorytm  DES użyty trzykrotnie.

Łącząc się poprzez kanał SSL użytkownicy mogą zauważyć pewne spowolnienie 
transmisji danych. Mało efektywna metoda szyfrowania z kluczem publicznym powoduje, ze 
opozmenie spowodowane koniecznością zakodowania i odkodowania klucza sesji może sięgać 
nawet kilku sekund. Na szczęście, przeglądarki przechowują klucze szyfrowania w pamięci 
podręcznej, stąd w praktyce opóźnienie występuje jedynie podczas pierwszego połączenia.

Kolejną w ersją protokołu SSL jest protokół TLS (Transport Layer Security) 
opracowany przez IETF (Internet Eng ineering Task Force). Jest to znormalizowana 
wersja protokołu w celu w prow adzenia ogólnego standardu wykorzystywanego w
nternecie. Poza tym w prow adzono kilka drobnych zmian w stosunku do SSL (np.

zastosowano algorytm HM AC zam iast MD5).

Konfiguracja bezpiecznych usług (HTTPS, SM TPS) wym aga przedsięwzięcia 
następujących kroków:

• instalacji oprogram ow ania SSL,

• uzyskania certyfikatu klucza publicznego dla serwera,

• instalacji certyfikatu u' system ie.
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2. Certyfikacja kluczy publicznych

Sporo uwagi należy poświęcić procesowi uzyskania certyfikatu klucza publicznego 
dla serwera, poniew aż je s t to kluczow y aspekt ochrony systemu. N a bazie takiego 
certyfikatu będzie odbyw ała się późniejsza bezpieczna w ym iana danych pomiędzy 
serwerem  a klientem.

Certyfikat ten przyjm uje następującą formę:

• podmiot (nazw a podmiotu, klucz publiczny),

•  organ wystawiający (nazwa organu, podpis cyfrowy),

• data ważności,

• inform acje adm inistracyjne (wersja, num er seryjny),

• inform acje dodatkow e (ograniczenia, itp.).

W ystaw ienie certyfikatu klucza publicznego dla serwera w ym aga weryfikacji nazwy 
oraz w łaściciela zarejestrowanej dom eny (w tym osobow ości p ra w n e j) i jest dokonywane 
przez organ w ystawiający certyfikat; generacji klucza prywatnego, żądania wystawienia 
certyfikatu oraz przesłania w ygenerow anych inform acji i je s t dokonyw ane przez organ 
ubiegający się o certyfikat; w ystawienia cyfrowo podpisanego certyfikatu przez 
uprawiony organ i jego instalacji w system ie klienta.

W szystkie om awiane m etody zabezpieczeń bazują na kryptografii. Samo 
zaszyfrow anie dokum entu cyfrowego gwarantuje poufność. Potrzebny jest jeszcze 
m echanizm  uw ierzytelniający nadawcę, gw arantujący autentyczność dokum entu (podpis 
cyfrowy). Obecne rozw iązania bazują na parze kluczy publiczny i prywatny, które 
gw arantują w iarygodność pochodzenia dokum entu oraz jego  spójność. Trzecia zaufana 
strona, tzn. organizacja certyfikująca, potw ierdza przynależność klucza do danej osoby 
lub strony (np. serw era, usługi ) przez w ystawienie specjalnych certyfikatów . Do roku 
1967 w ykorzystyw ano szyfrow anie sym etryczne oparte na jednym  kluczu, a przez to 
zaszyfrow aną w iadom ość mógł odczytać każdy, kto dysponow ał kluczem. Dużą zaletą 
takiego szyfrow ania je s t szybkość, w ydajność oraz odporność na próby złamania. 
Pierwsze algorytm y niesym etryczne pojawiły się pod koniec lat 70. Wiadomość (tekst 
jaw ny) szyfruje się jednym  kluczem  (publicznym , ogólnodostępny), a odszyfrowuje 
drugim  (pryw atnym , przypisany osobie, która go wygenerow ała). K lucze uzyskuje się, 
stosując przekształcenia m atem atyczne. Nie ma m ożliwości w yznaczenia jednej wartości 
klucza na podstaw ie drugiej. Szyfrow anie asym etryczne je st złożone i czasochłonne, 
jednak  nie ma problem u z ujawnieniem  klucza publicznego. Rozsądny stopień 
bezpieczeństw a m ożna osiągnąć stosując klucze o długości 1024 bitów dla szyfrów 
asym etrycznych lub 128 bitów dla szyfrów sym etrycznych.

O m aw iany powyżej m echanizm  działa również w drugą stronę tzn. kluczem 
prywatnym  szyfruje się skrót w iadom ości (funkcja skrótu oparta na skomplikowanych 
przekształceniach m atem atycznych gwarantuje podobną niepow tarzalność skrótu jak 
przypadku odcisku palca, ponadto m ając skrót nie jesteśm y w stanie poznać treści 

wiadom ości), w ytw arzając w ten sposób podpis elektroniczny w iadom ości, a osoba 
odbierająca w iadom ość sam odzielnie w ytw arza nowy skrót w iadom ości, deszyfruje 
kluczem  publicznym  otrzym any skrót i porównuje oba skróty. Jeżeli wszystko się zgadza 
wiadom ość je st praw dziwa, a przynajm niej pochodzi od osoby będącej w posiadaniu
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jednego z pary kluczy [2]. N iezaw odność om awianego sposobu pośw iadczania autenty
czności dokum entów zależy od kilku czynników: siły algorytmu użytego do wytworzenia 
kluczy, złożoności funkcji skrótu oraz autentyczności klucza publicznego (certyfikacja). 
Podpis elektroniczny musi spełniać zadane w łasności, tzn. powinien być [3]:

• niepowtarzalny, tzn. musi być w yjątkowy dla osoby, która się nim posługuje,

• weryfikowalny,

• przechow yw any pod w yłączną kontrolą osoby, która się nim posługuje,

• dołączony do w iadom ości pozwala stwierdzić jej autentyczność i zapewnia 
integralność,

• dopuszczony do użycia, tzn. posiada te same skutki prawne co podpis odręczny.

Ustawa o podpisie elektronicznym  została przyjęta przez Sejm 18 w rześnia 2001. 
Prezydent złożył podpis pod ustaw ą 11 października 2001. Skutki prawne podpisu będą 
odczuwalne już niedługo.

PKI (Public Key Infrastructure) to struktura powstała na skutek ujednolicenia 
wymagań i przepisów  dotyczących certyfikatów , dostawców usług certyfikacyjnych oraz 
urządzeń służących do generowania i weryfikacji podpisu elektronicznego dla dużych 
firm. chcących dokonyw ać transakcji przez sieć. Stworzone przez TP Internet, Centrum 
Certyfikacji SIGNET je s t odpow iedzialne za wydawanie i pełną obsługę danych oraz 
certyfikatów elektronicznych służących do składania i weryfikacji elektronicznego 
podpisu [4], Dla potrzeb prywatnych np. bezpiecznej poczty elektronicznej starcza 
mechanizm kluczy publicznego i prywatnego. Certyfikat jest to ciąg danych zapisanych 
na odpowiednim nośniku. N ajpopularniejszy standard to X.509. Budowa certyfikatu 
zawiera wersję, num er seryjny, nazwę wydawcy certyfikatu, datę ważności, nazwę 
podmiotu, dla którego certyfikat został wystawiony, jego klucz publiczny oraz podpis 
cyfrowy organu w ydającego certyfikat (Certification Authority, CA). Prawdziwość 
podpisu można zw eryfikow ać, mając klucz publiczny urzędu certyfikującego. Klucz ten 
znajduje się z kolei w certyfikacie wystawionym  przez organ wyższej instancji. 
Weryfikacja certyfikatu polega na prześledzeniu ścieżki zaufania, na końcu której 
znajduje się organ nadrzędny (Root CA). Certyfikat wystawia on sam dla siebie, a 
wszyscy powinni m ieć swobodny dostęp do jego klucza publicznego. W  Polsce taki 
certyfikat wystawił sobie urząd Unizeto Certum. Z kolei PolCerl otrzymał certyfikat od 
znanego w Europie urzędu nadrzędnego GlobalSign. PKI pozwala na budow ę systemów 
bezpiecznej wym iany dokum entów  (internetowy system  przekazu elektronicznych 
deklaracji dla ZUS obsługiwany przez Unizeto Certum), system ów transakcji 
elektronicznych, VPN oraz zabezpieczać stacje robocze i grom adzone na nich dane 
poprzez eliminację anonim ow ości. W strukturach PKI w spółdziałają SSL (Secure Socket 
Layer), TLS (Transport Layer Security). S/M IM E (Secure M ultipurpose Internet Mail 
Extensions), SET (Secure Electronic Transaction), IPSec (Internet Protocol Security).

Najmniej zadaw alającym  sposobem  stw arzającym  pozory bezpieczeństwa jest 
połączenie identyfikatora użytkownika i jego  hasła. Daje on słabe zabezpieczenie przed 
podszywaniem {ang. spoofing) oraz dopuszcza możliwość modyfikacji danych po ich 
dotarciu do serwera, a przed ich przetw orzeniem  przez dedykowane oprogramowanie. 
Dodanie do wspom nianych dwóch elem entów  uwierzytelniania trzeciego w postaci
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cyfrowego lokena elim inuje słabości zw iązane z podszywaniem  się, jednak  nie zapewnia 
integralności danych zlecenia od chwili w ysłania ich przez klienta.

3. Testowanie bezpieczeństwa

Istotnym elem entem  w iększości system ów jest bezpieczeństw o. Szczególnie ważne 
je st zachow anie poufności pow ierzonych danych osobowych. K onstruując systemy 
przetw arzające tego typu dane należy stosować się do określonych przepisów  [5, 6]. 
Należy położyć nacisk na następujące elem enty konstrukcji systemu:

• unikatowy identyfikator użytkownika,

•  m inim alna długość identyfikatora i hasła,

•  instalacja certyfikatu serwera,

• zaszyfrow anie bazy danych,

• szyfrow anie haseł w bazie danych,

• dostęp do bazy danych.

O m aw iając bezpieczeństw o system u należy zacząć od w prow adzenia pojęcia polityki 
bezpieczeństw a, które obejm uje właściwe praktyki prowadzone w  celu uzyskania 
konsensusu pom iędzy proponowanym i rozw iązaniam i podnoszącym i stopień 
bezpieczeństw a i stopniem  akceptowalnego ryzyka. Rew izja bezpieczeństw a każdego 
punktu zapalnego jest nieodzow nym  składnikiem  tej polityki. Bezpieczeństwo sprzętu i 
oprogram ow ania jest tak dobre, jak  ich projekt i im plem entacja. Niedociągnięcia przy 
projektowaniu i konfigurow aniu produktu oraz ujawniające się w  czasie eksploatacji 
w adliw e m echanizm y to przyczyny potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. 
System atyczne rew idow anie tej polityki je s t je d n ą  z dw óch niezawodnych dróg 
prowadzących do w ykrycia błędów w m echanizm ach obronnych (podejście pasywne). 
D rugą m etodą je s t kontrolowany atak, o którym  traktuje podejście aktywne. Propozycje 
procedur przydatnych podczas form ułowania polityki bezpieczeństw a zawiera 
zam ieszczone niżej zestawienie:

• przeprow adzanie ataków specyficznych dla usług sieciowych,

• przeprow adzanie ataków specyficznych dla oprogram ow ania,

• w eryfikacja procedur przyw racających stan systemu.

Analiza bezpieczeństw a w oparciu o politykę bezpieczeństw a polega na badaniu 
św iadom ości pracow ników  na temat obow iązującej polityki bezpieczeństwa i zakresu 
przestrzegania obow iązujących reguł. Jeżeli w yniki m ają być wiarygodne należy 
zapewnić anonim ow ość badanych. W  zakresie badań pow inna rów nież znaleźć s i ę  analiza 
praw  dostępu pracowników  do zasobów organizacji i w ykorzystyw anych aplikacji.

Procedury testowania bezpieczeństw a pow inny opierać się na rozpoznawaniu:

• adekw atności m echanizm ów  zabezpieczeń, co do w ystarczalności i popraw ności,

•  spójności pom iędzy oficjalną dokum entacją i aktualną implementacją.
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Gwarantuje to szereg iteracyjnych metod takich jak  analiza dokumentacji 
projektowej, inspekcja dokum entacji testowej oraz niezależne prowadzenie testów 
funkcjonalnych i penetracyjnych.

Podejście do analizy bezpieczeństw a może być dwojakie tzn. aktywne lub pasywne. 
Pod pojęciem aktywnej analizy bezpieczeństw a rozum ie się działania podejm owane w 
celu wykrycia zagrożeń przed ich faktycznym  zaistnieniem:

• przeprow adzanie ataków  specyficznych dla usług sieciowych,

• przeprow adzanie ataków specyficznych dla oprogramowania,

• przeprow adzanie ataków odm owy obsługi,

• sprawdzanie bezpieczeństw a usług i urządzeń zabezpieczających.

Pasywna analiza bezpieczeństw a sprowadza się do podejm owania działań mających 
na celu obserwację zachow ania systemu:

• analizowanie plików zapisu zdarzeń (zdarzenia i sytuacje wyjątkowe),

• skanowanie aktywności systemu (dostępne usługi i otwarte porty).

Wyniki analizy powinny znaleźć się w raporcie podsum owującym  poziom 
bezpieczeństwa system u. Raport pow inien wskazyw ać na obszary zagrożeń zdefiniowane 
w polityce bezpieczeństw a i zawierać rekom endację sposobów na naprawę dziur w 
systemie zabezpieczeń lub przeciw działania potencjalnym  zagrożeniom. W ystawienie 
oceny poziomu bezpieczeństw a powinno odbywać się na podstawie stopnia oparcia się 
atakom, spełnienia przyjętych w ym agań bezpieczeństw a i wyników badań świadomości 
pracowników. D opuszczalne są różne m odyfikacje treści w zależności od końcowych 
odbiorców raportu.

Polityka bezpieczeństwa prowadzona w każdej organizacji powinna zapewniać, że [7]:

• przedmiot badań został przetestowany w środowisku odciętym od sieci,

• przedm iot badań je st ponow nie testowany po każdej zm ianie w konfiguracji 
systemu, jak  rów nież okresowo po wcześniej ustalonym upływie czasu,

• testy są aktualizow ane odpow iednio do pojawiających się nowych zagrożeń,

• oprogram owanie działające na serw erze je s t aktualizowane w miarę dostępności 
nowszych wersji aplikacji pozbaw ionych błędów i dziur w bezpieczeństw ie w 
odniesieniu do wersji wcześniejszych,

• regularnie m onitorow ana jest cała sieć, jej kom ponenty składowe włączając w to 
zainstalowane oprogram ow anie.

W celu sprawdzenia popraw ności działania m echanizm ów zabezpieczających należy 
wykonać następujące czynności [8]:

• zaplanować przebieg procedur testujących aby zadem onstrować, że pobieranie 
danych od użytkownika, wykonanie aplikacji i otrzym ywane rezultaty działają w 
sposób zgodny ze specyfikacją,

• przetestować procedury odtw arzające dane w przypadku wystąpienia błędów w 
oprogramowaniu.
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Cechy, które należy przetestować powinny obejm ow ać [9]:

• sprzęt (procesor, dyski twarde, pam ięci, karty sieciowe, okablowanie),

• oprogram ow anie systemu operacyjnego (schem at bootow ania, dostęp do 
aplikacji),

• aplikacje (pobieranie danych od użytkownika, zw racane wyniki),

Poprawność funkcjonowania m echanizm ów  zabezpieczających zwiększa poziom 
zaufania, a tym sam ym  czyni dane bezpiecznym i. Poznanie błędów dla każdej ścieżki 
wykonania aplikacji i metod przyw racania danych po każdej usterce pow inno stanowić 
cel opisyw anych działań. Dzięki temu, nie będzie stanowiło problem u podjęcie 
w łaściw ych czynności w przypadku pojawienia się zagrożeń, kiedy aplikacja stanie się 
częścią oprogram ow ania systemu.

Testy należy rozpocząć od przygotow ania bezpiecznego środow iska testowego np. 
połączenia dwóch maszyn pełniących funkcje w ew nętrznego serw era organizacji i 
zewnętrznej m aszyny klienta. M echanizm  zapisu zdarzeń najlepiej um ieścić centralnie w 
bezpiecznym  m iejscu na serwerze. Takie rozw iązanie ułatwi późniejszą analizę plików 
zapisu zdarzeń. O bydw ie m aszyny powinny mieć zainstalow ane np. narzędzia 
m onitorujące ruch na interfejsach sieciowych i aktywność portów. Przechodząc do 
właściwych testów należy wykonać następujące czynności:

• w ygenerow ać losowe wartości w ejściow e, który stanow ią reprezentatywną 
próbkę strum ieni w ejściow ych, z wykorzystaniem  dostępnych wartości. Podać 
przygotow ane wartości na w ejście aplikacji. U pewnić się, że w artości trafiają do 
celu,

• poddać analizie wyniki zw racane przez aplikację. Sprawdzić czy aplikacja me 
w ysyła danych niew idocznych dla użytkownika. W ykorzystać w tym celu 
analizatory plików  zapisu zdarzeń oraz narzędzia m onitorujące ruch i aktywność 
portów,

• spraw dzić czy opcje zapisu zdarzeń i alarm ow ania o błędach rzeczywiście 
działają w zakładany sposób.

Zalecane je s t przeprow adzenie testów w gronie dw óch lub więcej osób. Jedna z nich 
to ta, która projektow ała zabezpieczenia, natom iast druga w ydaje opinie, co dc 
adekwatności m echanizm ów  zabezpieczających.

Sieć docelow a, w której będzie funkcjonowała aplikacja, łączy maszyny, które 
odpow iadają na żądania kierow ane zarówno w ew nątrz organizacji, jak  również ze świata 
zewnętrznego. W procesie testow ania należy przeprow adzić następujące czynności:

• um ieścić aplikację na serw erze centralnym ,

• ustalić dostęp do niej dla m aszyn w ew nątrz organizacji i ze św iata zewnętrznego 
Prow adzić zapis ruchu w chodzącego i w ychodzącego. Do pomocy " 
obserw acjach można użyć m onitora sieciowego,

• spraw dzić czy m aszyny, które nie powinny m ieć dostępu do nplikacji 
rzeczyw iście go nie posiadają. W ykorzystać w tym celu analizatory płik°" 
zapisu zdarzeń i skanery sieciowe,
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• przez skanowanie portów na każdej z m aszyn należących do organizacji upewnić 
się, że inform acje, które nie są  przeznaczone dla osób z zewnątrz są dla nich 
rzeczywiście niedostępne. Sprawdzić czy nic ma możliwości uruchom ienia na 
danym porcie usługi, która nie powinna się tam pojawić,

• można skorzystać z narzędzi w ykryw ających włamania, aby przekonać się czy 
nie ma zagrożeń z żadnej znanej strony. Ten krok należy ponawiać iteracyjnie, 
kiedy okaże się, że zostały opracowane nowe metody włam ań,

• sprawdzić czy opcje zapisu zdarzeń i alarm owania o błędach rzeczywiście 
działają w zakładany sposób.

Zalecane jest przeprow adzenie opisyw anej fazy testowania przed fizycznym 
podłączeniem sieci do Internetu. Podobnie powinno się zaczynać od konfiguracji z 
niewielką ilością m aszyn i użytkowników  stopniowo zwiększając ich liczbę.

Problem testowania bezpieczeństw a, spełniania przez aplikację określonych 
wymogów bezpieczeństw a dotyczących funkcjonowania w Internecie wym usił stworzenie 
standardu znanego obecnie jako  CC (Common Criteria) [10]. Poziomy EAL (Evaluation 
Assurance Levels) zaproponowane w standardzie CC są przykładem konsensusu 
pomiędzy osiągniętym poziom em  bezpieczeństw a a kosztem jego zapewnienia.

• EAL1 przetestow ane pod względem  funkcjonalnym. Stosowane w przypadku 
wymagania zaufania do funkcjonow ania produktu, ale bez nacisku na zagrożenia 
dla bezpieczeństw a. Ocenia zgodność implementacji produktu z jego 
dokum entacją i obecność m echanizm ów ochronnych przeciwko 
zidentyfikowanym  zagrożeniom .

• EAL2 przetestowane pod względem  strukturalnym. Stosowane w przypadku 
wymagania bezpieczeństw a potw ierdzonego niezależnie na poziom ie niskim lub 
średnim, gdy kom pletna dokum entacja nie jest szeroko dostępna.

• EAL3 przetestowane i spraw dzone w sposób m etodologiczny. Stosowane w 
przypadku wym agania bezpieczeństw a potw ierdzonego niezależnie na poziomie 
średnim oraz dokładnej analizy badanego produktu i jego rozwoju, ale bez 
nacisku na elem enty inżynierii oprogram owania.

• EAL4 zaprojektow ane, przetestow ane i poddane inspekcji w sposób 
metodologiczny. Stosowane w przypadku wym agania bezpieczeństwa 
potwierdzonego niezależnie na poziom ie średnim lub wysokim, gdy wytwórcy i 
klienci gotowi są  ponieść dodatkowe koszty związane z zastosowaniem  
zaawansowanych technik testowania bezpieczeństwa.

• EAL5 półform alnie zaprojektow ane i przetestowane. Stosowane w przypadku 
wymagania bezpieczeństw a potw ierdzonego niezależnie na poziom ie wysokim 
w sytuacji planowanego rozwoju oraz rygorystycznego podejścia do rozwoju 
produktu, gdy w grę nie wchodzi poniesienie dodatkowych kosztów związanych 
z zastosowaniem zaaw ansow anych technik testowania bezpieczeństwa.

• EAL6 półform alnie zw eryfikow ane ze względu na konstrukcję i przetestowane. 
Stosowane w przypadku rozwoju modeli bezpieczeństwa dla aplikacji w 
sytuacjach w ysokiego ryzyka, gdy wartość chronionych zasobów uzasadnia 
poniesienie dodatkowych kosztów.
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•  EAL7 form alnie zw eryfikow ane ze względu na konstrukcję i przetestowane. 
S tosow ane w przypadku rozwoju modeli bezpieczeństw a dla aplikacji w 
sytuacjach szczególnie wysokiego ryzyka, jak  rów nież gdy wysoka wartość 
zasobów uzasadnia poniesienie dodatkowych kosztów.

4. Szacowanie poziomu zaufania

Bezpieczeństwo w iąże się nierozerw alnie z zaufaniem . Problem oceny 
bezpieczeństw a system u można rozw iązać w prow adzając różne zm ienne zależne, np. 
koszt jego  osiągnięcia. Całkow ite ryzyko zw iązane z przeprowadzeniem  transakcji jesl 
funkcją zm iennych [11]:

•  kosztu transakcji,

• historii transakcji,

• zabezpieczenia transakcji,

• wzoru przeprowadzanych transakcji,

• zasobów system owych.

D odatkow e param etry pom ocne przy korekcie w ym ienionych zm iennych stanowią:

• czas. Ilość transakcji dokonanych podczas ustalonego okresu, w którym 
częstotliw ość zaw ieranych transakcji m oże odzw ierciedlać zmianę stanu 
zaufania,

• miejsce. T ransakcje zaw ierane za pośrednictwem  stron trzecich, na których 
mogły zostać wcześniej przełam ane zabezpieczenia, zm niejsza poziom zaufania.

Po zdefiniow aniu zm iennych do pom iaru zaufania, transakcja może zostać 
zaakceptowana lub odrzucona na podstaw ie wartości zaufania wyznaczonego w ten 
sposób. Zm ienne do pom iaru zaufania i działania podejm ow ane do jego  wyznaczenia 

stanow ią podstaw ę do budowy modeli zaufania (rysunek ):

Rys. 1
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• M odele oparte na relacjach binarnych (Rysunek 1). Dwie lub więcej zm iennych i 
parametrów może zostać użytych do wyznaczenia poziom u zaufania wybranej 
transakcji. Pom iędzy zm iennym i pow inna istnieć oczywista zależność, aby 
dobrze zdefiniow ać model zaufania. Zależność najlepiej przedstawić w macierzy 
wpisując na przecięciu odpowiedniego w iersza i kolumny wymagane działania 
związane z w yznaczeniem  zaufania.

• Modele oparte na autom acie stanów transakcji. Dozwolone stany transakcji to 
zakończona pom yślnie, zakończona błędem, w trakcie w ykonywania i w trakcie 
ataku. T ransakcja zostanie zakończona pomyślnie, jeżeli strona nadzorująca 
otrzyma potw ierdzenia od w szystkich stron biorących w niej udział. Nie oznacza 
to jednak, że stan transakcji nie może ulec zmianie. Strona nadzorująca przebieg 
transakcji m oże uznać, że naruszone zostało zaufanie stron i zm ienić stan 
transakcji z zakończonej pom yślnie na stan w trakcie ataku. Stan w trakcie 
wykonywania oznacza, że strona nadzorująca transakcję nie otrzymała 
kompletnego potw ierdzenia od przynajm niej jednej ze stron biorących w niej 
udział. Transakcja zostanie zakończona błędem, jeżeli strona nadzorująca nie 
otrzyma potw ierdzeń od stron w niej uczestniczących przed upływem  z góry 
ustalonego czasu (m oże wówczas nastąpić ponowne wznowienie transakcji) lub 
potwierdzenia będą błędne (wówczas nastąpi zm iana stanu zakończona błędem 
na w trakcie ataku). Przejście transakcji w stan w trakcie ataku powoduje 
przełączenie bieżących zadań w tryb prewencji, co zabezpiecza przed 
wyrządzeniem dalszych zniszczeń. Tryb prewencji powoduje czasowe 
zawieszenie działalności stron biorących udział w transakcji. Jeżeli będzie to 
tylko m ożliw e nastąpi próba likwidacji wyrządzonych szkód i ponowne 
wznowienie zaw ieszonych działań.

Zastosowanie modeli zaufania do analizy ataków zw iązanych z bezpieczeństwem 
transakcji elektronicznych pozw ala na lepsze poznanie metod wykrywania i zapobiegania 
atakom oraz opracowanie metod przyw racania stanu transakcji sprzed ataku. O ile metody 
kryptograficzne chronią inform acje przesyłane w Internecie, to są bezużyteczne w 
przypadku kradzieży haseł, a wszystko, co pozostaje do zrobienia, to próba minimalizacji 
strat takiej transakcji. M odele zaufania m ogą pomóc w zrozum ieniu przebiegu możliwego 
a>aku i minimalizacji strat, ale żaden z om awianych modeli nie jest w stanie zapobiec lub 
wykryć takiego ataku. Zam iast lego zalecane jest w ykorzystanie metod:

• detekcji ataku na podstawie analizy zachowania (wzoru transakcji),

• prewencji na podstaw ie opóźnienia przekazania klucza odszyfrowującego środki 
przesiane podczas transakcji,

• likwidacji szkód wyrządzonych przez atak na podstawie zabezpieczenia 
transakcji przez firm ę ubezpieczeniową.

 ̂Wnioski końcowe

Bezpieczeństwo system u m ożna uzyskać poprzez wprowadzenie różnego typu 
mechanizmów ochrony. W niniejszym  opracowaniu ukazano podejścia i mechanizmy 
Poprawy bezpieczeństwa system ów  inform atycznych. Nie jest to jednak  wyczerpujący 
sc emat działań, ale raczej zestaw  przykładów  m ających pobudzić do dyskusji.
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Bezpieczeństw o Internetu bazuje na zaufaniu i uczciwości użytkowników. Podniesienie 
poziom u bezpieczeństw a w iąże się z w yelim inow aniem  anonim owości użytkowników 
poprzez w prow adzenie strukturalnego system u certyfikatów . Sprowadza się to do 
ustalenia granicy m iędzy pryw atnością użytkowników  a stopniem  akceptowalnego 
ryzyka.

Typow e rozw iązania dla problem ów  bezpieczeństw a polegające na instalacji zapór 
ogniowych, uruchom ieniu protokołów  kryptologicznych lub używ aniu systemu 
jednorazow ych haseł funkcjonujące w oderw aniu od innych zabezpieczeń są 
niewystarczające. Zalecane je s t korzystanie z w ym ienionych rozw iązań pod warunkiem, 
żc nie są to rozw iązania ostateczne. Powinny one stanow ić część większej całości mającej 
chronić system.

Struktura PK1 przenosi jedynie środek ciężkości bezpieczeństw a na instytucje 
rządowe. M etody kryptograficzne rozw ijają się w kierunku algorytm ów  asymetrycznych 
opierających się na coraz bardziej złożonych operacjach m atem atycznych (krzywe 
eliptyczne). W przypadku zaaw ansow anych system ów transakcji elektronicznych 
nieodzowne staje się zastosow anie technik biom etrycznych. Transakcje opiewające na 
wysokie kwoty w ym agają porównania np. wzorów odcisków palców klienta z 
przechow yw anym i w bazie danych, a w przypadku w ykrycia podejrzanego zachowania 
klienta, następuje w strzym anie przekazania klucza, którym  zaszyfrow ano środki przestane 
podczas transakcji i zostaje skierow anie żądania dodatkowej identyfikacji poprzez 
dostarczenie bardziej w iarygodnych i niepowtarzalnych inform acji, jak  wybranych cech 
biom etrycznych człowieka, np. wzoru tęczówki oka lub charakterystyki głosu. 
Zastosow anie w łaściw ych środków  zw iększa zaufanie do wprowadzanego systemu 
zabezpieczeń.
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B E Z P IE C Z E Ń S T W O  D A N Y C H  W  IN F O R M A T Y C Z N Y C H  
S Y S T E M A C H  R A C H U N K O W O Ś C I  - S Y T U A C J A  M A Ł Y C H  

I Ś R E D N I C H  P R Z E D S I Ę B IO R S T W

Jan M adej, K atedra Inform atyki 
K a tarzyna S zym czyk-M ade j, Katedra Rachunkowości 

A kadem ia  E konom iczna w  K rakow ie

Słowa kluczow e: informatyczny system  rachunkowości, rachunkowość 
skomputeryzowana, po lityka  bezpieczeństwa, system ochrony, m ałe i średnie  
przedsiębiorstwa

Streszczenie: w opracowaniu podjęto próbę scharakteryzowania sytuacji 
polskich małych i średnich przedsiębiorstw  (MSP) w zakresie 
bezpieczeństwa danych w inform atycznych system ach rachunkowości. 
Artykuł przedstaw ia funkcjonowanie takich system ów oraz zagrożenia 
bezpieczeństwa danych jak ie  pojaw iają się w raz z nimi. W ym ogi form alno
prawne, oszczędność czasu, w ygoda czy chęć uzyskania przewagi 
konkurencyjnej zm uszają M ŚP do korzystania z technologii informatycznej 
na coraz w iększą skalę. To z kolei nakłada na nie obowiązek zapewnienia 
odpowiedniego poziom u bezpieczeństw a danym  przechow yw anym  i 
przetwarzanym w system ie inform atycznym  (wym aga tego np. ustawa o 
rachunkowości, ochronie danych osobow ych, ochronie informacji 
niejawnych). W opracowaniu krótko omówiono występujące na rynku 
polskim warunki w zakresie bezpieczeństw a system ów inform atycznych, 
które wpływają na działania podejm ow ane przez M ŚP (przepisy prawa, 
polskie normy, św iadom ość użytkowników, działalność organizacji 
zajmujących się zagadnieniam i bezpieczeństw a inform atycznego, itp.), a 
następnie przedstaw iono na tym tle sytuację małych i średnich 
przedsiębiorstw. W skazano na przyczyny niskiego poziom u bezpieczeństwa 
systemów inform atycznych w M ŚP, do których zalicza się rn.in. trudności 
finansowe, brak odpowiedniej kadry, nieświadom ość istnienia zagrożeń czy 
nieznajomość obow iązujących przepisów  i norm.

!• Wstęp

Celem funkcjonowania system ów  inform acyjno-kontrolnych jest dostarczanie 
wszechstronnych danych dla potrzeb zarządzania, kontroli w ykonywanych zadań 
gospodarczych, skutecznej ochrony przedsiębiorstw a. Rachunkowość prowadzona w 
jednostkach gospodarczych jako  jeden  z takich system ów musi te wym agania spełniać
[Budziński 2000],

Rozwój technologii inform atycznych (Tl) zm ienił metody zarządzania informacją, 
oraz częściej los przedsiębiorstw  zależy od stosowania nowoczesnych metod przepływu 
anych. Infonnacja i dostęp do niej nabrały znaczenia strategicznego. Jednocześnie z
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rozwojem  TI pojawia się w iele niespotykanych wcześniej zagrożeń, których skutki mogą 
być katastrofalne (zob. np. [PAN 1999, Tyrała 2000]).

Podstaw ow ym  źródłem  informacji ekonom icznej jest, bez wątpienia, system 
rachunkowości jednostki gospodarczej. Jednak o informacji generowanej przez system 
rachunkowości można pow iedzieć, że jest przydatna tylko w sytuacji, w której spełnia ona 
kryterium  praw dziwości, kom pletności i istotności. To czy inform acje płynące z systemu 
rachunkowości są  w iarygodne zależy w dużej m ierze od stosow anych metod ochrony 
całego system u inform atycznego i funkcjonujących w nim  danych. Z tego powodu 
w łaśnie problem  ten został szerzej om ów iony w niniejszym  opracowaniu [Owczarek, 
Żurak-Ow czarek 2001].

2. Informatyczny system rachunkowości (SIR)

Podstaw ow ym  zadaniem  skom puteryzowanej rachunkow ości je s t przetwarzanie 
danych księgow ych w  inform acje w ykorzystyw ane zarówno przez odbiorców
w ew nętrznych (zarząd, w łaściciele, pracownicy, itd.) jak  i przez zewnętrznych 
(kontrahenci, banki, różnego rodzaju jednostk i budżetow e takie jak  ZUS, Urząd 
Skarbowy, itd.). Chcą oni otrzym ywać rzetelną inform ację o sytuacji majątkowej i 
finansowej przedsiębiorstwa [Gieruszyński 2001], Tak więc system y informatyczne 
rachunkowości odgryw ają w ażną rolę zarówno przy w spom aganiu rachunkowości 
finansowej jak  i zarządczej.

W śród inform atycznych system ów rachunkowości w yróżnić m ożna następujące 
grapy:

• proste system y finansow o-księgowe (FK) służące tylko prowadzeniu 
księgowości,

• rozbudow ane system y FK obejm ujące nie tylko podstaw ow ą księgowość ale 
także obsługę VAT. ZUS, różnego rodzaju analizy, statystyki i oceny, 
w ykorzystyw ane przez zarząd,

• system y wspom agające zarządzanie, pow iększone w porównaniu do drugiej 
grupy o dodatkow e m oduły obejm ujące sprzedaż, gospodarkę towarowo- 
m ateriałow ą, produkcję, kadry i płace, itp.

D om eną m ałych przedsiębiorstw  będą system y z pierwszej grupy , natomiast dl: 
przedsiębiorstw  średniej w ielkości, które przyw iązują w iększą w agę do rachunkowości 

zarządczej charakterystyczna jest raczej grupa druga i trzecia [Januszewski 2001].

Bez w zględu jednak  na to, do której grupy zaliczany je s t wykorzystywany prz® 
jednostkę gospodarczą system  należy pam iętać, że pow inien on spełniać podstawowe 

w ym agania w zględem  jakości i w iarygodności. Jakość m oże być sprawdzona w drodz- 
porów nania system u i odpow iednich dla niego norm (np. ISO 9000). Natomiast pm-z 
w iarygodność system u rozum ie się zaufanie do jego:

' W tym przypadku zintegrowane systemy rachunkowości są  najczęściej zbędne, gdyż ich potencja! z n n c z m e  

przewyższa potizeby takiego przedsiębiorstwa. Często, wystarczającym rozwiązaniem jest odpowiednie 
skonfigurowanie systemu FK i opracowanie właściwych procedur księgowych. Przynosi to bardzo dobre t • 
przy slosunkowo niskim nakładzie finansowym.
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• dyspozycyjności,

• niezawodności,

• bezpieczeństwa system u i funkcjonujących w nim danych,

• zdolności do ochrony zasobów,

• naprawialności (m ożliw ości szybkiej lokalizacji i usuwania uszkodzeń),

• skuteczności i sprawności działania (istotne jest, żeby system dostarczał szybko 
informację w różnych przekrojach, co jest m ożliwe tylko w tedy kiedy 
poszczególne m oduły system u są  odpowiednio zintegrowane dzięki czemu dane 
źródłowe są w prow adzane do system u tylko raz, a przepływ  danych odbywa się 
w sposób autom atyczny,

• prawdziwości i legalności (zgodność system u z przyjętymi zasadami 
prowadzenia rachunkowości).

Aby spełniać pow yższe w arunki system inform atyczny musi być odpowiednio 
chroniony.

3. Ochrona danych SIR w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Zmiany wprowadzone do ustawy o rachunkowości [1994] w zakresie księgowości 
wspomaganej kom puterowo dotyczą:

• określenia istotnych pojęć zw iązanych z inform atycznym  systemem 
rachunkowości,

• uszczegółowienia księgowej zawartości takiego systemu,

• zwiększenia w ym agań w  zakresie zabezpieczenia zasobów informacyjnych
rachunkowości [D ziedziczak 2001],

Ostatni z w ym ienionych punktów  je st tem atem  rozw ażań podjętych w niniejszym 
artykule.

Podstawą zapisów  w księgach rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera 
mogą być, obok dowodów źródłow ych (tworzonych tradycyjnymi m etodam i), również

• wprowadzane autom atycznie za pośrednictwem  urządzeń łączności lub
komputerowych nośników  danych,

• tworzone w ew nątrz kom putera (według odpowiednio zdefiniowanego
algorytmu) na podstaw ie danych wprowadzonych ju ż  wcześniej .

Tl ? ustawodawcy na wykorzystanie dokumentów elektronicznych wskazuje na chęć podążania za rozwojem 
aeży bowiem pamiętać, żc obecnie praktycznie każdy rodzaj informacji może przybrać postać cyfrową 

.C1t się przechowywać, przetwarzać i przesyłać za pom ocą komputera. Postęp ten spowodował, żc słowo 
» ument nie powinno się ju ż  kojarzyć jedynie z papierem. Pojęcie to obejmuje teraz zarówno tradycyjną, 
pr/vCr°"^  ônil!> Ja^ ■ dokument elektroniczny. Podstawowym zadaniem dokumentu elektronicznego jest 

.spieszenie obiegu informacji. Jest to m ożliwe jednak tylko wtedy, gdy za rozwiązaniami technologicznymi
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Aby ta dodatkow a grupa zapisów  spełniała w ym agania ustaw odaw cy muszą być 
spełnione następujące warunki:

« zapisy otrzym ają trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich
dow odów księgowych,

• m ożliwe jest stw ierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby 
odpow iedzialnej za w prow adzenie ich do systemu,

•  zapew niona jest spraw dzalność poprawności przetw orzenia, kompletności i 
identyczności zapisów,

3
• dane źródłowe w m iejscu ich pow stawania są odpow iednio ch ro n io n e '.

Tak więc, aby m ożna było w  św ietle praw a uznać zapis za dowód księgowy musi być 
zapew niona odpow iednia ochrona system u inform atycznego nie tylko w samym 
przedsiębiorstw ie ale i u jego  kontrahentów , od których pozyskuje dane w fonnie 
elektronicznej.

Realność takich danych m oże być uzyskana poprzez zastosow anie odpowiednich 
metod ochrony.

Rozwój technologii inform atycznej i w ykorzystyw anych przez n ią  nośników danych 
doprowadziły do znaczących zm ian w sposobie prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich 
przechow yw ania. Różnorodność stosowanych przez firm y inform atyczne rozwiązań 
technologicznych w oferowanym  przez nie oprogram ow aniu pow oduje, że systemy 
inform atyczne rachunkowości realizują sw oje zadania przy zastosow aniu różnych metod. 
D latego też ustaw a o rachunkow ości nakłada na użytkowników  SIR obowiązek ich 
odpow iedniego udokum entow ania4.

W takiej dokum entacji jednostka pow inna ująć opis (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkl. 3 
ustawy o rachunkowości):

• wykazu ksiąg rachunkow ych5.

postępują rozwiązania prawne. Obecnie dokument elektroniczny jest bardzo często duplikowany 
dokumenty papierowe stanowiące jego formalne potwierdzenie. Dzieje się tak dlatego, że brak J<st 
odpowiednich przepisów określających pojęcie dokumentu elektronicznego. Są jednak prowadzone w ty® 
kierunku pewne prace o czym świadczy definicja dokumentu elektronicznego w Kodeksie karnym w myśl której 
jest to „każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym jest związane o k re ślo n e  
prawo albo. który ze względu na zawartą z nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub o k o l ic z n o ś c i  

mających znaczenie prawne" [Źurak-Owczarek 2001], Sama definicja dokumentu e l e k t r o n i c z n e g o  jednak nie 
wystarczy. Istotna jest jeszcze m ożliwość zamiany podpisu własnoręcznego przez podpis elektroniczny. Wę)sc‘c 
w życie ustawy o podpisie elektronicznym da m ożliwość nowej jakości w kontaktach g o s p o d a r c z o - h a n d l o w y c . 

gdyż oznaczać to będzie eliminację uciążliwej i czasochłonnej wymiany dokumentów [ M osiewicz 200.11-

■’ Ustawa o rachunkowości [1994], art. 20.
A Niestety dokumentacja oferowana przedsiębiorstwom przez firmy sprzedające oprogramowanie, b a r d z o  często, 
pozostawia wiele do życzenia (np. nie spełnia wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości). Zmuszało 
firmy do tworzenia je j, w dużym  stopniu, we własnym zakresie.
5 W przypadku ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera za równoważne z księgami 
rachunkowymi uważa się zasoby informacyjne rachunkowości zorganizowane w formie oddzielnych 
komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych je j części. W arunkiem jes t tu 
oprogramowanie zapewniające: uzyskanie zapisów w czytelnej fonnie. przeniesienie zapisów na trwały nosn . 
kontrolę kompletności zbiorów i wykorzystywanych przez system parametrów oraz ich o d p o w i e d n i ą  ochronę
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• systemu przetwarzania danych6,

• systemu ochrony danych i ich zbiorów 7.

Już sam fakt konieczności sporządzenia takiego opisu powinien zwrócić uwagę osób 
zarządzających jednostką gospodarczą na istnienie problem u ochrony danych. 
Dodatkowym bodźcem  będzie tu zapewne rów nież fakt, że dla osoby odpowiedzialnej za 
prowadzenie ksiąg rachunkowych ustaw odaw ca przewiduje karę (w postaci grzywny lub 
pozbawienia wolności do dw óch lat) za w prow adzenie do nich nierzetelnych informacji.

Dla dodatkowego podkreślenia istotności ochrony danych księgowych ustawodawca 
poświęcił temu zagadnieniu cały rozdział 8 [ustawa o rachunkowości 1994], Zgodnie z 
nim ochrona danych polega na:

• stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych,

• doborze odpow iednich środków ochrony zewnętrznej,

• systematycznym tworzeniu kopii rezerwowych, które zapew niają trwałość zapisu 
informacji przez okres nie krótszy niż 5 lat,

• zapewnieniu m ożliw ości odtworzenia ksiąg w postaci wydruków,

• zapewnieniu ochrony program ów  kom puterowych i danych przechowywanych w 
systemie inform atycznym  przed nieupoważnionym  dostępem lub zniszczeniem.

Pamiętać należy jednak  o tym, że stw ierdzenia ujęte w ustawie m ają charakter 
Ogólnikowy i nie dają dokładnej instrukcji postępowania. Jednostka sama musi 
wypracować odpow iednią dla siebie politykę bezpieczeństwa.

4. Bezpieczeństwo system ów informatycznych

Dla pełnego zrozum ienia istoty bezpieczeństw a systemów inform atycznych (SI) 
należy zestawić ze sobą dwa elementy: uzależnienie od Tl i jej podatność na zagrożenia.

Świadomość zagrożeń i ryzyka związanego z funkcjonowaniem  systemów 
informatycznych istnieje od m om entu ich powstania. Już wtedy problem owi temu 
poświęcano dużo uwagi. Jednak ów czesne publikacje na ten temat dotyczyły przede 
wszystkim zagadnień ściśle technicznych i kierowane były do wąskiej grupy osób 
(inżynierów, program istów , projektantów  system ów operacyjnych, kierowników 
ośrodków obliczeniowych). W m iarę rozpow szechniania się tej technologii zagadnienia 
bezpieczeństwa zaczęły dotyczyć coraz większej grupy osób (pracowników działów 
personalnych, księgowości, sprzedaży, itp.).

Jednak pomimo tego, że problem  bezpieczeństw a SI znany jest od ponad trzydziestu 
al' dotychczas nie znaleziono jednego, skutecznego środka, który umożliwiłby jego

Powinien on zawierać: wykaz wszystkich użytkowanych programów, opis zasad ich działania oraz opis 
Programowych zasad ochrony danych (w szczególności metod zabezpieczania dostępu do danych i systemu ich 
(r/eiwarzania).

opisie takim jednostka powinna um ieścić przyjęte w tym zakresie rozwiązania organizacyjne związane m.in. 
« lron‘t Programów i sprzętu komputerowego, tworzeniem kopii rezerwowych lub archiwalnych oraz sposobu 

da T K ania ' katalogowania, sprawdzaniem tożsamości każdego użytkownika pragnącego uzyskać dostęp do 
n.vc . kontrolowaniem uprawnień do działań na dokumentach.
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rozw iązanie i uchronił system  przed w szystkim i zagrożeniam i. Spow odow ane jest to m.in. 
ciągłym i dynam icznym  rozwojem  TI oraz złożonym  charakterem  systemów 
inform atycznych . Rozwój TI pow oduje pojawianie się nowych rodzajów  zagrożeń, a 
złożoność system ów  sprawia, że źródeł zagrożeń m oże być bardzo wiele.

4 .1 . Z a g r o ż e n ia  s y s te m ó w  in fo r m a ty c z n y c h

Zagrożeń dla funkcjonowania system ów  inform atycznych je st bardzo dużo. 
Zw yczajow o dzieli się je  ze względu na źródło pochodzenia. D latego wyróżniamy 
zagrożenia pochodzące od sprzętu, oprogram owania, zdarzeń losowych oraz ludzi (por. 
np. [Stallings 1997, Stawowski 1998]).

Zagrożenia pochodzące od sp r z ę tu  są efektem  złego funkcjonow ania poszczególnych 
elem entów  system u lub ich części. W ynikają one z awarii samego sprzętu 
kom puterowego (np. twardego dysku, karty sieciowej, płyty głównej), niesprawności 
urządzeń zapew niających w łaściw ą pracę system u (np. zasilanie, klimatyzacja, filtry 
przeciw zakłóceniow e), złego projektu technicznego system u, nieodpowiedniego doboru 
kom ponentów , niskiej jakości elem entów system u lub braku umiejętności osób 
konserw ujących i obsługujących sprzęt. Zagrożenia, których źródłem jest 
o p r o g r a m o w a n ie  są  efektem  błędów popełnianych w różnych fazach jego  projektowania, 
tworzenia lub modyfikowania^. Z d a r z e n ia  lo so w e  m ogą pochodzić od sił przyrody 
(powódź, w yładow ania atm osferyczne, w ichura) lub z otoczenia systemu 
inform atycznego (pożar, zalanie, zm iany napięcia prądu elektrycznego, silne pole 
elektrom agnetyczne). Zagrożenia w yw ołane przez lu d z i, ze względu na swój 
nieprzew idyw alny i różnorodny charakter, traktowane są w szczególny sposób. Ludzie 
m ogą zagrażać system ow i bezpośrednio lub pośrednio, przypadkowo bądź umyślnie. 
M ogą oni spow odow ać zarówno złe funkcjonow anie sprzętu i oprogramowania, jak 
również dokonać ingerencji w zasoby systemu. Rodzaj i w ielkość tych zagrożeń zależy od 
pełnionych przez daną osobę funkcji, je j um iejętności oraz od tego, czy działała 
przypadkow o czy celowo. D latego zagrożenia pochodzące od ludzi dzieli się, ogólnie, na 
nieum yślne i umyślne. W przeważającej w iększości zagrożenia nieum yślne są efektem 
nieuwagi, bezm yślności, zaniedbań lub niekom petencji osób uczestniczących w 
projektowaniu lub eksploatacji system u. Ryzyko ich w ystąpienia można zmniejszyć 
poprzez odpowiedni dobór kadry, rozsądne przydzielanie uprawnień, szkolenia oraz 
zabezpieczenia program ow e i sprzętowe. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zagrożeń 
umyślnych, które określa się m ianem  a ta k ó w  na bezpieczeństw o systemu. Ataki moga 
pochodzić zarówno od osób projektujących i użytkujących system  jak  i od osób z 
zewnątrz. Najczęściej obiektem  ataków są system y, w których występuje zależność 
pom iędzy dostępem  do inform acji a korzyściam i finansowym i, lecz nigdy nie można 
w ykluczyć ataku ze strony osób, dla których m otorem  postępow ania jest ciekawość, 
pragnienie zem sty lub satysfakcja z w łam ania się do system u (zob. np. [Maclmacz 2000a. 
2000b, Patkow ski 2001]).

8 W g [PKN 1999] system informatyczny to system przetwarzania informacji wraz ze zwi ązanymi z nim ludźmi 
oraz zasobami technicznymi i finansowymi, który dostarcza i rozprowadza informację.
5 Najbardziej znanym błędem  w oprogramowania jest, najprawdopodobniej, tzw. pluskwa milenijna (próbie"' 
roku 2000). Błąd zosta! spowodowany chęcią zaoszczędzenia przez programistów dwóch bajtów na zapisu )' 
Kosztowa! miliony dolarów, które po latach musiały zapłacić przedsiębiorstwa, organizacje i rządy wiciu krajo" 
za jego  usunięcie.
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Wobec tak dużej i różnorodnej liczby zagrożeń jedynym  sposobem na zapewnienie 
bezpieczeństwa system u inform atycznego je s t sform ułow anie i przestrzeganie 
odpowiedniej p o lity k i  b e z p ie c z e ń s tw a  (security policy) (por. np. [Stawowski 1998. 
Kiifier 1999, PrPN-1-13335-2]). Pod tym pojęciem  rozum iem y wszystkie przedsięw zięcia 
realizowane przez kierow nictw o, adm inistratorów , personel techniczny, użytkowników 
oraz innych członków  organizacji, zw iązane z utrzym aniem odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa systemu. D efiniow anie polityki bezpieczeństw a polega na określaniu 
zasad i norm, których należy przestrzegać, aby w łaściwie zabezpieczyć zasoby systemu. 
Zasady i normy pow inny zostać spisane i mieć postać formalnego, obowiązującego 
dokumentu. Przedsięw zięcia realizow ane w ramach tej polityki m uszą być wspom agane i 
uzupełniane przez odpow iednie środki techniczne, organizacyjne i prawne określane jako 
system o ch ro n y . Tym sam ym  system  ochrony m ożna traktować jako  aparat wykonawczy 
polityki bezpieczeństwa . Poza system em  ochrony, polityka bezpieczeństwa powinna 
uwzględniać także plan działań awaryjnych oraz plan kontroli i aktualizacji systemu 
ochrony.

W praktyce problem  bezpieczeństw a system ów inform atycznych jest jeszcze bardziej 
złożony. Duży wpływ na to ma fakt, że samo bezpieczeństwo inform atyczne jest 
zagadnieniem interdyscyplinarnym  i obejm uje nie tylko inform atykę, ale także m.in. 
zarządzanie, organizację, prawo i rachunkowość. Dodatkowo należy uwzględnić wiele 
niewymiernych i trudnych do zdefiniow ania elem entów jakim i są n p . ludzkie zachowania, 
kultura pracy, sum ienność, sam odyscyplina. Ponadto sform ułowanie polityki 
bezpieczeństwa i w drożenie systemu ochrony często wymaga dużych nakładów 
finansowych oraz czasu (por. np. [Grzywak 2000, Szafrański 2001, Białas 2001]).

5. Bezpieczeństwo system ów inform atycznych w małych i średnich przed
siębiorstwach

W centrum naszego zainteresow ania są system y inform atyczne w małych i średnich 
przedsiębiorstwach11 (M ŚP) funkcjonujących w warunkach polskiej gospodarki. 
Znaczenie MŚP zarówno dla rynków  lokalnych jak  i dla gospodarki całego kraju jest 
bardzo duże, a ich rozwój je s t pow szechnie uw ażany za klucz do dynam icznego rozwoju 
gospodarczego. Jednak obecna sytuacja w gospodarce sprawia, że MŚP napotykają na 
szereg barier utrudniających i ograniczających ich rozwój (zob. np. [Sobczyk 2000, 
Daszkiewicz 2000]). D ziałalność tych przedsiębiorstw  jest często na progu opłacalności

4.2. Polityka b ezp ieczeń stw a  i system  och ron y

rzy czyni należy zdawać sobie sprawę, żc nic jest celowe (a często także nic jest możliwe) jednoczesne 
zastosowanie wszystkich dostępnych środków ochrony, gdyż w praktyce absolutne bezpieczeństwo systemu jest
1 lak nieosiągalne, a funkcjonowanie zbyt rozbudowanych zabezpieczę ń zmniejsza efektywność działania i 
™iększa koszty eksploatacji. Jednak przeoczenie bądź zbagatelizowanie realnego zagrożenia może okazać się 
a strofalne w skutkach. N ależy więc projektować i wdrażać optymalny system ochrony kierując się 

n P°"lcdnio zdefiniowaną polityką bezpieczeństwa dobraną do charakteru działalności przedsiębiorstwa.
pracy nic będą rozstrzygane spory w zakresie definiowania pojęcia „małe i średnic przedsiębiorstwo", które 

spowodowane są, przede wszystkim, brakiem w polskim systemie prawnym stosownych definicji (zob. np. [ 
Mhn°'VŜ '- Zamiast tego przyjmuje się ustalenia wynikające z negocjacji Polski z Unią Europejską, które 
ob i T ąZUjł wprowadzenia do końca 2002 roku definicji MŚP zgodnej z normami UE. Normy te,

o 'iMeriów niezależności i odpowiedniej wysokości przychodu netto (lub sumy rocznego zestawienia 
d ansowćgo aktywów i pasywów), b iorą pod uwagę wielkość zatrudnienia. Wg niej malc przedsiębiorstwo ma
11 - pracowników, a średnic od 51 do 250 [Odrobina 2000).
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lub przynosi straly co sprawia, że zagadnienia bezpieczeństw a system ów  informatycznych
nie są w ogóle zauw ażane lub są przesuwane na plan dalszy. Dodatkowo sytuację utrudnia
fakt, że problem  bezpieczeństw a w system ach M SP do niedaw na nie w ydaw ał się aż tak
istotny. Było to spow odow ane niewielkim  stopniem  w ykorzystyw ania przez nie Tl.
Obecnie sytuacja w ygląda inaczej. W ym ogi form alno-praw ne (np. przesyłanie składek i 

1 ^
danych do ZUS "), oszczędność czasu i w ygoda (np. przelew y bankow e, systemy FK, 
prace biurowe) czy chęć uzyskania przew agi nad konkurencją (np. reklam a na stronach 
W W W ) zm uszają do korzystania z tej technologii. To z kolei, na m ocy obowiązujących 
przepisów  prawnych, nakłada na przedsiębiorstwa obow iązek zapewnienia 
odpow iedniego poziom u bezpieczeństw a danym  przechow yw anym  i przetwarzanym przy 
jej pomocy.

N a szczęście środow iska nauki, polityki i biznesu są zgodne co do znaczenia, jakie 
odgrywa bezpieczeństw o system ów  inform atycznych i dają temu w yraz odpowiednimi 
działaniam i, które w pływ ają na ogólną sytuację w zakresie bezpieczeństw a SI.

5 .1 . S y tu a c ja  n a  p o lsk im  r y n k u

W Polsce, tak jak  we w szystkich krajach, ogólna sytuacja w zakresie ochrony 
system ów  inform atycznych, je s t pochodną obow iązujących rozw iązań prawnych, 
dostępności technologii teleinform atycznych i św iadom ości użytkowników. Od kilku lat 
m ożna zaobserw ow ać działania zm ierzające do jej poprawy.

• Polityka legislacyjna polskich władz, kierow ana także planowanym  wstąpieniem
Polski do Unii Europejskiej, zaow ocow ała pojaw ieniem  się szeregu nowych
ustaw  dotyczących bezpośrednio zagadnień bezpieczeństw a danych (m.in.
ustaw a o ochronie danych osobowych, o ochronie inform acji niejawnych, o 

1 3 . .
podpisie elektronicznym ) . N ow elizacja K odeksu K arnego zapewniła prawną 
ochronę inform acji, a w szczególności inform acji przetw arzanej elektronicznie. 
Podstaw ow a dla funkcjonow ania przedsiębiorstw  ustawa o rachunkow ości 

[1994], jak  ju ż  w spom niana na początku tego opracowania, również zwraca 
uwagę na ochronę danych poświęcając temu zagadnieniu odrębny rozdział.

• Na polskim  rynku inform atycznym  w iele firm oferuje usiugi związane z 
projektowaniem , tworzeniem  i utrzym aniem  system ów  informatycznych. W tym 
także z je g o  bezpieczeństw em  (zob. [Teleinfo 2001, Top200 2001]).

• Zainteresow anie problem atyką bezpieczeństw a system ów  informatycznych 

spow odow ało pojaw ienie się dużej ilości publikacji pośw ięconych tej tematyce

|: Na podstawie ustawy z dnia I1 stycznia 2001 roku o zm ianie ustawy o system ie ubezpieczał społecznych oraz 
niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2001 r.. Nr 8. poz. 64) i rozporządzenia M inistra Pracy i Polityki Społecznej- 
dnia J łipca 2001 roku w sprawie warunków, ja k ie  muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty 
ubezpieczeniowe w  fo rm ie  dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisji; danych  (Dz.U. z 2001 r„ Nr 23. 
poz. 774) przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej niż 20 pracowników są  zobowiązane przekazywać 
dokumenty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej.
11 Wspomniane w tym punkcie ustawry (z późniejszymi zmianami) to:
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. z 1997 r.. Nr 133. poz. 883.
• ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. z  1999 r„ Nr 11. poz. 95.
• ustawa z dnia IX września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Dz.U. z 2001 r.. Nr 130. poz. 1450.
•  ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny. Dziennik Ustaw z roku 1997, Nr 88. poz. 553.
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(m.in. książki, artykuły naukow e, artykuły w czasopism ach specjalistycznych i 
popularnonaukowych, serw isy internetowe).

• Polski Komitet N orm alizacyjny rozpoczął zatw ierdzanie międzynarodowego 
raportu technicznego ISO/1EC14 TR 13335 dotyczącego zarządzania 
bezpieczeństwem system ów inform atycznych jako  Polskich Norm [PN-1-13335-
l.P rP N -I-13335-2],

• W 1996 roku został utworzony polski oddział CERT {Computer Emergency 
Respoitse Team ) powołany w celu reagowania na zdarzenia naruszające 
bezpieczeństwo w sieci In ternet15 (zob. [CERT PL www]). Telekom unikacja 
Polska wydzieliła zespól zajm ujący się nadużyciami dokonanym i przy pomocy 
sieci TP Net (zob. [TP A buse www]). Komenda Główna Policji w W arszawie 
powołała w  1998 roku specjalną jednostkę do walki z przestępczością 
komputerową.

• Zagraniczne przedsiębiorstw a pojawiające się na polskim  rynku w noszą ze sobą 
nową jakość i standardy funkcjonowania. W tym również dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony system ów informatycznych.

• Wśród użytkowników  kom puterów  rośnie św iadom ość istnienia zagrożeń 
związanych z technologią inform atyczną16.

Na podstawie pow yższych inform acji m ożna wyciągnąć wniosek, że problem jest 
traktowany z odpow iednią uw agą i zaangażow aniem , a wymienione działania dają 
gwarancję rzeczywistego bezpieczeństw a system ów informatycznych. Niestety w 
praktyce sytuacja nie wygląda tak dobrze.

• Polskie prawo w kw estiach bezpieczeństw a i ochrony danych nie jest 
pozbawione wad. Przepisy Kodeksu Karnego nie zaw sze dają podstawy do 
ścigania zam achu na bezpieczeństw o elektronicznie przetwarzanej informacji lub 
nieuprawnionego dostępu do system u [Adamski 1998]. Ustawa o rachunkowości 
mówiąc o ochronie danych je st m iejscami zbyt ogólna [Dziedziczak 1997, 
Ciesielczyk 1999], Ustawa o podpisie elektronicznym  ma wejść w życie w 
sierpniu 2002 roku i nie ma do niej jeszcze żadnych rozporządzeń. Ustawa o 
ochronie danych osobow ych, uw ażana za bardzo postępową, po przeszło trzech 
lata obowiązywania nadal je s t źródłem  licznych nieporozumień oraz wątpliwości

' 'ędzynarodowa Organizacja Normalizacji (ISO) i M iędzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (1EC) od 
'c u 31 [wotzą wyspecjalizowany system światowej normalizacji międzynarodowej. Jednostki normalizacyjne 

wzcgolnych krajów, będące członkami ISO lub IEC, m ogą uczestniczyć w opracowywaniu norm 
J  ^narodowych za pośrednictwem komitetów technicznych tych organizacji, powołanych do prowadzenia 
'  p w okrcslonych dziedzinach działalności technicznej.
Zz,° a'l r  POLSKA należy rejestrowanie i obsługa zdarzeń naruszających bezpieczeństwo, współpraca 

SP° an'i 1R1 (Incidents Respanse Team) w ramach FIRST (Tanim  o f  Incidents Resptmse and Security 
ttlcinf l>l0wa^2c" 'c działań zm ierzających do podniesienia świadomości w sprawach bezpieczeństwa 
ranon °rmal^Caie®0 ' Pr/c Prowadzanie audytów bezpieczeństwa, prowadzenie badań oraz przygotowywanie
15 DuT "  *i Slanlc bezpieczeństwa polskich zasobów Internetu.
bczn'21* r° ’1'  01̂ ryvvai :t tulaj media, które nadają rozgłos różnego rodzaju zagrożeniom i aktom naruszenia 
AmaleC2r ' e 'Va ^  P°jaw ienie ***• w ' rusa 1 L 0 V E Y 0 U .  ataki typu DoS na serwisy internetowe - Yahoo! i 

n). ic bez znaczenia są  też książki i filmy sensacyjne związane z tą tematyką.
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co do jej interpretacji i zgodności z innymi aktam i praw nym i17. Jest także często 
nadinterprctow ana, szczególnie przez organy adm inistracji publicznej, które w 
ten sposób bezpraw nie ograniczają dostęp do danych .

• Usługi firm inform atycznych w zakresie bezpieczeństw a system ów  często nie są 
odpowiedniej jakości.

• Publikacje pośw ięcone bezpieczeństw u system ów inform atycznych i ochronie 
danych skupiają się przew ażnie na zagadnieniach i rozw iązaniach technicznych, 
traktując w sposób m arginalny sam problem  form ułowania i wdrażania polityki 
bezpieczeństw a. Duża część publikacji to tłum aczenia zagranicznych autorów, 
osadzone w ich realiach i nie zaw sze dające się bezpośrednio przełożyć na 
w arunki polskie.

• Prace Polskiego Komitetu N orm alizacyjnego nad norm am i dotyczącymi 
zarządzania bezpieczeństw em  system ów  inform atycznych znacząco się 

przed łużają19.

• Zespoły pow ołane do reagowania na akty naruszenia bezpieczeństw a sieciowego 
w rzeczyw istości m ają bardzo ograniczone możliwości" . L iczba kierowanych 
do nich zgłoszeń jest niewielka w porównaniu z szacow aną przez ekspertów 
liczbą przestępstw  kom puterowych. W raporcie [CERT PL Raport 2000] 
stw ierdza się wprost, że odnotow ane przez cały rok 126 przypadków naruszenia 
bezpieczeństw a teleinform atycznego to zaledwie niewielki procent ich 
rzeczyw istych w ystąpień“ 1. Znacznie w iększą liczbę zgłoszeń - ponad 20 tysięcy 

- odnotow ał w roku 2001 zespół Telekom unikacji Polskiej"". Jednak aż 70% 
tych zgłoszeń dotyczyło przesyłania pocztą elektroniczną niechcianych 
m ateriałów  (tzw. spam u), czyli sytuacji o niewielkiej szkodliwości, 27% prób 
w łam ania, a tylko 1% udanych w łam ań [TP Abuse www]. Ponadto, aby możliwe 
było skuteczne ukaranie spraw ców , przestępstw o musi być zgłoszone do policji 
lub prokuratury. Tym czasem , wg policyjnych statystyk, w 1999 roku popełniono 
w Polsce tylko 380 przestępstw  kom puterowych, a w 2000 roku 616 [KGP

17 W 2000 roku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w płynęło ponad dwa tysia.ee 
formalnych pytań i wniosków o interpretację ustawy, jej relację do innych aktów nonnatywnych oraz o 
zaopiniowanie projektów aktów prawnych z punktu widzenia zgodności z ustawą o ochronie danych osobowy' 
[GIODO 2001],
l ! i  W  raporcie [ G I O D O  2 0 0 1 ] ,  za jeden ze znacznych problemów w praktycznym funkcjonowania u s t a w y  uwaa 
się problem jej nadinterpretacji, szczególnie przez urzędników państwowych. Zakres pytań oraz skarg 
kierowanych do generalnego inspektora wskazuje, że w bardzo wielu wypadkach urzędnicy odmawiali 
udzielenia informacji naruszając własne przepisy lub wykazując ich całkowitą nieznajomość.
11 Raport techniczny ISO/IEC TR 13335 składa się  obecnie z pięciu części. PKN zdążył dotychczas zatwicr za 
jako Polską Normę tytko część pierwszą (w 1999 r.). Część druga została w 2000 roku skierowana do ankiet) 
powszechnej i adresowanej jako projekt normy. Pozostałe części nie zostały nawet przetłumaczone (infonnacja 
własna na podstawie rozmowy z  dnia 13 grudnia 2 0 0 1 roku z pani ą M arią Łukasicwicz-Dux, kierownikiem 
Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 182 ds. Zabezpieczenia Systemów i Ochrony Danych).
20 Np. Telekomunikacja Polska m oże jedynie, poza zgłoszeniem przestępstwa do prokuratury, wypowiedzieć 
umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
21 Spośród zarejestrowanych przez CERT 126 przypadków naruszenia bezpieczeństw a t e le i n f o r m a t y c z n e g o  

większość stanowiły próby włamania do systemu (19%). Pozostałe to: włamanie do systemu (15%), skanot 
hosta (15%), skanowanie sieci (13%). ataki typu DoS (13%). ataki na serwer W W W  (6%), mail bontbing r ■ 
skanowanie firewalPi (3%) i inne (nielegalne oprogram owanie, social engeenering) (10%).
22 Spośród zgłoszeń odnotowanych przez Telekom unikację Polską, ponad 60% to zgłoszenia z zagranicy.
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W W W ], Za powód tak niewielkiej liczby zgłaszanych przestępstw, w przypadku 
przedsiębiorstw, uw aża się najczęściej obawę przed utratą w izerunku „firmy 
pewnej i bezpiecznej” .

• Wysoka jakość funkcjonow ania przedsiębiorstw  dotyczy zazwyczaj tych, które 
dysponują odpowiednim i środkami na jej wprowadzenie. W krajowych 
przedsiębiorstwach sytuacja nie uległa znacznej poprawie. Jest lepiej jedynie w 
przypadku w ykupienia przedsiębiorstwa przez zachodni koncern, który 
wprowadza nowe m etody zarządzania i wdraża swoje sprawdzone systemy 
[Januszewski 2000], Ponadto recesja gospodarcza sprawia, że przedsiębiorstwa 
ograniczają wydatki na Tl [Góralczyk 2001, M olga 2001],

• Pogoń za sensacją, jaka m a m iejsce w mediach a realizowana jest poprzez 
niektóre program y, filmy i czasopism a sprawia, że wokół zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem  SI narosło w iele nieprawdziwych twierdzeń i wyobrażeń. 
W prowadzają one dezinform ację wśród użytkowników, przekonanie o 
nieograniczonych m ożliw ościach hakerów  komputerowych i zarazem 
bezcelowość jakiejkolw iek przed nimi obrony.

5.2. Sytuacja m ałych i śred n ich  p rzed sięb io rs tw

Przedstawiona powyżej sytuacja na polskim  rynku przekłada się bezpośrednio na 
bezpieczeństwo system ów inform atycznych w MŚP. Tym samym przedsiębiorstwa te nie 
mają wystarczającego zaplecza dla rozw ijania swojej polityki bezpieczeństwa. Wyniki 
badań ankietowych przeprow adzonych w ramach projektu KBN [2000] na próbie blisko 
4°0 przedsiębiorstw“ oraz studia literaturowe dostarczają podstaw do twierdzenia, że 
sytuacja MSP w  zakresie bezpieczeństw a i ochrony danych je s t trudna. W ynika to z wielu 
powodów.

• Brakuje firm inform atycznych zdolnych do współpracy z MŚP na 
równoprawnych zasadach i do zaspokajania ich potrzeb [Bartczak 2001].

• Systemy inform atyczne MŚP w wielu przypadkach są tworzone i rozwijane bez 
żadnej analizy i projektu [KBN 2000],

• Przedsiębiorstwom brakuje środków  finansowych na realizację polityki 
bezpieczeństwa.

Potwierdzeniem tego są w yniki badań przedstaw ione w [Lula, W ołoszyn 2000], gdzie 
r>a pytanie o trudności w realizacji polityki bezpieczeństw a, odpowiedź „brak środków 
finansowych” pojawiała się najczęściej (w 39,4%  przypadków).

'  Przedsiębiorstwa nie posiadają wystarczającej liczby wykwalifikowanych osób 
odpowiedzialnych za funkcjonow anie system u informatycznego.

Wg danych otrzym anych z [KBN 2000] w 16% przedsiębiorstw (do 200 
pracowników) nie ma zatrudnionego żadnego inform atyka, a w 49%  jest tylko jeden.

Zbiorcze w y n ik  b a d a ń prezentowane były w [Madej 2001). Badania dotyczyły przedsiębiorstw różnej 
czego 2/3 były to przedsiębiorstwa o liczbie pracowników mniejszej niż 200 osób.
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• Znaczna część M ŚP nie realizuje polityki bezpieczeństw a lub realizuje ją w 
stopniu niewystarczającym .

W g badań [KBN 2000] w ponad 30%  przedsiębiorstw  pracownikom  nie są znane 
żadne zasady polityki bezpieczeństw a“4. Ponad 80% przedsiębiorstw  nie ma osoby 
(kom órki organizacyjnej) odpowiedzialnej za politykę bezpieczeństw a. W ponad 60% 
brakuje procedur postępow ania w  sytuacjach aw aryjnych, aktualnych regulaminów i 
rozporządzeń, a w ponad 50% przedsiębiorstw  nie są  przeprow adzane nawet kontrole 
przeciw pożarow e i kontrole BHP.

Brakuje rów nież podstaw owych elem entów  ochrony zabezpieczających fizyczny 
dostęp do system u i chroniących przed zdarzeniam i losowymi (np. urządzeń 
anlywlam aniow ych i alarm ów  brakuje w blisko 30% przedsiębiorstw , ponad 30% nie 
posiada system ów przeciw pożarow ych, a w blisko 40%  brak je s t sejfów  i pojemników 
ochronnych na dane).

M ożna spotkać przedsiębiorstwa, w których brak jest naw et elementarnej ochrony 
danych takiej jak  tw orzenie kopii zapasowych czy profilaktyka antywirusowa (w 5% 
przedsiębiorstw  nie tw orzy się żadnych kopii zapasowych, a w 6%  nie korzysta się z 
program ów antywirusowych). W przypadku bardziej zaaw ansow anych narzędzi sytuacja 
wygląda jeszcze gorzej.

Potw ierdzeniem  trudnej sytuacji w zakresie polityki bezpieczeństw a i ochrony danych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach jest także raport G eneralnego Inspektora Ochrony 
Danych O sobow ych, w którym  na podstawie przeprow adzonych kontroli inspektor 
stw ierdza, że o ile (...) niektóre większe jed n o stk i podejm ow ały próby stworzeniu 
dokum entu określającego politykę bezpieczeństwa, to w m niejszych jednostkach nie 
stw ierdzono nawet takich prób. (...) Przyczyna tego zjaw iska tkwi najczęściej w tym, te 
niektóre podm ioty nie dostrzegają rzeczywistych po trzeb  i korzyści z  wdrożenia polityh 
bezpieczeństwa  [GIODO 2001],

6. Z a k o ń c z e n ie

U św iadom ienie sobie trudnej sytuacji w zakresie bezpieczeństw a systemów 
inform atycznych w jakiej znajdują się mate i średnie przedsiębiorstwa jest punktem 
w yjścia do przedsięw zięcia określonych działań m ających na celu jej poprawę 
Problem atyce tej, lak ważnej dla funkcjonow ania M ŚP, nie pośw ięca się wystarczająco 
dużo uwagi. Brak środków finansowych, w ykw alifikow anych pracowników, 
odpow iednich rozw iązań dla przedsiębiorstw  tej skali, brak św iadom ości zagrożeń oraz 
nieznajom ość obow iązującego prawa i norm - to tylko niektóre z problemów 
pogarszających tę sytuację. N ie w szystkim  problem om  m ożna skutecznie i szybko 
zaradzić. Jednak w iele z nich trzeba próbować rozw iązać - choćby poprzez:

• zbadanie przyczyn i źródeł w ystępujących zagrożeń,

• określenie powodów  słabości system ów  inform atycznych w MŚP,

• zw rócenie uwagi w szystkich zainteresow anych na skalę i w agę problemu,

: j Podobne wyniki zaprezentowano w [Lula, W ołoszyn 2000], gdzie 33% respondentów podało, iż nudności" 
trakcie realizacji polityki bezpieczeństwa wynikają z „braku sprecyzowanych założeń polityki bczpicczeńsi"3
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• zebranie, uporządkowanie i opublikowanie norm i wymagań formalno-prawnych 
dotyczących ochrony danych w M SP,

• zaproponowanie MŚP gotowych do w ykorzystania procedur z zakresu polityki 
bezpieczeństwa,

• przedstawienie M ŚP konkretnych rozwiązań we wdrażaniu podstawowych 
środków ochrony.

Każde z wym ienionych działań m oże wpłynąć na poprawą bezpieczeństwa systemów 
informatycznych w M ŚP. Należy dążyć do sytuacji, aby brak odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa SI nie był jeszcze jedną  z barier utrudniających rozwój i prawidłowe 
funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw .
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Streszczenie: zabezpieczenie system u inform atycznego zarządzania jest 
częścią składow ą zarządzania organizacją gospodarczą i obejmuje ochronę 
zarówno samej infrastruktury jak  i informacji przed celowymi lub 
przypadkowymi zniszczeniam i. Program  zabezpieczeń pow inien zm ierzać ku 
następującym celom: ustalenie procesu planowania zabezpieczeń, określenie 
funkcji zarządzania zabezpieczeniam i, rozwój polityki zabezpieczeń, 
zdefiniowanie procesu analizy nakładów i efektów, ustalenie procesu 
zarządzania ryzykiem , przyjęcie formalnych procedur oceny zapewnienia 
zabezpieczenia, planowanie i realizacja działań naprawczych.

Każda organizacja gospodarcza, która chce podnieść poziom bezpieczeństwa powinna 
wdrożyć odpowiednią dla sw ego środow iska strategię zarządzania ryzykiem zawierającą 
metody pozwalające zająć się tym ryzykiem  w efektywny sposób. Celem niniejszego 
opracowania jest porównanie różnych strategii analizy ryzyka, ze zwróceniem uwagi na 
stosowane metody analizy. W szczególności przedm iotem  rozważań są strategie 
koncentracji, dywersyfikacji i m inim alnych kosztów, redundancji i adaptacji oraz strategie 
specyfikowane w norm ach ISO/IEC.

L Polityka zabezpieczeń zasobów systemu informatycznego zarządzania

Zabezpieczenie zasobów  system u inform atycznego zarządzania (SIZ) polega na ich 
ochronie przed przypadkow ym  lub um yślnym  zniszczeniem , ujawnieniem lub 
modyfikacją. Problem atyka zabezpieczeń zasobów  SIZ sprowadza się do rozważań: co, 
Przed kim (przed czym) i za ja k ą  cenę chronić? Istotne są w tych rozważaniach 
specyfikacje obiektów zagrożeń, rodzajów  zagrożeń, metod skutecznego przeciwdziałania 
zagrożeniom oraz kosztów  w ym iernych i trudno m ierzalnych. Celem zabezpieczenia SIZ 
ma być ochrona w artościow ych zasobów  organizacji gospodarczej, takich jak  informacje, 
sprzęt i oprogramowanie. Przez w ybór i zastosow anie odpowiednich zabezpieczeń środki 
ochrony pomagają pośrednio w spełnieniu misji organizacji, pozwalają na zachowanie 
reputacji i pozycji rynkowej, w spom agają rozwój morale pracowniczego.

Zgodnie z norm ą P rP N -I-13335-2 zarządzanie bezpieczeństwem systemów 
ln ormatycznych jest procesem  służącym  osiągnięciu i utrzymaniu odpowiednich 
Poziomów poufności, integralności, rozliczalności, autentyczności i niezawodności. 

-Zanie bezpieczeństwem system ów  inform atycznych obejmuje:

'  określenie celów, strategii i polityk bezpieczeństwa instytucji w zakresie 
systemów inform atycznych.
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• określenie w ym agań w zakresie bezpieczeństw a system ów  informatycznych w 
instytucji,

• zidentyfikow anie i zanalizow anie zagrożeń i podatności zasobów  systemów 
inform atycznych na te zagrożenia w instytucji,

• zidentyfikow anie i przeanalizow anie ryzyka, zw iązanego z bezpieczeństwem,

• określenie odpow iednich zabezpieczeń,

• m onitorow anie procesu w drożenia i działania zabezpieczeń, niezbędnych do
efektywnej ochrony inform acji i usług w instytucji,

• opracowanie i w drażanie program u uświadam iania dotyczącego bezpieczeństwa,

• w ykryw anie i reagowanie na incydenty.

Aby w ypełnić obowiązki w zakresie zarządzania system am i informatycznymi, 
bezpieczeństw o m usi być nieodłączną częścią całościowego planu zarządzania instytucją 
zintegrow anego ze wszystkim i procesam i funkcjonalnym i zachodzącym i w instytucji 
(por. ry s .l). Zastosow ane zabezpieczenia m uszą mieć charakter kompleksowy i 
obejm ow ać całą instytucję.

• Zabezpieczenie fizyczne, m.in. w postaci sfer bezpieczeństw a, zamykanych 
pom ieszczeń, szaf m etalowych, przepustek, identyfikatorów  i strażników.

• Zabezpieczenia techniczne obejm ujące wszelkie urządzania i oprogramowanie, 

um ożliw iające korzystanie z kryptograficznych metod ochrony danych, 

logicznych metod kontroli dostępu, elektrom agnetycznych metod ochrony (przed 
atakiem  elektrom agnetycznym  i em isją ujawniającą), technicznych metod 
w spom agania ochrony fizycznej (np. system ów alarm owych i monitoringu).

• Zabezpieczenia adm inistracyjne realizow ane poprzez pow ołanie działu ochrony, 
opracowanie polityki bezpieczeństw a instytucji i sieci teleinformatycznych, 
zarządzanie bezpieczeństw em , w tym prowadzenie analizy zagrożeń i ryzyka, 
opracow yw anie i stosowanie procedur bezpiecznej eksploatacji, prowadzenie 
szkoleń.

Funkcje zarządzania zabezpieczeniam i powinny być stabilne i rozpoznane w obrębie 
całej organizacji jako  punkty ogniskow e bezpieczeństw a S1Z. Funkcje te wymagają 

trwałych podstaw  oraz uw zględniania unikatowości zasobów  organizacji.
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Rys.
Ogólny schemat planowania i zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych

V

Polityka bezpieczeństwa instytucji w zakresie systemów

Aspekty organizacyjne bezpieczeństwa systemów 
inform atycznych

W ybór strategii analizy ryzyka - opcje

Strategia
podstawowego

poziomu
bezpieczeństwa

Nieformalna 
analiza ryzyka

Szczegółowa 
analiza ryzyka

Strategia
mieszana

Zalecenia w zakresie bezpieczeństw a systemów informatycznych

Polityka bezpieczeństw a systemu informatycznego

Plan zabezpieczeń system u inform atycznego

w

W drażanie zabezpieczeń
dra zan ie

Uświadamianie w zakresie
bezpieczeństwa

Czynności po wdrożeniu

Źródło: [PrPN -1-13335-2],

Podstawę stanowi polityka bezpieczeństw a, która je s t zbiorem dyrektyw utworzenia 
Programu zabezpieczenia SIZ, ustalenia celów planu i wyznaczenia osób 
o Powiedzialnych za ustalenie reguł dla ochrony poszczególnych komponentów SIZ. 

powiednio skonstruowana polityka bezpieczeństw a powinna zapewniać organizacji
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wiele korzyści takich jak  wzrost wydajności zabezpieczeń oraz m ożliw ość centralnego 
przeglądu stosowanych środków prew encji i ochrony. Polityka powinna być:

• udokum entow ana (Standardy, w ytyczne i procedury są  dystrybuow ana w obrębie 
organizacji za pośrednictwem  podręczników , regulam inów  ),

•  w idoczna (widoczność środków  im plem entacji polityki i środków ochrony 
pom aga w drożyć politykę w całej o rg an izac ji),

• w spom agana przez zarząd,

• w ew nętrznie zgodna i niesprzeczna z innymi dyrektyw am i, prawem , kulturą i 
m isją organizacji.

Zgodnie z norm ą PrPN-1-13335-2 dokonuje się w yraźnego rozróżnienia między 
polityką bezpieczeństw a instytucji w zakresie system ów inform atycznych, a polityką 
bezpieczeństw a system u inform atycznego (por. rys. 1). Polityka bezpieczeństw a instytucji 
w zakresie system ów  inform atycznych pow inna uwzględniać:

• w ym agania bezpieczeństw a system ów  inform atycznych (np. pod względem 
poufności, integralności, dostępności, autentyczności, rozliczalności i 
niezawodności szczególnie z uw zględnieniem  w łaścicieli zasobów  ),

• infrastrukturę organizacyjną i określenie zakresu odpow iedzialności,

•  zintegrow anie bezpieczeństw a z rozwojem  i nabyw aniem  systemów,

• zefiniow anie klas dla potrzeb klasyfikacji inform acji,

• srategięzarządzania ryzykiem,

• panow anie awaryjne.

• srawy personelu (ze zwróceniem  szczególnej uwagi na personel na stanowiskach 
wym agających zaufania takich jak  adm inistratorzy system u i personel utrzymania 
ruchu),

• uśw iadam ianie i szkolenie,

• obowiązki prawne i regulacyjne,

• zarządzanie outsourcingiem ,

• obsługę incydentów.

Polityka bezpieczeństw a system u inform atycznego zaw iera zbiór reguł i 
służących ochronie system ów  i usług. K luczowe zagadnienia, które należy rozważyć pfi) 
określaniu polityki bezpieczeństw a każdego system u inform atycznego to:

• definicja danego system u inform atycznego i jego  granice,

• definicja celów  do osiągnięcia przez system , jako  że m oże to mieć wpływna 
politykę bezpieczeństw a danego system u i w ybór oraz w drażanie zabezpieczeń.

• potencjalnie niekorzystne następstw a dla instytucji: niedostępność, odmoM 
zniszczenie usług łub zasobów  zaw ierających inform acje, nieąutoryzowa* 
m odyfikacja inform acji lub oprogram ow ania, nieautoryzowane ujawnieni-
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informacji z konsekwencjam i o charakterze ilościowym, takimi jak  bezpośrednie 
i pośrednie straty pieniężne bądź o charakterze jakościow ym  takimi jak  utrata 
władzy, zagrożenie życia naruszenie prywatności,

• poziom inwestycji w system y inform atyczne,

• znaczące zagrożenia dla system u inform atycznego i przetwarzanych w nim 
informacji,

• podatności, w łącznie ze słabymi punktami systemu, które pozostawiają go 
otwartym na określone zagrożenia,

• wymagane zabezpieczenia, które są proporcjonalne do identyfikowanych ryzyk,

• koszt bezpieczeństw a system ów inform atycznych tzn. wydatki na zabezpieczenia 
zasobów inform atycznych (koszty bezpieczeństw a systemów informatycznych 
traktowane jako  koszt eksploatacji system u informatycznego),

• zależności i zasady w yboru dostaw ców  zewnętrznych np. centra obliczeniowe, 
pomoc techniczna.

Polityka zabezpieczeń jest dokum entem  zaakceptowanym  przez kierownictwo 
jednostki gospodarczej, określającym  podstaw owe cele ochrony, jej zakres, ogólne formy 
realizacji i służby za n ią  odpowiedzialne. Jako dokument powinna uwzględniać 
następujące zasady jako podstawowe:

• Zasadę jednostkow ej odpow iedzialności (każdy klasyfikowany zbiór danych 
powinien m ieć swojego w łaściciela tzn. osobę odpow iedzialną za jego 
bezpieczeństwo ),

• Zasadę w iedzy koniecznej (każdy użytkownik systemu ma prawa dostępu 
wyłącznie do tych inform acji, które są niezbędne do realizacji jego zadań ),

• Zasadę obecności koniecznej - pracownicy oraz osoby z zewnątrz nie m ają prawa 
przebywania w pom ieszczeniach, z których korzystanie nie jest objęte zakresem 
ich obowiązków i nie ma związku z pełnionymi przez nich funkcjam i),

• Zasadę w ieloosobowej realizacji (funkcje, które łącznie m ogą zostać 
wykorzystane do kom prom itacji system u ochrony, nie powinny być pełnione 
przez jedną osobę, np. tworzenie aplikacji i adm inistrowanie ochroną, tworzenie 
dokumentu i jego akceptacja ),

• Zasadę rotacji obow iązków  (szczególnie ważne funkcje powinny być 
przydzielane okresow o, z tym w iększą częstotliw ością zmian, im bardziej 
poufnych inform acji d o ty c z ą ).

Wdrożenie polityki bezpieczeństw a jest działaniem  wieloetapowym obejmującym 
audyi istniejących zasobów SIZ i zagrożeń, opracowanie projektu i dokumentach polityki, 
właściwe wdrożenie oraz ciągły nadzór, kontrolę i m odyfikację istniejącej ju ż  polityki.

*• interpretacje ryzyka systemów informatycznych zarządzania

W literaturze przedm iotu ryzyko oznacza możliwość poniesienia szkody lub straty, 
n,e ezP'eczeństwo lub czynnik elem ent procesu wiążący się z możliwym
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niebezpieczeństw em  [Kuraś, Zając, 1997]. Ryzyko nie zaw sze je st uświadamiane. 
Postrzega się je  jako  niepewność, nieokreśloność, słabe punkty, zagrożenia, czy 
potencjalne problemy. Ochrona informacji i zasobów inform atycznych ma swoje słabe 
punkty, w łaściw ie tam  ujaw niają się zagrożenia. Ryzyko je st potencjalnym  problemem, 
jaki powstanie, gdy zagrożenie urzeczywistni się na skutek określonych przyczyn i z 
określonym i skutkam i. Ryzyko jest tym większe, im inform acje i zasoby są bardziej 
potrzebne i potencjalnie korzystne. Ryzyko je st niskie, jeśli inform acje mają małe 
znaczenie. Polska N orm a Pr PN -1-13335-1: 1999 definiuje ryzyko jako
praw dopodobieństw o określające możliwość w ykorzystania określonej podatności przez 
dane zagrożenie w celu spow odow ania straty lub zniszczenia zasobu lub grupy zasobów, 
a przez to sposobność negatyw nego bezpośredniego lub pośredniego wpływu na 
instytucję. W rachunku kosztów  i zysków nowego produktu (innowacji) ryzyko oznacza 
sumę, którą przedsiębiorstwo jest gotow e stracić w razie niepow odzenia pomnożoną przez 
praw dopodobieństw o tego niepowodzenia. Ryzyko, czyli synonim  konkretyzacji 
niepewności to:

• niebezpieczeństw o poniesienia straty,

• niebezpieczeństw o niezrealizowania celu założonego przy podejmowaniu 
określonej decyzji,

• praw dopodobieństw o poniesienia straty,

• osiągnięcie w yniku niższego niż zakładany.

Sierpińska i Jachna proponują następujący podział ryzyka:

• ryzyko w łaściw e funkcjonujące na zasadach prawa wielkich liczb,

• ryzyko subiektyw ne zw iązane z ludzkimi niedoskonałościam i i subiektywnymi 
ocenam i praw dopodobieństw ,

• ryzyko obiektyw ne będące form ą absolutną niepew ności związane z 
niem ożnością przewidzenia rozwoju niektórych zjawisk [Sierpińska. Jachna s. 
233],

W tym  m iejscu należy zwrócić uw agę na istnienie w zorców  kulturowych, które 
pozw alają przew idywać poziom  ryzyka, jaki przyjm ie się za dopuszczalny. W rozwiniętej 
gospodarce nie podejm uje się d u że g o  ryzyka, nawet przy skrom nych wartościach 

zasobów i niewielkich oczekiwanych stratach. W naszych w arunkach społeczeństwo 
stopniowo przejm uje taki punkt w idzenia, tym czasem  w iele przedsiębiorstw 
nieświadom ie podejm uje w ielkie ryzyko, co je st konsekw encją zaniechania jego analizy. 
W edług H ecm stra i Kusters ryzyko to m ożliw ość realizacji niechcianych, negatywnych 

konsekwencji zdarzenia [1996]. Podstawowe elem enty tej definicji to:

a) stopień niepew ności dotyczący w ystąpienia problem u,

b) negatyw ne (ujem ne) oddziaływ anie na przedsięw zięcie, jeśli problem wystąpi.

W ielkość straty to je s t w łaśnie oddziaływ anie ryzyka. M oże on być praktycznie 
urzeczyw istnione na w iele sposobów  (np. dłuższy czas w ykonania przedsięwzięcia- 
dodatkowe w ydatki, niższa jakość, brak funkcjonow ania lub według najgorszego 

scenariusza całkow ite niepowodzenie przedsięw zięcia ). PrPN-1-13335-1-1
specyfikuje w iele kategorii strat, tzn. stratę finansową, utratę wartości (w tym infonnacj

282



wzrost kosztów i w ydatków, utratą klientów  i udziału w rynku, utratą produktywności, 
brak ciągłości funkcjonowania, utratą zaufania publicznego instytucji. Willet wyraźnie 
podkreśla, że niepew ność je s t czym ś różnym  od ryzyka [2001], Oznacza sytuacją, gdy nie 
można określić, jak ie elem enty lub przynajm niej cząść z nich na nią sią składają, jaka jest 
ich wartość lub, jak ie  je s t praw dopodobieństw o ich wystąpienia. Niepewność 
przewidywań rośnie zaw sze w raz z wydłużeniem  ich horyzontu czasowego, stąd 
konieczność najpełniejszego uw zględniania ryzyka w decyzjach inwestycyjnych. Dla 
Heemstra i Kusters elem ent niepewności może być wyrażony wielkością z przedziału 0-1, 
ale subiektywne metryki (m ały, średni duży) są częściej stosowane. Koncepcja 
niepewności jest fundam entalna dla koncepcji ryzyka. Ryzyko przy wysokim 
oddziaływaniu (risk impact) i w ysokim  prawdopodobieństw ie urzeczywistnienia 
zagrożenia przyciąga wiącej uwagi, niż gdy jego  prawdopodobieństwo jest małe. 
Przykładem jest pożar, straty są w praw dzie duże, ale brak zainteresowania można 
tłumaczyć niskim praw dopodobieństw em  w ystąpienia ze wzglądu na w ysoką prewencją.

3. Zarządzanie ryzykiem systemów informatycznych zarządzania

Zarządzanie ryzykiem  jest procesem  osiągania i utrzym ania stanu równowagi między 
zidentyfikowanymi zagrożeniam i a odpowiednim i działaniami podjętym i dla ochrony 
S1Z. Strategiczne zarządzanie ryzykiem  może być rozdzielone na dwie części: jedna 
obejmuje planowanie dla uniknięcia ryzyka, a druga to wysiłek akceptacja ryzyka, w 
którym to procesie środki i sposoby skierow ane są na złagodzenie efektów danego 
zagrożenia, gdy ju ż  się ono urealnia. Zarządzanie ryzykiem wymaga identyfikacji źródeł 
ryzyka, jego oceny, program u redukcji i analizy ryzyka szczątkowego. Ocena ryzyka 
skłania do wykonania prac w następujących obszarach:

• wartościowania zasobów (inform acja, oprogram owanie, sprzęt i zasoby fizyczne 
). Wartość zasobu to jego  wartość nabycia, oraz krótkoterminowe efekty i 
długoterminowe konsekwencje jego zniszczenia,

• oceny konsekwencji. O kreślenie stopnia zniszczenia lub strat, jakie 
przypuszczalnie m ogą w ystąpić,

• identyfikacji zagrożeń, czyli obiektów  lub zdarzeń, które niszczą system. Typowe 
zagrożenia to błędy, oszustw a, niezadowoleni pracownicy, ogień i zniszczenia 
powodowane przez wodę, hakerów  i wirusy. Analiza zagrożeń prowadzona 
powinna być, aby ustalić praw dopodobieństw o ich wystąpienia i możliwość 
zniszczenia zasobu,

• analizy zabezpieczeń w aspekcie efektywności istniejących środków 
zabezpieczeń,

• analizy podatności. Podatność je st warunkiem lub słabością (albo brakiem)
procedur zabezpieczeń, środków ochrony: technicznych, fizycznych i
oprogramowania, które także m ogłyby być zniszczone wskutek urealnienia 
zagrożenia,

• oceny prawdopodobieństwa, czyli częstotliwości wystąpienia zagrożenia. Ocena 
prawdopodobieństwa obejm uje obecność, czas trwania i siłę zagrożenia jak też 
efektywność zabezpieczeń. W procesie oceny winni brać udział użytkownicy 
S1Z. Dostępne techniki badań w tym zakresie obejm ują połączenie osądów
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ekspertów , analizy danych z przeszłości funkcjonowania system u, analizy typu, 
„co-jeśli” oraz analizę rozkładu praw dopodobieństw  zdarzeń szacowanych na 
podstaw ie próby,

• interpretacji wyników oceny ryzyka. Ocena ryzyka musi generować istotną 
odpow iedź, co jest naprawdę ważne dla organizacji. Jest stosowana dla 
w spom agania dwóch pow iązanych funkcji: akceptacji ryzyka i wyboru 
opłacalnych środków. Interpretacja inicjuje proces hierarchizacji ryzyka, którego 
celem  je s t w ybór w pełnej listy zagrożeń najważniejszych.

A naliza ryzyka jest całościow ą identyfikacją zagrożeń i podatności aktywów systemu 
S1Z oraz określeniem  potrzeby ich kontrolow ania lub akceptacji wyznaczonych 
m ierników  na wcześniej ustalonym  poziom ie. Celem analizy ryzyka je st dostarczenie 
inform acji niezbędnej w podejm ow aniu decyzji o podjęciu środków przeciwdziałania 
zagrożeniom  lub zm niejszania podatności S1Z na zniszczenia. Do słabości oceny ryzyka 
należy:

1. brak w ystarczających danych em pirycznych dla identyfikacji skutków 
niepożądanych,

2. brak gw arancji, że m ożna w ykryć w szystkie drogi prowadzące do niepożądanego 
skutku,

3. pom ijanie efektów  wtórnych [Pańkowska, 2001].

W następstw ie analizy prow adzona kontrola ryzyka obejm uje działania dla redukcji 
ryzyka i eksploatacji S1Z w sposób wolny od zagrożeń lub tolerujący ryzyko i dla 
uruchom ienia dalszych działań obronnych w przypadku w ystąpienia nowych zagrożeń. 
O bcow anie ze znanym  ryzykiem  stw arza m ożliwość zastosow ania wielu środków 
ochrony. Środki te m ogą być zgrupow ane w cztery kategorie: a) zupełne wyeliminowanie 
ryzyka, b) zm niejszenie ryzyka przez im plem entacją środków  w ym ierzonych w redukcję 
oddziaływ ania zagrożeń, jeśli takie w ystąpią, c) transfer ryzyka, przeniesienie ryzyka do 
innych system ów  oraz ubezpieczenie na w ypadek zagrożeń, d) kom pensata ryzyka, czyli 
akceptacja ryzyka w pew nych obszarach przy zupełnym  w ykluczeniu w innych.

Praktyka zarządzania ryzykiem  jako część procesu rozw oju SIZ je st coraz bardziej 
pow szechna, poniew aż je s t to efektyw ny sposób zajm ow ania się zabezpieczeniem 
system ów  inform atycznych. Plany zarządzania ryzykiem  (zasadniczo odnoszące się do 
redukcji ryzyka specyficznego dla poszczególnych kom ponentów  systemu) muszą byc 
koordynowane w zajem nie i z planem  przedsięw zięcia budow y SIZ. Jest to s z c z e g ó ln ie  
konieczne dla harm onogram owania i planowego wykorzystania zasobów SIZ. Jeśli 
stosowna ocena ryzyka i redukcja ryzyka są przeprow adzone na początku przedsięwzięcia 
budowy i im plem entacji SIZ, w tedy w m iarę rozw oju przedsięw zięcia planowane 
działania będą w najw iększym  stopniu w ym ierzone w  łagodzenie ryzyka. W trakcie 
eksploatacji SIZ prowadzony pow inien być m onitoring ryzyka, który ma na cela 
w yszukiwanie, czy ryzyko jest pom yślnie kontrolow ane, identyfikowanie 
problem atycznego ryzyka w cześnie nie w ykrytego, a także prognozowanie nowego 
ryzyka, co pozw oli stw orzyć podstawy przedsięw zięcia im plem entacji nowych ś r o d k o m  
sposobów  zabezpieczeń (tzw. w iarygodne oceny dla następnego etapu przedsięwzięci 
rozwoju SIZ). W ram ach m onitoringu prow adzone je st jak o  działanie podstawowe 
raportow anie ryzyka ze w skazaniem  hierarchii zagrożeń. M arshall i in. [1996] wskazują 
trzy czynniki udanego sterow ania ryzykiem :
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• powtarzalny proces obserw ow any, mierzony i analizowany, co pozwala w
kolejnych pow tórzeniach doskonalić jego przebieg,

• szeroki dostęp do odpowiedniej w iedzy - procesy zarządzania ryzykiem
wym agają dostępu do źródeł w iedzy z różnych dziedzin (polityki, dziedzin 
społecznych, finansów, środow iska i techniki),

• zachowania funkcjonalne w ynikające z wzajem nego oddziaływania, motywacji i
premiowania, punktów  w idzenia i odbioru rzeczywistości, komunikacji i
zgodności, podejm ow ania decyzji i zdolności podejm owania ryzyka.

Sterowanie ryzykiem  w ym aga rozwoju opcjonalnych planów dla różnych sytuacji, 
które mogą wystąpić i w drażania w łaściw ych planów korygujących. Sterowanie ryzykiem 
poszukuje sposobów podejm ow ania decyzji czy i kiedy przyjąć, uniknąć i złagodzić 
ryzyko i ile wydać na ten proces. Dla sterującego ryzykiem  zakres możliwości sięga od 
określenia „nie warte by się kłopotać” do uznania „stracimy wszystko, jeśli to padnie” . 
Sposób, w jaki m enedżer ryzyka decyduje, co i gdzie się mieści w szerokim zakresie 
ryzyka oparty je s t na zrozum ieniu natury przedsiębiorstwa i roli, znaczenia 
poszczególnych kom ponentów  SIZ w sukcesach lub niepowodzenia przedsiębiorstwa. 
Powszechną techniką w zarządzaniu ryzykiem  jest podejście osłaniania. Należy ustalić 
listę ataków, listę środków i sposobów  obrony oraz określić, na ile każdy ze sposobów 
obrony uniemożliwia atak. Celem  zarządzania ryzykiem  jest wtedy ustalenie równowagi 
między tymi dwoma oddziaływ aniam i na organizację. W aga, znaczenie jest 
zdeterminowane oceną m enedżera. Zgodnie z tym podejściem m enedżerowie powinni 
podjąć decyzje, jaki rodzaj ataku zostanie uniem ożliw iony (wyelim inowany przez obronę) 
i na ile obrana zdołała oprzeć się tym atakom. Sterowanie ryzykiem wiąże się z 
podejmowaniem i w ykonyw aniem  decyzji dotyczących przyszłych zdarzeń (sytuacji), 
które mogą powodować niekorzystne, niepożądane efekty oraz z tworzeniem planu 
strategicznego, działań taktycznych i operacyjnych zapewniających radzenie sobie w 
sytuacjach zagrożeń, unikanie/elim inow anie niepotrzebnego ryzyka i utrzym ywanie 
ryzyka na akceptowalnym poziom ie. Sage w yróżnia cztery podejścia do sterowania 
ryzykiem:

• bierne - polegające na nieuznawaniu, niedostrzeganiu i lekceważeniu ryzyka,

• reaktywne - polegające na reagowaniu na zagrożenia po ich wystąpieniu i 
podejmowaniu działań m ających elim inować skutki,

• interaktywne, które zakłada branie pod uw agę zagrożeń i ich ewentualnych 
skutków wc w szystkich fazach przygotowania i wprowadzania technologii 
informatycznych,

• proaklywne, w ym agające przew idyw ania zagrożeń i ich skutków oraz stworzenia 
rozwiązań sterow ania system am i zapew niającym i uwzględnienie potencjalnego 
ryzyka na w szystkich poziom ach organizacyjnych i w powiązaniach 
interorganizacyjnych [Sagc, 1995].

Najkorzystniejsze jest podejście proaklywne, które zakłada przewidywanie i 
planowanie potencjalnych zagrożeń i ryzyka oraz przyjęcie stosownych rozwiązań 
Urządzania systemami. Podejście interaktyw ne (polegające na uwzględnianiu ryzyka 
niezależnie we w szystkich fazach) w zasadzie jest wystarczające, z tym, że nie zapewnia 
^pobiegania urzeczyw istnienia się niektórych zagrożeń. Z praktyki należy raczej
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w ykluczyć unikanie i lekceważenie ryzyka jak  też podejście reaktyw ne, polegające na 
podejm ow aniu doraźnych działań w razie pow stania zagrożeń.

4. Strategie analizy ryzyka

W literaturze przedm iotu strategią zabezpieczeń definiuje się jako  serię specyficznych 
działań, które należy podjąć, by zw iększyć zakres i intensyw ność zabezpieczeń [Bruce, 
Dem psey, 1997]. W łaściw e metodyki postępow ania w tym zakresie oznaczają dla 
organizacji konieczność oceny aktualnej pozycji organizacji w aspekcie ogólnych 
zabezpieczeń środow iska przetw arzania i konieczność w ytyczenia, co chciałaby 
organizacja osiągnąć. Strategia zabezpieczeń ma kilka faz.

1. Zrozum ienie sytuacji obecnej - przegląd technologii wykorzystanych praż 
organizację, je j polityki bezpieczeństw a i dyrektyw  zarządzania oraz ryzyka.

2. Zdefiniow anie środow iska najbardziej pożądanego - przegląd najlepszych 
polityk, procedur i najlepszych działań praktycznych. Rozm ow y i wywiady zjak 
najw iększą liczbą osób, z uw zględnieniem  specjalistów  technik informatycznych. 
W oparciu o analizę w ym agań generowana je st architektura zabezpieczeń.

3. O cena rozw iązań alternatyw nych najbardziej pożądanych i ocena ryzyka. 
Przegląd przyszłych aplikacji i kierunków rozwoju technik informatycznych.

4. O kreślenie najlepszej procedury postępow ania - prezentacja rekomendacji dla 
szczegółow ych rozwiązań i procesów działań. O ceniane koszty, ryzyko są 
analizow ane i opracowyw any jest plan taktyczny.

5. Rozpoczęcie - w ykonanie planu i wdrożenie rekom endow anej technologu i 
rozw iązań proceduralnych.

W edług M intzberga strategia jest w zorcem  decyzji, który określa cele, tworzy 
zasadnicze polityki i plany dla osiągnięcia tych celów, określa rodzaj przedsięwziąć, 
strukturę organizacji, konieczny wkład inwestorów  [M intzberg. Quinn, 1991]. Według 
G rudzew skicgo i H ejduk strategia je s t koncepcją system ow ego działania (planem 
działania) polegającą na form ułowaniu zbioru określonych celów  i ich modyfikacji" 
zależności od zm ian zachodzących w otoczeniu organizacji (której strategia dotyczy), 
określaniu zasobów  i środków niezbędnych do realizacji tych celów  oraz sposobem 
postępow ania (reguł działania, dyrektyw, algorytm ów ) zapew niających optymalne ich 
rozm ieszczenie i wykorzystanie w celu elastycznego reagowania na zm iany wewnętrzne i 
zew nętrzne oraz zapew nienie organizacji gospodarczej korzystnych w aru n k o"  
egzystencji i rozwoju [2000],

Proces zarządzania strategią zabezpieczeń składa się ze strategicznej analizy sytuacji, 
form ułowania, realizacji i controllingu strategii. Faza strategicznej analizy sytuacji 
dostarcza jakościow ych i ilościowych podstaw  do sytuacyjnej oceny przedsiębiorstwa, 
ram ach tej fazy m ożna w yodrębnić etap pozycjonow ania celu i modelowania sytuacji 
strategicznych oraz etap analizy i diagnozy sytuacji strategicznych. Pozycjonowanie cc 
jest pierwszym  zadaniem  fazy strategicznej analizy sytuacji. O znacza to definiowanie oraz 
nadanie odpow iedniej rangi przez przedsiębiorstw o pożądanym  celom strategiczny"’ 
zw łaszcza w odniesieniu do inform acji, oprogram ow ania i użytkowników. Stanowi to 
istotną pom oc orientacyjną dla procesu strategicznego, w którego ramach wymieniow
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cele są poddawane konkretyzacji i uszczegółowieniu przez odpowiednie wielkości. 
Następnie sytuacje strategiczne (oparte na pozycjonowaniu celu), w których znajduje się i 
funkcjonuje przedsiębiorstwo podlegają odpowiedniem u modelowaniu.

Ostatnim etapem  strategicznej analizy sytuacji jest analiza i diagnoza mocnych i 
słabych stron zarówno przedsiębiorstw a, jak  i jego  konkurentów, z zamiarem określenia 
szans i ryzyka działalności przedsiębiorstwa. Na podstawie strategicznej analizy sytuacji 
decyduje się w przedsiębiorstw ie w fazie formułowania strategii o celach i rozwoju 
alternatywnych strategii zabezpieczeń. Rezultatem  tej fazy jest ocena i wybór najlepszego 
wariantu strategii. O pierając się na zidentyfikow anych i sform ułowanych m ożliwościach i 
zdolnościach można dokonać specyfikacji struktury celów (zadań) przedsiębiorstwa, tj. 
zdefiniować osiągalne, ilościowo określone cele (zadania) zabezpieczeń w skali 
przedsiębiorstwa i system u inform acyjnego. Na następnym etapie fazy formułowania 
strategii następuje identyfikacja i określenie zakresu swobody strategicznych decyzji 
odpowiednio do w spom nianych m ożliwości i zdolności oraz warunków realizacji 
struktury celów. Fazę form ułow ania strategii zam yka etap oceny strategicznych opcji. 
Przedmiotem konfrontacji i oceny są cele, kryteria efektów i zakresy swobody 
strategicznych decyzji, rezultatem  tej oceny je st strategiczne rozstrzygnięcie i określenie 
zorientowanej na zabezpieczenie strategii przedsiębiorstwa.

Trzecią fazą procesu je st realizacja strategii, tj. jej operacyjnego wdrożenia. W lej 
fazie dokonuje się koordynacji planów konkretyzacji i wdrożenia strategii z zasobami, 
strukturami i elem entam i kierow ania oraz ich celowego zastosowania i realizacji w 
postaci systemu strategicznych przedsięw zięć w skali przedsiębiorstwa. Realizacja 
wspomnianego systemu w ym aga odpowiedniego rozbudowania lub optymalizacji 
zasobów (ekonomicznych, technicznych, kadrowych) oraz ich integracji we właściwych 
strukturach organizacyjnych.

Czwartą fazą je s t controlling strategii, który spełnia dwa zadania. Controlling 
strategiczny stwarza podstaw y i m ożliwości oceny, czy formułowane strategie zm ierzają 
do realizacji zam ierzonych celów  przedsiębiorstwa, oferując perm anentną diagnozę 
odchyleń stanu rzeczyw istego od planowanego (pożądanego). Po drugie - rozpoznanie i 
•agnoza potencjalnych szans i w eryfikowanie z mocnymi i słabymi stronami 

przedsiębiorstwa może dostarczyć podstaw  decyzyjnych do korekty strategicznych 
lerunków działania lub dać impuls do zupełnie nowej orientacji przedsiębiorstwa.

Norma PrPN 1SO/IEC 17799 w yróżnia cztery strategie korporacyjnej analizy ryzyka 
dla zabezpieczenia SIZ (por. rys. 1):

Stiategia podstaw owego poziom u bezpieczeństwa

Strategia polega na w yselekcjonow aniu grupy zabezpieczeń, które pozwalałyby na 
ostągmęcie podstawowego poziom u bezpieczeństw a wszystkich systemów w instytucji. 
0 zbadaniu podstawowych potrzeb m ożliwe jest przystosowanie zabezpieczeń 

losowanych w innych instytucjach, takich jak  m iędzynarodowe i krajowe organizacje 
noniiulizacyjne, standardy stosowane lub rekom endowane przez sektor przemysłu lub z 
lnn'cli instytucji w ykazujących odpow iednie podobieństw o typu cele, działania instytucji, 
JCJ wielkość, systemy inform atyczne, aplikacje. Strategia nie wymaga angażowania 
zasobów dla przeprowadzenia szczegółow ej analizy ryzyka, a czas i wysiłek spędzony na 

y oize zabezpieczeń jest zredukowany. Zwykle w celu identyfikacji odpowiednich 
l^zpieczeń podstawowego poziom u nie są  potrzebne żadne znaczące zasoby, a te same

podobne zabezpieczenia podstaw owego poziomu m ogą zostać przystosowane do
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wielu system ów. Jeśli duża liczba system ów  w instytucji działa we w spólnym  środowisku 
technicznym  i jeśli potrzeby instytucji w zakresie prowadzenia działalności są 
porównyw alne, zabezpieczenia podstaw owego poziom u m ogą zapew nić efektywne pod 
w zglądem  kosztów  rozwiązanie. W ady podejścia są następujące:

• jeśli podstaw ow y poziom  jest ustawiony zbyt wysoko, m oże to spowodować 
nadm ierny poziom ochrony niektórych system ów inform atycznych,

• jeśli poziom  je st ustawiony zbyt nisko, może to spowodować brak 
bezpieczeństw a niektórych system ów  inform atycznych i narażenie ich na 
zagrożenia,

• m ogą w ystąpić trudności w zarządzaniu istotnymi zm ianam i bezpieczeństwa, 
jeśli system  jest uaktualniany m ogą w ystąpić trudności w ocenie czy oryginalne 
podstaw ow e zabezpieczenia są nadal wystarczające.

Strategia nieform alnej analizy ryzyka

O bejm uje ona przeprow adzenie nieform alnej, lecz pragm atycznej analizy ryzyka dla 
w szystkich system ów. Strategia nieform alna nie opiera się na m etodach strukturalnych, 
ale w ykorzystuje w iedzę i dośw iadczenie osobiste osób zatrudnionych w instytucji lub 
konsultantów  zew nętrznych. Strategia nie w ym aga w ielu zasobów  i czasu, nie są 
potrzebne dodatkow e um iejętności dla w ykonania analizy nieform alnej i wykonuje się ją 
szybciej niż szczegółow ą analizę ryzyka. W związku z tym strategia ta może być 
efektyw na pod w zglądem  kosztów i odpow iednia dla m ałych organizacji. Ma jednak 
swoje w ady, albowiem  bez analizy strukturalnej w zrasta praw dopodobieństw o pominięcia 
niektórych rodzajów  ryzyka i obszarów  w ym agających uwagi. Z powodu nieformalności 
tej strategii, na rezultaty analiz mogą m ieć wpływ subiektyw ne poglądy i nastawienie 
osoby dokonującej analizy. U zasadnienie wyboru konkretnych zabezpieczeń jest 
ograniczone, w zw iązku z tym  wydatki poniesione na te zabezpieczenia mogą być trudne 
do uzasadnienia, a zarządzanie zw iązanym i z bezpieczeństw em  zm ianam i może okazać 
się czasem  trudne bez w ykonania pow tórnych przeglądów.

Strategia szczegółow ej analizy ryzyka

W ym aga głębokiego rozpoznania i oceny zasobów, oszacow ania zagrożeń względem 
tych zasobów  i oszacowania podatności zasobów  na zagrożenia, wyniki tych działa" 
m ogą zostać użyte do oszacowania ryzyka i rozpoznania w łaściw ych zabezpiecza). 
Realizow ana w len sposób analiza ryzyka je st podstaw ą do określenia, wyboruj 
dostosowania zabezpieczeń uzasadnionych zidentyfikow anym i ryzykami, a także 
ograniczenia tych ryzyk do akceptowalnego poziomu zdefiniowanego p®z 
kierow nictw o. Za zastosow aniem  strategii przem aw ia to, że określone zostaną właściwe 
zabezpieczenia dla w szystkich system ów  oraz wyniki szczegółowej analizy mogą bu 
użyte do zarządzania zm ianam i bezpieczeństw a. Jednakże strategia wymaga czasu, 
wysiłku, w iedzy i dośw iadczenia, aby uzyskać odpow iednie wyniki. Istniej' 
ew entualność, że potrzeby w zakresie bezpieczeństw a system u krytycznego zostaw, 
określone zbyt późno, poniew aż wszystkie system y inform acyjne rozpatrywane są w ty 
sam ych szczegółach i znaczna ilość czasu jest w ym agana dla skom pletowania analiz.

Strategia m ieszana

Polega na wstępnej identyfikacji z zastosow aniem  m etody analizy wysokiej 
poziomu systemów' o w ysokim  ryzyku lub krytycznych z punktu w idzenia p r o w a d z o n e j
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działalności. W oparciu o te w yniki system y dzieli się na te, dla których wymagane będzie 
przeprowadzenie szczegółowej analizy ryzyka w celu osiągnięcia odpowiedniego 
poziomu ochrony oraz na te, dla których podstawowy poziom bezpieczeństwa jest 
wystarczający. W rezultacie strategia m ieszana zapew nia równowagę między 
minimalizacją czasu i w ysiłku pośw ieconego na identyfikację zabezpieczeń, jednocześnie 
zapewniając w łaściw ą ochronę w szystkim  systemom. Strategia zapewnia bardziej 
prawdopodobne uzyskanie akceptacji dla program u zarządzania ryzykiem, zważywszy, że 
zaleca prostą strategię w ysokiego poziom u w celu zebrania niezbędnych informacji, a 
następnie przeznaczenie znacznych środków  na analizę ryzyka. Strategia wspomaga 
tworzenie natychm iastowego obrazu strategicznego całego programu bezpieczeństwa, co 
może być pomocne w planowaniu. Zasoby i środki finansowe można przeznaczyć tam, 
gdzie przyniosą najwięcej korzyści, a system y narażone na wysokie ryzyko mogą być 
szybko zabezpieczone. Jednakże, jeśli wyniki analizy ryzyka wysokiego poziomu będą 
niedokładne, może to doprowadzić do pom inięcia niektórych systemów wymagających 
szczegółowej analizy ryzyka. Problem atyczne jest, czy wyniki analizy ryzyka wysokiego 
poziomu są dokładnie spraw dzane, ale w każdym razie system y te chronione są przez 
zabezpieczenia poziom u podstawowego. W większości przypadków opcja ta jest bardziej 
efektywna kosztowo i jest szczególnie zalecaną strategią analizy ryzyka dla większości 
instytucji.

Biorąc pod uw agę klasyfikację M. Portera m ożna wyróżnić trzy warianty strategii 
zarządzania ryzykiem:

• Strategia koncentracji (innowacji) oznaczająca implementację nowoczesnych 
rozwiązań zabezpieczających,

• Strategia dyw ersyfikacji oznaczająca niezawodność, różne systemy i sposoby 
zabezpieczeń,

• Strategia m inim alnych kosztów  zabezpieczeń.

K. Koźmiński i K. Oblój starali się wyprowadzić ze strategii przetrwania 
komplementarne względem  siebie strategie: izolacji, nadm iaru (redundancji) i adaptacji 
[Krupski, 1998], Zatem  m ożna przyjąć, że strategia izolacji dotycząca zarządzania 
ryzykiem polega na m inim alizacji pow iązań organizacji z otoczeniem. Istotnemu 
zmniejszeniu ulega liczba zw iązków  pom iędzy organizacją, a otoczeniem, co upraszcza 
zarządzanie i zwiększa ogólną stabilność system u organizacyjnego. Może dotyczyć 
izolowania się na przykład od dostępu do Internetu. Strategia izolacji ogranicza kontakty 
do mozbędnych jak też użycie i dostęp do zasobów. Strategia redundancji polega na 
utrzymywaniu przez organizacje nadm iaru różnych zasobów np. systemów 
komputerowych, urządzeń pam ięci. Zasoby te pozw alają przetrwać organizacji w 
sytuacjach nieciągłości oraz pozw alają unikać krótkookresowej adaptacji poawaryjnej. 
Strategia adaptacji w yraża się eksponowaniem  przystosowalności, czyli zdolności 
systemu do zmieniania się lub zm ieniania swego otoczenia, gdy on sam się zmienił albo 
utoczenie zmieniło się na niekorzyść system u i to zm ieniania się w ten sposób, aby 
°dzyskać przynajmniej część utraconej skuteczności. Strategia adaptacji nakazuje 
Wykrywać i dostosowywać rozw iązania ochrony logicznej i fizycznej do zmian zagrożeń i 
znilan podatności zasobów organizacji na zniszczenia.
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W szystkie strategie pow inny dostarczać zaleceń w zakresie redukow ania ryzyka do 
akceptowalnego poziomu. Zalecenia te pow inny być zatw ierdzone przez kierownictwo 
instytucji i pow inny zawierać:

•  kryteria określania akceptowalnych poziom ów  ryzyka dla rozważanych 
system ów  inform atycznych,

• w ybór zabezpieczeń, które redukują ryzyko do akceptowalnego poziomu,

• korzyści w ynikające z  w drożenia tych zabezpieczeń oraz zm niejszenie ryzyka 
dzięki tym zabezpieczeniom ,

• akceptacją ryzyka szczątkowego pozostałego po wdrożeniu wszystkich tych 
zabezpieczeń.

Jako jeszcze inne strategie analizy ryzyka m ożna wymienić:

Strategię funkcjonalną analizy ryzyka

O znacza to, że strategia analizy ryzyka m oże dotyczyć różnych funkcji i obszarów 
funkcjonalnych SIZ, a w ślad za tym ujawniać się w postaci cząstkowych strategii 
funkcjonalnych, jak  np. strategia analizy zagrożeń zasobów  materialnych, 
oprogram ow ania, danych użytkowników. Strategia funkcjonalna (lub strategie) 
traktowana je st jako  równorzędne z innymi strategiam i funkcjonalnym i, tj. ze strategia 
m arketingową, strategią produkcji, inform atyzacji, finansów. Funkcjonalna strategia 
analizy ryzyka powinna być pow iązana bezpośrednio z ogólną strategią przedsiębiorstwa.

Strategię system ow ą analizy ryzyka

Form ułow anie strategii system owej oznacza przyjęcie orientacji systemowej na 
strategiczne kształtow anie system u zabezpieczeń. S trategia ta w kracza w większym lab 
m niejszym  zakresie - w zależności od stopnia integracji - w sferę kształtowania i 
w ykorzystania zasobów  przedsiębiorstw a przygotow anych bądź znajdujących si? 
dyspozycji innych strategii funkcjonalnych. W  ten sposób zabezpieczenie - jako orientacja 
i instrum ent strategiczny - może koordynować klasyczne sfery i instrumenty strategu 
przedsiębiorstwa, a tym sam ym  w pływać na ich sprawność. G łów ne zadanie analizy 
ryzyka w procesie koordynacji sprow adza się przy tym do tego, aby zorientowane 
funkcjonalnie optym alizacje cząstkow e zastąpić optym alizacją system ow ą zorientowana, 
poziom o na cały system  ochrony zasobów inform atycznych. Pojm owanie zabezpieczeń 
jako system owej strategii koordynacyjnej um ożliw ia całościow e nastawienie 
(reorientację) przedsiębiorstw  zgodnie z zasadam i zorientow anego na informatyk? 
m yślenia i działania. Znajduje to w yraz w procesie transform acji (ewolucji) o 
zorientow anych tem atycznie pojedynczych strategii analiz ryzyk cząstkowych 
zintegrowanej całościow o strategii analizy ryzyka dla przedsiębiorstwa.

Strategię integrującą zabezpieczeń (zintegrowaną)

W literaturze przedm iotu przyjęło się przekonanie, że strategia informatyzacji J$ 
pochodną ogólnej strategii przedsiębiorstw a, jednak  nie bez znaczenia jest istnienie 
sprzężenia zw rotnego i oddziaływ anie inform atyzacji na m odyfikację strategii ogo n J- 
Zasady zorientow anego na inform atykę m yślenia i działania odpowiednio modyri j. 
strategię przedsiębiorstw a. Zabezpieczenie SIZ i analiza ryzyka są  nie tylko traktów 
jako procesy obecne we w szystkich obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa, alej •
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dziedzina integrująca i stym ulująca (determ inująca) działania pozostałych sfer 
funkcjonowania i zarządzania w przedsiębiorstwie.

Strategia analizy ryzyka według ról

Tradycyjna analiza ryzyka została zm odyfikowana przez wprowadzenie i 
zastosowanie podejścia opartego na roli. Rola - to, co osoba ma do wykonania, zarówno w 
kooperacji z innymi osobam i jak  również ze w zględu na sam ą organizację. Często rola 
jest zdefiniowana w kategoriach specyficznych zadań, jak ie  osoba musi wykonać w 
organizacji. Pojęcie roli m oże być bardziej precyzyjne zdefiniowane pozycją w 
organizacji oraz skojarzonym  zbiorem  oczekiwanych zachowań. Dla wypełnienia swej 
roli w organizacji osoba musi w spółdziałać z innymi dla wymiany wiedzy i 
koordynowania sw oich działań. Koncepcja współdziałania jest ściśle związana z rolą. 
Każda rola wymaga danej formy interakcji. Osoba w organizacji pełniąc role i zajmując 
dobrze określoną pozycję je s t zaangażow ana w pewien protokół interakcji z innymi 
osobami. Model ról opisuje wszystkie role i ich pozycje w organizacji. Model ról 
pośrednio definiuje topologię wzorców interakcji i reżim kontroli działań organizacji. 
Analiza ryzyka opartego na rolach wym aga wprowadzenia do modelu dwóch 
zasadniczych elementów: ról i aktorów . M odel analizy ryzyka oparty na rolach (Role- 
Based Risk Analysis RBRA), definiuje role i aktorów  oraz umożliwia analizę scenariuszy. 
Analiza ról um ożliwia m odelow anie dla prowadzenia symulacji ataków i prób uszkodzeń 
zasobów SIZ. Pozwala też wyznaczyć audytorium  informacji. W warunkach rozwoju i 
implementacji zintegrow anych system ów inform atycznych zarządzania i 
interorganizacyjnych system ów  inform atycznych potrzeba wyznaczenia audytorium 
wydaje się konieczną. K ażdorazow a m odyfikacja systemu informacyjnego jest 
sposobnością do rozpoczęcia analizy ról w aspekcie, komu potrzebne są generowane 
przez system informacje. M odelow anie ról poprzedza procesy przydzielania uprawnień do 
informacji oraz określania odpowiedzialności za zachowanie integralności informacji i 
definiowania zakresów decyzyjnych.

Zakończenie

Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje rozważań o strategii analizy ryzyka SIZ. W 
opracowaniu przedstawiono wybrane podejścia w aspekcie kosztów i nakładów, funkcji i 
ról, podejścia awersji i skłonności do innowacji. Przyjmując inne kryteria, np. metod 
oceny ryzyka (ilościowe, jakościow e) lub aspekt dostawców środków i usług ochrony 
można powyższą specyfikacje znacznie poszerzyć.
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BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA JAKO NOWA STRATEGIA 
POZYSKIWANIA KLIENTA

M gr A gn ieszka  Zalew ska 
U n iw ersyte t w  B ia łym stoku 

W ydz ia ł Ekonom iczny 
P racow nia  Inform atyki

1. Wstęp

Oddziały elektroniczne banków i dokonywane przez nie operacje bankowe w wielu 
krajach to codzienność. M im o iż, w Polsce m ożna ju ż  przy pomocy komputera 
podłączonego do Internetu, spraw dzać stan konta, robić przelewy i płacie rachunki, to z 
takich usług korzysta jeszcze niewielu. Dopiero rozwój Internetu i podwyższenie 
bezpieczeństwa przesyłania danych otw orzyło drzwi do internet banking , czy i ostępu 
do usług bankowych za pośrednictw em  Sieci.

Postęp techniczny jaki da się zauważyć w ostatnim  czasie w dziedzinie informatyki, a 
co za tym idzie szerokie zastosow anie kom puterów  i teletransm isji zm ieniły strategie 
rozwoju banków. Realne stało się funkcjonowanie tzw. bankowości elektronicznej, 
obejmującej swoim zakresem  wszelkie rodzaje usług bankowych, pioponow anyci i 
świadczonych klientom banków.

Ostatnio powstaje coraz więcej banków, które zasypują nas różnorodnością ofert. 
Powstają witryny bankowe, które przekonują, że w łaśnie ten bank jest naj ePszY’ 
najbezpieczniejszy i najlepiej zaspokaja potrzeby klientów, natomiast nowe pio u 'ty  
bankowe nie są substytutem  lego, co klient może znaleźć w oddziale, lecz tworzą zupełnie 
nową jakość. Ich natura ściśle łączy się z możliwościami inform atyzacji banków. 
W miarą, jak klientam i banków  staną się dzisiejsi nastolatkowie, o ziecins wa 
przyzwyczajeni do kom puterów  i Internetu, nowości te zyskiwać będą na znaczeniu [ J.

:

2. Bankowość elektroniczna — przyszłość polskiej bankowości

Budując strategię rynkow ą now oczesny bank nie może dziś pominąć nowych 
kanałów sprzedaży. W raz z pojawieniem  się nowych sposobów komunikacji w o locie 
gospodarczym pojawia się bowiem  nowy rodzaj klienta - internauta. Korzystając z 
nowych możliwości kontaktu z bankiem , klient oczekuje zgodnych z jego pre ercncjan , 
kompleksowych usług finansow ych łącznie, a także na bieżąco aktualizowanej m ormacji 
0 ofercie banku. Nowe technologie inform acyjne wraz ze zwiększonymi ocze lwaniami 
klienta składają się na now ą jakość w zajem nych stosunków między ban lem i jeg 
klientem, w której dom inuje precyzja i szybkość przepływu informacji [6, s. 2)].

Rozwój informatyki w banku powinien być oparty na jednej, spójnej s t i a t e ^  
działania. Chcąc taką strategię stw orzyć, kierow nictw o banku powinno yc SVV1‘1 
właściwości, jakimi musi charakteryzować się bankowy system informatyczny.
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podać ich wiele, w zależności od stopnia szczegółowości. O ptym alny komputerowy 
system bankowy winien jednak przede wszystkim  [1, s. 14]:

• zapew niać w ysokąjakość obsługi klientów  (szybką, autom atyczną, bezbłędną);

• być elastycznym , tj. nadążać za nowym i produktam i i usługam i bankowymi oraz 
zm ieniającym i się potrzebami klienta;

• zapewniać inform ację zarówno dla użytkowników (pracow ników  banku), jak i 
dla klientów , um ożliw iające efektywne w ykorzystanie m ożliwości banku;

• być zabezpieczony przed nadużyciam i ze strony pracowników  banku, klientowi 
osób trzecich;

• zapewnić kierow nictw u i nadzorowi bankowem u regularną inform ację o sytuacji 
finansowej banku, jego  płynności itp.;

• spełniać w szelkie w ym agania banku od strony funkcjonalnej i jakościowej, a 
ponadto być niezawodny, a także przyjazny w sensie łatwości obsługi.

Aby sprostać oczekiwaniom  i zaspokoić rosnące potrzeby współpracy banków w 
zakresie standaryzacji elektronicznego obrotu, a także wspólnej polityki bezpieczeństwa 
dla system ów  bankow ości elektronicznej powołano Radę Bankowości Elektronicznej. 
Rozpoczęła ona działalność 14 m aja 1998 r. jako  organizacja zrzeszona przy Związku 
Banków  Polskich. Została pow ołana do życia przez 25 banków  i instytucji 
m iędzybankow ych oraz Zw iązek Banków Polskich, wcześniej współpracujących w 
ramach Kom itetu Organizacyjnego ds. W spólnej Sieci Bankowości Elektronicznej. Rada 
stała się sform alizow aną grupą nacisku, m ającą na celu doprowadzenie do przyjęcia w 
Polsce rozw iązań praw nych um ożliw iających szerokie zastosow anie elektronicznej 
wymiany danych. Jej celem je st również szeroko pojęta prom ocja idei bankowości 
elektronicznej i obrotu elektronicznego [13].

E-banking jest dziedziną, która w krajach Europy Zachodniej zyskała sobie duzą 
popularność, natom iast w naszym kraju pierw sze próby podejm ow ane były w roku 1994, 
a w latach 1995 i 1996 wiele banków  spopularyzow ało tę now ą dziedzinę bankowości. 

Pojęcie bankow ości elektronicznej zw iązane jest z w ykorzystaniem  systemów 
inform atyczno-kom unikacyjnych do uspraw nienia i przyspieszenia realizacji zleceń 
klientów banków,
co prowadzi do przyspieszenia obiegu pieniądza bezgotów kow ego [1, s. 159]. T° 
um ożliw ienie klientowi dostępu do jego  rachunku za pośrednictw em  komputera (bądź 
innego urządzenia elektronicznego, np. bankom atu, POS, czy telefonu) i kacza 
telekom unikacyjnego (np. linii telefonicznej). W zależności od banku 1 
w ykorzystyw anego oprogram ow ania, m oże ona pozwalać jedyn ie na bierny w g l ą d  w stan 
konta i ew entualne uzyskanie ogólnych inform acji na temat usług banku (np 
oprocentow anie lokat), bądź również na aktywne dokonyw anie operacji na r a c h u n k a c h ,  

takich jak  przelewy, zakładanie lokat, czy zam aw ianie czeków. Jednym z rodzajo" 
bankow ości elektronicznej jest tzw. bankow ość internetowa, która um ożliwia dostęp 0 
rachunku bankow ego przy w ykorzystaniu technologii przeglądarek internetowych [M]-
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Tablica 1
Korzyści wynikające z usług oferowanych przez bankowość elektroniczną

Korzyści dla klientów

• m ożliwość wglądu w aktualny stan ich rachunków 
bankowych o każdej porze, szybsza realizacja zleceń;

•  oszczędność czasu i pieniędzy związana z 
koniecznością osobistego odwiedzania oddziału 
bankowego;

• oszczędność czasu i pieniędzy związana z 
koniecznością ręcznego wypełniania dokumentów i 
zleceń bankowych;

• elim inacja zagrożeń związanych z dokonywaniem 
transakcji metodam i tradycyjnymi, takich jak  np.: 
kradzież gotówki czy innych papierów wartościowych i 
dokum entów  bankowych;

• oszczędności zw iązane z ograniczeniem  konieczności 
zapew nienia bezpieczeństwa fizycznego.

Korzyści dla banku

• możliwość szybszej obsługi klienta i lepszego 
dostosowania się do jego  potrzeb;

• oszczędność kosztów związanych z tworzeniem 
rozbudowanej sieci oddziałów;

• oszczędność kosztów związanych z obsługą klientów 
i przetwarzaniem  dokumentów papierowych;

• elim inacja zagrożeń związanych z tradycyjnymi 
przestępstw am i, jak  np.: fałszowanie dokumentów 
bankowych.

Źródło: [15],

Bankowość elektroniczna je s t usługą oferow aną przez coraz więcej banków w Polsce.
aje ona wiele korzyści tak klientom , jak  i bankom  oferującym  tę usługę, co obrazuje 

tabela 1.

Popularność bankow ych usług internetowych w Polsce nie jest jeszcze zbyt wysoka, 
aczkolwiek dla wielu osób Internet stal się sposobem  na porównawcze poszukiwanie ofert 

owych. Tempo przyrostu klientów  w pierwszej połowie 2001 r. było znaczne. W 
slyczniu 2001 r. łączna liczba bankowych klientów  internetowych przekroczyła 100 tyś ( 
" WBK miał ich najwięcej, bo ok. 40 tyś. , następnie BPH, Handlobank i Pekao S.A. 
mniej więcej po 10-13 tyś.), co oznacza zaledwie ok. 1 proc. ogólnej liczby posiadaczy 
'°nt osobistych (ROR). W połow ie 2001 r. liczba rachunków wirtualnych wynosiła 
Prawdopodobnie 200 tyś. (najw iększy przyrost klientów zanotował mBank, mając ich 
ponad 50 tyś.) oraz Inleligo (40 tyś.). Ocenia się, że liczba potencjalnych klientów 
ln!enietowych w Polsce w najbliższych latach może osiągnąć 10 proc. posiadaczy 
rac ur|ków ROR. tzn. ok. 1 min osób. Być może jest to realne, zważywszy iż pod koniec
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2000 roku dostęp do Internetu m iało nieco ponad 5 min osób (w tym 50 proc. w domu), 
zaś potencjalne zasoby klientów  bankow ych są  duże (szacunkow o tylko 50-60 proc. 
dorosłych Polaków miało rachunki bankowe na koniec roku 2000, w tym 36 proc. 
posiadało konto osobiste [8, s. 28],

3. Kanały elektroniczne świadczenia usług przez banki

W bankow ości elektronicznej z racji je j różnorodności m ożna wyodrębnić różne jej 
rodzaje, a kryteria stosowane przy tym rów nież m ogą być różne. Podstawowym takim 
kryterium  je s t kryterium  zastosow anego środka elektronicznego. W ówczas można mówić 
na przykład o bankow ości internetowej, telefonicznej lub o hom e-bankingu. Taki podział 
bazuje na różnorodności tak zwanych kanałów  dystrybucji usług bankowych, z których 
większość jest elektroniczna [2, s. 11].

W  Polsce do w yboru  m am y  n as tęp u jące  k an a ły  [16]:

* telefon

To najbardziej popularny w naszym kraju kanał telekom unikacyjny. Przez telefon 
dostępne są  najw ażniejsze i najczęściej w ykorzystyw ane operacje. Z aletą  takiego kanalii 
porozum iew ania się je s t szybkie w ykonyw anie standardow ych operacji, np. odsłuchanie 
stanu konta, założenie lokaty. Przelewy przez autom at m ogą być wykonywane tylko na 
wcześniej określone rachunki, gdyż banki nie oferują silnego bezpieczeństw a dla tego 
środka kom unikacji. Dowolne przelewy przez telefon m ożna wykonywać tylko 
w bankach, które prow adzą Cali Center z doradcam i. W ów czas operator zadaje klientowi 
dodatkowe pytania, co utrudnia osobie trzeciej dostęp do konta. Zaw sze klient musi podać 
tajne hasło, zw ane też PIN-em . Banki, które mniej restrykcyjnie kontrolują klienta, należy 
uznać za zbyt niebezpieczne.

* In te rn e t

Ten kanał je s t z kolei najw ygodniejszym  kanałem  do w ykonyw ania operacji. Aby 
dostać się do sw ojego konta, potrzebny je st kom puter podłączony do globalnej sieci 
i w yposażony w przeglądarkę W W W . W przeglądarce internetowej czytelnie możemy 
przeglądać historię operacji do kilku m iesięcy w stecz. Na stronie WWW możemy 
zobaczyć tytuły przelew ów , nazwy nadawców, czy miejsca dokonania zakupów za 
pom ocą karty płatniczej. Przy w ykonyw aniu com iesięcznego przelew u można wybrać 
z listy odbiorcę, który wcześniej został zapisany w systemie. Jedyne co trzeba podać 
z klawiatury to: kw ota oraz tytuł przelewu.

* SM S-y

Naturalnym  zastosow aniem  SM S-ów jest pow iadam ianie o zdarzeniach 
w ystępujących na koncie, np. o wszelkich wpłatach bezgotów kow ych. W len sposób 
kom órkow e w iadom ości stają się uzupełnieniem  innego - bardziej wygodnego do 
w ykonyw ania operacji - sposobu dostępu do konta. Część banków oferuje również 
m ożliw ość w ykonyw ania operacji, naw et przelew ów , przez SM S-y. W przypadku 

telefonu kom órkow ego może to być tańsza alternatyw a dla WAP.
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- W AP

Kilka banków udostępnia bankow ość przez przeglądarką WAP. Sposób ten należy 
traktować jako mniej wygodne, ale mobilne, uzupełnienie dużego Internetu. Przez WAP 
dostępne jest część operacji z kanału internetowego. W  W AP-ie, podobnie jak  na WWW, 
stosowane jest szyfrow anie transm isji za pom ocą specjalnego protokołu WTLS.

• m odem

ING Bank Śląski oferuje dla klientów  indywidualnych program HomeCash, który 
komunikuje się poprzez m odem  oraz w ydzieloną sieć Telbank. Jest to rozwiązanie 
skierowane do osób, które nie posiadają taniego dostępu internetowego. W adą 
HomcBankingu jest to, że dostąp do konta je s t możliwy tylko z komputera, na którym jest 
zainstalowany program . Hom eC ash pracuje w trybie off-linc, czyli przelewy 
przygotowuje się lokalnie na kom puterze, następnie dzwoni się modemem do sieci 
bankowej. Program w krótkim  czasie wym ienia dane z serwerem banku, po czym 
następuje rozłączenie. Spokojnie w zaciszu domowym możemy również analizować 
historią operacji. Program  Hom eCash posiada własne rozwiązania bezpieczeństwa: 
szyfrowana transm isja oraz klucz kryptograficzny zm ieniany przy każdym połączeniu 
z bankiem. Ochronie konta sprzyja rów nież brak kontaktu kom putera z Internetem.

• bankom aty

Jest to najstarszy rodzaj bankowości elektronicznej, pierwotnie umożliwiał jedynie 
wypłatę gotówki z rachunku, obecnie udostępnia takie usługi jak: przelewy, wypłaty 
i wpłaty gotówkowe, zm iana PIN'u, karty oraz w ykonywanie innych operacji jak  np. 
zakup kart m agnetycznych do telefonów i w przyszłości wielu innych funkcji jak  
dokonywanie typowych m iesięcznych rozliczeń;

■ teletekst

Jeden z banków udostępnia usługę spraw dzania salda rachunku z wykorzystaniem 

telewizora wyposażonego w teletekst.

Wszystkie przedstaw ione powyżej kanały dystrybucji usług bankowych podlegają 
ciągłej ewolucji, która jest pow odow ana postępem  technicznym . Z lego samego powodu 
ich ilość nie jest stała, co jak iś czas pojaw iają się nowe kanały. Należy się liczyć z tym, że 
z czasem ich ilość m oże jeszcze wzrosnąć. Być może w przyszłości kolejnym będzie 
zapowiadana już teraz telew izja nowej generacji, czyli telewizja interaktywna [2, s. 16].

Przy wyborze konta należy zwracać uwagę, aby najważniejsze operacje można było 
wykonać przynajmniej przez dwa kanały. Dzięki temu unikniemy problemów, jeśli jeden 
z kanałów ulegnie awarii. Oferta banków w zakresie udostępnianych kanałów 
elektronicznych została zam ieszczona w tablicy 2.
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Kanały elektroniczne w bankach
Tablica 2

NAZWA BANKU
RODZAJ KANAŁU

Telefon1
WWW

operacje
Wap

operacje sms Koresp.2 inne

B ank Pekao S.A. -  Tclcpckao24 + + + bankomat
B ank Pekao S.A. -  oddziały 
klasyczne

+ + bankomat

B ank Zachodni W B K S .A .' + + + + + bankomat
B IS E  S.A.4 +
B PH  S.A. + + + +
C itib an k 5 + + +
F ortis B ank SAft + +
IN G  B ank Śląski SA + + modem
Invest B ank S.A. + telegazeta
In teg ru m 7 + + + c-mail
Inteligo (wirtualny)* + •f + + + c-mail
K redy t B ank SA + +
LG  P e tro  B ank S.A. + +
L ukas B ank S.A. + +
m B ank(w irtuaInv)y + + + + +
M illenn ium 10 + bankomat
M u ltib a n k ' + + + +
N ordea Bank + + +
PBS S anok +
PK O  BP S.A. -  oddział in ternetow y + + +
PK O  BP S.A. -  oddziały klasyczne + + c-mail
Raiffeisen B ank S.A. + + +
V olksw agen B ank D irect (w irtualny) + + +

Źródło: [17].

Zapowiadana przez wielu fachowców kariera bankowości elektronicznej, zm ienić może 
oblicze tradycyjnej bankowości. Jej szerokie wdrożenie w praktyką operacyjną banków 
wymusi największe zmiany w sferze zarządzania bankami. Będą one się koncentrowały 

wokół wykorzystania takich zalet bankowości elektronicznej, jak  [5, s. 33-34]:

• m ożliwości św iadczenia usług klientom  znajdującym  się w dowolnym miejscu 
(nawet w innych krajach);

• integracja m odułów  bankowości elektronicznej z m odułami księgowo- 
ew idencyjnym i system ów  inform atycznych, zapew niająca pełny przegląd

I Telefon dotyczy usług aktywnych, niektóre banki um ożliw iają automatyczne wysyłanie informacji fax-em.
: Otwarcie konta drogą korespondencji pocztowej bez wizyty w placówce banku
’ Formalna fuzja Banku Zachodniego SA oraz W BK SA nastąpiła w czerwcu 2001
4 BISE - Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
5 Citibank działa w ramach Banku Handlowego S.A. a m em ber o f  Citigroup
II Eortis Bank Polska SA - dawniej PPABank (nowa nazwa od lipca 2000)
7 Intcgrum działa w  ramach banku BGŻ S.A.
8 Intcligo działa w ramach firmy finansowej Inteligo Financial Services SA, która jest pośrednikiem banku 
Bankgesellschaft Berlin Polska SA

mBank i Mutlibank działają w ramach BRE Banku S.A.
10 M illennium działa w ramach BIG Banku S.A. M illennium w Internecie wyst ępujc tylko w serwisie BIG 
Banku, w dziale Grupa BIG

298



zm ieniającej się dzięki transakcjom  sytuacji finansowej klientów banku oraz 
um ożliwiająca ciągłą obserw ację efektywności działalności banku w różnych 
przekrojach;

• stosowanie zintegrow anych technologii przetwarzania danych, wymuszających 
stosowanie standardow ych dokum entów, dzięki czemu usługi bankowe stają się 
usługami jednorodnym i w zakresie, jaki do niedawna był nie do pomyślenia;

• możliwość w ykorzystania w procesach obsługi wszelkich dostępnych informacji 
o klientach i ich operacjach, zm ieniających zupełnie charakter działalności 
marketingowej w tym przede wszystkim promocyjnej banków;

• duża popularność usług bankowości elektronicznej, zm ieniająca strukturę 
ryzyka, które w działalności każdego banku musi być brane pod uwagę;

• zmiany, w yw ołane w prow adzeniem  usług bankowości elektronicznej, dotykające 
także sfery zarządzania zasobam i ludzkimi.

Należy jednak zw rócić uw agę na fakt, że elektroniczna bankowość to również 
dodatkowe wydatki. Do nich należą [4, s. 37]:

• zakup i w drożenie zaawansowanej technologii dostosowanej do potrzeb klienta, 
jak i spełniającej wymogi eksploatacji często m odyfikowanych produktów 
bankowych;

• koszty szkoleń, sem inariów  i w arsztatów  z zakresu elektronicznej bankowości 
dla pracowników banku, now ość skom plikowanych system ów informatycznych 
dotyczących usług bankowych w ym aga wysoko kwalifikowanej obsługi dla 
zabezpieczenia oczekiwanej efektywności wdrożeń;

• testy system ów elektronicznej bankowości;

• zabezpieczenia;

• materiały eksploatacyjne, koszty dzierżawy urządzeń, obsługi.

Niewątpliwie najw iększe nadzieje bankowości elektronicznej na pozyskanie klientów, 
wiązane są z w ykorzystaniem  Internetu. Sieć obejmuje swym zasięgiem praktycznie cały 
świat, a jej użytkownikami są ju ż  setki m ilionów osób. Zaistnienie banku w Internecie 
spowodowało zapewnienie kom pleksowej obsługi klientów poprzez rozszerzenie kontaktu 
1 bankiem -  siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Strona WW W staje się 
nowoczesną w izytów ką banku. Na internetowych stronach m ożna pokazać całą gamę 
produktów, oddziałów banku, pracowników  -  za cenę nieporównywalnie niższą niż np. 
reklama w telewizji [7, s. 51],

Siedząc przy dow olnym  kom puterze podłączonym  do Internetu, można m.in. 
sprawdzić saldo rachunku i historię operacji, złożyć dyspozycje przelewu bądź zlecenie 
stale czy też założyć lokaty term inowe [3, s. 56],

Oferta banków w zakresie usług św iadczonych przez bankowość ofline została 
Sprezentowana w tablicy 3.
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Operacje udostępniane przez Banki OnLine
Tablica 3

Nazwa
b a n k u

PF.KAO
SA

PKO BP
SA

Hnmłlo 
wy SA

1)7.
W HK

BRESA BPI IS A
llank
ś lis k i

SA

Porlis
Bank
SA

Intcligo
1.0

Petm
Bank

LUKAS
Bank

Vottim

Bant

usługa Dfcpcfao
e-PKO

c m
Direct

117.
W B K 24

inH tink B P II
Scz@m

BSK
O nline

PIC? net Hellgo I.G nct e* Konto VW
lUUmi

histo ria  i 
saldo + + + + + + + + + + + +

przelew y + + + + + + + + + + + +

przelew y
ZUS + + + + - + + + + + - +

zlecenia
stale + + + - - - + + + + + +

lokaty
term ioo
we

+ + + - - + + + - + + +

Zamówić 
nie karty  
płatniczej

+ + - - - + + + + + + '

zastrzeże 
nic k a rty - - - - - + + - + - + •

wniosek 
o k redy t + + - - - + + - - + - •

korespon 
delicja z 
bank iem

+ - + - - + + + + + + •

Źródlo:[ 12],K orzystanie z bankow ości elektronicznej zw iększa naszą wygodę przy 
stosunkowo niewielkich kosztach. W iele osób obaw ia się jednak, że informacje o ich 

m ajątku przedostaną się w niepowołane ręce. Jeszcze w iększe obawy dotyczyć mogą 
sytuacji, że ktoś podszyje się pod nas i nas okradnie. Dlatego leż różne media dostępu do 
rachunku posiadają różne sposoby jego  zabezpieczania. Zwykle stosuje się szyfrowanie 

transm isji specjalnym  protokołem  SSL 12S bit. Zdaniem  specjalistów  z Rady Bankowości 

Elektronicznej, je s t to bardzo m ocne narzędzie zabezpieczające transmisję danych. 

Dodatkowo stosuje się [9]:

• hasła dostępowe;

• loginy;

• tokcny autoryzacyjne (w przypadku, kiedy hasła zm ieniają się dynamicznie co 1 
m inutę);

• podpisy cyfrowe;
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• podpis elektroniczny.

Instytucje, które chcą prowadzić interesy przez Internet, starają się stosować 
najbardziej zaawansowane technologie inform atyczne i metody szyfrowania. W szystko to 
nabiera szczególnego znaczenia w tedy, gdy w grę w chodzą pieniądze klientów. Dla 
banków jakikolw iek incydent dyskrym inujący stosowane przez nie zabezpieczenia 
oznaczałby przecież utratą długo zdobyw anej reputacji.

4. Z akończen ie

Według specjalistów rozwój Internetu nie będzie następował tak szybko jak  ma to 
miejsce w krajach skandynaw skich, jednak  liczba internatów, a co za tym idzie osób, 
które korzystać będą z e-bankowości będzie szybko rosła. W chwili obecnej klientów 
korzystających z bankowości internetowej jest w naszym kraju ju ż  ok. 250 tys., podczas 
gdy np. w grudniu 1999 r. było ich zaledw ie ok. 11 tys. Z badań przeprowadzonych pizez 
Instytut Badań nad G ospodarką Rynkow ą wynika, żc za trzy lata może być ich ok. 1,3 
ntln, by w roku 2005 przekroczyć liczbę 2 min.

Banki wirtualne są stosunkowo nowym zjawiskiem  w naszej rzeczywistości i na 
pewno będą przejm ow ały część klientów  z banków tradycyjnych. Biznes bankowy będzie 
się musiał z tym pogodzić, a nawet więcej - po to, aby dostosować się do nowej sytuacji - 
będzie także proponował swoim  klientom obsługę przez Internet. I taki pioces 
obserwujemy obecnie - każdy liczący się bank oferuje już  swoim klientom obsługę 
internetową [10].

Szybkie systemy transm isji bezprzewodowej i mobilnego Internetu (GPRS, EDGE, 
UMTS) bez wątpienia przyczynią się do upowszechnienia e-bankowości dla 
indywidualnych klientów  banków, podobnie jak  m ożliwości dostępowe pizez telewizję 
kablową i to z w ykorzystaniem  dom ow ych odbiorników telewizyjnych ze specjalnymi 
przystawkami (ang. set-top box). Jeśli interaktywna TV jest niejako z definicji 
przeznaczona dla klientów  dom owych, to mobilny Internet może się okazać także i u nas 
propozycją dość atrakcyjną dla małych firm. Zwłaszcza że w ramach dalszego 
przekształcania modelu gospodarczego m am y coraz więcej niedużych przedsiębiorstw 
usługowych zakładanych i prow adzonych przez m łodych ludzi, dla klóiych nie jest wcale 
oczywiste, że m uszą odstać sw'oje w kolejce do bankowego okienka, by uregulować jakieś 
należności czy otrzym ać zapłatą.

Z pewnością każdy bank powinien rozwijać bankowość elektioniczną w stopniu 
odpowiadającym jego potrzebom , jeśli chce konkurować z innymi bankami i nie utracie 
dotychczasowych klientów, a w'ręcz pozyskać ich now ą grupę.
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Wprowadzenie

Wiarygodność inform acji finansowej zależy istotnie od możliwości i 
wykorzystywania możliwości sprawdzania jej źródeł, jakim i są księgi rachunkowe. 
Według ustawy o rachunkow ości1, zwanej dalej ustawą, księgi rachunkowe powinny być 
prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, spraw dzalnie i bieżąco (art. 24 u. 1). Zwracamy tu 
uwagę na spraw dzalność ksiąg rachunkowych prowadzonych za pom ocą komputera, 
rozumianą jako ich podatność na przeprow adzenie kontroli zapisów dokonanych w 
księgach rachunkowych. Przy określaniu stopnia, a przynajmniej zakresu tej podatności 
kierujemy się w ym aganiam i ustawy o rachunkowości. W ykorzystywanie możliwości 
sprawdzenia zapisów  w księgach rachunkowych odbywa się w formie ich kontroli. 
Wyróżnia się kontrolę w ew nętrzną i kontrolę zewnętrzną. Kontrola wewnętrzna 
przyjmuje w praktyce formę system u kontroli wewnętrznej, którego istotną częścią jest 
rachunkowość, w tym oczyw iście prowadzenie ksiąg rachunkowych, które zwykle 
odbywa się w środowisku kom puterowym . Ogniwem tego system u kontroli wewnętrznej 
może być audyt w ewnętrzny. Kontrola zew nętrzna na ogół sprowadza się do kontroli 
skarbowej, a przede w szystkim  do audytu zewnętrznego, głównie badania sprawozdań 
finansowych. W łaśnie spraw dzalność i audytowanie zewnętrzne ksiąg rachunkowych 
(prowadzonych za pom ocą kom putera) w loku badania rocznych sprawozdań 
hnansowych jest przedm iotem  naszego tu i teraz zainteresowania.

b Pojęcie ksiąg rachunkowych prowadzonych za pomocą komputera

Wydaje się, że niezbędnym  składnikiem  uznania ksiąg rachunkowych jako 
prowadzonych za pom ocą kom putera je s t prowadzenie na komputerze dziennika, księgi 
głównej z księgami pom ocniczym i rozrachunków oraz ewentualnie kosztów, gdy nie 
wszystkie zapisy w księgacli na kom puterze są bieżąco drukowane i co miesiąc 
sporządzanie są na kom puterze zestaw ienia obrotów  i sald kont księgi głównej. Nie uważa

za księgi rachunkowe prow adzenie na kom puterze samej ewidencji plac lub zapasów.

Ćslawa z 29 września 1994 roku o rachSunkowości (Dz. U. nr 121. poz. 591 z póżn. zm.)
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2. Sprawdzalność ksiąg rachunkowych

W edług art. 24 u. 4 ustawy „K sięgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeśli 
um ożliw iają stw ierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów , stanów  (sald) oraz 
działania stosowanych procedur obliczeniow ych, a w szczególności:”

[25] istnieje m ożliw ość identyfikacji dow odów  i sposobu ich zapisania w  księgach,

[26] system atyka zapisów  um ożliw ia zestaw ienia inform acyjne dla potrzeb obowiązującej 
spraw ozdaw czości, deklaracji podatkowych, ZUS i rozliczeń finansowych,

[27] zapew niona je s t kontrola kom pletności zbiorów  system u rachunkow ości oraz 
param etrów  przetw arzania danych,

[28] zapew niony je s t swobodny dostęp do treści zapisów  w  księgach rachunkowych.

Są tu pom ieszane wym agania inform acyjne z kontrolnym i.

3. Ustawowe właściwości ksiąg rachunkowych prowadzonych za pomocą 
komputera

W znowelizowanej ostatnio ustawie o rachunkowości nie można pominąć
w łaściw ości, które grupujem y następująco:

a) nadrzędne, wynikające z podstaw owych zasad, o istotnym  znaczeniu dla
technologii kom puterowej,

b) w zakresie danych w prow adzanych do kom putera,

c) dotyczących ksiąg rachunkowych na kom puterze,

d) odnoszących się do zapisów  elektronicznych w księgach rachunkowych,

e) w zakresie w yprow adzania inform acji finansowej z kom putera,

f) literalnie w ym aganych układów kontrolnych,

g) co do dokum entacji ksiąg rachunkow ych prowadzonych za pom ocą komputera.

Zw rócim y uwagę na w łaściw ości, które m ogą m ieć znaczenie dla sp raw d za ln o sci 

ksiąg i w ym agają potw ierdzenia w toku badania rocznych spraw ozdań finansowych 
Zaznaczym y je  przez podkreślenie.

4. Właściwości wynikające z zasad rachunkowości

1. w łączenie do ksiąg zdarzeń poprzedniego roku po rozpoczęciu księgo"ania 
następnego roku obrotow ego (art. 7 u. 2),

2. w yodrębnienie w szystkich zdarzeń istotnych (art. 8 u. 1),

3. m ożliw ość corocznej m odyfikacji rozw iązań technologicznych (art. 8 u. 2).
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5. Dane wprowadzane do komputera

1. dowody księgow e o treści określonej art. 21,

2. równoważne z dowodam i księgowymi zapisy wprowadzone automatycznie z 
zewnątrz (art. 20 u. 5),

3. równoważne z dowodam i księgowymi zapisy tworzone wg algorytmu 
(programu) na podstaw ie inform acji wewnętrznej, zawartej już  w księgach 
rachunkowych pod w arunkiem , że równoważne z dowodami księgowymi

• „uzyskają trw ale czytelną postać” (art. 20 u. 5 p. 1),

• m ożliwe je s t ustalenie źródeł pochodzenia i osoby odpowiedzialnej

• (art. 20 u. 5 p. 2),

• procedura program ow a um ożliw ia sprawdzenie poprawności przetworzenia 
oraz kom pletności i identyczności zapisów (art. 20 u. 5 p. 3),

• dane są  chronione (art. 20 u. 5 p. 4).

Zakwalifikowanie w prow adzanych do kom putera danych do zapisu w księgach 
rachunkowych może odbyw ać się bez dekretu (art. 21 u. la).

(>■ Księgi rachunkowe na komputerze

1 • dziennik -  chronologiczne ujęcie zdarzeń (art. 14 u. 1),

2. księga główna -  system atyczne i chronologiczne (art. 13 u. 1),

3. księgi pom ocnicze -  uszczegółow ienie i uzupełnienie zapisów księgi głównej -  
systematycznie - (art. 16 z w ym aganiam i art. 17 co do obowiązkowych analityk),

4. zestawienie obrotów  i sald (art. 18),

5. inwentarz.

Są to integralne części system u rachunkowości. Podlegają więc wszystkie 
''■ymaganiom ustawy o rachunkowości. Za rów now ażne z ww. (art. 13 u. 2) uważa się 
Moby informacyjne rachunkow ości w form ie zbiorów danych (oddzielnych, baz 
danych, części baz danych),

gdy

a) posiadane przez jednostkę oprogram ow anie (art. 13 u. 3) um ożliwia uzyskanie 
czytelnych inform acji z zapisów  dokonanych w księgach rachunkowych w 
formie:

• wydruków.

• przeniesienia na inny kom puterowy nośnik danych:
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b) księgi rachunkowe sa trw ale oznaczone (art. 13 u. 4 p. 1)

• nazw ą (pełną lub skróconą) jednostki,

• nazw ą danego rodzaju księgi,

•  nazw ą program u przetwarzania;

c) księgi rachunkow e zaw ierają rok obrotow y, okres sprawozdawczy, datę 
sporządzenia (aktualizacji, m odyfikacji), zgodnie z  art. 13 u. 4 p. 2);

d) księgi rachunkowe są przechow yw ane starannie w ustalonej kolejności (art. 13
u. 4 p. 3);

e) je s t zapew niona autom atyczna kontrola ciągłości zapisów  i przenoszenia 
obrotów  lub sald (art. 13 u. 5).

Praktycznie w rozw iązaniach inform atycznych nie ma autonom icznych zapisów w 
księdze głównej. W ynikają one bow iem  na ogól z procedur agregacyjnych, opisanych na 
zbiorach ksiąg pom ocniczych. Zam iast w ięc mówić, że księgi pomocnicze służą 
uszczegółow ieniu i uzupełnieniu zapisów  w księdze głów nej, lepiej powiedzieć iż zapisy 
w księdze głównej pow stają w toku agregacji (bardziej szczegółowych) zapisów w 
księgach pom ocniczych. Faktycznie w ięc zależność m iędzy tymi księgam i w środowisku 
inform atycznym  je st odwrotna niż to w ynika z ustawy.

7. Cechy zapisów elektronicznych w księgach rachunkowych

W edług ustaw y prowadzenie ksiąg rachunkowych za pom ocą komputera wymaga, 
żeby zapisy w nich były:

1. trw ałe -  objęte proceduram i i środkam i chroniącym i przed zniszczemgni, 
m odyfikacja lub ukryciem  zapisu (art. 23 u. 1) przez czas nie krótszy od 
w ym aganego do przechow yw ania ksiąg (art. 23 u. 5),

2. autom atycznie koleino num erow ane w dzienniku (art. 14 u. 4),

3. autom atycznie kontrolow ana ciągłość zapisów  (art. 13 u. 5),

4. sumy zapisów  (obroty) liczone w sposób ciągły w dzienniku (art. 14 u. 2),

5. pow iązane z dowodam i księgowym i i w ew nętrznie (art. 14 u. 2),

6. zaw ierające co najm niej datę dokonania operacji gospodarczej, określeniu  
rodzaju i num eru dowodu księgow ego stanow iącego podstawę zapisu, daK 
dokum entu (jeśli jest różna od poprzedniej), zrozum iały tekst, skrót lub kodja® 
oneracii. kw otę i datę zapisu, oznaczenie kont których zapis dotyczy (art. - u- 
2),

7. bezbłędne -  ujm ujące w szystkie zakw alifikow ane do ksiąg dowody, 
zapew niające ciągłość zapisów  i bezbłędność działania procedur obliczemo".1 
(art. 24 u. 3),

8 .  spraw dzalne (art. 24 u. 4) -  problem  dostępu do system u dla biegłego r e w i d e n t a
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9. poprawiane pełnym  stornem  (najlepiej czerwonym ) stosownie do art 25 u 1 p
2 ),

10. chronione (art. 71 u. 2) poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań 
programowych i organizacyjnych, zabezpieczających przed nieuprawnionym 
dostępem i przed zniszczeniem .

8. Wyprowadzanie informacji finansowej z komputera

Wydruki powinny składać się z

• autom atycznie num erowanych stron,

• oznaczeniem  strony pierwszej i ostatniej,

• zapew niać sum ow anie na kolejnych stronach (art. 13 u. 5)

Terminy w ydruków lub przeniesienia na inny kom puterowy nośnik danych:

1. ksiąg rachunkowych -  na koniec roku obrotowego art. 13 u. 6) -  problem 
otwartych ksiąg w badaniu rocznego sprawozdania finansowego,

2. zestawienia obrotów  i sald kont księgi głównej -  nie rzadziej niż na koniec 
miesiąca (art. 18 u. 2), a za rok obrotowy -  nie później niż do 85 dnia po dniu 
bilansowym.

9. Układy k o n tr o ln e

Przepisy ustawy wym agają:

*• uzgadniania obrotów  dziennika z obrotam i zestawienia obrotów i sald kont księgi 
głównej (art. 14 u. 1),

2. żeby obroty zestaw ienia obrotów  i sald kont księgi głównej były zgodne z 
obrotami dziennika lub obrotam i zestawienia obrotów dzienników częściowych 
(art. 18 u. 1),

^  Powiązania zapisów  w dzienniku z zapisami na koniach księgi głównej, w sposób 
umożliwiający ich spraw dzenie (art. 23 u. 4)

'0' Dokumentacja ksiąg rachunkowych prowadzonych za pomocą 
komputera

Składa się  z  op isu  

D Ksiąg (art. 10 u. 1 p. 3b)

• wykaz zbiorów ,

• struktury zapisów  w zbiorach,

• wzajemnych pow iązań zbiorów ,
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• funkcji zbiorów  w organizacji całości ksiąg,

• funkcji zbiorów w organizacji procesu przetwarzania;

2) technologii (art. 10 u. 1 p. 3c)

•  wykaz program ów, procedur lub funkcji z pisem nym  stwierdzeniem
dopuszczenia do eksploatacji przez kierow nika jednostki (art. 10 u. 2),

• opis algorytm ów  księgowych,

• opis param etrów  przetwarzania,

• opis program owej ochrony danych, a szczególnie m etod zabezpieczenia
dostępu do system u i do danych,

• opis wersji oprogram ow ania i zapis dat rozpoczęcia ich eksploatacji;

3) system u ochrony danych i zbiorów danych

• system u ochrony (art. 10 u. 1 p. 4),

• zabezpieczenia danych (art. 71 u. 2 i art. 72),

a) stosow anie odpornych na zagrożenia nośników  danych,

b) przechow yw anie ich w bezpiecznym  środowisku,

c) system atyczne kopiowanie,

d) kontrola dostępu,

e) aw aryjne przetw arzanie,

f) zew nętrzne składow anie kopii.

11. Sposób audytowania ksiąg rachunkowych w badaniu rocznego sprawo
zdania finansowego

W edług norm w ykonyw ania zawodu biegłego rew identa, ustalanych przez Krajową 

radę Biegłych Rewidentów  i zgodnie z  M iędzynarodow ym i Standardami Rewizji 

Finansowej (M SR F)2, w badaniu rocznych spraw ozdań finansow ych zadaniem biegłego 
rew identa je s t m iędzy innym i badanie i ocena system u rachunkow ości, który na ogół jest 

prowadzony je s t w środow isku inform atycznym . W zakresie tego zadania następuje 
audytowanie ksiąg rachunkowych prowadzonych za pom ocą komputera. Przebieg 
audytowania ksiąg rachunkowych prow adzonych za pom ocą kom putera w zasadzie nie 
odbiega od badania tradycyjnego, jeśli nie brać pod uw agę wyrafinowanych technologu 
rew izyjnych.1.

Biegły rew ident w procesie badania rocznego spraw ozdania finansowego mu'' 
wykazać, że spraw ozdanie finansow e nie zaw iera istotnych błędów. Uzyskuje to drogi 
potw ierdzenia praw idłow ości funkcjonow ania system ów  w środow isku których ba a *

‘ M iędzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 1996. International o f Accountants 
' Por. Andrew D. Chambers and John M. Court. Com puter Auditing. Pitman Publishing. London 1994
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sprawozdanie pow staje i w ykazania wiarygodności transakcji i sald, które są źródłem 
danych do pozycji badanego sprawozdania. Przedmiotem naszego zainteresowania w 
badaniu rocznego spraw ozdania finansow ego jest legalność (zgodność z ustawą) 
rozwiązań inform atycznych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych na komputerze.

Szerzej przedm iot audytu definiuje Konrath. W edług wzorców amerykańskich, z 
którymi trudno się nie zgodzić, a które przedstaw ia Konrath, przedmiotem dowodzenia 
rewizyjnego są:

a) system inform acyjny, rozpatryw any w sferze biznesu i sferze kontroli 
wewnętrznej; chodzi tu tak o sferę zrozum ienie biznesu i procesów jego 
realizacji jak  i o zrozum ienie system u kontroli wewnętrznej, żeby poznać typy 
zagrożeń w iarygodności pozycji sprawozdawczych, wykryć czynniki ryzyka 
błędów i zaprojektow ać procedury formalne;

b) transakcje i salda, które zostają w procesie rewizyjnym poddane procedurom 
formalnym, żeby stw ierdzić (potw ierdzić lub wykazać błąd) w odniesieniu do 
transakcji i sald:

• istnienie lub w ystępow anie (błędy osądu),

• kompletność (błędy przeoczenia),

• prawa własności,

• wycenę,

• ujawnienie i prezentację.4

Według M SRF500 do w ym aganych stw ierdzeń zalicza się ponadto obliczanie 
(measurement), co odnosi się do kwot i odniesienia kosztów oraz przychodów do 
właściwego okresu.

W MSRF500 w yodrębnia się:

a) testy kontrolne, badania zgodności system ów rachunkowości i kontroli 
wewnętrznej;

b) procedury form alne, dla w ykrycia istotnych uchybień, występujące jako

• szczegółowe testy transakcji i sald księgowych,

• procedury analityczne, badania związków i relacji między danymi;

c) procedury w łasnych osądów, na podstawie dowodów o charakterze 
wyjaśniającym (dom inujących w rewizji nad dowodami roztrzygającymi).

Praktycznie według M SRF500 „A udytor zdobywa dowody rewizyjne w drodze 
następujących procedur: inspekcji (inspection), obserwacji, zasięgania informacji 
wywiadu) i jego potw ierdzenia (inquiry and confirmation), obliczeń oraz procedur 
^litycznych”.

Głównym problem em  audytora jest dobór odpowiedniej procedury uzyskiwania 
owodów rewizyjnych do przedm iotu badania, żeby zebrać wystarczającą ilość

4 °P- Cit., s. 119
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(sufficiency) w łaściwej jakości (appropriateness) dowodów rew izyjnych.5 Racjonalnym 
wydaje się w ybór procedury praktycznej w danych warunkach, w szakże przy zachowaniu 
priorytetu procedur form alnych i obiektyw nego wyboru nad proceduram i własnych 
osądów i subiektyw nym  wyborem .

Zgrom adzenie w ystarczających i odpowiedniej jakości dowodów rewizyjnych często 
w ym aga badania niepełnego. W yznaczenia w ielkości próbki i elem entów  do zbadania 
dokonuje się na ogól w naszej polskiej praktyce rewizyjnej subiektywnie. Jest ono 
ryzykow ne i nie dostarcza w petni w iarygodnych dowodów. Stąd nasze zainteresowanie 
obiektyw izacją badania w yryw kow ego poprzez zastosow anie próbkow ania statystycznego 
albo przynajm niej pseudostatystycznego (z nie pełnym i rygorami nauki). Do wyznaczenia 
zaś konkretnych elem entów  do zbadania stosuje się prosty sposób przedziału testowego 
(liczność zbioru podzielona przez liczność próbki określa przedział dzielący jeden 
w ybierany elem ent od drugiego), tablice liczb losowych bądź generator liczb losowych na 
kom puterze.

W racając do procedur uzyskiw ania m ateriału dowodowego, według 
M iędzynarodow ych Standardów  Rewizji Finansow ej6 (w skrócie M SRF) wyodrębnia się 
w szczególności:

1. procedury form alne, to je s t „testy w ykonyw ane po to, by zyskać dowody 
rew izyjne w celu w ykrycia istotnych uchybień w sprawozdaniach 
finansow ych;”7 w yodrębnia się ich dwa rodzaje: szczegółow e testy transakcji i 
sald oraz procedury analityczne;

2. testy kontrolne, które „m ają na celu uzyskanie dowodów rewizyjnych,
dotyczących skuteczności a) zaprojektow ania system ów  rachunkowości i 
kontroli wew nętrznej tak, by chroniły przed popełnieniem  istotnych uchybień 
oraz w ykryw ały i krygowały te uchybienia; albo b) działalności kontroli
w ew nętrznej w okresie obrotow ym ”8;

3. test przeglądow y (walk -  through test), obejm ujący “śledzenie kilku transakcji"' 
system ie księgow ym ”9 ;

4. procedury w łasnych osądów (ocen)111, które stosuje biegły rewident, w oparciu o 
sw oją w iedzę i dośw iadczenie, przy w yciąganiu w niosków  ze zdobytych 

dowodów rew izyjnych i form ułowaniu opinii o spraw ozdaniu finansowym.

5 . procedury analityczne, obejm ujące „analizow anie znaczących w ie lko ści i

trendów  w raz z w ynikam i badań fluktuacji i niezgodności z innymi
(odpow iednim i) inform acjam i oraz odstępstw  od przewidywanych (uprzednio) 
w ielkości” 11;

5 Por. M S R F 510
" Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 1996. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. In tern a tio n a  
Federation o f  Accounting 
’ MSRF. op. cit.. s. 29
* MSRF, op. cil., s. 30 
v MSRF. op. cit.. s. 30 

MSRF. op. cit.. s. 133 
"  MSRF. op. cit.. s. 18 i M SRF 520
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6. szczegółowe testy transakcji i sald, w których wymagane są stwierdzenia 
istnienia, w łasności, w ystępowania (zaistnienia) zdarzeń, kompletności, wyceny, 
poprawności obliczeniowej i w łaściwego ujawnienia i prezentacji.12

Wszystkie procedury badania m ożem y podzielić na subiektywne, w których biegły 
rewident sam decyduje co i jak  wybrać oraz procedury obiektywne, w których biegły 
rewident zdaje się na sform alizow ane sposoby postępowania przy wyborze próby do 
badania. Podział ten m a istotne następstwa w zakresie odpowiedzialności biegłego 
rewidenta, który ponosi odpow iedzialność za pominięcia dowodów rewizyjnych 
świadczących o niepraw idłow ościach, gdy stosuje procedurę subiektywną. W ystępuje też 
szereg innych podziałów  procedur badania. W szczególności wyodrębnia się w ten sposób 
komputerowo wspom agane techniki badania, audytu (computer assisted audit techniques), 
a mianowicie audyt oprogram ow ania, testowanie danych, równoległa symulacja, 
wbudowanych w program y użytkownika udogodnień dla audytora, wbudowane w system 
operacyjny oprogram ow anie równoległej analizy przetwarzanych danych, 
oprogramowanie do analizy program ów, m apping ujawniający procedury ukryte w 
programach.13 Szerzej tę problem atykę rozw ijają D. W atnc i P. T urncy14 oraz A. 
Chambers i J. C ourt15 przedstaw iając specyficzne dla środowiska informatycznego 
procedury badania, jak  rów nież procedury badania tego środowiska.

Zastosowane procedury badania decydują o jakości uzyskanych nimi dowodów 
rewizyjnych. Biegły rew ident ma zebrać dostateczne ilościowo i odpowiednie 
merytorycznie dowody badania. To problem  uzyskiwania dowodów wystarczającej 
jakości, wystarczającej dla udowodnienia wiarygodności informacji finansowej (z 
badanego sprawozdania), dla w ydania prawidłowej opinii o tym sprawozdaniu. MSRF 
200 stanowi, że „Celem  rewizji sprawozdań finansowych jest umożliwienie audytorowi 
wyrażenia opinii o zgodności spraw ozdań finansowych (we wszystkich istotnych 
kwestiach) z ram ow ą koncepcją spraw ozdaw czości finansowej.” Dalej w tym standardzie 
stwierdza się, że „A udytor powinien ściśle przestrzegać procedur wymagających 
przeprowadzenia rewizji zgodnie z M iędzynarodowym i Standardami, biorąc pod uwagę 
ich wymogi, wymogi odpow iednich organizacji zawodowych, przepisy prawa, 
regulaminy oraz -  tam, gdzie to jest potrzebne -  warunki dokonywania rewizji i wymogi 
sprawozdawcze.” Celem  oceny procedur badania jest utrzym anie ich jakości na poziomie 
wystarczającym dla w ydania, w w yniku stosowania odpowiednich procedur, prawidłowej 
opinii z badania spraw ozdania finansowego.

Kolejnym problem em  je st zapew nienie jakości pracy biegłych rewidentów przy 
badaniu rocznych spraw ozdań finansowych. Osiąga się to poprzez kontrolę wykonanej 
przez nich pracy. Ś ladem  tej pracy są dowody rewizyjne, których jakość zależy od 
procedur ich pozyskiwania.

Kontrola polega na stw ierdzaniu stanu rzeczywistego, stanu wymaganego i ustalaniu 
oraz wyjaśnianiu różnic m iędzy tymi stanam i z wyciągnięciem odpowiednich wniosków.

0 kontroli przestrzegania procedur badania obliguje znowelizowana ustawa o biegłych

¡'¡MSRF500
f  Dunn, Auditing Theory & Practice. Second Edition. Prentice Hall Europe. Harlow 1996. s .190

“ Watne. P.B. Turney. Auditing EDP Systems. Second Edition. Prentice Hall International. Inc. New Jctsey 1990

A D. Chambers and J .M  Court. Com puter Auditing. Third Edition. Pitman Publishing. London 1994
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rew identach i ich sam orządzie. 16 Przepisy tej ustawy przew idują K rajow ą Komisję 
Nadzoru. Art. 28a ust. 2 stanowi, że „Do zadań Krajowej Kom isji Nadzoru należy 
organizow anie oraz spraw ow anie nadzoru i k o n tro li nad : 1) należytym  wykonywaniem 
zawodu biegłego rew identa, 2) p rzes trzeg an iem  p ro c e d u r  b a d a n ia  (przeglądów) 
spraw ozdania finansow ego” . Nasze podkreślenia w skazują odniesienie przepisu do 
naszego tematu. Różnorodność procedur jak  też różnorodność przedm iotu i warunków 
badania nie ułatw iają kontroli procedur. W ydaje się, że m ożna kontrolow ać ich przebieg 
jak  i efekt w postaci uzyskanych dowodów rewizyjnych. Rzeczyw iste kontrolowanie 
przebiegu procedur badania wym agałoby ich powtórzenia, co w ydaje się  być mało 
praktyczne. Ale przebieg badania odpow iednią procedurą powinien być 
udokum entowany. W dokum entacji roboczej pow inniśm y znaleźć na to dowody. Dowody 
te zatem  m ają podlegać ocenie przeprow adzającego kontrolą procedur. Najnowsza 
definicja rewizji finansowej jasno  wskazuje, że ocena dow odów  je st kluczow ą w rewizji, 
należy do rewizji. A. Arens i J. Loebbecke piszą, że “A uditing is the accumulation and 
evaluation o f evidence about inform ation to determ ine and report on the degree 
correspondence between the inform ation and established criteria.” A utorzy ci dodają tu 
jeszcze iż “A uditing should bc dane by a com petent, independent person.” 17 Naszym 
zdaniem  oceną dow odów  badania powinien w ykonyw ać nie tylko badający sprawozdanie 
biegły rewident, ale -  w ew nętrznie w podm iocie uprawnionym  -  inny biegły rewident 
(ew. z innego podm iotu uprawnionego) oraz -  zew nętrznie - inny uprawniony biegły 
rew ident w  toku nadzoru. Zobow iązuje do tego znow elizowana ustawa o biegłych 
rewidentach i ich sam orządzie. K ontrola zew nętrzna procedur badania ma służyć 
podnoszeniu jakości audytu. D ziałanie to w M SRF 110 jest zaliczone do k o n tro li  jakości., 
w której procedury podlegają konfrontacji z celami i zasadami rewizji finansowej.

Procedury badania -  dla potrzeb kontroli - m ożna osadzić na osnow ie zasadniczych 
procesów  w poszczególnych fazach badania spraw ozdania finansowego. Współcześnie 
w yodrębnia się  cztery zasadnicze fazy badania: 1) planu i projektu podejścia do audytu, 2) 
w ykonania testów  kontroli i testów transakcji, 3) w ykonania procedur analitycznych i 
testów  sald, 4) kom pletow ania dowodów i opracowania dokum entacji.18 Można więc 
w yodrębnić zasadnicze trzy grupy procedur badania (planow anie i projektowanie, badanie 
system ów , badanie w iarygodności) i kontrolę pełności badania, dla których -  ze względu 
na ich właściwości - należy poszukiw ać odpow iednich sposobów  kontroli.
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[2] A.D. Cham bers and J.M . Court. C om puter Auditing. Third Edition. Pitman
Publishing. London 1994
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2000 roku
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AUDYT WSPOMAGANY KOMPUTEREM 
CZYLI REWOLUCJA W SZTUCE OPRACOWANIA 

ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Dr hab. Jan S tępniewski 
Prof. U n iw ersytetu Paryż 13 

Prot. Akadem ii Ekonom icznej 
W e W rocław iu

Streszczenie: w artykule zaprezentow ano strukturę i funkcje oprogra
mowania Rew izja W spom agana Komputerem (RW K ) oraz jego zasto
sowanie w rewizji kont księgowych. Om ówiono również korzyści wdrożenia 
RWK i przyczyny braku jego  upow szechnienia wśród rewidentów.

1. Wprowadzenie

Rewizja w spom agana kom puterem  (RW K) jest nową technologią informatyczną, 
dostępną na rynku, która rew olucjonizuje sztukę sporządzania rocznych sprawozdań oraz 
znajduje duże zainteresow anie ekspertów  księgowych i audytorów wewnętrznych.

Narzędzie, jak im  je st RW K, służy do informatyzacji rewizji kont a ściślej mówiąc, 
zespołu zadań rew izyjnych, jak ie  audytor musi wykonać, zaczynając od księgi głównej 
(KG) przed inw entaryzacją aż do sporządzania deklaracji podatkowej i kont rocznych 
(rys. I).

Rys. 1
Zakres oprogramowania RWK

Któdlo: opracowanie w łasne

RWK obejmuje dwa podstaw owe zadania: badawcze i prezentacji kont rocznych.
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2 .  F u n k c j e  o p r o g r a m o w a n i a  R W K

T rans fe r księgi g łów nej

Praca RW K opiera się głów nie na eksploatacji KG, przejętej z systemu 
inform atycznego rachunkow ości (SIR) przedsiębiorstw a. Funkcja transferu KG z SIR jest 
więc niezbędną w ręcz funkcją oprogram ow ania narzędziowego RW K. Po zrealizowaniu 
interfejsu między SIR a oprogram ow aniem  RW K, ten transfer KG odbędzie się w sposób 
całkow icie autom atyczny (rys. 2).

W przypadku, kiedy interfejs okaże się  niem ożliw y do zrealizow ania, to konieczne 
będzie utw orzenie zbioru pośredniego. W ym agać to będzie jednak  manipulowania 
„ręcznego” , niewspółm iernie nieznacznego w stosunku do korzyści, jakie może 
dostarczyć aplikacji RWK.

Rys.2
Transfer księgi głównej

Źródło: opracowanie własne

Przy realizacji tego transferu problem em  ew identnym  je s t kom patybilność sprzętu 

i oprogram ow ania.

R ew izja  kont na ekran ie  kom putera

Funkcję pozw alającą badać konta na ekranie określa się m ianem  funkcji „bazowej. 
U m ożliw ia ona rew identom  różne spojrzenia (przekroje) na badaną rachunkowość:

-  generalne zestaw ienie obrotów  i sald,

cykliczne zestaw ienie obrotów  i sald z kontam i zbadanym i lub nie,

-  księga głów na z operacjam i zw eryfikow anym i lub nie.

Funkcja bazow a (FB) um ożliw ia konsultow anie program u roboczego i wykonanie 

podstaw owych operacji jak: w prow adzenie zapisów  księgow ych, punktowanie 
sporządzanie notatek (rys. 3).
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Struktura funkcji bazowej rewizji kont na ekranie
Rys. 3

Żródto: opracowanie w łasne

Dostąp do aplikacji w spom agających odbywa sią również poprzez funkcją bazową.

Sterowanie zadan iam i rew izyjnym i

Sterowanie zadaniam i rew izyjnym i jest zapewnione przez zespół zastosowań 
informatycznych przyw oływ anych z funkcji bazowej. Zastosowania te będziemy nazywać 
..aplikacjami w spom agającym i” .

Każda aplikacja w spom agająca zarządza jednym  zadaniem napotkanym w czasie 
rewizji. Zespól aplikacji w spom agających, który znajduje sią w ramach FB, umożliwia 
'"ąc wykonanie wszystkich zadań rewizyjnych.

W celu wykonania danego zadania, aplikacja wspom agająca wykorzystuje informacje 
znajdujące sią w ksiądze głów nej, w raportach audytorskich poprzednich lat 
przedsiębiorstwa a także inform acje w prow adzone przez audytora (rys. 4).
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Zasilanie informacyjne aplikacji wspomagającej

Dane 
w prow adzone  przez 

audyto ra

Księga
g łów na

Zbiory
sta łe

r i r ^r

Aplikacja wspomagająca

Źródło: opracow anie w łasne

Rezultatem  przetw arzania aplikacji w spom agającej są  (rys. 5):

-  roboczy arkusz rewizyjny, który uzasadnia w ykonanie zadania rewizyjnego,

-  zapisy inw entaryzacyjne, które będą w prow adzane do księgi głównej w czasie 
rzeczyw istym ,

-  inform acje „ekstra-księgow e” do deklaracji podatkowej i do aneksu.

Aplikacja wspomagaja.ca

Rys. 5
Rezultaty przetwarzania aplikacji wspomagającej

Źródło: opracow anie w łasne

D eklaracja  podatkowa 
Roczne sprawozdania

D okum entac ja  
robocza  audytu

Księga g łów na
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Aplikacje w spom agające są  narzędziam i do dyspozycji audytorów. Należy zauważyć, 
że dzięki w ykorzystaniu RW K, roczne spraw ozdania finansowe i deklaracja podatkowa w 
znacznej części sporządzone są w czasie audytu. Kiedy rewizja jest zakończona, 
uzgodnienie deklaracji finansow ej z rocznymi sprawozdaniami finansowymi jest bardzo 
szybkie.

Podstawowe aplikacje w spom agające  

K redyty 

K apital spółki 

M ajątek trwały 

W artość firmy 

P apiery w artościowe 

Z apasy

F aktury w drodze 

K oszty

N akłady przyszłych okresów  

L easing

Lokaty finansowe 

O dchylenia kursów  w alut obcych 

N ależności wątpliwe 

F aktury do sporządzenia 

U rlopy płatne 

W ynagrodzenia do zapłaty 

U zgodnienia operacji bankowych 

D cklaracje podatkowe 

P odatki

0  dsetki kont bieżących w spólników  

K ontrola kasy 

A naliza marż 

K ontrola czasu pracy 

0  kreślenie wyniku fiskalnego 

Z arządzania podatkiem  do zysku
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Gam a aplikacji w spom agających może być uzupełniana w m iarą pojawiających się 
potrzeb.

W ydaw nictw o R W K

RW K generuje dokum entacją roboczą, która składa sią z roboczych arkuszy 
audytorskich utw orzonych przez aplikacje w spom agające oraz z notatek sporządzanych 
przez audytora.

RW K produkuje rów nież dziennik zaw ierający inform acje o dokonanych zapisach 
księgow ych w czasie rew izji, stanie dokonanej „punktacji” operacji księgowych, 
deklaracją podatkow ą i roczne spraw ozdania finansow e (te ostatnie w interfejsie z 
odpow iednią funkcją SIR-u).

T ransfer zw rotny w yprodukow anych danych  

Transferow anie rezultatów  przetw arzania z system u RW K do SIR-u odbywa się
całkow icie autom atycznie (rys. 6).

Rys. 6

T ransfer rezultatów przetw arzania z RW K do SIR-u

_ j  Zapisy \

księgow e J

SIR
— i Punktow anie )------

. /  Zestawienie Funkcja
obrotów i sald J sporządzania

rocznych

Dane „ekstra-

sprawozdań
finansowych

Źródło: opracow anie w łasne

W  przypadku braku interfejsu, transfer zapisów  księgow ych może odbyć się P°P® 
zbiór pośredni (ASCII, EDIFICA S). O peracja ta w ym aga jednak, aby SI 
w yposażony w  funkcją „im portu” inform acji, co często się  zdarza.
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Natomiast transfer („eksport”) punktow ania operacji księgowych jest bardziej 
problematyczny, gdyż w iększość system ów księgowych nie posiada funkcji „importu” 
tego typu informacji. R ozw iązanie tego problem u jest proste, chociaż nie automatyczne, a 
więc niewygodne, a polega ono na ponow nym  wprowadzeniu do SIR-u informacji 
dotyczących punktow ania inform acji księgowych. Jest to oczywiście rozwiązanie 
prowizoryczne w oczekiw aniu na w drożenie norm komunikacji w tej dziedzinie.

System RW K produkuje pew ną liczbę danych „ekstra-księgowych” do deklaracji 
podatkowej i do aneksu. Jest w ięc konieczne, aby system RW K „eksportował” te dane 
automatycznie do funkcji SIR-u, sporządzającej roczne sprawozdania finansowe.

3. Korzyści z wdrożenia RWK

RWK obejmuje szeroki zakres tem atyczny, ale mimo tego pozostaje systemem 
prostym do zastosowania. Szkolenie w zakresie obsługi systemu RW K nie jest niezbędne 
choć krótkie, jednodniow e pozw ala na szybkie opanowanie systemu. Uruchomienie 
systemu nie sprawia w iększego problem u. Jednakże trzeba mieć na uwadze fakt, że 
system wymaga w prow adzenia licznych param etrów  i danych dotyczących 
przedsiębiorstwa. Ten etap znacznie zm niejszy efekty produktywności pierwszego 
przetwarzanego okresu. Efekty te w ynikają z automatyzacji dużej liczby zadań, ale 
również z autom atycznego tw orzenia dokum entacji roboczej rewizji i znacznej liczby 
danych do deklaracji podatkowej i aneksu.

Niezależnie od rozm iaru przetw arzanego problem u, korzyści można uzyskać zarówno 
w małych, jak i średnich przedsiębiorstwach. Ich skala może się zm ieniać w zależności od 
problemu, ale po zakończeniu roku wdrożenia, efekty produktywności kształtują się w 
granicach 25% do 30%.

System RWK w zm acnia bezpieczeństw o przetwarzania przez: 

zintegrowany program  roboczy, 

autom atyzacje zadań rewizyjnych, 

kontrole ważności, które ona zawiera,

-  dostarczaną m etodologię pracy.

Rewizja kont na ekranie w czasie rzeczyw istym  jest tak komfortowa, że powrót do 
Pracy nad księgą głów ną na papierze staje się bardzo trudny. Najbardziej pracochłonne 
zadania rewizyjne, takie jak  kontrola zgodności W artość NETTO/ VAT naliczony stają 
S1? prawdziwą grą z system em . M ęczące wypełnianie dokumentacji roboczej audytu jest 
wyeliminowane, jest ono teraz produktem  funkcjonowania aplikacji wspomagającej.

System RW tworzy dokum entację roboczą o przejrzystej strukturze, kompletną i 
zgodną wewnętrznie. Poprzez sw oje m ożliwości symulacji i projekcji, RWK umożliwia 
podniesienie jakości św iadczonej usługi.
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4. RWK -  rewolucja kulturalna?

Znaczna liczba ekspertów -księgow ych we Francji podchodzi jeszcze z rezerwą do 
RWK: bądź to rozczarowali się dośw iadczeniem  z system em  RW K źle opracowanym, 
bądź też z powodu niepokojów  spow odow anych m odyfikacjam i w dotychczasowych 
m etodach pracy w prow adzonych przez tę now ą technologię. Ta nieufność zanika po 
pierw szym  kontakcie z pierw szym  operacyjnym  przykładem  zastosowania RWK. 
W drażanie sukcesyw ne RW K  (najpierw  1 stanow isko, potem  2, następnie 3...) redukuje 
nastaw ienie negatywne.

N ależy podkreślić, że zastosow anie RW K nie podw aża istnienia SIR-u. Poprzez 
swoje funkcje „im port-eksport” danych, system  RW K  będzie kom unikow ał się równie 
dobrze z SIR-em przedsiębiorstw a, jak  i z SIR-em  eksploatowanym  w biurze 
rachunkow ym  (gabinecie eksperta księgowego). W  tym drugim  przypadku po „imporcie” 
księgi głównej od klienta, gabinet może zrealizow ać integralnie m isję audytu przy 
pom ocy w łasnego system u RW K.

RW K może realizow ać m isję prezentacji lub badania kont rocznych niezależnie od 
w ielkości firm y i od tego czy rachunkow ość je st prowadzona w przedsiębiorstwie czy na 
zew nątrz w biurze rachunkowym .
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Rozdział V I

OPRACOWANIA FIRMOWE
(NA PRAW ACH  RĘKOPISU)





STRATEGIA INFORMATYZACJI FIRMY. 
ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW,

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI. 
DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU EENTERPRISE

Janusz Pytlak  
M ariusz Kolwas  

DC  S.A.

Crowley D ata  P o lan d  Sp. z o.o., (CDP) operator sieci telekom unikacyjnej, je s t firmą 
oferującą usługi bezprzewodowej transm isji danych. Sieć dostępna jest w 6 największych 
aglomeracjach Polski (W arszawa, Katowice, Kraków, Trójm iasto, Poznań, Wroclaw), 
pokrywając zasięgiem  radiowej transm isji danych i bezprzewodowego dostępu do 
Internetu ok. 80% terenów  zurbanizowanych w tych lokalizacjach. W  miastach, w których 
finna nie posiada własnej infrastruktury korzysta z usług partnerów, z którymi ma 
podpisane um owy o współpracy.

Udziałowcem Crowley D ata Poland Sp. z o.o. jest Crowley Data L.L.C., amerykańska 
firma telekom unikacyjna z siedzibą w W aszyngtonie.

Działalność sieci transm isji danych została uruchomiona w czwartym  kwartale 2000 
roku. Oferowane przy je j pom ocy usługi przeznaczone są dla szerokiej grupy odbiorców 
wymagających jakości i profesjonalizm u. Oferta skierowana jest przede wszystkim do 
dużych i średnich przedsiębiorstw  oraz instytucji publicznych. Dzięki sieci m ożliwa jest 
integracja działania rozproszonych geograficznie elementów infrastruktury 
informatycznej (np. sieci lokalnych), szerokopasm owy dostęp do intem etu oraz dostęp do 
szerokiej gamy internetowych usług dodanych.

Crowley Data Poland oferuje w chwili obecnej następujące usługi:

I- Usługi D ostępu do Internetu

a. Dostęp dla B iznesu (w ersje  S ta n d a rd  i P rem iu m )

b. D ostęp O p era to rsk i

c. D ostęp D edykow any

d. U sługi D odane

II- Usługi Transmisji D anych

a. W irtu a ln a  Sieć P ry w atn a  (VPN)

b. Ł ącze T ra n sm is ji D anych

c. K ana ły  C yfrow e

III- W drugim półroczu 2002 portfe l usług zostanie uzupełniony o usługi Voice
O ver IP
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Systemy informatyczne w CDP - jak się zaczęło?

W 2000 roku CDP wdrożyło system billingow y napisany przez jed n ą  z polskich firm 
oraz uzupełniło go system em  finansowo-księgowym  autorstwa tej samej firmy. Szybko 
okazało się, że system  FK nie spełnia oczekiwań związanych ze szczegółow ą kontrolą 
kosztów, w ykonyw aniem  wielowym iarowych analiz i zaaw ansow anych raportów. Za 
rozw iązyw anie problem ów  wynikających z niskiej jakości i braku elastyczności systemu 
jego autorzy kazali sobie każdorazowo płacić.

Drugie podejście.

Już na początku działalności operacyjnej Zarząd CDP uznał konieczność wdrożenia 
system u Zarządzania Relacjam i z Klientam i (CRM ). Mając na uwadze ścisłą dyscyplinę 
budżetow ą rozpoczęcie wdrożenia zaplanowano na 2001 rok. Pomne wcześniejszych 
dośw iadczeń CDP zrezygnowało z oferowanego przez dotychczasow ego dostawcę 
rozwiązań system u inform acyjnego dla służb sprzedażnych, kierując swoja uwagę w 
stronę system ów zagranicznych producentów  -  sprawdzonych przez wielu użytkowników 
na całym świecie. Po wstępnej analizie potrzeb oraz zaplanowaniu budżetu wybór padł na 
rozw iązanie am erykańskiego producenta - firm y FrontRange Solutions. Pozostał 
problem wyboru właściwej firm y wdrożeniowej.

Po długim  badaniu rynku, zasięganiu opinii u producenta, zdecydowano się na 
powierzenie wdrożenia firmie DC S.A. Grupa Com puter Plus z Gdyni. Decydujące 
znaczenie miało doświadczenie firmy DC S.A. we wdrażaniu rozwiązań informatycznych 
dużych klientów (np. Peugeot Polska, czy MS Stolica) oraz praca wg międzynarodowych 
standardów. W sierpniu 2001 CDP i DC S.A. podpisały umowę na wdrożenie systemu 
Zarządzania Relacjam i z Klientami.

Co zrobić z niewydolnym systemem ERP???

To pytanie nurtow ało kierownictwo firmy od początku 2001 roku. Rozwijająca się 
dynam icznie działalność firmy stawiała coraz wyższe wym agania analityczne i raportowe 
system owi ERP. Ze względu na strukturę w łaścicielską firmy i wym agania inwestorów 
finansowych system  raportowy firm y musi spełniać najwyższe wym ogi jakościowe i 
um ożliw iać uzyskiw anie informacji wg w ym ogów polskich przepisów  oraz zgodnie ze 
standardam i US GAAP. Szczegółowy proces planowania, kontroli wykonania planów, 
analizy kosztów  oraz oceny opłacalności podejm owanych działań wym aga od systemu 
inform atycznego dużych m ożliwości analitycznych.

O ceniono, że rozwój obecnie użytkowanego system u pochłonie dużą ilość czasu i 
pieniędzy, a praw dopodobieństw o osiągnięcia zadaw alającego rezultatu jest znikome. W 
tej sytuacji dokonano przeglądu oferowanych na rynku rozwiązań. Wybór padł na e- 

Enterprise oferowany przez Grcat Plains. Ze względu na pozytywne efekty w drożenia 

Gold M ine przez DC S.A. oraz na konieczność zintegrow ania obu systemów 

zdecydow ano się pow ierzyć wdrożenie e-Enterprise także firm ie DC S.A.

O takiej decyzji przesądziło kilka czynników:
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• gwarancja, że system  ERP -  eEnterprise firmy M icrosoft Great Plains jest 
sprawdzony przez kilkadziesiąt tysięcy firm na świecie,

• pewność, że producent będzie stale rozwijał oprogram owanie (budżet na rozwój 
systemu eEnterprise to około 600 milionów USD,

• modułowa budowa systemu -  możliwość stopniowego inwestowania w system -  część 
kosztów zwraca się już przed przystąpieniem do dalszego rozwijania systemu, to 
powoduje, że w pewnym momencie system sam zaczyna się finansować,

• w zakresie wyboru firmy wdrożeniowej zadecydowało zaufanie do firmy DC
S.A wynikające z dotychczasow ych wspólnych doświadczeń..

Spełnienie tych w szystkich czynników spowodowało, że Zarząd CDP zdecydował się 
zaryzykować i wdrożyć nowy system ERP.

• Z tej całej historii wyłania się następujący wniosek -  budując strategię 
inform atyzacji firmy, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

• wysokość nakładów  na rozw ój oprogram owania i wielkość zespołu 
rozwojowego. W czasach pędzącej technologii nie sposób zadowolić się tym, co 
dostawca oferuje obecnie. W iadom o, że nikt nie kupuje oprogram owania za 
kilkaset tysięcy, a nawet za kilka m ilionów złotych myślą, że za 2 lata będzie ten 
system wymieniał. Zdarzają się oczywiście takie przypadki -  czego najlepszym 
przykładem  je st CDP, ale nie są to działania planowane.

• liczba użytkow ników system u  -  w iadom o, że im większa liczba firm używa 
danego system u, tym większe jest prawdopodobieństwo, że system będzie 
działał praw idłow o. Co więcej, użytkownicy często zgłaszają własne uwagi do 
funkcjonalności systemu, które następnie są uwzględniane w nowych wersjach 
systemu i dystrybuow ane wśród w szystkich użytkowników.

• m ożliwość rozbudow y system u w  zależności od  potrzeb  -  pozwala to na lepsze 
rozłożenie kosztów  wdrożenia; ponadto użytkownik poznaje podstawowe 
m ożliwości systemu, uczy się go i po kilku miesiącach pracy wie, co należy 
zmienić -  naturalne jest to, że w mom encie w ym iany system u ERP -  w dodatku 
najczęściej jest to również zm iana platformy z DOS na W indows -  klient jest w 
pewien sposób ograniczony funkcjonowaniem starego systemu. Nic sposób 
zaplanować organizację pracy z nowym  systemem zarządzania zaledwie po kilku 
prezentacjach i analizie przedwdrożeniowej.

• dostępność do usług pow drożeniow ych  (dodatkowe raporty, modyfikacje) -  
najkorzystniejszy dla klienta model to producent sprzedający oprogramowanie 
poprzez sieć partnerów  -  w takim  układzie producent zajmuje się rozwijaniem 
oprogram owania, natom iast partner wdraża system u klienta i opiekuje się nim 
później. W przypadku producenta zajm ującego się również usługami 
w drożeniowym i, niem ożliw e jest, aby dobrze i szybko obsłużyć wszystkich 
klientów na terenie całej Polski. Ponadto klient nie może zm ienić firmy 
opiekującej się system em  -  nie ma na kogo.

Kierując się takimi kryteriam i możemy być pewni, że będziemy zadowoleni z 
"drożonego systemu, a przede wszystkim , system będzie nie kosztem, a inwestycją o 
wysokiej stopie zwrotu.
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SYSTEM INFORMATYCZNY -  PRZYJACIEL CZY WRÓG 
O POSTAWACH PRACOWNIKÓW SPRZYJAJĄCYCH 

INFORMATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Pawet B łaszkiew icz 
p.b laszkiew icz@ gsd.greenhouse.p l 

G R EEN H O U SE

Na pom ysł poruszenia kwestii postaw ludzi przy wdrażaniu systemów 
informatycznych wpadłem  w czasie rozm ow y ze znajom ym  konsultantem jednej z firm 
informatycznych. Zapytał m nie dlaczego w jednej organizacji przy wdrażaniu systemów 
wszystko idzie , ja k  po m aśle”, a w innej problem om  nie ma końca. Najciekawsze, że 
pozornie wszystko było do siebie bardzo podobne. Ten sam produkt, ta sama specyfikacja 
systemu, podobna w ielkość firmy i branża. Szukając m ożliwych przyczyn zeszliśm y na 
temat m otywacji pracowników  w obu firm ach, sposobu kom unikowania się i myślenia. 
Wtedy zaczął się wyłaniać obraz bardzo jednak  różniących się od siebie organizacji, 
głównie pod w zględem  postaw  pracowników. W tym artykule chciałbym przede 
wszystkim zaprosić do ogólnej refleksji na temat psychologicznych aspektów wdrażania 
systemów inform atycznych. Zdaje sobie sprawę z dwóch ograniczeń powodujących 
konieczność przyjęcia w tekście formuły wstępu do zagadnienia. Po pierwsze, podjęcie w 
pełny sposób tego zagadnienia w ym agałoby przeprowadzenia żm udnych studiów i 
postawienia wielu szczegółowych pytań. Po drugie, po mimo wielu wspólnych cech 
wszystkich system ów, zbyt różna specyfika wdrożenia każdego z nich nakazuje 
poruszanie problem u postaw  na ogólnym poziom ie. Nie mniej mam nadzieję, że 
zaproponowany tu temat pozwoli osobom zaangażowanym  we wdrożenia, lub myślących
0 nich w najbliższej przyszłości, lepiej przygotować się tego zadania.

Chyba wszyscy zgodzim y się, że procesy inform atyzacji w firmach stają się coraz 
bardziej dynam iczne. Z jednej strony wynika to z bardzo szybko rozwijającego się rynku 
produktów i usług inform atycznych, a z drugiej strony wym agania klientów wym uszają 
przyspieszenie zarządzania inform acją w firmach. Nie dość, że informacji na temat 
klientów przybywa, to jeszcze trzeba coraz szybciej na nie reagować, bo w innym 
wypadku konkurencja nas wyprzedzi. Tak w iec potencjalne korzyści wynikające z 
zastosowania system ów  inform atycznych są oczywiste. A jednak w tzw. „praktyce” 
sprawa się kom plikuje. Problemy techniczne związane z infrastrukturą, źle rozpoznane 
potrzeby w ykorzystania system u i ograniczone możliwości samego softw are’u m ogą 
spowodować czasem więcej rozczarowania niż faktycznych zysków.

Brak jest na razie rzetelnych danych, które potrafiłyby określić jaki procent wdrożeń 
systemów inform atycznych kończy się pełnym sukcesem. Co ciekawe firmy produkujące
1 sprzedające system y inform atyczne uciekają od odpowiedzi na pytania ile można dzięki 
wdrożeniu takiego system u zaoszczędzić (wystarczy wejść na strony internetowe, aby się 
0 tym przekonać). Ktoś kto patrzy z boku na to co dzieje się w organizacji, która na 
przykład w prow adza system  rozliczania czasu pracy, może nawet powiedzieć, że to 
niepotrzebne w yrzucane pieniądze. Rosną koszty związane z zakupem  dodatkowego 
oprzyrządowania, w yszkolenia pracowników  a nawet zatrudnienia dodatkowej osoby w 
charakterze adm inistratora systemu. W  przypadku braku informacji na temat powodów 
wprowadzenia jakiegoś system u w firm ie, pracownicy łatwo oceniają takie decyzje. Są
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w śród nich zarówno entuzjaści, którzy wręcz dom agają się uruchom ienia systemu (mogą 
m ieć pozytyw ne dośw iadczenia pracy z takim  system  w innych firm ach lub słyszeli o 
takich rozw iązaniach u konkurencji). Ich postawa je s t bardzo zaangażow ana, pełna pasji, 
co oczyw iście jest pozytywnym  faktem, ale w tej „euforii” mniej w idzą sw oją firmę, a 
bardziej skupiają się na technicznych możliwościach program u. Jednak większość 
pracowników bardzo sceptycznie podchodzi do przyszłego systemu. Ich postawa jest 
pełna obaw o to czy sobie poradzą z program em , czy dojdą im dodatkow e obowiązki, czy 
problem y techniczne nie sparaliżują ich pracy, itp. N iezależnie od tego na ile uzasadnione 
są to obawy, trzeba pam iętać, że o sukcesie działania system u zadecydują ludzie, którzy 
m ają to narzędzie wykorzystywać.

Zakup jakiegokolw iek systemu inform atycznego, który angażuje w pracę więcej niż 
kilka osób w firm ie powoduje, że mamy do czynienia ze zm ianą organizacyjną. Jest to 
ingerencja w dotychczasow e przyjęte spontanicznie lub w ypracow ane zasady organizacji 
pracy. N ieważne, że intencje osób przygotow ujących w drożenie jak  i podejmujących 
decyzje o zakupie w iążą się z oczekiwaniem  popraw y efektywności pracy, zwiększenia 
elastyczności i sprawności organizacji. W ażne są rzeczyw iste zachow ania konkretnych 
ludzi, którzy będą mieli za zadanie później wprowadzać dane, kontrolow ać zgodność 
otrzym ywanych wyników  ze stanem  faktycznym , wykonyw ać raporty, analizy itp. Na 
podstawie w łasnych obserwacji wdrożeń system ów w firmach w których pracowałem 
oraz znanych mi pośrednio organizacji, odnoszę wrażenie, że rola i zadania ludzi 
w pisywane są w system zbyt „techniczny” sposób. Spróbuję to w yjaśnić na przykładzie 
pewnej medycznej metafory. System inform atyczny w firm ie m ożna wyobrazić sobie jako 
przeszczep nowej tkanki do organizmu. Możliwe są dwa w yjścia w takim  wypadku. Albo 
nowa tkanka zacznie w spółpracować ze wszystkim i systemami istniejącym i w organizmie 
albo nastąpi konflikt i zostanie odrzucona. Oczywiście lekarze potrafią użyć wielu 
narzędzi, aby nie dopuścić do odrzucenia i niejako wym usić asym ilację. Analogicznie, 
osoby zarządzające firmą m ogą po prostu autorytarnie w ym óc podporządkowanie się 
system owi. W tedy jednak powstaje pytanie o koszty i sens sam ego istnienia systemu. 
Takie postawienie sprawy powoduje zaiskrzenie wewnętrznego konfliktu, w którym 
pracownikom  jest po prostu na rękę, aby system się nie spraw dził, aby generował błędy. Z 
psychologicznego punktu w idzenia porażka system u oznacza dla nich zwycięstwo. To 
w tedy pracownicy są górą, pokazu ją  że może niedoskonale i zbyt wolne ale własne 
m etody działania są skuteczniejsze niż jak iś tam system.

W każdej technologii najsłabszym  elem entem  jest tzw. czynnik ludzki. Inżynier 
projektujący rozw iązania może sprawdzić każdy detal, przewidzieć w szystkie elementy 
system u, ale nie je s t w stanie przewidzieć postaw ludzi. M yślenie o potencjalnych 
użytkownikach kończy się na etapie budow ania jak  najbardziej „przyjaznego” interfejsu. 
Zresztą nie jest rolą projektanta program u myśleć o organizacji, bo tą ro lą powinien się 
zająć w drożeniowiec lub zespół wdrożeniowy. M oim  zdaniem  problem  w iąże się ze zbyt 
wąskim rozum ieniem  klienta przez firmę inform atyczną św iadczącą usługi wdrożeń 
systemów. Najczęściej klientem  jest osoba decyzyjna lub dział informatyczny. I t0 
w łaśnie na postaw ie ich punktu w idzenia, zbierane są dane potrzebne do specyfikacji 
w drożenia. W ielu problem ów m ożna uniknąć jeśli klientem  będzie także końcowy 
użytkownik systemu. O czywiście są firmy i system y, w których takich użytkowników 
będzie powyżej stu. Nie chodzi oczywiście o to, aby z każdym  rozm aw iać, ale by poznać 
jak  prawdopodobniej zachowa się człowiek w nowym  systemie. Czy będzie tylko 
„narzędziem ” wprowadzającym  dane, czy będzie zainteresow any konserw acją bazy 
danych, czy będzie sam  wychodził z propozycjam i uspraw nienia system u i modyfikacji w
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taki sposób aby zw iększyć jego  efektywność i uniknąć błędów. W tedy leż może wyjść 
zupełnie inny problem . M ianowicie, aby skutecznie wykorzystać narzędzie informatyczne 
w zarządzaniu, trzeba najpierw  po prostu dobrze zarządzać. Trzeba założyć, że system 
będzie najpierw bazą danych i sprawdzić jak  w ygląda proces przygotowania informacji 
potrzebnych do jej funkcjonowania. Jeśli istnieją problem y z przygotowaniem  danych, to 
na pewną w ynikną problem y z ich obróbka, wykonywaniem  obliczeń i wykorzystaniem 
wyników do zarządzania firmą.

Postawa pracowników  wobec system u inform atycznego w iążę się z postaw ą wobec 
całej firmy. Jeśli przeważa postaw a typu „to jest firma moich szefów i w łaścicieli” , to 
najprawdopodobniej ujawni się postawa wobec systemu, „to jest ich system ” . W tedy też 
pracownicy traktują system  jako  dodatkowe narzędzi kontroli pracy. A przecież jest 
logiczne, że nikt nie je s t zainteresow any aby bat, którym jest poganiany pozostał 
nieugięty.

Wreszcie trzeba wspom nieć, że źródłem  postawy są interesy i korzyści. Pracownicy 
przekonani, że konkretne rozw iązanie inform atyczne pozw olą im lepiej zrealizować swoje 
cele zawodowe będą siłą rzeczy dbali o system. Sprawa przedstawienia korzyści 
pracownikom jest trudna, ze względu na psychologiczne koszty jak ie  m uszą oni ponieść 
na początku działania systemu. Do tej pory w ystarczyło wypełnić jakiś dokument i 
włożyć do segregatora, teraz dodatkowo trzeba wprow adzić dane do systemu. Pracownicy 
widzą więc najpierw  przyrost biurokracji i dodatkowe narzędzia kontroli ich pracy. 
Dowiadują się jednocześnie, że system pom oże im mieć w iększą władzę nad swoim 
stanowiskiem pracy. Powstaje w tedy klasyczny dysonans poznawczy, czy wierzyć swoim 
obserwacjom i doświadczeniom , czy zaufać tym, którzy m ów ią zupełnie coś innego. 
Postuluję więc, aby sposób wdrożenia uwzględniał metodę niwelowania tego dysonansu 
wśród pracowników.

Budowanie postaw jest żm udne i długotrwałe. Zainstalowanie programu w firm ie to 
oczywiście jedno, a zm iana zachowań ludzi to drugie. Nie zaw sze jest m iejsce w umowie 
współpracy na podejm ow anie tego typu działań. Jednak pam ięć o tym aspekcie wdrożeń 
informatycznych może pom óc uniknąć nieporozum ień na etapie budowania specyfikacji 
systemu oraz m oże być początkiem  do długofalowej współpracy z klientem.

Zapraszam do pytań i kom entarzy na temat tego rzadko podejmowanego aspektu 
wdrożeń inform atycznych.
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"SPRZEDAŻ ZYSKU" -  
NOWA METODA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMÓW ERP

M irosław  Zagórski 
Dariusz W esołow ski 
IBS Polska sp. z o.o.

"Kiedyś o przew adze stanow iły fizyczne aktywa. Teraz są  one obciążeniem. Im bliżej 
do doskonałej informacji o popycie, tym bliżej do zerowych zapasów. To proste  równanie. 
Większe zapasy oznaczają, że  m asz m niej informacji, a więcej informacji to m niejsze 
zapasy. Zamieniam y fizyczne aktywa na inform acje."

M ichael Dell

KORZYŚCI Z WDRAŻANIA SYSTEMÓW ERP

Znaczący odsetek polskich m anagerów boryka się z wieloma trudnościam i stojącymi 
na drodze rozwoju ich przedsiębiorstw. Bardzo rzadko zdarza się, aby pozyskanie 
środków finansowych na realizację strategii zapewniającej uzyskanie trwałej przewagi 
konkurencyjnej nie stanowiło żadnego problem u.. Jeśli do obrazu typowej firm y dołączyć 
koszty procesów restrukturyzacji i reorganizacji, zm ian profilu działalności oraz wpływ 
otoczenia ekonom iczno-prawnego, to okaże się, że dla wielu zarządzających dylem at 
„krótkiej kołdry” je st nie do przezwyciężenia. W iele przedsiębiorstw  w ykorzystało okres 
zmian i transform acji ustrojowych do uporządkowania wewnętrznych, kluczowych 
procesów stanowiących o istocie ich bytu i działalności. Prawie zawsze wiązało się to z 
wdrożeniem mniej lub bardziej skom plikowanego rozwiązania inform atycznego. 
Oczywiście pierwsi uczynili to najwięksi -  liderzy w swoich branżach, nie bojący się 
nowatorskiego podejścia do rozwiązyw ania własnych problem ów i dysponujący 
odpowiednimi środkami finansowymi do realizacji am bitnych wdrożeń najlepszych 
systemów od najlepszych producentów. Dzięki temu umocnili sw oją pozycje na rynku i 
szybko zwiększyli dystans dzielący ich od konkurencji.

Ze względu na mnogość i dynam ikę wielu czynników w pływających na polskie 
przedsiębiorstwa, szczególnie w okresie transform acji, brak je st szczegółow ych danych o 
odniesionych korzyściach z wdrożeń system ów ERP. Dostępne są natom iast dane z rynku 
amerykańskiego, które m ogą służyć jako  wartości referencyjne. W edług APICS, do 
typowych korzyści z wdrożenia pakietu ERP należą:

□ zwiększenie sprzedaży 16-28%

□ w zrost wydajności pracy 10-16%

□ redukcja kosztów zakupu 7-11%

□ zm niejszenie stanu zapasów magazynowych 17-75%

□ elim inacja zbędnych części i braków 50-90%
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STRATEGIE SUKCESU

M imo tak zachęcających danych, po kilku latach okazało się, ze posiadanie bardzo 
dobrego, o rozbudowanej funkcjonalności, a przez to kosztownego systemu 
inform atycznego nie jest ju ż  źródłem trwałej przewagi rynkowej, nie zapewnia 
wyróżnienia się i przetrw ania na rynku. Konkurenci także wdrożyli zintegrowane na 
sw oją m iarę system y inform atyczne, nauczyli się korzystać z ich funkcjonalności i 
udoskonalili procesy zarządzania. Użytkowanie sprawnego rozwiązania informatycznego 
okazało się po prostu warunkiem koniecznym, ale nie w ystarczającym  do utrzymania się 
na rynku.

W tej sytuacji dla w ielu przedsiębiorców atrakcyjna wydaje się strategia „ucieczki do 
przodu” polegająca na wykorzystania narzędzi inform atycznych w znacznie szerszym 
zakresie niż dotychczas czyniła to konkurencja. Dzięki temu praktycznie wszystkie sfery 
działalności firm y można ująć w jednym  zintegrowanym  pakiecie systemów, co 
znakom icie popraw ia organizację pracy, przyspiesza przepływ  inform acji i danych, 
ułatwia podejm owanie trafnych decyzji gospodarczych i w efekcie decyduje o tym, żc 
firma jest zawsze o krok przed konkurencją. Taki odpowiednio dobrany zestaw narzędzi 
inform atycznych w istotnym stopniu może wspom agać realizację obranej przez firmę 
strategii rozwoju. Pozostaje jednak odwieczne pytanie o wielkość nakładów finansowych 
na realizację tych zamierzeń.

Chcąc się w yróżnić i prześcignąć konkurencję należy sięgać po rozwiązania o 
rozbudowanej funkcjonalności, korzystające z najnowszych technologii komunikacyjnych 
i baz danych, zawierające w yrafinowane m echanizm y obsługi procesów gospodarczych. 
Przejawem  działania podobnego mechanizm u był obserwowany nie tak dawno boom 
spółek internetowych. Pojawienie się nowego m edium  kom unikacyjnego jakim  byt 
Internet wykreowało silną potrzebę jego wykorzystania do nowatorskich sposobów 
prowadzenia działalności gospodarczej. Nie inaczej m a się rzecz ze zintegrowanymi 
systemami inform atycznym i klasy ERP/M RPII. Skoro wszystkie, nawet te najbardziej 
złożone i skom plikowane są dostępne na rynku, to dlaczego z nich nie korzystać, 
przenosząc dotychczasowy biznes w inny, bardziej efektywny w ym iar elektronicznego 
przetwarzania i zarządzania informacją. Należy tylko odpowiedzieć sobie na dwa 
fundam entalne pytania: co można zyskać inwestując w inform atykę, jaka będzie stopa 
zwrotu z inwestycji? oraz w jaki sposób sfinansować to czaso- i kapitałochłonne 
przedsięwzięcie?

INWESTYCJA W INFORMATYKĘ

Podstawowe składniki kosztów każdego kontraktu na wdrożenie systemu 
inform atycznego to cena licencji, która często wynosi ok. 40%  łącznych kosztów 
realizacji projektu, koszty prac wdrożeniowych i szkoleniowych prowadzonych przez 
konsultantów  dostaw cy rozwiązania oraz koszty zakupu sprzętu komputerowego -  
serwerów, stacji roboczych, osprzętu sieciowego. W typowych sytuacjach wartości te 
w ynoszą po ok. 30%  kosztów całości przedsięwzięcia.

Oczywiście rozpiętość m ożliwych budżetów je st bardzo duża. W pływa na to bardzo 
w iele czynników  związanych zarówno z dostaw cą rozwiązania, jak  i wewnętrznymi 
cechami i param etram i przedsiębiorstwa. Spotyka się budżety rzędu 5,5 min euro, jak
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było w przypadku wdrożenia system u SAP R3 w Zakładzie Energetycznym  w Toruniu, 
które na dodatek trwało 3 lata, jak  i projekty w firmach średniej w ielkości zam ykające się 
w kwotach kilkuset tysięcy złotych i trwające krócej niż rok. N iezm iennie jednak 
wdrożenie dobrego i zintegrowanego system u inform atycznego klasy ERP jest dla 
każdego przedsiębiorstwa pow ażną barierą inwestycyjną. W iele firm mając do wyboru 
pożądaną funkcjonalność system u i zaawansowanie technologiczne aplikacji z jednej 
strony, a uszczuplenie środków na inwestycje w tzw. „core business” decyduje się na 
rozwiązania połow iczne -  ograniczają w drażaną funkcjonalność albo użytkują różnorodne 
aplikacje zintegrowane ze sobą w stopniu minimalnym. Część m enedżerów decyduje się 
na wybór jednego z dostępnych na rynku narzędzi finansowych w postaci:

□ Kredytu bankowego.

□ Kredytu kupieckiego w postaci spłat rozłożonych w dłuższym okresie czasu.

□ Leasingu sprzętu bądź licencji lub obu tych elementów łącznie.

Każdy z tych sposobów jednak w niewielkim stopniu zabezpiecza inw estora przed 
nieplanowanym przekroczeniem  budżetu, a sytuacja taka zdarza się w praktyce bardzo 
często. Sytuacja zatem  wygląda następująco -  z jednej strony m am y obietnice i 
zapewnienia dostawców o usprawnieniu istniejących procesów wewnątrzfirm owych i 
poprawy kontaktów z otoczeniem  oraz obraz doświadczeń z wdrożeń referencyjnych, 
które często potw ierdzają praw dziwość tych twierdzeń. Z drugiej zaś strony istnieje realne 
ryzyko niepowodzenia projektu, przekroczenie budżetu i harm onogram ów, a i uzyskane 
korzyści m ogą być mniejsze niż spodziewane. Okazuje się, że pokonanie bariery 
nakładów inwestycyjnych i uzyskanie założonej stopy zwrotu z inwestycji stają się 
zadaniami pierwszoplanowym . Jak to uczynić? Odpowiedź wydaje się banalnie prosta -  
należy serio potraktować zapewnienia dostawcy i okazać mu zaufanie. Jeśli rzeczywiście 
wdrożenie system u ERP ma przynieść firmie wym ierne korzyści finansowe, to będzie ona 
miała odpow iednie środki na opłacenie kosztów wdrożenia. Dostawca system u musi mieć 
także zaufanie do doskonałości w łasnego rozwiązania. O znacza to, że można te elementy 
prosto powiązać -  zaplata za system  w zam ian za dodatkowe zyski. Taki model 
finansowania inwestycji w inform atykę można nazwać „sprzedażą zysku” . Jest to 
autorskie rozwiązanie firmy IBS Polska.

SPRZEDAŻ ZYSKU

Istotą tego m odelu je st uzgodnienie między stronam i umowy, że znaczącą część sumy 
należnej dostawcy system u klient zapłaci dopiero wtedy, gdy będzie w idoczny 
zapowiedziany zysk z wdrożenia. Aby w skrócie opisać pomysł, można przyjąć pewne 
umowne wartości poszczególnych elem entów kontraktu, gdzie 40 %  kosztów  przypada na 
wdrożenie, 30%  na serw er i 30% na licencję.

Propozycja finansowania inwestycji poprzez sprzedaż zysku zawiera możliwość 
znacznej redukcji ceny licencji. Oczywiście wielkość tej redukcji w każdym przypadku 
jest kwestią indywidualną, zależną od Klienta. Dla ustalenia uwagi załóżmy, że sięga ona 
na przykład 80%. Powoduje to znaczne obniżenie całej wartości pakietu, sięgające 35 %.
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Zastosowanie takiej redukcji jest jednak uwarunkowane zgodą klienta na podział korzyści 
-  zysku lub oszczędności, jaki wygeneruje użytkowanie system u w uzgodnionych 
wcześniej obszarach funkcjonowania firmy klienta. Nawet gdyby założyć proporcje 
podziału tych korzyści jak  1:1, to cała propozycja je s t atrakcyjna dla Klienta, ponieważ to 
dostawca redukuje sw oją cenę produktu znacznie powyżej 50%. Przez korzyści należy 
rozum ieć korzyści spowodowane użytkowaniem systemu. Aby je  określić liczbowo, 
form ułowany je s t pewien zestaw w spółczynników, które m ożna zm ierzyć w momencie 
rozpoczęcia wdrożenia i na przykład w rok po uruchom ieniu aplikacji. W ybór momentu 
porównania musi być odsunięty w czasie, ponieważ wszystkie korzystne i wymierne 
skutki ekonom iczne wdrożenia nie w ystępują natychm iastowo. M ożna przyjąć, że typowy 
proces param etryzacji systemu trwa mniej więcej od 8 do 9 miesięcy. Po nim  następują 
ok. 2 m iesiące rozruchu systemu, kiedy to użytkownicy nabierają wprawy i biegłości w 
posługiwaniu się systemem.

Jak w ynika z doświadczeń wielu firm , proces pozytywnych przemian w 
przedsiębiorstw ie trw a kilka miesięcy od momentu uzyskania przez użytkowników 
sprawności korzystania z systemu. Osiąganie zam ierzonych rezultatów  rozpoczyna się 
zatem zwykle po upływie od 10 do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia wdrożenia. 
Oznacza to, że dokonując analiz i porównań między dostawcam i rozwiązań należy 
uwzględniać łączne koszty i przepływy gotówkowe w perspektywie minimum dwuletniej.

SPRZEDAŻ ZYSKU A LEASING

Do podstaw owych czynników determ inujących warunki finansowania wdrożenia 
m etodą „sprzedaży zysku” należy czas, po którym nastąpi analiza przemian w 
przedsiębiorstwie oraz wybór obszarów i wskaźników, które będą podlegać ocenie 
ilościowej. W typowej sytuacji można założyć trzyletni okres oceny skutków prac 
wdrożeniowych ponieważ:

□  okres ten pozwala na pełną ocenę skutków wdrożenia systemu, ze względu 
na stabilizację sytuacji organizacyjnej w przedsiębiorstwie,

□  jest to typowy proponowany okres finansowania realizacji przez leasing 
operacyjny.

W stępna analiza potencjalnych korzyści ekonom icznych może obejmować np. 
obszary:

□  należności

□  zapasy m agazynowe

□  e fek ty w n o ść  pracy

W ybór obszarów  jest oczyw iście arbitralny i m oże być w każdym  przypadku inny. W 
w ielu dziedzinach nie da się jednoznacznie określić m ierzalnych wskaźników, które



pozwoliłyby na zastosowanie „sprzedaży zysku” . Najczęściej jednak zaw sze są takie 
cechy przedsiębiorstwa, które um ożliw iają dokonanie pom iaru wartości wskaźników 
przed i po wdrożeniu.

W przypadku finansowania wdrożenia przez firmę ze środków własnych, nakłady na 
infrastrukturę techniczną, w szczególności na serw er i licencję ponoszone są tuż po 
rozpoczęciu realizacji projektu, w jego początkowym okresie, a wydatki zw iązane z 
usługą w drożeniow ą są  rozkładają się dość równom iernie w ciągu pierw szych dziewięciu 
miesięcy w drożenia. Skum ulow ane przepływy finansowe uwzględniające wpływ 
podatków i zm iany w w ym ienionych powyżej obszarach działalności przedstawia 
poniższy wykres:

Rys 1.
Akumulowany cash flow realizacji projektu wdrożenia -  finansowanie własne

W tej wersji finansowania realizacja projektu uwarunkowana jest wyasygnowaniem  z 
budżetu firm y kwoty w wysokości prawdę 1,5 jednostek  umownych. Jak łatw o dostrzec 
inwestycja w przeprow adzenie projektu powinna się zwrócić ju ż  po ok. 15 miesiącach, 
generując w drugiej części okresu trzyletniego pokaźną kw otę oszczędności powyżej 
dwóch j.u.

Finansowanie realizacji projektu wdrożenia poprzez leasing operacyjny znacząco 
zmienia wydatki na finansow anie projektu oraz podatkowe przepływ y pieniężne ponieważ 
raty leasingowe stanow ią koszt uzyskania przychodu. Bez zm ian pozostaje oczywiście 
wymiar ekonom iczny osiąganych korzyści z wdrożenia systemu inform atycznego.

Zakładając w leasingu operacyjnym  czynsz inicjalny w wysokości 10 % wartości 
całości wdrożenia oraz stały czynsz miesięczny przez kolejne 35 miesięcy otrzym am y 
zupełnie inny obraz skum ulowanego cash-fłow. N ajw iększą zm ianą w stosunku do wersji
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finansow ania realizacji projektu ze środków własnych jest przede w szystkim  wymagany 
budżet, który nie przekracza 0,5 j.u. Jest on zatem trzykrotnie niższy od pierwotnie 
wymaganego. W ybór konkretnego wariantu należy do Klienta.

N ajlepsze jednak efekty w pokonywaniu bariery finansowej stojącej na drodze do 
wdrożenia zaaw ansow anego system u ERP daje połączenie leasingu operacyjnego wraz ze 
„sprzedażą zysku” -  początkowe nakłady niezbędne do uruchom ienia m ogą się jeszcze 
bardziej zm niejszyć, sięgając zaledwie 20%  wartości niezbędnej przy finansowaniu ze 
środków własnych. Takie połączenie ma także inne zalety:

• redukuje zaangażowanie środków własnych,

•  poprawia płynność finansow ą przedsiębiorstwa,

• zw iększa bezpieczeństwo finansowe całości przedsięwzięcia.

Rys. 2
A k u m u lo w a n y  c a sh  f lo w  in w e s ty c ji  p r z y  f in a n s o w a n iu  le a s in g ie m  op era cy jn y m

Zastosow anie nowych metod finansowania wdrożeń nowoczesnych rozwiązań 
inform atycznych jest szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw  przeznaczonych do 
prywatyzacji. Dzięki unowocześnieniu infrastruktury inform atycznej i procesow 
zarządzania przedsiębiorstwem , które zwykle odbywa się przy okazji wdrożenia, ich 
wycena rośnie nawet o kilkadziesiąt, co znacząco zwiększa atrakcyjność fumy dla 
potencjalnych inwestorów. Przejrzystość i w iarygodność danych zarządczo-analitycznych. 
którą m ożna uzyskać dzięki dobrej aplikacji jest dla inwestorów niezm iernie istotna, gdyz 
zm niejsza to ryzyko błędnej wyceny przedsiębiorstwa i ułatwia jego restrukturyzację po 
przejęciu. Zastosow anie metody „sprzedaży zysku” prowadzi zatem do:
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• czasowej rezygnacji z dużej części w ynagrodzenia za licencję na 
oprogram ow anie
i uzależnienia wypłatę tego w ynagrodzenia od efektów wdrożenia i korzyści 
biznesow ych jak ie dany podmiot wygeneruje dzięki wdrożeniu,

• dostawy niezbędnej infrastruktury technicznej płatnej znacząco poniżej cen 
rynkowych,

• wykonania i uruchomienia w pełni sprawnego i funkcjonalnego systemu 
wspom agającego zarządzanie w przedsiębiorstwie,

• optym alizacji procesów zarządzania celem przygotowania i uatrakcyjnienia 
przedsiębiorstwa dla potencjalnych inwestorów.

W arto też podkreślić fakt, że przy tak nakreślonych ramach finansow ania i 
współpracy przy inform atyzacji przedsiębiorstw , dostawca system u staje się partnerem 
żywotnie zainteresow anym  powodzeniem  projektu prywatyzacji jak  samo jak  właściciel 
prywatyzowanego podmiotu.

Takie rozwiązanie wydaje się być bardziej bezpiecznym i uczciwym , gdyż wspólny 
cel i dzielenie ryzyka niepowodzenia projektu, daje dużo w iększą gwarancję sukcesu.

PODSUMOWANIE

W zasadzie w obecnej sytuacji dla wielu przedsiębiorstw  nie istnieje bariera 
| technologiczna, która ham owałaby stosowanie najbardziej zaawansowanych aplikacji 

biznesowych niezbędnych utrzym ania ich pozycji rynkowej i rozw oju. Zdecydowanie 
przeszkodą są natom iast bariery finansowe. W takiej sytuacji optym alnym  wyjściem 
wydaje się w ybór partnera biznesowego, który dysponowałby z jednej strony 
odpowiednio nowoczesnym  rozwiązaniem inform atycznym , z a drugiej strony umożliwiał 
znaczące zredukowanie początkowych kosztów uruchom ienia aplikacji. Powiązanie 
wynagrodzenia dostawcy zintegrowanego system u wspom agającego zarządzanie z 
konkretnymi rezultatam i i korzyściami jak ie odnosi przedsiębiorstwo z jego  zastosowanie 
powoli będzie stawać się koniecznym  elementem każdego kontraktu. W tedy 
przedsiębiorstwa uzyskają w ystarczającą gw arancję uzyskania dodatniej stopy zwrotu z 
inwestycji w informatykę.
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PROGRAM SYMFONIA® DORADCA HANDLOWY FORTE  
JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI

Jerzy Ć w ikowski 
Ryszard Faszyński 

M ATR IX .PL

W nowocześnie zarządzanym  przedsiębiorstwie rola inform acji je s t nie do 
przecenienia. W obliczu dynam icznego rynku, szybko zachodzących zm ian 
gospodarczych i prawnych, w łaściwie zgrom adzona i zarządzana inform acja może być, i 
często jest, źródłem przewagi nad konkurencją.

W ostatnich latach mamy do czynienia z burzliwym  rozwojem  zastosowań 
informatycznych w przedsiębiorstwach. Praktycznie nie jest dziś m ożliwe prowadzenie 
działalności gospodarczej bez wsparcia inform atycznego, poczynając od prostych 
programów wspom agających księgowość w przypadku małej firmy, poprzez system y dla 
średniej w ielkości firm , aż do dużych system ów obsługujących koncerny. Posiadanie 
jednego lub wielu system ów inform atycznych służących do zarządzania inform acją, samo 
w sobie nie oznacza jeszcze gwarancji sukcesu gospodarczego i w ym iernych korzyści ze 
stosowanych technologii. Zgrom adzone dane mogą wiele powiedzieć o kondycji 
przedsiębiorstwa -  o jego  potencjalnych szansach i zagrożeniach. W ym aga to jednak 
najczęściej zestaw ienia danych z kilku źródeł, ich odpowiedniej analizy i wyciągnięcia 
wniosków.

W typowym przedsiębiorstwie funkcjonuje najczęściej w iele system ów 
informatycznych, np. program y finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, wspom agające 
zarządzanie sprzedażą, produkcją. N ierzadko pochodzą one od różnych producentów, 
pracują na różnych kom puterach lub w różnych środowiskach.

W ostatnich latach na rynku polskim zaczęły się pojawiać także program y typu CRM 
(ang. Custom er Relationship M anagem ent) służące do zarządzania relacjam i z klientem. 
Początkowo były to spolonizowane wersje zagranicznych program ów, które jednak 
niezbyt dobrze przyjęły się na polskim  rynku. Z jednej strony najczęściej barierą 
okazywała się cena, z drugiej strony architektura tych program ów i ich filozofia, często 
odbiegająca od polskich realiów. Od kilku lat pojawia się jednak także oferta polskich 
producentów. Programy te może nie m ają aż takiej obszernej funkcjonalności, jak  
produkty św iatow ych potentatów  w branży CRM  (np. Siebel. Vantive), ale są bardziej 
przystępne cenowo dla polskiego przedsiębiorcy i bardziej dostosowane do polskich 
warunków rynkowych.

Programy CRM  wspom agają na co dzień w firmie pracę działów handlowych, 
marketingowych, serw isowych i innych. M ogą być jednak, dzięki zgrom adzonych w ich 
bazach danych, cennym źródłem informacji o aktualnych lub potencjalnych klientach, o 
ich oczekiwaniach, upodobaniach. Inform acja pozyskana z tych system ów może 
zadecydować o pow odzeniu kampanii marketingowej, czy oferty skierowanej do 
określonej grupy potencjalnych klientów. Typow y program  CRM  w ram ach swej 
funkcjonalności oferuje:

• zarządzanie bazą danych kontrahentów,
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• przechow yw anie wszystkich istotnych informacji, zarówno o firmach, jak i 
osobach kontaktowych kontrahenta, z którymi mamy do czynienia,

• przechow yw anie całej historii kontaktów  z klientem,

• przechowywanie danych o jego  zakupach w naszej firmie bądź u konkurencji,

• planowanie działań na przyszłość (kontakty handlowe i marketingowe),

• segm entację kontrahentów  w edług kryteriów definiowalnych przez użytkownika 
(m.in. kryteriów finansowych) i planowanie działań (oferty, promocje) 
adekwatnych do danej grupy kontrahentów

• zestaw  raportów (często możliwy do rozbudowy przez użytkownika),

• kalendarz działań handlowych

• oprócz kartoteki kontrahentów posiada często także kartotekę produktów 
(własnych i konkurencji).

W takiej formie, często ogranicza się do swoistej hurtowni danych, z której 
użytkownik musi dokonywać kwerendy, analizow ać dane i podejm ować decyzję. Na 
każdym  z tych etapów istnieje jednak groźba pom inięcia istotnych informacji.

Program SYM FO NIA® Doradca Handlowy fo rte  firmy M A TR IX .PL SA, jako 
rozw iązanie CRM  dla średniej firmy, oferuje poza standardow ą funkcjonalnością, wiele 
now oczesnych rozwiązań. Są to, np. elastyczny system opisu kontrahentów, osób 
kontaktowych i produktów  za pom ocą definiowalnych przez użytkownika atrybutów 
(um ożliw iają one późniejsze wyszukiwanie i segm entację według dowolnych kryteriów), 
system uprawnień zarówno do funkcji w program ie jak  i do kontrahentów i ich grup, 
wreszcie wbudowany język VBA (M icrosoft Visual Basic for A pplications), pozwalający 
zaaw ansow anym  użytkownikom na rozszerzenie funkcjonalności za pomocą 
dodatkowych ekranów i/lub raportów.

Inform acja z jednego źródła -  nawet bardzo kom pleksowa, jak  w przypadku 
systemów CRM -  może być niewystarczająca do podejm ow ania strategicznych i 
sięgających nieraz daleko w przyszłość decyzji w przedsiębiorstwie. Program 
SYM FONIA® Doradca Handlowy fo r te  jako elem ent zintegrowanego Systemu 
Zarządzania SYM FO NIA1*' fo rte  w spierającego zarządzanie średniej wielkości firmą, 
kom unikuje się z pozostałymi produktam i z tej rodziny, umożliwiając dostęp do 
kompleksowej inform acji z różnych źródeł. Najbardziej w idocznym  efektem  tej integracji 
są  dane finansowe pobierane z program u SYM FONIA® Finanse i Księgowość forte. 
Pozwalają one zarówno na bieżącą ocenę stanu rozrachunków z klientem , jak również 
przegląd danych historycznych. Dysponując tymi danym i można w nioskow ać o kondycji 
finansowej, solidności kontrahenta, jak  również o wielkości oferty, ja k ą  można mu 
złożyć.

Chcąc uzyskać więcej danych o sprzedaży do konkretnych kontrahentów można w 
program ie SYM FO NIA® Doradca Handlowy fo r te  odczytać ich dane z programu 
SYMFONIA®  Handel. Są tu zarówno inform acje o zam ówieniach i stanie ich realizacji 
(Doradca Handlowy fo r te  um ożliw ia też w ysyłanie zam ówień do programu Handel), o 
wszystkich dokum entach handlowych wystawionych w przeszłości (czyli o zakupionych 
towarach i kwocie zakupów), jak  również o limicie kredytowym  jak im  klient u nas 
dysponuje.
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W ostatnich latach widoczny jest burzliwy rozwój handlu internetowego. Powstało 
wiele indywidualnych rozwiązań, jak  i golowych wzorców pozw alających na szybkie 
rozpoczęcie działalności w sieci WW W . Rozwiązaniem  takim jest oferowany przez 
MATR1X.PL SA program SYM FONIA® Sklep Internetowy. Dzięki możliwej integracji 
baz danych Sklepu Internetowego z programem Doradca Handlowy fo r te  można uzyskać 
dane o zakupach klienta w sklepie internetowym, przedstawić mu zoptym alizow aną pod 
niego ofertę, wreszcie nawiązać z nim kontakt drogą elektroniczną (c-mail).

Pakiet tych narzędzi -  Doradca Handlow y fo rte , Finanse i Księgowość fo r te , Handel, 
Sklep Internetowy -  pom yślany jest jako oferta dla średniej wielkości firmy prowadzącej 
działalność handlowo-m arketingową. Cechuje się on prostotą obsługi, a mimo to dużą 
funkcjonalnością, dużą i skalow alną w ydajnością oraz znacznym  bezpieczeństwem 
danych. M ożliwość rozbudowy funkcjonalności tych narzędzi pozwala na lepsze 
dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb klientów. W ym iana danych zarówno 
programów m iędzy sobą, jak  i z aplikacjami MS Office, um ożliw ia z kolei łatwe operacje 
na danych bez potrzeby żm udnego bądź wielokrotnego ich wprowadzania. W oparciu o 
dane zgrom adzone w tych systemach m ożliwe jest prowadzenie różnego rodzaju analiz, 
czy to bezpośrednio z program u w ramach istniejących raportów i funkcji analitycznych, 
czy też przy użyciu narzędzi zewnętrznych praktycznie dowolnego typu (bazy danych 
osadzone są na serw erze M icrosoft SQL Server 2000 -  dostępnym  dla wszelkich 
programów analitycznych).

Połączenie tych w szystkich m odułów pozwala na maksym alne oddanie obsługi 
klienta w ręce system u inform atycznego -  klient korzystający z funkcjonalności składania 
zamówień przez Internet w znacznym  stopniu staje się klientem  „sam oobsługowym ”, a 
dzięki inteligentnem u działaniu oprogram owania je st obsługiwany w sposób 
zindywidualizowany. M ożna mu np. proponować indywidualne rabaty i warunki 
płatności. Z drugiej strony możliwość kojarzenia wyników z różnych program ów jest w 
swej istocie sugerowaniem  przez system informatyczny optymalnych decyzji 
biznesowych -  np. wyboru asortym entów, których zam ówienia powinny być 
priorytetyzowane według klientów, i takich, których zam ówienia m ogą być realizowane w 
kolejności chronologicznej -  bez konieczności pozostawiania decyzji w rękach systemu, 
co pozwala na uwzględnianie param etrów niem ierzalnych i okoliczności, które 
uwzględnić może tylko m anagem ent przedsiębiorstwa. System jest doradcą, a nie 
decydentem, a to je s t jedyne bezpieczne rozwiązanie.

Wnioski i trendy wysnute z analizy danych kilku system ów w przedsiębiorstwie m ogą 
posłużyć do wyczerpującej oceny stanu kondycji, możliwych szans i zagrożeń 
rynkowych, wreszcie jako  ważny elem ent kształtow ania strategii firmy, bez obaw o 
pominięcie ważnych okoliczności.

345





PRAWNO-ORGANIZACYJNA I NORMALIZACYJNA 
OCHRONA KSIĄG RACHUNKOWYCH PROWADZONYCH  

PRZY POMOCY KOMPUTERA

Janusz C endrowski 
Jarosław  C io łkosz 

Jarosław  Kaczyński 
PRO KO M  SO W TW AR E SA

Prawdopodobnie wszyscy z nas zdają sobie sprawą, że obecnie w dobie 
społeczeństwa inform acyjnego wszystkie organizacje są silnie uzależnione od informacji 
wykorzystywanej w celu prowadzenia swojej działalności. Utrata poufności, 
integralności, dostępności, rozliczalności, autentyczności i niezawodności informacji i 
usług potencjalnie m oże m ieć negatywny wpływ na instytucją (pod tym terminem 
będziemy rozum ieć zarówno podm ioty państwowe, np. organy władzy publicznej jak też 
podmioty niepaństwowe np. firmy prywatne).

Oczywiście instytucja może zdecydować, że nie będzie podejm ow ała działań w 
zakresie bezpieczeństwa, jednak w  takiej sytuacji, jej kierownictwo powinno mieć 
świadomość m ożliwych implikacji takiej decyzji dla niego samego jak  i dla zarządzanej 
przez niego instytucji. K ierownictwo musi mieć świadom ość, że okazując brak lub 
niedostateczne zainteresow anie ochroną informacji postępuje niezgodnie z przepisami 
prawnymi.

Już kodeks handlowy w spom ina o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa 
przetwarzanym w  przedsiębiorstw ie inform acjom. Zgodnie z jego  zapisami (art. 585 [1]) 
wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu spółki handlowej, będące członkiem  jej 
zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatorem, działające na jej 
S2kodę podlegają karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie.

N iew ątpliw ie do działań, które potencjalnie m ogą zostać zaliczone do działań na 
szkodę firm y należy brak dbałości o zarządzaną w firm ę inform ację, do której należą 
między innymi dane rachunkowe, będące przedm iotem  niniejszego referatu.

Pewnie mało osób zdaje sobie z lego sprawę, że do grona przepisów  dotyczących 
ochrony inform acji w Polsce należy ustawa o rachunkowości [2] (zw ana dalej Ustawą). 
Już w wersji z 1994 roku zawierała przepisy zezwalające na przetwarzanie ksiąg 
rachunkowych przy pomocy komputera pod warunkiem zastosowania wybranych 
środków ochrony danych. W środowiskach informatycznych i księgowych rozpoczęła się 
wtedy dyskusja na temat interpretacji tych przepisów . Enigmatyczne zapisy nie określały 
bowiem, ja k  należy chronić dane. Pytanie to było zasadne, ponieważ w tamtym okresie 
praktycznie brakowało w polskim prawie przepisów, które regulowałyby zasady ochrony 
informacji.

W 2000 roku ustawę znow elizowano a wym agania w  zakresie ochrony danych 
księgowych rozszerzono, co nie znaczy jednak, że wątpliwości w zakresie ich interpretacji 
zostały zm niejszone. Inform atycy rozum ieją oczyw iście te przepisy i są  w  stanie je  
wdrożyć - o ile otrzym ają minimum środków finansowych na inwestycje. W ym agania 
jednak nie są  praw dopodobnie zrozum iałe dla pracowników  urzędów kontroli skarbowej,
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czy innych osób, które m ogą lub powinny badać poprawność prowadzenia ksiąg 
rachunkowych przy pomocy komputera.

Co więc nakazują wspom niane przepisy? Artykuł 10 ust. 1 pkt. 3) podpunkt b) 
zezwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu kom putera pod warunkiem 
opracowania - wykazu zbiorów  danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych 
nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych pow iązań oraz ich funkcji w 
organizacji całości ksiąg rachunkowych i tvprocesach przetwarzania danych '.

Podpunkt c) tego samego punktu poleca opracowanie opisu systemu 
inform atycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od 
struktury oprogram owania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych 
zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i 
system u ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogram owania i daty 
rozpoczęcia jego  eksploatacji.

Z kolei punkt 4 ustępu 1 tegoż artykułu nakazuje zastosow anie system u służącego 
ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i 
innych dokum entów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

W szystkie te opisy powinny znajdować się w dokum entacji opisującej w języku 
polskim (!) przyjęte przez nią zasady (polityki) rachunkowości.

Innym przepisem -  tym razem bardziej szczegółowym  jest art. 71 ustęp 2. Stanowi 
on, iż Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu kom putera ochrona danych 
powinna polegać na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników  d an y c lr , na doborze 
stosownych środków ochrony zew nętrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych 
kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach komputerowych, pod warunkiem 
zapewnienia trwałości zapisu informacji system u rachunkowości, przez czas nie krótszy 
od wym aganego do przechowywania ksiąg rachunkowych oraz na zapew nieniu ochrony 
program ów kom puterowych i danych systemu infonnatycznego rachunkowości, poprzez 
stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych, chroniących przed 
nieupoważnionym  dostępem  lub zniszczeniem .

Jako uszczegółow ienie tego zapisu można traktować artykuł 23 ust. ł ,  który nakazuje 
dokonyw anie zapisów  w księgach rachunkowych w sposób trwały, bez pozostawiania 
miejsc pozw alających na późniejsze dopiski lub zmiany. Natom iast przy prowadzeniu 
Icsiąg rachunkowych p rzy  użyciu komputera należy stosow ać właściwe procedury i środki 
chroniące p rzed  zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu.

Innym rozszerzeniem  ogólnych zapisów  artykułu 71 jest przepis art. 20 ust 5, który 
dopuszcza autom atyczne wprowadzanie zapisów  w księgach rachunkowych (np. za 
pom ocą urządzeń łączności), jeśli stosowana procedura zapewnia sprawdzenie 
popraw ności przetw orzenia odnośnych danych oraz kom pletności i identyczności zapisów.

Z uważnej lektury wyżej wym ienionych w ym agań inform atyk, a tym bardziej osoba 
zajm ująca się zabezpieczaniem  system ów teleinform atycznych od razu wyciągnie 
wniosek, że stanow ią one fragment polityki bezpieczeństwa zastosow anej do danych 
księgow ych’. Czytelnik może w tym m iejscy postawić pytanie - dlaczego tylko fragment

1 Fragmenty pisane kursywą są cytatami z [2],
: Pokreślenia autora.
1 Definicja polityki bezpieczeństwa -  patrz polska norma [4], jak  również [5]
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polityki? Polityka bezpieczeństw a instytucji i wynikająca z niej polityka bezpieczeństwa
systemów (tele)inform atycznych instytucji powinna dążyć do utrzym ania wszystkich
atrybutów bezpieczeństwa danych i systemów, a więc poufności, integralności, 
dostępności, rozliczalności, autentyczności i niezawodności. Powinna uw zględniać wiele 
środków i metod zarządzania zabezpieczeniam i w tym:

• zarządzanie ryzykiem,

• w ybór i wdrożenie zabezpieczeń,

• reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa,

• planowanie awaryjne i odtwarzania systemu,

• zarządzanie zmianami,

• uświadam ianie i szkolenie,

• zasady audytu wewnętrznego i zewnętrznego.

Tym czasem  zaprezentowane przepisy (zwłaszcza art. 71) kładą w zasadzie nacisk na 
zachowanie integralności, autentyczności {...pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu  
informacji...) i dostępności danych (...na system atycznym tworzeniu rezerwowych kopii...), 
jak również niezawodność systemu. Inny atrybut -  np. rozliczalność -  pojawia się w 
przepisie art. 20 ust 5 pkt. 2), który mówi, że przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy 
użyciu kom putera za równoważne z dowodam i źródłowymi uważa się zapisy w księgach 
rachunkowych, w prowadzane autom atycznie za pośrednictwem  urządzeń łączności, 
komputerowych nośników danych lub tworzone według algorytm u (program u) na 
podstawie informacji zawartych ju ż  w księgach, przy zapew nieniu, że podczas 
rejestrowania tych zapisów zostaną spełnione co najmniej następujące warunki, między 
innymi możliwe je st stw ierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby 
odpowiedzialnej za ich wprowadzenie.

Z kolei postulat zachowania poufności przewija się w  zakończeniu art. 71 
(...rozwiązań program owych i organizacyjnych, chroniących p rzed  nieupoważnionym  
dostępem...) oraz w artykule 10 ust. 1 pkt. 3.c), w którym nakazuje się aby instytucja w 
dokumentacji opisującej sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych um ieściła również opis 
■ ■.metod zabezpieczenia dostępu do danych). N ie zostało jednak sprecyzow ane czy 
ustawodawca ma jakieś w ym agania odnośnie wspom nianych m etod zabezpieczania 
dostępu do danych. Czy w ystarczą jakiekolw iek m etody zabezpieczania dostępu do 
danych czy też zaim plem entow ane w instytucji wymogi m uszą spełniać wym ogi innych 
przepisów lub norm. Być może je s t to następny przepis pozostawiający urzędnikowi 
kontroli skarbowej swobodę oceny pewnych sytuacji -  tym razem  sytuacji zw iązanych z 
bezpieczeństwem system ów finansowo-księgowych. A może z punktu w idzenia kontroli 
skarbowej poufność danych księgowych jest spraw ą samego przedsiębiorcy, natomiast 
ważne jest, by nie były one zafałszowane wskutek działania celowego lub błędu 
pracownika czy programu.

W żadnym m iejscu ustawy nie pojawia się zalecenie szkolenia pracowników i 
opracowywania dla nich odpowiednich instrukcji. Natom iast w niektórych artykułach (np. 
wspomniany art. 23 Ustawy) przewija się termin procedura. Brak natomiast generalnego 
zalecenia tworzenia procedur bezpiecznej eksploatacji systemu inform atycznego 
służącego prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
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Analizując wszystkie wym ienione artykuły widać, że największe znaczenie 
U stawodawca przyw iązuje do poprawności oprogram owania (należy dokładnie określać 
w dokum entacji jego  w ersję i początek eksploatacji) i zabezpieczeń programowych. Z 
drugiej strony, można dom niem ywać, że choć nie pojawia się term in ochrona fizyczna i 
adm inistracyjna (organizacyjno-proceduralna), to w trzech m iejscach przewija się nakaz 
zastosow ania zabezpieczeń fizycznych i budowy odpowiednich struktur organizacyjnych 
(art. 10 ust.l pkt. 4 -  ...system służący ochronie danych..., art. 71 ust.]...ochrona 
zewnętrzna..., oraz ...odpowiednie rozwiązania ... organizacyjne...).

Jak widać z przytoczonych przykładów, przepisy dotyczące ochrony danych 
księgowych są rozrzucone po różnych artykułach Ustawy, ich wydobycie wymaga 
przestudiow ania całego aktu prawnego a zastosowanie - specjalistycznej interpretacji, 
zależnej oczywiście od wiedzy i doświadczenia interpretującego.

M ożna jednak zadać sobie pytanie, czy przepisy powinny zostawiać taką dowolność 
interpretacji? Z jednej strony ich lakoniczność m oże być uważana za zaletę, z drugiej 
wielu głównych księgowych w prowadzić w stresy. A może ustawodawca zakładał, że 
ochrona danych, w tym ochrona fizyczna systemów i pewne struktury organizacyjne 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo (lele)inform atyczne w instytucji (firmie) po prostu 
istnieją na mocy innych przepisów?

Pojawia się jednak następne pytanie: JAKIE to rozwiązania programowe i 
organizacyjnych są odpow iednie (art. 71 ust 2) a jakie nie? Czy liczy się efekt 
(integralność danych nie została naruszona choć nie w prow adzono żadnych dodatkowych 
środków ochrony), czy intencja (powołano inspektora ds. zabezpieczeń, zainstalowano 
system y kontroli dostępu a jednak dane zostały zniszczone przez zwalnianego 
pracownika)? Przecież końcowe przepisy Ustawy (art. 77) wyraźnie mówią o 
odpowiedzialności kaniej za prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew  jej przepisom.

Reasum ując, można oczekiwać, że osoby kierujące firm ami, instytucjami i 
organizacjam i nie posiadającym i inform atyków będą mieli nie lada kłopot z określeniem, 
czy ich zabezpieczenia są  wystarczające. Z kolei różni inform atycy m ogą przedstawiać 
swoim, szefom  a firm y doradcze swoim klientom diam etralnie różny punkt widzenia na to 
zagadnienie. A powodem jest wspomniany brak w ww. przepisach wytycznych, JAKIE 
środki są odpowiednie.

Z form alnego punktu w idzenia należy nie tylko wdrożyć odpowiednie środki, ale i 
opracować dokum entację systemu, jak  stanowi art. 10. Jaka powinna być szczegółowość 
tej dokum entacji? Czy osoby kontrolujące będą wiedziały, czym  je st procedura  a czym 
funkcja  w system ie informatycznym?  Czy wystarczy opis na dwie strony, czy trzeba 
przedstawiać całą dokum entację techniczną, która musi być po polsku? A może 
w ystarczająca je st instrukcja użytkownika oraz adm inistratora system u, z której wynika 
jak ie  system m a funkcje, bo dokumentacji technicznej z kodam i źródłowym i producenci 
w zasadzie nie dostarczają razem  z w ersją instalacyjną systemu. Pytań związanych z 
nowymi przepisam i o rachunkowości jest wiec bez liku.

Sym ptom atyczne jest, że Ustawa o rachunkowości nie zawiera delegacji dla żadnego 
ministra, który m ógłby uszczegółowić drogą rozporządzenia środki i metody ochrony 
ksiąg rachunkowych prowadzonych z użyciem komputera. Istnieją w tej dziedzinie 
precedensy, takie jak  rozporządzenia do ustawy o ochronie inform acji niejawnych, czy 
ochronie danych osobowych. Co ciekawe, w ustawie o podpisie elektronicznym  [12] tez 
wprowadzono delegację dla Rady M inistrów do w ydania rozporządzenia zawierającego
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zasady tworzenia polityk certyfikacji, które zaw ierają wiele elem entów zabezpieczenia 
systemów a więc i ochrony danych. Tu jednak  ustawa o rachunkowości staje w jednym  
rzędzie z w ielom a innymi przepisam i takimi jak  prawo bankowe [6], ordynacja 
podatkowa [7] czy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowym i [8], które 
definiują określona tajem nice zawodowe, sankcje karne za ich ujawnienie, ale też nie 
określają metod i środków ich ochrony.

Być może dla wielu czytelników będzie to niespodzianką, ale ani ustawa regulująca 
niektóre aspekty ochrony informacji ani rozporządzenia w ykonawcze do niej nie muszą 
drobiazgowo opisywać środków zabezpieczeń fizycznych, technicznych i 
administracyjnych. W ystarczy, że wskażą polską normę (lub je j część) jako obowiązująca 
w tej dziedzinie. W ym óg wskazania normy w ustawie jest tu konieczny (art. 19 Ustawy o 
normalizacji [9]). Należy bowiem  pamiętać, że polskie normy po ustanowieniu m ają 
status zaleceń, a to oznacza, że ich stosowanie jest opcjonalne. Nie musi to być zresztą 
oryginalna polska norma. W ramach integracji z Unią Europejską Polska jest obowiązana 
ustanowić jako  polskie wszystkie normy europejskie. Ponieważ nie m a fizycznej 
możliwości tłum aczenia ich wszystkich, więc wprowadzono przepis -  w najnowszej 
nowelizacji ustawy o norm alizacji -  że normy europejskie i m iędzynarodowe można 
ustanowić w  języku oryginału. Tłum aczona na język polski będzie tylko nazwa i 
streszczenie. Przepis ten nie dotyczy tylko tych norm dotyczących ochrony życia, zdrowia 
mienia bezpieczeństw a pracy i środowiska itp..

Rozwiązanie w ydawałoby się proste ale -  ponieważ nie ma róży bez kolców -  nie 
pozbawione pewnych trudności. Przede wszystkim taka norma dopiero powstaje - będzie 
to polska wersja ISO/1EC17799 [10], która powinna być ustanowiona jeszcze w drugim 
kwartale br.). Należy jednak  m ieć na uwadze, że problem y term inologiczne oraz formalny 
tryb opracowywania i ustanawiania polskich norm  m ogą na wiele miesięcy wydłużyć 
moment pojawienia się tej norm y w sprzedaży. Druga trudność polega na tym, że polska 
norma może być uznana za obow iązującą tylko przez ministra w  zakresie jego 
właściwości,. N ie może to być inny organ adm inistracji rządowej -  np. centralny, tym 
bardziej terenowy; wprowadzić polskiej normy jako obow iązującą nie m oże (co już  
dziwi) Prezes NBP. Ale czy m inister właściwy do spraw finansów, w jakiejś mierze 
związany z przepisam i o rachunkowości ma w łaściwość wydawania rozporządzeń 
regulujących zabezpieczenia system ów (tele)inform atycznych? Należy pam iętać, że co 
prawda Ustawa posługuje się zwrotem  prow adzonych przy pom ocy komputera, ale w 
wielu instytucjach księgowość nie jest prowadzona na wydzielonych m ikrokom puterach a 
w rozległych system ach inform atycznych. Ich ochrona nie może być zupełnie inna niż 
ochrona danych osobow ych, informacji niejawnych stanowiących tajem nicę służbow ą czy 
tajemnic biznesu (form alnie tajem nicy przedsiębiorstwa).

Powinno być w ręcz przeciwnie. Bezpieczeństwo instytucji rozum iane w kategoriach 
bezpieczeństwa przetwarzanej przez nią informacji musi swoim zakresem obejmować 
wszystkie kategorie inform acji, w tym dane rachunkowe. Należy pam iętać, że rozwój 
systemów i techniki kom puterowej, w szczególności budowa coraz większych sieci 
komputerowych powodują, że coraz większego znaczenia nabiera potrzeba zapewnienia 
bezpieczeństwa danym  przetwarzanym  w systemach teleinformatycznych.
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Firm a PROKOM  Software S.A jako priorytet w swej działalności kładzie nacisk na 
transfer do naszego kraju nowoczesnych technologii i rozwiązań informatycznych - 
rozwijanych w renom owanych światowych laboratoriach badawczych, przystosowywanie 
ich do potrzeb instytucji biznesowych polskiej gospodarki, oraz dalszy rozwój pod kątem 
specyfiki rynku. Specjalizujem y się budowaniu i wdrożeniach inform atycznych systemów 
dla przedsiębiorstw  produkcyjnych, usługowych oraz jednostek adm inistracji państwowej 
i samorządowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, oraz zdając sobie sprawę z jakościow ej zmiany w 
podejściu do bezpieczeństwa informacji przetwarzanej w system ach teleinformatycznych 
PROKOM  Software S.A. jako lider rynku IT w Polsce zdobywał, zdobywa i będzie 
zdobywał w dalszym ciągu coraz w iększą w iedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji 
lego typu projektów. W chwili obecnej bazując na kilkuletnim  doświadczeniu w tym 
zakresie, przeprow adzonych projektach jesteśm y w stanie zaoferować każdej instytucji — 
bez w zględu na w ielkość, form ę w łasności, czy też rodzaj biznesu jaki prowadzi -  
odpow iednie dla niej rozwiązanie.

Rozwiązania te w swym zakresie m ogą obejm ować między innymi stworzenie 
kom pleksowej Polityki bezpieczeństw a organizacji i system ów teleinformatycznych 
zgodnie z polskimi i m iędzynarodowym i normami.

PROKOM  Software S.A. dysponuje doświadczeniem  w zakresie systemów silnego 
uwierzytelniania, autoryzacji użytkowników oraz scentralizowanego zarządzania 
użytkownikami z w ykorzystaniem  Infrastruktury Klucza Publicznego. Należy tutaj 
wspom nieć, że Infrastruktura Klucza Publicznego została usankcjonowana przez ustawę o 
podpisie elektronicznym , która niedługo w ejdzie w  życie.

Do realizacji projektów proponujem y produkty między innymi takich firm jak: RSA 
Security. Baltim ore Technologies, IBM /Tivoli, ActivCardm , GemPlus. itd.
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Firm a T elm ax  S.A., której siedziba mieści się w Bydgoszczy pow stała w 1991 roku. 
Od początku swej działalności zajm uje się kom pleksow ą inform atyzacją średnich i 
dużych przedsiębiorstw. Fundamentalnym celem naszej działalności jest usprawnienie 
podstawowych procesów funkcjonowania przedsiębiorstw. Staram y się poprzez 
kreatywne zastosow anie technologii inform atycznych usprawnić zarządzanie 
przedsiębiorstwem .

Obecnie firma zatrudnia ponad 100 osób pracujących w działach: aplikacji i wdrożeń, 
sieci kom puterowych, szkoleń, handlowym  i m arketingu, dysponuje zespołem 
wykwalifikowanej kadry, która jest w stanie sprostać każdem u w yzw aniu i zapewnić 
naszym klientom jak  najwyższy komfort realizowanych zadań.

Telm ax S.A. przywiązuje baczną uwagę do bliskiej współpracy z czołowymi 
św iatowym i producentam i technologii inform atycznych, zarówno w zakresie sprzętu, jak i 
oprogram ow ania (IBM, M icrosoft, Com paq, Hewlett-Packard, Sun Microsystems). 
Dodatkow o Telm ax S.A., w spółpracuje z firm ami o charakterze konsultingowym.

Telmax S.A. ma za sobą liczne dośw iadczenia rynkowe. Realizowaliśmy 
projekty inform atyczne dla ponad 100 klientów  w całej Polsce. Aktualnie do 
największych zrealizowanych projektów należą: Zakład Energetyczny Bydgoszcz S.A., 
Zespół Elektrowni Pątnów-Adantów-Konin S.A., E lektrociepłow nia Toruń S.A., Huta 
Zaw iercie S.A., Huta Łabędy S.A., Centrum Techniki Okrętowej, EL PAK Sp. z o.o., 
PAK SERW IS Sp. z o.o., AS PAK Sp. z o.o.. Zakłady Chem iczne NITRO CHEM S.A., 
POLON ALFA Zakład Urządzeń D ozym etrycznych Sp. z o.o.. Urząd Kontroli Skarbowej 
w Bydgoszczy i wiele innych.

Zakres oferowanych przez Telnrax S.A. usług obejmuje:

Usługi in teg racy jn e  - integracja system ow a (obejm ująca integrację sprzętu 
kom puterowego i telekom unikacyjnego z oprogram owaniem  sieciowym , systemami 
operacyjnym i, podstaw ow ym  oprogram ow aniem  użytkowym ) oraz integracja aplikacyjna 
(obejm ująca integrację system ów z oprogram owaniem  wspom agającym  zarządzanie).

U sługi ou tsourcingow e - obejm ujące tworzenie centrów  informatycznych, 
zarządzanie placami i personelem , usługi księgowe, usługi internetowe, zarządzanie 
jakością, zarządzanie dokum entam i, adm inistracja, obsługa w zakresie spedycji.

Jednym  z w iększych przedsięwzięć outsourcingowych jak ie realizuje TELMAX S.A. 
je s t w spółpraca z zakładam i wchodzącymi w skład grupy kapitałowej SCHIEDER. 
Usługa obejm uje realizację projektów  dotyczących stw orzenia centrum  informatycznego, 
jednolitej i bezpiecznej kom puterowej sieci komunikacyjnej W AN umożliwiającej 
w ym ianę inform acji m iędzy użytkownikam i w obrębie grupy i wym iana informacji z 
centralą w N iem czech za pom ocą łączy satelitarnych. W zakresie umowny znajduje się 
również zarządzanie dom eną internetow ą "schieder.pl".

Usługi ap lik acy jn e  - obejm ujące tworzenie i wdrażanie oprogram ow ania oraz nadzór 
autorski.

Usługi aplikacyjne to najważniejsza dziedzina, wokół której koncentruje się działanie 
firmy. TELM AX  S.A. projektuje i w ykonuje oprogram ow anie na zamówienie dla 
przedsiębiorstw  branży telekom unikacyjnej, elektroenergetycznej, przemysłowej oraz 
usługowej. Firm a posiada także w swojej ofercie szereg gotowych systemów 
inform atycznych, które m ogą być natychm iast wdrożone, bądź też dostosowane do
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specyficznych wymagań zam awiającego. Proponowane przez nas zintegrowane 
rozwiązania inform atyczne um ożliw iają spraw ną obsługę odbiorców mediów 
komunalnych (energia, gaz, woda etc.), w spom agają zarządzanie przedsiębiorstwem  we 
wszystkich jego  obszarach funkcjonowania, system atyzują strukturę organizacyjną 
jednostki, a dzięki rozbudowanym  m echanizm om  analiz pozwalają na kontrolę oraz 
ograniczenie kosztów.

Telm ax S.A. wykorzystując posiadany potencjał i zdobyte doświadczenie oferuje 
przedsiębiorstwom przem ysłowym  i usługowym szeroką paletę produktów 
informatycznych. Głównymi produktam i program owym i stworzonym i przez TELM AX
S.A. są systemy:

M A K S IV -  Zintegrow any System Obsługi Przedsiębiorstwa i W spomagania 
Zarządzania (następca wersji MAKS 111). System wspiera zarządzanie firm ą poprzez 
połączenie informacji z m odułów dziedzinowych w jedną spójną całość. Nowa wersja 
została w zbogacona m.in. o narzędzia umożliwiające prowadzenie złożonych analiz 
controllingowych, nowy rozbudow any system pom ocy kontekstowej, możliwość 
generowania raportów i wydruków w dowolnej form ie graficznej.

K ADRY i P Ł A C E  - zintegrowany system obsługujący zagadnienia związane z 
rekrutacją, zatrudnieniem , szkoleniem, obsługą przez ZUS, rozliczaniem  płac (obsługa 
kart pracy) oraz zwolnieniem , danego pracownika. System zbudowany je st z 22 modułów, 
w których elem entem  kluczowym jest pracownik. Jego podstaw ow ą zaletą jest 
funkcjonalność, która potrafi ująć w system ie każde nietypowe zdarzenie związane ze 
składnikami placowymi. System przeznaczony dla dużych i średnich przedsiębiorstw. 
System jest sprzedaw any jako odrębna aplikacja lub jako moduł systemu Maks.

JU P IT E R  - zintegrow any system obsługi handlowej dystrybutora mediów 
komunalnych, um ożliw iający rozliczanie odbiorców energii, gazu, ciepła, wody, etc... 
Zapewnia kom pleksow ość obsługi przedsiębiorstwa (obsługa „w ielkiego” i „drobnego” 
odbioru) w szerokim  zakresie, zaczynając od ewidencji odbiorców, zawieranych umów, 
fakturowania sprzedaży, poprzez obsługę rozliczeń, aż po windykacje należności. W 
systemie istnieje pełna definiowalność struktury taryf rozliczeniowych oraz schematów 
układów pom iarowo-rozliczeniow ych. Aplikacja umożliwia współpracę z zewnętrznym i 
systemami finansowo-księgowym i i kasowym i, szeroką param etryzację z zachowaniem 
indywidualnych uprawnień użytkownika oraz um ożliw ia dostęp do systemu przez strony 
www, Intranet, Internet oraz z telefonu kom órkowego poprzez WAP.

SAPEN  - system  służy do rejestracji, m onitorowania, analizy i rozliczania zużycia 
energii elektrycznej oraz innych m ediów  energetycznych w spółce dystrybucyjnej, 
zakładzie przem ysłowym , elektrociepłow ni, stacji wodociągowej itd. System 
przeznaczony jest do użytkowania przede w szystkim  przez służby energetyczne, ale 
różnorodność inform acji, dostarczanych przez system, pozwala także na aktywne 
korzystanie z jego  m ożliwości innym służbom (ekonom icznym , technologicznym, 
ekologicznym, zarządczym ). Rozbudow ana funkcjonalność czyni z systemu SAPEN 
doskonałe narzędzie w spom agające efektyw ne funkcjonowanie na rynku energii. Przyjęta 
koncepcja system u charakteryzuje się dużą elastycznością od strony programowej. Dzięki 
temu m ożliwe jest dalsze rozbudowywanie systemu, a także poszerzanie zakresu 
dokonywanych analiz.

O jakości oferowanych przez nas system ów  św iadczą nagrody i wyróżnienia, jakim i 
uhonorowane są nasze produkty:
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•  M edal Prezesa SEP za System Zarządzania Środowiskiem  Energetycznym 
SAPEN wyróżnienie specjalne PUCHAR M INISTRA GOSPODARKI na 
targach Instalelektra w Bydgoszczy w m arcu 2001 roku dla System u Zarządzania 
Środowiskiem  energetycznym  SAPEN,

• nom inacja do tytułu JEEN 2001 za Jakość Ekonom iką Estetyką Nowoczesność, 
k tórą przyznała Kapituła O gólnopolskiego Konkursu W yrobów Elektrycznych 
JEEN im. Kazimierza Szpotańskiego na targach Instalelektra w Bydgoszczy w 
m arcu 2001 roku dla Systemu Zarządzania Środowiskiem  energetycznym 
SAPEN

• jedno  z trzech równorzędnych w yróżnień na VIII Sym pozjum  pn.: „Systemy 
Inform atyczne w Energetyce” połączonym  z targami Infoenergetab 2001 w 
Bielsku Białej w maju 2001 roku dla System u Zarządzania Środowiskiem 
energetycznym  SAPEN

• Nagroda Prezesa Polskiego G órnictw a Naftowego i G azownictw a S.A. dla 
Z integrow anego System u Obsługi Handlowej Dystrybutora Mediów 
Kom unalnych JUPITER.

O ferow ane przez TELM AX S.A. systemy, to produkty niezawodne, działające w 
oparciu o zw eryfikow ane algorytm y, zgodne z polskim  praw em  i odpowiadające 
aktualnem u zapotrzebowaniu na system y ujmujące strategiczne obszary funkcjonowania 
przedsiębiorstw  energetycznych.
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Szanowni Państwo.

Od 1991 roku DC S.A. Grupa Com puter Plus działa na polskim  rynku 
inform atycznym .

Od ponad 10 lat wspólnie z naszymi Klientami zdobyw am y i rozwijamy 
dośw iadczenia w zakresie inform atycznego wsparcia zarządzania w biznesie i w realizacji 
złożonych projektów inform atycznych.

Obecnie zatrudniam y kilkudziesięciu specjalistów  projektujących i wdrażających 
efektywne rozwiązania dla naszych Klientów. O grom na większość naszych pracowników 
to młodzi, am bitni, wysokiej klasy konsultanci biznesowi, doradcy handlowi, projektanci i 
programiści. Zdecydowana w iększość naszych pracowników legitym uje się wyższym 
w ykształceniem  i posiada liczne specjalistyczne certyfikaty kom petencyjne liderów rynku 
inform atycznego.

Naszą ofertę kierujem y do firm poszukujących wsparcia w zakresie zaawansowanych 
narzędzi inform atycznych.

Sądzimy, że nasze dośw iadczenie może zostać przez Państwa skutecznie 
w ykorzystane w celu uzyskania znaczącej przewagi w coraz ciekawszej i trudniejszej 
rzeczywistości biznesowej.

N aszą firm ą kieruje Zarząd w składzie:

Andrzej Łukaszewicz  - Prezes Zarządu, Tom asz Sobieszczyk - W iceprezes Zarządu,

M irosław  Kowalewski -Członek Zarządu - Dyrektor D ziału Projektów

DC S.A. zaspokaja Państwa potrzeby poprzez dwa działy: Dział Projektów i Dział 
Handlowy.

W  r a m a c h  Działu Projektów funkcjonują trzy Zespoły K o m p e t e n c y j n e  
ukierunkowane na zagadnienia zw iązane z:

• w sparciem  procesów m arketingu i sprzedaży (CRM  -  Custom er Relationship 
M anagem ent, Call Center. SFA -  Sales Forced Autom ation),

• problem atyką planowania wykorzystania zasobów w przedsiębiorstwach (ERP 
-  Enterprise Resource Planning).

• zarządzaniem  wiedzą, inform acjam i i dokumentam i (DM S -  Document 
M anagem ent System s, EFS -  Enterprise Fax Systems).

Na życzenie naszych Klientów wszystkie trzy zespoły realizują także projekty 
specjalne, w ykraczające swym zakresem  poza podstaw owe pola kom petencyjne.

Nasza firma w ykorzystuje zaaw ansow ane m etody zarządzania projektami oparte 
o m iędzynarodow e standardy. W ykorzystujem y m etody sygnow ane przez takie firmy i 
instytucje jak Project M anagem ent Institute, M icrosoft czy IBM.
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Dział Handlowy specjalizuje się w sprzedaży gotowych produktów innych 
producentów branży inform atycznej.

W ramach Działu Handlowego działają trzy Zespoły Kompetencyjne, których 
działania zw iązane są ze sprzedażą:

• oprogram ow ania gotowego,

• sprzętu kom puterowego, urządzeń peryferyjnych i akcesoriów oraz usług 
sprzętowych,

• system ów okablowania strukturalnego, aktywnych urządzeń sieciowych i 
zw iązanych z tym usług.

Jesteśm y Partneram i m. in. firm: M icrosoft Great Plains. Oracle, Intel, Hewlett- 
Packard. M icrosoft. Com paq, IBM, Front Rangę, ABC Technology, Fenestrae. 
WinlDMS, ReadSoft AB, Rcichlc dc M assari.

Rozwiązania wspierające procesy marketingu i sprzedaży (SFA, CRM i Cali Center).
Proponujemy nowoczesne rozwiązania pozwalające Klientom zobaczyć biznes w 

całkiem nowym świetle.

Jednym z takich rozwiązań jest „Cal! Center” .

W przeciw ieństw ie do „zw ykłych” rozwiązań Cali Center opierających się na dużej 
liczbie telem arketerów , prostym  system ie telefonii analogowej i wymagających 
olbrzymich nakładów  finansowych, nasza propozycja jest znacznie nowocześniejsza, 
tańsza
i niezwykle rozwojowa.

Pozwala ona zm niejszyć nawet do 500%  nakłady inwestycyjne!

Opiera się o zaawansowane cyfrowe technologie telekom unikacyjne i niezwykle 
efektywne technologie bazujące na najlepszych rozwiązaniach CRM.

Użytkownicy tych system ów są postrzegani przez swoich Klientów jako niezwykle 
sprawna organizacja dbająca o nich jak  nigdy dotąd.

Te rozw iązania są już  w  Polsce wykorzystywane!

Rozwiązania wspierające procesy planowania wykorzystania zasobów (ERP).

Proponujem y Państwu wysokiej klasy rozwiązania wspierające zarządzanie W aszym 
przedsiębiorstwem.

M ogą one objąć w szystkie najistotniejsze obszary W aszego biznesu.

Wasi pracownicy będą pracować spokojniej, będą znacznie efektywniejsi.

Wasi sprzedawcy będą skutecznie realizować sprzedaż, m agazynierzy zawsze 
odnajdą tow ar nawet w największym  m agazynie, a kurierzy dostarczą go do Klienta 
w ściśle zaplanowanym  czasie.

Dyrektor F inansow y będzie m ógł sprawnie planować wpływy, koszty i zyski oraz 
kontrolować w pełni przepływy finansowe.
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Nie um knie W am ani jedna niezapłacona przez Klienta faktura.

W asz Zarząd będzie mógł na podstawie jasnych  i łatw o dostępnych danych 
skutecznie planować nowe strategie biznesowe.

Rozwiązania wspierające zarządzanie wiedzą, informacjami i dokumentami (DMS).
Inform acje grom adzone w wielu m iejscach W aszego przedsiębiorstwa są 

najcenniejszym elem entem  W aszego biznesu.

Ich utrata lub utrudniony do nich dostęp m ogą być katastrofalne w skutkach!

Także i tutaj proponujem y nowoczesne rozw iązania w zakresie archiwizacji i 
zarządzania dostępem do W aszych danych. Dotyczy to zarówno danych i dokumentów 
zgromadzonych
w postaci elektronicznej jak  i tradycyjnej formie.

Dzięki temu W asza firma stanie się bezpieczniejsza -  tak jakby  w ykupiła tanią i 
bardzo dobrą polisę ubezpieczeniową.

Proponujem y Państwu redukcję kosztów  W aszych połączeń telekomunikacyjnych i 
zm niejszenie nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę telekom unikacyjną.

Inwestycje w nasze rozw iązania zw racają się nawet ju ż  po kilku miesiącach!

W każdym rozw iązaniu zapewniam y Państwu pełne wsparcie. Zawsze opracowujemy 
optym alne rozw iązanie po profesjonalnym  przeprowadzeniu prac analitycznych. 
Dostarczam y i w drażam y technologie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. 
Przekazujem y unikalną w iedzę W aszym pracownikom  w zakresie optymalnego 
w ykorzystania w szystkich możliwości wdrożonych systemów. Efektywnie szkolimy 
W aszych użytkowników.

W spieram y W as naszymi siłami na każdym etapie projektu.

DC S.A. G rupa Com puter Plus poprzez przem yślaną strategię zarządzania zdobywa 
zaufanie swoich Klientów i utrzym uje dobre, długotrwałe więzi partnerskie dające obu 
stronom  wym ierne korzyści biznesowe.

Będziem y zobowiązani i zaszczyceni jeśli Państwo dołączycie do grona naszych 
Klientów.

Cala nasza firma jest do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na nawiązanie współpracy.

Andrzej Łukaszewicz 
Prezes

Naszym umiejętnościom zaufali:
FINANSE
B ank Ś ląsk i
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BIG B ank G dański 
E urope jsk i F undusz  L easingow y  
F u tu ra  L easing
P o lska K om pan ia  L easingow a

UBEZPIECZENIA
H estia  In su ra n ce  S .A .

PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA
U n ilev er P o lsk a  
M ETR O  M G I P o lska 
P eugeot P o lska 
H oneyw ell P o lska 
Farm  F rite s  P o land  S .A .
S toczn ia  G dańska G rupa S toczn ia  G dyn ia  
G dańska S to czn ia  R em on tow a 
P harm ag  S .A .
Investa  S .A .
A s-D om  S .A .
T an -V ie t In te rn a tio n a l P o land  Ltd.
EN STO  Pol F in lan d ia

SEKTOR PUBLICZNY
K ancela ria  P rem iera  
U rząd M orsk i w G dyni 
U rząd M ie jsk i w G dańsku  
U rząd M ie jsk i w S opocie  
Polski R e je s tr  S ta tków
F undusz W sp ó łp racy  - B iuro  K o o rd y n acji K sz ta łcen ia  K adr 

SPEDYCJA
STO LIC A  M e ssen g e r S.A .

TELEKOMUNIKACJA
T e lek o m u n ik ac ja  P o lska S .A .
C row ley D ata  P oland

n a u k a
U niw ersy te t G dańsk i
U n iw ersy te t W arszaw sk i
W yższa S zko ła  M orska  w G dyni
A kadem ia M arynark i W ojennej w G dyni
W yższa S zko ła  Z a rzą d za n ia  i M ark e tin g u  w G dyni
W yższa S zko ła  B an k o w o śc i, F in an só w  i Z arzą d za n ia  w W arszaw ie
Wyższa Szkoła Biznesu w W arszawie
Uniwersytet im. A. M ickiew icza w Poznaniu
Akademia M edyczna w G dańsku
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S o f t w a r e & C o n s u l t i n g

DomData Sp. z o.o.
P oznań , ul. S trz esz y ń sk a  

tel. (+61 ) 849  70 00  ce n tra la  
D zia ł H an d lo w y  (+ 6 1 ) 849 71 47, 849  70 32 

h ttp ://w w w .d o m d a ta .co m

http://www.domdata.com


Profil firmy:

Firm a Dom Data rozpoczęła sw ą działalność w 1994 roku. Od sam ego początku 
naczelną zasadą naszej firmy było zapewnienie klientom m aksym alnego zadowolenia z 
oferowanych przez nas produktów  i usług. Cel ten osiągam y, zatrudniając najlepszych 
specjalistów  posiadających bogate dośw iadczenie zaw odowe oraz wybierając 
dostosowane do potrzeb klienta technologie.

Usługi program istyczne to bardzo ważna część aktywności firm y DomData. 
Oferujem y usługi z zakresu tworzenia, w drażania i rozwoju projektów informatycznych. 
M ożemy poszczycić się realizacją wielu dedykow anych system ów zarządzania i 
kom unikacji dla polskich i zagranicznych klientów.

Obecnie z ponad 200 program istów  zatrudnionych w firmie, dwadzieścia zespołów 
pracuje nad realizacją indywidualnych projektów. W spiera ich grono blisko 100 
analityków, projektantów i wdrożeniowców. W ykorzystujem y najnowocześniejsze 
technologie inform atyczne. Tworzym y aplikacje w architekturze klient-serwer, n- 
warstwowej oraz dedykowanej dla sieci W W W . Działamy w środow iskach Windows, 
Unix oraz m ainfram e. W spółpracujem y z różnorodnymi bazam i danych. Przestrzegamy 
najwyższych standardów jakościow ych stosując now oczesne m etody inżynierii 
oprogram ow ania i narzędzi CASE (Com puter Aided Softw are Engineering).

Efektem  dotychczas przeprow adzonych prac są nowoczesne rozwiązania 
inform atyczne odpow iadające standardom  Unii Europejskiej.

Naszym  klientom  oferujem y uniwersalne system y w spom agające procesy biznesowe, 
system y w spom agania decyzji, sieciowe system y integracji pracy, system y wspomagające 
zarządzanie płacami i kadrami w firm ie oraz system y dla przedsiębiorstw  ciepłowniczych 
i energetycznych. We w szystkich oferowanych rozw iązaniach wykorzystujemy 
technologie intranetowe i internetowe usprawniające kom unikację zarów no w firmie, jaki 
z otoczeniem.

Zapew niam y rów nież instalację, usługi wdrożeniowe, szkolenia dla użytkowników, 
konsultacje. W ram ach um owy o dbałość i rozw ijanie oprogram ow ania gwarantujemy 
stałe rozszerzanie jego  funkcjonalności, dostosowyw anie do zm ieniających się przepisów 
prawa i w prow adzenie nowych rozw iązań technologicznych.

O siągnięcie pełnego sukcesu w procesie inform atyzacji w ym aga gruntownej analizy 
potrzeb potencjalnego użytkownika, dokładnego opracowania w ym agań dla systemu oraz 
ścisłej kontroli jakości w drażanych rozwiązań. W działaniach tych służy wsparciem 
wysoko w ykw alifikow any zespół skupiony w dziale Kontroli Jakości Usług finny 
Dom Data, który zajm uje się niezależnym  doradztw em  inform atycznym .

In F o r u m  -  r o z w ią z a n ie  informatyczne w  controlłingu:

Skuteczna kontrola kosztów, lepsza identyfikacja rentownych produktów i rynków, 

właściwe planowanie budżetów  budują przewagę konkurencyjną w biznesie. Szybki 

dostęp do pełnych inform acji o aktualnym  stanie i historii zjaw isk gospodarczych w 

firmie i je j rynkowym  otoczeniu m ają kluczowe znaczenie przy podejm owaniu decyzji.
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System InForum  zapew nia łatwy dostęp do aktualnych informacji, które znacząco 
podnoszą jakość zarządzania przedsiębiorstwem . Pozwala kierownictwu firmy na 
właściwe analizow anie ważnych, wybranych informacji. Dane zawarte w systemie są 
aktualizowane autom atycznie, dlatego też są  zawsze na czas, w iarygodne i szybko 
dostępne. Dzięki wykorzystaniu w InForum technologii internetowych można na bieżąco 
śledzić działania i wyniki przedsiębiorstwa -  uprawnieni użytkownicy m ają dostęp do 
aktualnych raportów  przez całą dobę, niezależnie od miejsca pobytu. Oznacza to nie tylko 
oszczędność czasu analityków ale przede w szystkim  zysk z bardziej efektywnych, 
szybkich i optym alnych decyzji oraz lepsze w ykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, 
komfort i w ygodę w zarządzaniu firmą.

InForum - to n o w o c z e s n a  h u r to w n ia  d a n y c h . Koordynuje przepływ  informacji, 
gromadzi dane pochodzące z wielu, rozproszonych źródeł, takich jak  filie, oddziały, 
przedstawicielstwa regionalne, przetw arza te dane na różnych poziom ach struktury 
informacyjnej, a wyniki analiz udostępnia osobom upoważnionym do podejmowania 
decyzji. Działa szybko i niezawodnie, nawet przy bardzo dużych ilościach danych, nie 
obciążając przy tym innych system ów pracujących w przedsiębiorstwie.

InForum - to  k o m p le tn y  sy s te m  a n a l ity c z n o -s p r a w o z d a w c z y , który znajduje 
zastosowanie w wielu działach przedsiębiorstwa: controllingu, adm inistracji, logistyce, 
zarządzaniu kosztam i, dziale sprzedaży. Analizy, zestawienia, symulacje, prognozy 
przybierają graficzny lub tabelaryczny układ co znacznie ułatwia i przyspiesza ich 
interpretacje. Dzięki technologii OLAP (ang. Online Analytical Processing), InForum 
umożliwia tworzenie analiz w ielowym iarowych na różnych poziom ach szczegółowości i 
w różnych perspektywach.

InForum - to uniwersalne i elastyczne narzędzie zarządzania informacją. Nasza 
dewiza to dostarczyć inform acje zam iast ich szukać. Przetworzone dane trafiają do 
uczestników w łączonych w proces wymiany informacji w formie przyjętej standardowo w 
danej branży i przedsiębiorstwie. Inform acje dostępne w system ie dotyczą przede 
wszystkim procesów  zachodzących w firmie: m onitorowanie najważniejszych
wskaźników i w ielkości, analiza realizacji budżetów, wspom aganie zarządzania 
płynnością finansową. InForum m oże dostarczyć również informacji o wyniku 
przedsiębiorstwa na tle branży czy sytuacji gospodarczej.

Zapraszamy do współpracy!

D zięki inform atycznem u wsparciu osiąganie tych celów  jest prostsze.

Stan za tru d n ien ia : 3 0 0  osó b  
Rok założenia: 1994

osoby k o n ta k to w e : Monika Nowicka, Danuta Roztocka
monika.nowicka@ domdata.depfa-it.com
danuta.roztocka@domdata.depfa-it.com
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DSC Andrzej Józef Majewski
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Firm a DSC Andrzej Józef M ajewski istnieje w Trójm ieście od 1990r.

Od 1.01.1995r. ma siedzibę w Sopocie, Al. Niepodległości 645B.

Obszarem  działalności i specjalizacją zaw odow ą jest:

•  projektowanie i instalacja sieci kom puterowych.
• projektowanie i wykonawstwo system ów transm isji danych,
•  projektowanie i realizacja system ów ochrony informacji,
• doradztwo i ekspertyzy w zakresie:
• teleinformatyki,
• ochrony informacji,
• infrastruktury kluczy publicznych (PKI),
• zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania.

Główni klienci to banki, instytucje m iędzybankowe (Krajowa Izba Rozliczeniowa. 
Związek Banków Polskich), instytucje finansowe i firmy z sektora teleinformatyki.

D uże projekty zrealizow ane przez DSC:

• system transportu inform acji dla krajowej sieci rozliczeń międzybankowych 
KIRnet - warstwa transportowa system u SYBIR - na zlecenie KIR S.A.. 
1992-1996,

• system odbioru informacji dla banków w krajowej sieci rozliczeń 
m iędzybankowych KIRnet - węzły system u SYBIR - na zlecenie banków 
kom ercyjnych (24) 1994-1995.

• system  transportu i ochrony danych dla usługi corporate banking IBPnet - 
na zlecenie IBP Bank S.A.. 1993-,

• w arstw a transportu i ochrony danych dla system u ELIXTR Off-Line - na 
zlecenie Bazy i System y Bankowe Sp. z o.o., 1996-1997,

• warstwa transportu i ochrony danych dla system u HostsNet - na zlecenie 
Bazy i System y Bankowe Sp. z o.o., 1997,

• G łówny Ośrodek Certyfikacji w infrastrukturze kluczy publicznych 
W spólnej Sieci Bankowości Elektronicznej na zlecenie Związku Banków 
Polskich. 1998 -2000 (obecnie firma CENTRAST S.A.),

• ekspertyzy stanu bezpieczeństwa rozwiązań teleinform atycznych, 1998 -.

M gr inż. Andrzej Jó zef M ajewski jest członkiem  IEEE - Com puter Society t 
Com m unication Society, członkiem  Polskiego Tow arzystw a Inform atycznego, w kadencji 
2001-2004 - członek zarządu Koła Gdańskiego PTI.

Dorobek zaw odowy autora został uhonorowany m edalem  pam iątkowym Politechniki 
Gdańskiej, nagrodą Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia w pracy naukowej, U 
stopnia i III stopnia (lata 1981-1992), oraz opublikowaniem  biografii w wydawnictwach:

.  "W ho's W ho in the W orld", wydania 1996, 1997. 1998. 1999, 2000. 2001 i 2002

• "W ho’s W ho in Finance and Industry" wydanie 1998/1999, 2000/2001. 
2001/2002

• "W ho’s W ho in Science and Engineering" wydanie 2000/2001. 2002-2003

• "International W ho’s W ho o f Professionals" wydanie 1998.
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Greenhouse
Grupa Szkoleniowo-Dorndcza sp. /. o.o.

Greenhouse 
Grupa Szkoleniowo Doradcza Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 116, 81-824 Sopot 
tel.: (+58) 768-04-80, fax: (+58) 768-04-82 

e-mail: gsd@gsd.greenhouse.pl

mailto:gsd@gsd.greenhouse.pl


KIM JESTEŚMY...

Przede wszystkim grupą ludzi lubiących swoją pracę.

Są wśród nas psycholodzy, finansiści, prawnicy -  ludzie kreatywni 

z wieloletnim doświadczeniem w pracy konsultantów i szkoleniowców.

Celem naszej pracy z Klientem jest budowanie długofalowych 

i wieloobszarowych form współpracy, opartej na rzetelnych podstawach, 

zaufaniu i profesjonalizmie działań.

Jako zespół kompetentnych szkoleniowców i doradców swoją główną 

aktywność zawodową koncentrujemy na prowadzeniu szkoleń i doradztwa w 

obszarach psychologii i zarządzania.

Pracujemy wspólnie, wzajemnie się inspirując. Tworzymy interdyscyplinarne 

zespoły projektowe poszukując najlepszych rozwiązań 

i propozycji działań. Zespołowa forma pracy jest dla nas źródłem satysfakcji, 

twórczych pomysłów i, co najważniejsze, kluczem do zadowolenia naszych

Klientów.

Uczymy, doradzamy, ale także inspirujemy i wspieramy firmy, z którymi 

współpracujemy. Tworzymy zintegrowany zespół ludzi wzajemnie się 

rozumiejących i rozwijających.

3 7 4



CO NAS W YRÓŻNIA ... 

NASZE METODY PRACY Z KLIENTEM

• Działam y kom pleksowo w obszarze szkoleń i doradztwa

• K oncentrujem y się na potrzebach uczestników

• Profesjonalnie analizujem y potrzeby szkoleniowe

• W spieram y grupowe sposoby osiągania założonych celów

• Pracujem y na potencjale i predyspozycjach uczestników naszych szkoleń

• Tworzym y atm osferą sprzyjająca uczeniu się

• M am y wieloletnie dośw iadczenie trenerskie i doradcze

• W ykorzystujem y nowoczesne metody nauczania

• Dbamy o partnerski kontakt z klientem

• Przez dobrą zabaw ą osiągam y poważne efekty

• M ierzym y efektywność naszych działań szkoleniowo-doradczych

• Pasjonuje nas praca z ludźmi

• Jesteśm y otwarci na zmiany

Mamy przyjem ność przedstaw ić Państwu ofertę naszej firmy na rok 2002.

Obszary szkoleniowo -  doradcze, w  któiych proponujem y Państwu współpracą 
obejmują:

• Z a r z ą d z a n ie  s tr a te g ic z n e

•  Z a r z ą d z a n ie  p o te n c ja łe m  lu d z k im

• P r z y w ó d z tw o  i k ie r o w a n ie

• S k u te c z n ą  sp r z e d a ż  i o b s łu g ę  k lien ta

• B a d a n ia  w s p o m a g a ją c e  z a r z ą d z a n ie  p e r so n e le m

• R o z w ó j w e w n ę tr z n y  o r g a n iz a c j i

Na Państwa życzenie przygotujem y specjalną ofertę program ow ą dopasowaną do 
Państwa obecnych oczekiwań i potrzeb. Z przyjem nością dokonam y również szerszej 
prezentacji oferty na spotkaniu w Państwa firmie, wzbogacając ją  o przeprowadzenie 
fragmentu w arsztatu z wybranego przez Państwa tematu.
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IBS NA ŚW IEC IE I W  PO LSCE

Centrala firm y IBS znajduje się w Sztokholm ie. Dodatkowo w 30 krajach funkcjonuje 
70 lokalnych przedstawicielstw . Firm a ma ponad 5000 klientów w ponad 40 krajach, 2 
500 pracowników i przychody w ielkości 3 m id SEK (koron szwedzkich). IBS jest 
notowany na rynku papierów  w artościow ych w Sztokholmie.

W Polsce od 1993 roku działa IBS Polska sp. z o.o. i zatrudnia obecnie ponad 40 
osób. Firm a posiada m.in. certyfikaty: IBM Business Partner i Lotus Business Partner. 
Usługi oferowane na rynku polskim obejm ują konsulting, dostawę i wdrażanie produktów 
IBS, szkolenia, stały serwis, tworzenie m odyfikacji na potrzeby klienta oraz dostawę i 
adm inistrow anie serweram i IBM eServer iSeries 400.

IBS jest jednym  z nielicznych ogólnośw iatow ych dostawców oprogramowania, 
oferujących rozw iązania wychodzące od dystrybucyjnej strony łańcucha dostaw, a nie 
skupiających się na procesach w ewnętrznych, takich jak  np. produkcja.

Firm a zdecydowała się na daleko idącą specjalizację swego produktu ASW 
(Application Software), kierując go przede wszystkim  do firm dystrybucyjnych i 
produkcyjno-dystrybucyjnych. Specjalizacja taka pozwala w yelim inow ać konieczność 
dopasowywania firmy do nieodpowiedniego szablonu, dając ju ż  na sam ym  początku 
produkt odpowiadający charakterowi działalności firmy. W zestawieniu „The Report on 
Supply Chain M anagem ent” przygotowanym  w roku 2000 przez niezależną agencję 
badania rynku AMR Research, IBS, jako  firm a m iędzynarodow a zajm uje 1 miejsce w 
kategorii „dostaw ca oprogram ow ania dla Z integrow anego Łańcucha D ostaw” .

W iększość klientów  IBS prowadzi handel artykułami trwałego użytku, zarówno 
przem ysłowym i jak  i konsum pcyjnym i. Najczęściej są  to artykuły elektroniczne, 
m otoryzacyjne w raz z częściam i zam iennym i, farm aceutyki, chemia.

Klientam i polskiego oddziału IBS są m.in. A uto-A n SA.. Honda Poland. Impel S A 
KI A M otors Polska, M M C Car Poland (M itsubishi), Pharm ag, Rehau, Miele, Confex AB, 
Hyundai M otors Polska, Antalis, Constructor Polska, Deceunick Polska, Giraud Polska, 
Orix. Raiffeisen Leasing. STO AG. TU Europa, UPM Kymenne,

W śród klientów  IBS na całym  świecie są m.in.: Perier, Volvo, Nintendo, Galenica, 
Elcktrolux, Henkel. Panasonic. Ciba Vision. Toshiba.

Kluczowy produkt IBS - pakiet oprogram ow ania A SW  je st narzędziem 
wspom agającym  zarządzanie przedsiębiorstwem . Jest on dedykowany firmom 
dystrybucyjnym  i produkcyjno - dystrybucyjnym , jako narzędzie wspom agające obszary 
logistyki, sprzedaży, dystrybucji, m agazynowania, księgowości, zarządzania i marketingu. 
Jako medium w ym iany inform acji system  wykorzystuje sieć Internet.
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Podstaw ow ą cechą ASW jest pełna integracja takich modułów jak: finanse, 
dystrybucja, produkcja, zarządzanie środkami trwałym i, sterowanie zapasami, 
kompleksowo pokrywających cały obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ważnym 
elementem ASW  jest moduł ASW Analizy, adresowany do zarządów firm.

ASW  jest system em  w pełni m iędzynarodowym ; może być obsługiwany w  wielu 
językach, jak  również um ożliwia prowadzenie rozliczeń w wielu walutach.

W ofercie znajdują się ponadto dwa ważne produkty: ASW  Internet Connection oraz 
ASW Virtual Enterprise. Internet Connection, to kompleksowe rozwiązanie typu e- 
commerce, całkow icie zintegrow ane z procesami handlowym i, logistycznymi i 
informacyjnymi. ASW  Virtual Enterprise je s t nowym produktem IBS, wykorzystującym 
założenia c-com m erce, jako  now ą filozofię prowadzenia biznesu.

W chwili obecnej jest to jedyna aplikacja na świecie, która dzięki swej 
funkcjonalności pozw ala na w spółpracę dowolnej ilości różnych przedsiębiorstw, portali, 
dostawców, hurtowni pracujących na system ach opartych o różne, konkurencyjne 
platformy sprzętowe. Pozw ala to na niespotykaną dotąd integrację firm współpracujących 
w łańcuchu dostaw.

IBS Polska zajm uje się także wdrażaniem  rozwiązań typu business intelligence. Firma 
jest partnerem Prem ium  Technology i posiada odpowiednie kompetencje do wdrażania 
pakietu Business Objects. W dziedzinie system ów do raportowania IBS współpracuje z 
Seagate Technology i oferuje szeroką gam ę produktów tej firmy, z najbardziej 
popularnym system em  Seagate Crystal Reports.
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Profil -  produkcja, dystrybucja oraz obsługa zintegrowanych systemów 
informatycznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem.

IF S  o r a z  IF S  A p p lic a t io n s
industrial and Financial Systems -  IFS - opracowuje i w draża IFS Applications, 

kom pleksowe inform atyczne rozwiązania obejm ujące sw oją funkcjonalnością procesy 
biznesow e od powstania popytu po obsługę łańcucha dostaw. N astaw iona na e-business 
polityka IFS pozwala użytkownikom  na stopniowe przejście od bieżących operacji do 
solidnej strategii e-businessowej, integrującą m arketing, sprzedaż, logistykę i działalność 
produkcyjną.

Zestaw  IFS A pplications to narzędzia e-com m erce i aplikacji CRM , komponenty ERP 
współpracujące z Internetem oraz połączenia z systemami kontroli procesów i z innymi 
rozwiązaniam i klasy ERP.

IFS A pplications składa się z kilkudziesięciu niezależnych funkcjonalnie, 
integrowalnych m odułów biznesowych przeznaczonych dla dużych i średnich 
przedsiębiorstw.

IFS jest jedną  z najszybciej rozwijających się firm na globalnym  rynku systemów 
w spierających zarządzanie przedsiębiorstwem . Zatrudnia 3600 osób w 41 krajach. 
Należąca do IFS CEE IFS Poland sp. z o.o., z siedzibą w W arszawie, zatrudnia ok. 240 
wysokiej klasy specjalistów  na terenie Polski. Oddziały IFS znajdują się w Krakowie, 
Gdańsku oraz Poznaniu. W szystkie rozw iązania z rodziny IFS Applications wdrażane w 
Polsce są spolonizowane i m ogą być dostosowane do wymagań poszczególnych klientów.

IF S  A P P L IC A T IO N S  - sy s te m  in fo r m a ty c z n y  u k ie r u n k o w a n y  na z a r z ą d z a n ie
IFS A pplications jest w spólną nazw ą dla rodziny zintegrow anych systemów 

inform atycznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem . Celem IFS Applications 
jest dostarczenie użytkownikowi efektywnego, elastycznego i otwartego rozwiązania 
inform atycznego rosnącego i rozwijającego się wraz z przedsiębiorstwem .

W szystkie części IFS Applications są  standardowym i aplikacjam i używającymi 
nowoczesnej technologii, w tym relacyjnej bazy danych O racle i zorientowanych 
obiektowo narzędzi.

Poszczególne system y IFS Applications m ogą być używane niezależnie lub jako 
zintegrowane. M ożliwe je st stopniowe dodawanie i integrowanie kolejnych modułów, co 
pozwala na łatwe i efektywne rozbudowywanie system u krok po kroku.

Najbardziej znam iennym i cechami IFS Applications są:

• Prosta i łatwa obsługa. IFS Applications zapew niają w ielopoziom ową pomoc dla
użytkownika. Dokum entacja dostępna jest w w ielu językach.
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•  Wysoka funkcjonalność. IFS A pplications um ożliw iają równoczesną pracę w 
wielu językach.

• Otwarta architektura i nowoczesne narzędzia. IFS Applications są zbudowane w 
oparciu o now oczesne narzędzia, umożliw iające integrację z innymi systemami i 
standardowym i produktam i takimi jak  M icrosoft Excel, M icrosoft Project, czy 
Lotus 1-2-3.

•  Łatwa adaptacja do nowych potrzeb. IFS Applications są oparte o technologię 
relacyjnych baz danych i narzędzi czwartej generacji (4GL), co czyni adaptację 
bardzo tanią w porównaniu do system ów opartych o tradycyjne, nieelastyczne 
technologie.

•  Doskonale zabezpieczenia, kopie i kontrola dostępu. IFS Applications 
zapew niają narzędzia do zarządzania kopiami i zabezpieczeniam i oraz kontrolują 
dostęp do funkcji aż do poziom u użytkownika.

• Niezależność od sprzętu. IFS A pplications opierają się o nowoczesne narzędzia, 
dzięki czem u cały system , łącznie ze wszystkimi danymi, może łatwo być 
przeniesiony na inną platformę.

Strategia technologiczna

Strategią IFS dla produktów  rodziny IFS A pplications jest używanie standardowych, 
otwartych narzędzi i technologii lub faktycznych standardów, gdy nie są przyjęte 
standardy oficjalne. G łównym  kierunkiem platform y technologicznej jest relacyjna baza 
danych Oracle, narzędzia Oracle oraz niezależność od platformy sprzętowej i systemowej.

Wdrożenie

Podpisując kontrakt na wdrożenie systemu inform atycznego, klient musi być pewien 
trafności swojej inwestycji. T aką pew ność daje stabilna pozycja partnera na rynku, 
nowoczesna technologia i przydatność proponowanego rozwiązania oraz wcześniejsze 
udane wdrożenia. Etap implementacji jest jednym  z najważniejszych elementów 
działalności inform atyzacyjnej. Od jego  powodzenia zależy, czy poniesione nakłady 
przyniosą spodziew ane efekty.

Przez wiele lat IFS dała się poznać jako firma skutecznie i szybko wdrażająca swoje 
oprogramowanie. Nasze dotychczasow e doświadczenia zw iązane z prowadzeniem  tego 
typu prac gw arantują Państwu pom yślną realizację projektu. Dysponujemy 
kompetentnymi specjalistam i w zakresie prowadzenia przedsięwzięć w drożeniowych w 
Polsce; stosujem y now oczesne m etody i techniki zarządzania dużymi projektami, 
zweryfikowane i dostosowane do polskich warunków.

Do kierow ania przedsięw zięciem  tworzony jest zespół odpowiedzialny za 
prowadzenie prac. W jego  skład w chodzą specjaliści reprezentujący obydwie strony. 
Okresowo, w m iarę aktualnych potrzeb, do zespołu kierującego dołączane są osoby 
posiadające niezbędną na danym  etapie prac wiedzę i doświadczenia.

Plan w drożenia je s t ustalany przed przystąpieniem  do prac. Przedstawiamy 
utformacje o m etodach prowadzenia przedsięwzięć GOPM  (Goal Oriented Project 
Management) a następnie wspólnie określam y cele i definiujem y poziom  oczekiwań. Ze
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swojej strony przedstawiamy zakres prac do w ykonania i wspólnie ustalam y priorytety i 
kolejność ich realizacji. W ypracowany w ten sposób plan projektu jest realny, uwzględnia 
wspólne możliwości i ograniczenia, zapewniając pom yślną realizację całości 
przedsięwzięcia w wyznaczonym  czasie.

Do realizacji poszczególnych zadań w ram ach projektu są pow ołane zespoły robocze 
składające się z przedstawicieli wszystkich stron biorących udział w  przedsięwzięciu. Ich 
skład i liczebność są ustalane w uzgodnionym wspólnie planie wdrożenia.

Proponowana przez nas metoda um ożliwia szybkie wdrożenie oferowanych 
system ów w wersjach standardowych. Jednocześnie z instalowaniem  wersji 
standardowych, w m iarę poznawania przez klienta oferowanych aplikacji oraz postępu 
analiz, m ożliwa je s t podstawowa m odyfikacja oprogram ow ania dostosowująca oferowane 
aplikacje do specyficznych potrzeb każdego przedsiębiorstwa Po uzgodnieniu i 
zatw ierdzeniu wyników analiz przedstawiam y ofertę na dalsze m odyfikacje i rozbudowę 
oprogram ow ania IFS Applications. W trakcie w drażania m odułów objętych ofertą mogą 
być budowane m oduły integrujące system, tzn. system  inform owania kierownictwa.

Czynnikiem , który powinien decydować o wyborze przyszłego dostawcy systemu 
inform atycznego jest nie tylko oprogram owanie, ale również, a może nawet przede 
w szystkim , um iejętność wdrożenia systemu. Pragniem y podkreślić, że niezwykle istotne 
jest by dostawca potrafił wdrożyć główne funkcje system u stosunkowo szybko, tak żeby 
um ożliwić klientowi szybkie nabycie doświadczenia w użytkowaniu systemu.
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R ozw iązania biznesow e na Tw oją m iarę

L ST je st firm ą dostarczającą rozw iązania biznesow e um ożliw iające Klientom 
osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i w tym zakresie św iadczy, między innymi, usługi 
przy tw orzeniu i w drażaniu rozwiązań inform atycznych opartych na platform ach ERP II, 
takich jak  mySAP.com oraz Navision. N aszą specjalnością są  zagadnienia związane z 
zarządzaniem  Logistyką i Dystrybucją, zarządzaniem  Zasobami Ludzkimi wraz z 
system am i do zarządzania czasem pracy oraz szeroko rozum iany Konsulting Biznesowy. 
LST zajmuje się jednocześnie tworzeniem i wdrażaniem system ów komplementarnych do 
aplikacji ERP II.

LST w spiera swych Klientów  poprzez:

• wspom aganie przy formułowaniu strategii działania oraz kształtowaniu 
procesów gospodarczych,

• określanie potrzeb inform acyjnych oraz koncepcji inform atyzacji,

• dobór odpow iednich rozwiązań inform atycznych,

• kom pletną im plem entację tych rozwiązań.

W  celu zaspokojenia potrzeb inform acyjnych Klienta LST oferuje:

• konsulting biznesowy w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań 
inform acyjnych, rekonstrukcji procesów' biznesowych, nowoczesnych modeli 
rachunku kosztów, zarządzania zasobam i ludzkimi oraz logistyki

• doradztwo przy formułowaniu koncepcji rozwiązania inform acyjnego oraz 
doborze w łaściwych narzędzi inform atycznych,

• szeroką gam ę system ów inform atycznych, w spierających zarządzanie 
przedsiębiorstwam i o zróżnicowanej wielkości i profilu działania,

• konsulting wdrożeniowy przy im plem entacji pow yższych systemów,

• rozw iązania system owe i sprzętowe w spierające wdrożone rozwiązania,

• projektowanie i tworzenie dedykowanych system ów na zamówienie.

Działalność LST obejmuje następujące obszary:

♦ K o n su lt in g  i in te g r a c ja  sy s te m ó w  E R P

□  k o n su lta c je  m y S A P .c o m :
Obszary: m ySAP Financials: finanse (FI), controlling (CO), nrySAP SCM, sprzedaż i 
dystrybucja (SD), gospodarka m ateriałow a (M M ), planowanie produkcji (PP)> 
gospodarka m agazynowa (W M ), nrySAP Retail.

□  k o n su lta c je  N a v is io n :
Navision - system ERP. w szczególności moduły: sprzedaż i dystrybucja, 
zaopatrzenie, finanse i rachunkowość.
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♦ K onsu lting  i in te g ra c ja  system ów  E R P  w dziedzinie H R

□ k o n su ltac je  m ySA P H R :
Moduły: kadry i place HR, Basis - bazy danych, developm ent ABAP/4, transakcje 
internetowe.

□ wdrażanie systemów rejestracji czasu pracy:
X /T IM E  -  system RCP firm y GFOS mbH do zarządzania czasem pracy. 
W spółpracuje z w ielom a systemami kadrowo-placowym i jak również posiada 
certyfikat kom patybilności mySAP.com

♦ K onsulting  i in te g ra c ja  system ów  handlow ych:
P oin t o f Sales - system kasowy IBM: SurePOS, POS IBM 4690 (Supermarket 
Application), instalacje, szkolenia, hotline, standby przy otwarciu sklepów.
G astro  - system zarządzania dla barów i restauracji.
Signo -  system na bazie hand-held'ów  do zarządzania pracą przedstawicieli 
handlowych w branży FMCG.

Business C onsu lting  -  m aksym alne w sparcie  biznesow e
Co stanowi o sukcesie projektu inform atycznego? Szybki dostęp do aktualnych 

informacji w dow olnym  czasie i miejscu? Z pew nością tak, ale naszym zdaniem to nie 
wystarcza: praw dziw ą m iarą sukcesu są korzyści biznesowe osiągane w
zreorganizowanym za pom ocą nowoczesnych technologii przedsiębiorstwie.

Doświadczenie naszych konsultantów  pozwala im zidentyfikować obszary krytyczne 
z punktu w idzenia kreowania wartości dodanej i zaproponować rozwiązania 
informatyczne efektyw nie w spierające te obszary. Dzięki temu nasi Klienci otrzym ują nie 
tylko źródło inform acji, ale także możliwość prowadzenia działalności w nowy, 
innowacyjny sposób.

Przedsięwzięcie inform atyczne, jak  każde inne, podlega ocenie rentowności. 
Zamierzone korzyści biznesow e powinny być w ięć osiągnięte przy jak  najmniejszych 
nakładach. Konsultanci działu Business Consulting poszukują rozwiązań oferujących 
Klientom m aksym alną dźw ignię inform acyjną -  czyli stosunek korzyści biznesowych do 
poniesionych nakładów na wdrożenie. K luczem jest tutaj „inteligentne” wykorzystanie 
dostępnych rozwiązań inform atycznych, tak aby w ykorzystać cały zawarty w nich 
potencjał do wsparcia działalności naszych Klientów.

Zarządzanie zasobami ludzkimi — taniej, szybciej, skuteczniej
Informacja i ludzie to zasoby o rosnącym obecnie znaczeniu dla sukcesu firmy. Dla 

zdobycia i zachow ania dobrej pozycji na rynku nie wystarcza już  posiadanie nowoczesnej 
technologii. Realizacja obranej strategii rozwoju wym aga ciągłego podnoszenia 
kwalifikacji pracowników  i dostosowania organizacji do zm ieniających się warunków 
działania. Tym sam ym  rośnie ilość kluczowych inform acji, jak ie  należy uwzględnić w 
procesach decyzyjnych, a ich należyte w sparcie wymaga coraz doskonalszych narzędzi.

Jak jednak powinno wyglądać wsparcie inform atyczne zarządzania kadrami, aby 
innowacyjne rozw iązania organizacyjne i potrzeby zm ian w firmie nie natrafiały na 
bariery ze strony oprogram ow ania? W odpowiedzi na to pytanie pomoże Klientom firma 
LST specjalizująca się w zarządzaniu zasobam i ludzkimi. Oferujemy analizę
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przedwdrożeniow ą, pom oc w budowie strategii i koncepcji funkcjonow ania polityki 
personalnej w firm ie oraz dobór odpowiedniego rozw iązania informatycznego. 
Proponowane przez nas rozw iązania inform atyczne bazują na aplikacjach mySAP.com, 
których funkcjonalność uzupełniam y system am i kom plem entarnym i. Przykładem  takiego 
rozwiązania jest system X /T IM E  firmy GFOS mbH służący do zarządzania czasem pracy 
i kontroli dostępu.

Chcąc rozszerzyć sw oją ofertę dla klientów oraz wyjść naprzeciw  potrzebom  małych i 
średnich przedsiębiorstw  firm a LST przygotowała prekonfigurowaną wersję rozwiązania 
do Zarządzania kadram i m ySAP HR. Oferowany przez nas system H R eady  posiada 
wszystkie zalety rozw iązania m ySAP HR i zawiera taka sam ą funkcjonalność. Wdrożenie 
tego systemu trwa jednak o wiele krócej, a koszty wdrożenia zostają zredukowane nawet 
do 40%.

L ogistyka w h an d lu  i dystry b u cji
Specyfika handlu detalicznego polega na odm iennym  w różnych regionach sposobie 

zarządzania bazą artykułów. W pewnych regionach kraju istnieje zdecydow anie większy 
popyt na pewne artykuły niż w innych. Zróżnicowana jest też po prostu obecność 
konkurencji i siła nabywcza klienta.

Będąc partnerem  SAP proponujem y rozw iązanie przeznaczone dla sprzedaży 
detalicznej i zarządzania w ielom a centram i dystrybucyjnym i -  my SAP Retail.

Bardzo istotnym elem entem  w sprzedaży jest również wydzielony, niezależny od 
system u logistycznego, system kasowy. Uniezależnienie tych system ów zapewnia 
ciągłość sprzedaży w sklepie bez względu na to, co się dzieje się z systemem zakupu 
i ew idencji towarów. Spośród wielu rozwiązań występujących na rynku oferujemy 
oprogram ow anie firm y IBM. Superm arket Application to stabilne i bezpieczne 
środowisko sprzedaży doskonale w spółpracujące z aplikacjami SAP.

D ostępność w  kazdyn i m iejscu...
Zarządzanie zespołem  sprzedaw ców na rynku FM CG jest szczególnie trudne -  trudne 

z tego względu, że należy do nielicznych zadań m enedżerskich, przy realizacji których 
m enedżer rzadko widzi swoich pracowników. Jest to na ogól zarządzanie na dystans, 
który można jednak  “zm niejszyć” wykorzystując zaawansowane technologie 
teleinformatyczne.

Takim  system em  inform atycznym  w spom agającym  zarządzanie merchandisingicm 
jest system Signo, stanowiący bardzo dokładne narzędzie w ręku szefa sprzedaży i 
m arketingu. System pozw ala nie tylko dokładnie i obiektywnie oceniać i motywować 
działalność przedstawicieli handlowych, ale również ukazuje wpływ ich pracy 
na zainteresow anie produktem  odbiorców finalnych.

W ykorzystanie urządzeń przenośnych elim inuje konieczność ręcznego wpisywania 
raportów dziennych, znacznie przyspieszając funkcjonowanie system u i systematyzując 
pracę przedstaw icieli handlowych, pełniąc również funkcje kontrolne.

M obilna aplikacja Signo, zintegrow ana z rozw iązaniem  m ySAP CRM daje gwarancję 
skutecznego zarządzania klientami oraz zwiększa wydajność sam ych pracowników.
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M ATRIX.PL SA należy do krajowej czołówki producentów  i dostawców 
specjalistycznego oprogram ow ania oraz usług inform atycznych dla biznesu.

Firma specjalizuje się w tworzeniu rozw iązań inform atycznych wspierających 
strategiczne obszary działalności przedsiębiorstwa. M ATRIX.PL SA tworzy złożone 
system y dedykow ane, a także produkty rynkowe -  S ystem y Z arz ą d z a n ia  SY M F O N IA ® i 
SYM F O N IA ®  fo r te .

Firma pow stała w 1993 r. W kwietniu 2000 r. Spółka objęła całościowy pakiet 
udziałów Centrum Technik Sieciowych w W arszawie. Ośrodek edukacyjny CTS oferuje 
autoryzowane szkolenia oraz egzam iny w zakresie technologii takich firm, jak: Novell, 
M icrosoft, Lotus, czy Sun M icrosystem s. M ATRIX.PL SA zatrudnia obecnie 400 
specjalistów, a liczba Klientów firm y sięgnęła 35 tysięcy. Do ich grona należą 
przedsiębiorstwa m ałe i średnie, a także m iędzynarodowe korporacje oraz instytucje, w 
tym takie firmy jak  Polkomtel SA, BRE Bank SA. CitiBank SA, T.U. Allianz SA, 
M inisterstwo Pracy i Polityki Socjalnej czy Pricew aterhouseCoopers.

R O Z W IĄ Z A N IA  DLA M A ŁY C H  I Ś R E D N IC H  F IR M -S Y S T E M Y  
Z A R Z Ą D Z A N IA  SYM FONIA® I SYM FO N IA ®  F O R T E

System Zarządzania S Y M F O N IA ® przeznaczony jest dla małych i średnich firm o 
dowolnym profilu działalności. To pierwszy na rynku polskim zintegrowany pakiet 
napisany specjalnie dla środow iska W indow s1 '. W skład system u w chodzą programy: 
Finanse i Księgowość. Analizy Finansowe. Środki Trwałe, Kadry i Place. Płace. 
Przelewy. Handel, Faktura Pro, Faktura, Mała Księgowość Pro oraz Sprzedaż. Obecnie z 
S Y M F O N II® k o rzy sta  p o n ad  35 tysięcy firm  w Polsce.

System Zarządzania S Y M F O N IA 1 fo r te  przeznaczony jest średniej wielkości firm. 
W ykorzystuje MS SQL 2000. Zapewnia w ysoką w ydajność i bezpieczeństwo pracy bez 
względu na liczbę danych czy Użytkowników. Jako jedyny polski system  wspomagający 
zarządzanie SYM FO NIA® fo r te  została wyposażona w technologię Microsoft® Visual 
Basic® for A pplications (VBA). um ożliw iającą bezpieczne i szybkie dostosowanie 
funkcjonalności aplikacji do indywidualnych potrzeb Użytkownika. SY M F O N II/ .forte 
tw orzą program y: Finanse i Księgowość fo rte . Środki Trw ałe fo rte , Kadry i Płace forte. 
D oradca Handlowy fo r te  (moduł CRM ) oraz Sklep Internetowy fo rte . Obecnie trwają 
prace nad rozszerzeniem  system u o m oduły H ande l/b rie  oraz Analizy i Planowanie forte.

FIN A N S E  I K S IĘ G O W O Ś Ć  -  program realizuje wszystkie zasadnicze operacje 
księgowe -  od budow ania planu kont i łatwego księgow ania dokum entów poprzez 
autom atyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub 
zdefiniowanych przez Użytkownika zestawień i sprawozdań.

A N A L IZ Y  F IN A N S O W E  -  program w spom aga i przyspiesza pracę działów 
finansowo-ekonom icznych w firmie. Umożliwia szybkie przygotow anie dowolnych analiz 
danych zaew idencjonowanych w program ie SYM FO NIA* Finanse i Księgowość. 
W ykorzystuje w zbogacony o dodatkowe funkcje arkusz kalkulacyjny MS Excel.

Ś R O D K I T R W A Ł E  -  program  ułatwia ew idencjonowanie, aktualizację, 
inwentaryzację i um arzanie środków trwałych, niskocennych składników  majątku oraz 
wartości niem aterialnych i prawnych. Prowadzi ew idencję miejsc użytkowania środkow i 
ich części składowych.
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K A DR Y  I P Ł A C E  -  program wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi 
kadrowymi pracownika i firmy. Umożliwia prowadzenie dokumentacji kadrow o- 
płacowej. Pozwala na planowanie, ew idencję czasu pracy i płac. W spomaga rozliczenia z 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

PŁ A C E  -  program w spom aga zarządzanie placami w firmie. Uwzględnia różne 
sposoby wynagradzania. Przyspiesza com iesięczne i roczne rozliczenia -  generuje listy 
płac, potrzebne zestaw ienia, druki i raporty, drukuje przelewy. Zapewnia tajność plac. 
Wspomaga rozliczenia z Zakładem  Ubezpieczeń Społecznych.

H A N D EL (M agazyny , S p rzedaż, Usługi, Rozliczenia) -  program wspomaga 
sprzedaż i gospodarkę m agazynową (pełna ewidencja stanów magazynowych). 
Umożliwia wystawianie dokum entów: sprzedaży, m agazynowych, zakupu i płatności. 
Obsługuje firmy w ielooddzialow e. Pozwala prowadzić określoną politykę sprzedaży. 
W spółpracuje z drukarkam i i kasami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych.

F A K T U R A  P R O  -  program w spom aga obsługę sprzedaży w firmach usługowych i 
handlowych (nie prowadzących gospodarki m agazynowej). W ystawia niezbędne 
dokumenty sprzedaży. Rozlicza transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Pozwala 
zaplanować i prowadzić określoną politykę sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne.

FA K T U R A  -  program  um ożliw ia wystawianie wszystkich potrzebnych dokumentów 
sprzedaży: faktur VAT, dokum entów bez V A T-ow ych, korekt, a także dokumentów pro 
forma. Prowadzi kartoteki kontrahentów , towarów i wystawionych dokumentów.

M AŁA K S IĘ G O W O Ś Ć  PR O  -  program przeznaczony jest dla firm prowadzących 
uproszczoną księgowość. W spom aga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych. 
Ułatwia analizę dochodowości podejm owanych działań gospodarczych.

S P R Z E D A Ż  (H andel, M agazyny, Usługi, Rozliczenia) -  program  obsługuje 
procesy zw iązane z obrotem towarowym  w przedsiębiorstwie. Zapewnia pełną ewidencję 
ilościową i w artościow ą towarów i usług. Umożliwia kontrolę należności i zobowiązań, 
zarówno pod w zględem  wartościowym  jak  i ilościowym. Pozwala na prowadzenie 
specyficznej dla firmy polityki sprzedaży.

D O R A D C A  H A N D LO W Y  F O R T E  -  program w spom aga proces zarządzania 
relacjami z Klientami (ang. CRM  -  Custom er Relationship M anagem ent). Zapewnia 
dostęp do pełnej i aktualnej inform acji o Klientach firm y w tym prowadzonych wobec 
nich działaniach z obszaru sprzedaży i m arketingu. Um ożliwia ocenę rentowności grup 
Klientów i poszczególnych produktów. Pozwala zaplanować i prowadzić skuteczną 
politykę handlow o-m arketingow ą.

SK L E P  IN T E R N E T O W Y  F O R T E  (Z am ów ienia, S przedaż, O ferty , In fo rm acje )
-  program pozw ala na prowadzenie sprzedaży i przyjm owanie zamówień przez Internet. 
Umożliwia prezentację oferty, pozyskiw anie nowych Klientów oraz obsługę stałych 
partnerów handlowych. Pozwala prowadzić dowolną politykę sprzedaży. Umożliwia 
indywidualizację wyglądu stron w przeglądarkach internetowych.

W szystkie programy wchodzące w skład System ów działają sam odzielnie lub 
współpracują ze sobą w ym ieniając dane. W pełni odpowiadają obowiązującym w Polsce 
przepisom prawnym . Są stale rozwijane i aktualizowane. M A TRIX .PL SA zapewnia 
Użytkownikom System ów pakiet usług posprzedażnych: konsultacje, wdrożenia i
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szkolenia prowadzone przez pracowników firmy i lokalnych dystrybutorów, oraz 
telefoniczna pom oc techniczną hot-line.

R O Z W IĄ Z A N IA  D E D Y K O W A N E
MATR1X.PL SA specjalizuje się w tworzeniu złożonych rozwiązań informatycznych 

w spierających strategiczne obszary działalności największych przedsiębiorstw  i instytucji 
z sektorów: telekom unikacji, bankowości, ubezpieczeń, finansów, administracji i 
przemysłu. Oferta firmy w tym zakresie obejm uje realizację projektów  informatycznych 
począwszy od etapu analizy biznesowej, poprzez stworzenie rozwiązania, aż po jego 
wdrożenie oraz prowadzenie konsultingu w zakresie analiz, projektowania i zarządzania 
projektam i inform atycznym i. Bezpośrednia współpraca z wiodącymi światowymi 
dostawcami technologii inform atycznych, takimi jak: IBM. SAS Institute, Microsoft. 
Oracle. Sybase. Sun M icrosystem s. 1FS czy Nokia, gw arantuje optym alne dostosowanie 
oferty do potrzeb Klientów w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania. MATR1X.PL 
SA realizuje:

• systemy wspom agające optym alizację procesów decyzyjnych w oparciu o Hurtownie 
Danych i tem atyczne Data M art-y,

• rozwiązania e-Biznes:
o portale korporacyjne, komercyjne.
o e-learning -  rozwiązania um ożliw iające prowadzenie interaktywnych 

szkoleń na odległość z w ykorzystaniem  now oczesnych narzędzi 
inter/intranetowych, 

o  system y zam ówień, sprzedaży i zakupów  przez Internet (e-marketplace, 
e-procurem ent),

o  mobilne rozw iązania um ożliwiające dostęp do informacji w oparciu o 
technologię GSM (SM S, GPRS, W AP),

• system y wspom agające zarządzanie relacjami z klientami (CRM ), m.in. systemy do 
obsługi reklam acji, utrzym ania klienta, obsługi program ów lojalnościowych, wsparcia 
sprzedaży pośredniej i bezpośredniej.

• projekty integracji system ów inform atycznych (M iddleware),
• rozwiązania klasy ERP -  sprzedaż, wdrażanie i obsługa serw isowa system u -  IFS 

Applications™ .
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MSG Consulting

jest firm ą konsultingowo - wdrożeniową. Świadczy usługi doradcze w zakresie 
efektywnego w ykorzystania informatyki w osiąganiu celów biznesowych organizacji, jak 
też dostarcza produkty i usługi w drożeniowe obejmujące system y informatyczne 
zarządzania oraz system y wspom agania podejm owania decyzji.

Naszym  celem jest dostarczanie organizacjom  gospodarczym  narzędzi informa
tycznych wspom agających rozwój biznesu w raz z rzetelną wiedzą, niezbędną do ich 
efektyw nego wykorzystania. Troszczym y się o to , aby nakłady ponoszone na informa
tykę były dla przedsiębiorstwa opłacalną i optym alną inwestycją.

We w spółpracy z naszymi klientami znajdujem y odpowiedzi na nurtujące ich często 
pytania.

• Jakie korzyści biznesowe można osiągnąć dzięki wdrożeniu informatycznego 
system u zarządzania w przedsiębiorstwie ?

• Jaką przyjąć strategię inform atyzacji, aby osiągnąć m aksym alne korzyści przy 
minimalnych kosztach ?

• Jak najefektywniej wdrożyć inform atyczny system zarządzania (tanio, szybko i 
skutecznie) ?

• Jakie cele biznesow e warto wspierać inform atycznym system em  wspomagania 
podejm owania decyzji ?

• W jaki sposób usprawnić system rachunkowości zarządczej i controllingu 
poprzez zastosowanie inform atyki ?

• Jakie szanse osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku stwarza 
zastosow anie dostępnej technologii informatycznej ?

W Y B R A N E U SŁU G I D O R A D C Z E  

A naliza p rzedw drożen iow a

Podstawowym celem analizy jest usystem atyzowanie wszystkich istotnych informacji 
oraz wniosków, pozwalających zdefiniować sposób przeprowadzenia, plan, harmonogram 
oraz kosztorys wdrożenia system u wspom agającego zarządzanie w przedsiębiorstwie. 
Analiza jest tak przygotowywana aby na jej podstawie każda firma wdrożeniowa i 
dostawca oprogram ow ania mógł przygotować rzetelną ofertę.

Prace zm ierzają do określenia sposobu przeprowadzenia wdrożenia w przed
siębiorstwie nowego systemu inform atycznego wspom agającego zarządzanie, wskazania 
wymagań i cech, jak ie  pow inien spełniać nowy system oraz dostawca usług.



W arsztaty  w d rożen iow e

Przeprowadzenie warsztatów  wdrożeniowych ma na celu przygotowanie zespołu 
wdrożeniowego w przedsiębiorstwie do implementacji nowego systemu inform atycznego 
wspom agającego zarządzanie. Tem atyka warsztatów została tak dobrana aby osoby, które 
odegrają istotną rolę w procesie wdrożenia rozumiały kontekst biznesowy i 
technologiczny przedsięw zięcia oraz potrafiły w każdym m om encie ocenić sytuację, w 
jakiej znajduje się projekt, wiedziały jakie kroki należy podjąć aby rozwiązać bieżące 
problemy.

Uczestnictwo w warsztatach pozw ala na wymianę praktycznych doświadczeń 
zw iązanych z pracam i wdrożeniowym i oraz zapoznanie się z możliwościami programów 
wspom agających zarządzanie procesem wdrożenia.

A naliza s tra teg iczn a  rozw oju  in fo rm atyk i

Prace analityczne m ają na celu zbudowanie kompletnej strategii rozwoju systemu 
inform atycznego w przedsiębiorstwie w perspektuwie 2-3 lat. Punktem w yjścia do 
zbudowania dokum entu końcowego są z jednej strony potrzeby i uwarunkowania 
biznesowe rozwoju firmy, z drugiej zaś aktualny stan systemu inform acyjnego organizacji 
oraz w spierania go technologią informatyczną. Prace obejm ują także aspekty związane z 
poszukiwaniem  nowych szans rozwoju organizacji oraz zdobywania przez nią przewagi 
konkurencyjnej poprzez zastosow anie nowych technologii pojawiających się na rynku 
i/lub niekonwencjonalne w ykorzystanie ju ż  posiadanych.

Końcowy dokum ent obejm uje między innymi takie aspekty, jak harm onogram y i 
priorytety w drażania nowych rozwiązań w korelacji z celami biznesowymi przez nie 
wspieranymi, harm onogram y i sposoby finansowania przedsięwzięć inform atycznych, 
metody przeprow adzania prac wdrożeniowych, pracochłonność prac, opis cech oraz 
uwarunkowań dotyczących produktów  inform atycznych oraz ich dostawców.

USŁUGI IM P L E M E N T A C Y JN E  I W D R O Ż E N IO W E

System  in fo rm aty czn y  w spom agający  za rząd z an ie  p rzedsięb io rstw em

Oferowany przez nas system inform atyczny M AKS IV ma na celu autom atyzację 
procesów ew idencjonowania danych w przedsiębiorstwie, sprawozdawczości 
wewnętrznej i zewnętrznej oraz dostarczania informacji zarządczej dla kierownictwa. 
Zastosowanie system u podniesie skuteczność i efektywność zarządzania 
przedsiębiorstwem  w warunkach gospodarki rynkowej, pozytywnie w płynie na procesy 
restrukturyzacji organizacji, umożliwi wdrożenie rachunkowości zarządczej i 
controllingu.

System MAKS IV obejm uje swoim zakresem funkcjonalnym takie obszary 
działalności, jak  finanse, rachunkowość finansową i zarządczą w raz z ew idencją środków 
trwałych i rachubą płac, controlling, zaopatrzenie, sprzedaż, gospodarka magazynowa, 
produkcja, logistyka, zarządzanie zasobami ludzkimi.
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Celem dodatkowym  realizowanym  podczas wdrożenia system u informatycznego 
zarządzania jest:

• transfer w iedzy na temat budowy, wdrożenia i efektywnego użytkowania 
systemu inform atycznego zarządzania;

• pomoc przy definiowaniu potrzeb zarówno na szczeblu operacyjnym, jak i 
strategicznym  zarządzania przedsiębiorstwem z punktu w idzenia zastosowania 
systemu wspom agającego zarządzaniem;

• poprawa bezpieczeństwa grom adzonych danych firmy zarówno w zakresie 
dostępu jak  i ich utraty

• poprawa efektywności wykorzystania grom adzonych przez system  danych w 
celach biznesowych

In fo rm aty czn y  system  w spom agania podejm ow an ia  decyzji

Celem nadrzędnym  systemu jest wspom agania decyzji strategicznych 
podejmowanych przez kierownictwo organizacji oraz w yelim inowanie wąskich gardeł 
natury organizacyjnej, utrudniających dostęp do informacji odpowiedniej jakości i w 
krótkim czasie.

Zadania realizowane przez lego typu system y koncentrują się na wspieraniu 
użytkownika w przekształcaniu posiadanych w systemach inform atycznych danych w 
informacje. Zakres i charakter rozwiązania może być bardzo różny i zazwyczaj jest 
indywidualnie formułowany dla każdego przedsiębiorstwa. N ajprostrzą formą jego 
realizacji może być system raportowania w w ybranych obszarach działalności 
przedsiąbiorstwa. Forma bardziej rozbudowana może obejm ować zarówno analizę danych 
wewnętrznych, jak  i danych pozyskiwanych z zewnątrz przedsiębiorstwa, pozwalać na 
wyrafinowane metody analizowania danych, z zastosowaniem  metod statystycznych, 
obejm ować zaaw ansow ane mechanizm y ochrony i dystrybucji informacji do 
użytkowników na różnym  szczeblu kompetencji i odpowiedzialności, działać w oparciu o 
zaaw ansow aną technologicznie korporacyjną hurtownię danych. Podstawow e elementy 
składowe system u wspom agania decyzji to: hurtownia danych (tem atyczne hurtownie 
danych), system zasilania hurtowni danych, warstwa sem antyczna danych, narzędzia 
analityczne, statystyczne i wizualizacyjne, system dystrybucji informacji.

Celem dodatkowym  realizowanym  podczas wdrożenia system u wspom agania decyzji
jest:

• transfer wiedzy na temat budowy i użytkowania system ów działających w 
oparciu o hurtownie danych z użyciem nowoczesnych narzędzi do tworzenia 
zapytań, raportów i analizy danych;

• pomoc przy definiowaniu potrzeb analitycznych użytkowników system u oraz 
przy budowie modeli analiz wspierających poszczególne obszary zastosowań
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N A V I S I O N  P O L S K A

Navision jest czołowym  producentem  innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
oprogram ow ania wspom agającego zarządzanie przedsiębiorstwem . To firma o bardzo 
dojrzałej i rozwiniętej kulturze organizacyjnej, z ugruntowaną pozycją na wielu rynkach 
europejskich, azjatyckich oraz w Am eryce Północnej i Południowej. Navision powstało w 
grudniu 2000 roku w wyniku połączenia Navision Software i firmy Damgaard.

System y oparte o rozwiązania Navision dostarczane są przez św iatow ą sieć partnerów 
liczącą ponad 2200 ośrodków zwanych Navision Solution Centers (NSC). Zatrudniają one 
certyfikowanych przez Navision konsultantów. NSC dostarczają licencje na 
oprogram owanie Navision, usługi wdrożeniowe związane z Navision, organizują również 
szkolenia oraz w spierają Klienta Końcowego. Navision oferuje kom pleksowe rozwiązania 
biznesowe. Usługi św iadczone przez sieć partnerską opierają się na profesjonalizmie, 
doświadczeniu, wiedzy technicznej oraz biznesowej. Dzięki rozwiniętem u systemowi 
certyfikacji i licencjonowania oraz poprzez opracowaną przez Navision metodologię 
prowadzenia projektów  wdrożeniowych klient jest pewien, że otrzym a rozwiązanie, 
którego oczekiwał w zaplanowanym  czasie i zgodnie z budżetem.

W ykorzystana w produktach Navision technologia um ożliwia łatwe przystosowanie 
systemu do zm ieniających się potrzeb użytkownika w zakresie księgowości i zarządzania 
firmą. Zapewnia szybki dostęp do najważniejszych informacji o krytycznym  znaczeniu 
dla prowadzonej działalności. Proces wdrażania system u nie je s t czasochłonny, ponadto 
klient może wybrać tylko te funkcje, które są  dla niego niezbędne i zakupić je  w formie 
pojedynczego rozwiązania. Szkolenie użytkowników nie je s t długotrwałe dzięki 
zgodności interfejsu system u z produktam i firmy M icrosoft.

W ofercie Navision Software znajdują się z in teg ro w an e  rozw iązan ia  dla każdego 
rodzaju przedsiębiorstw  od produkcyjnych, poprzez usługowe i handlowe po 
dystrybucyjne. Dla każdego z tych sektorów  rozwinięto rozwiązania, które wychodzą 
naprzeciw  specyficznym  potrzebom danego sektora. Chcąc natom iast sprostać nowym 
potrzebom rynku firma Navision rozw inęła własne produkty e-commerce.
Aktualna oferta obejmuje:

• N avision F inancials/N avision  A tta in

• N avision A x ap ta

• N avision XAL

N A V ISIO N  FIN A N C IA LS to system do wspom agania zarządzania 
przedsiębiorstwem  działający w architekturze klient/serwer. Aplikacja wyposażona jest w 
graficzny interfejs, który daje możliwość dostosowania programu do indywidualnych 
potrzeb użytkownika. Dodatkowo elastyczność system u gw arantuje obsługę prawie
każdego procesu gospodarczego.

Aplikacja bazowa funkcjonalnie pokrywa w iększość dziedzin występujących w 
now oczesnym  przedsiębiorstwie. W śród m odułów są: sprzedaż, zakupy oraz księga 
główna (konta nom inalne i dodatkowe wym iary analityczne), zapasy (gospodarka

398



magazynowa), artykuły złożone, fakturowanie, procesy zamówień zakupu i sprzedaży, 
zasoby i zarządzanie projektam i/zleceniam i, środki trwałe oraz moduł do obsługi 
kontaktów z klientami (CRM ). Producent daje swoim partnerom (NSC) dostęp do kodu 
źródłowego aplikacji. Pozwala to na pełne dostosowanie oprogram owania do 
specyficznych potrzeb klienta oraz tworzenie w pełni zintegrowanych z produktem 
bazowym specjalizowanych rozwiązań wertykalnych tzw. modułów dodanych dla np. 
hoteli, firm zajm ujących się sprzedażą sam ochodów, firm prawniczych, producentów 
mebli, fabryk mięsnych. System Navision posiada również wbudowane narzędzia do 
rozwoju aplikacji.

Jako serw era bazy danych używane m ogą być: serwer własny Navision lub M icrosoft 
SQL Server. Pozwala to na obsługę dużych korporacji z zastosowaniem  instalacji 
rozproszonych. Oprócz w spółpracy na poziom ie BackOffice NAVISION bardzo dobrze 
współpracuje z aplikacjami rodziny MS Office. M ożliwe jest zatem przeniesienie danych 
bezpośrednio z bazy NAVISION do np. arkusza kalkulacyjnego EXCEL. Daje to 
praktycznie nieograniczone możliwości analizy i prezentacji danych finansowych.

Najnowsza wersja Navision Financials -  Navision Attain została rozszerzona o moduł 
obsługi serwisu i obiegu dokum entów m agazynowych. Został rozbudowany moduł CRM. 
W zbogacono rów nież wiele funkcjonalności takich jak  w ielojęzyczność w interfejsie czy 
wielowymiarowość.

NAVISION AXAPTA jest uniwersalnym  rozwiązaniem klasy ERP. Dzięki wysokiej 
skalowalności, łatwości dopasowania oraz wykorzystaniu technologii internetowych może 
mieć zastosow anie w firm ie o dowolnym profilu działalności. Funkcjonalność systemu 
obejmuje obszary E-biznesu, Produkcji, Projektów, Handlu, Logistyki, CRM, HRM, 
Finansów, A naliz i raportów  oraz Kontroli kosztów. Między wszystkimi obszarami 
zachowana jest pełna spójność i integracja. Trójwarstwowa architektura pozwala na 
tworzenie wydajnych instalacji rozproszonych. Axaptę zaprojektowano jako  system 
międzynarodowy i w ielojęzyczny -  m ożliwa jest jednoczesna praca kilku wersji 
językow ych w obrębie jednej instalacji. Interfejs systemu zgodny jest ze wszystkimi 
standardami M icrosoft, co czyni go intuicyjnym i łatw ym  w nauce dla każdego 
użytkownika.

NAVISION XAL należy do rozbudowanych system ów adm inistracji finansowej. 
Koncepcja systemu Navision XAL oparta je s t o elastyczną strukturę pozw alającą 
dostosować program do indywidualnych potrzeb użytkowników. System składa się ze 
współdziałających ze sobą m odułów, które zaw ierają specyficzne funkcje dotyczące: 
sprzedaży, odbiorców, zakupów oraz dostawców.

M oduł podstawowy zawiera takie elem enty systemu jak  prawa dostępu 
użytkowników czy opcje konfiguracji systemu. Zawarte są w nim także podstawowe 
funkcje innych m odułów: finanse, zakupy, sprzedaż, dostawcy, odbiorcy. W szystkie 
moduły korzystają z jednej bazy danych, wym ieniają między sobą dane niezależnie od 
rodzaju instalacji. Dlatego też w tej samej firm ie m oże funkcjonować wiele systemów 
operacyjnych bez utraty elastyczności i komunikacji między modułowej.

Produkty Navision oparte są na system ie tran sak cy jn y m , co chroni bazę danych 
przed utratą spójności. Oznacza to, że nawet duża awaria systemu operacyjnego nie może 
doprowadzić do częściowego zapisu transakcji.
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Navision ma bardzo dobrze rozwinięte narzęd z ia  analityczne. Z  wielu miejsc w 
system ie m ożna uzyskać zagregowane inform acje takie jak  salda w okresie itp. Można 
zawsze zobaczyć również jak ie  transakcje składają się na dane saldo. K ażdą z  nich można 
osobno obejrzeć.

W  aplikacjach z rodziny Navision zarówno funkcjonalność jak  i interfejs 
użytkownika m ogą być bardzo łatwo i w krótkim czasie dostosow ane do 
indyw idua lnych , n aw et b a rd z o  n ie typow ych, p o trzeb  k lien ta . To użytkownik decyduje 
o tym co chce w idzieć na ekranie i jak ie inform acje są dla niego użyteczne. Dzięki temu 
zbędne inform acje można łatwo w yelim inow ać i zastąpić nowymi.

Navision dostarcza elastycznych, m odyfikowalnych, kom pleksowych rozwiązań, 
łączących w sobie cechy programu finansowo -  księgowego i business intcligence. 
Docelowym rynkiem dla produktów Navision są średniej wielkości firmy, a instalacje 
m ogą być bardzo różnorodne -  od jednostanow iskow ych do rozległych sieci z wieloma 
użytkownikami.

M iarą zaufania klientów jest 130 000 instalacji produktów Navision na całym 
świecie. Do klientów  firmy Navision zaliczają się między innymi: VBH Polska, Price 
W aterhouse Coopers, Adidas-Salom on, BASF, Hoechst, M cDonalds, Philips Electronics 
UK, Steinway & S o n s ,.

Polski oddział firmy znajduje się w W arszawie. Więcej informacji na lemat Navision 
można uzyskać na stronie internetowej pod adresem  http://w w w .navision.pl.
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Firm a Prem ium  Technology jest przedstawicielem  firm Business Objects, Rational 
Software i Cam line Corporation w Polsce.

Zakres naszego działania obejm uje prom ow anie rozwiązań Partnerów , organizacją i 
pomoc w sprzedaży oferowanych produktów, św iadczenie usług wsparcia technicznego i 
posprzedażnego oraz prowadzenie przez certyfikowanych trenerów  autoryzowanych 
szkoleń dotyczących wym ienionych technologii.

W ten sposób pragniem y zapew nić naszym  klientom łatwy dostąp do oferowanych 
technologii, a także fachową obsługą, doradztw o i wsparcie przy ich wdrażaniu.

B usiness O bjects

Firm a Business Objects jest liderem na rynku narzędzi klasy Business Intelligencc. 
Łącząc orientację w trendach na rynku i doskonałość technologii, osiągnęła i osiąga duże 
sukcesy na rynku, przez co jest uznawana za lidera w swojej branży. Business Objects 
ustanawia standardy w zakresie system ów typu e-Business Intelligence, a także 
wprowadza wiele innowacji. Um ieszczana je st na wielu prestiżow ych listach 
rankingowych dostawców tego typu rozwiązań i jest laureatem wielu nagród 
przyznawanych przez różnorodne instytucje na całym świecie. Znajduje się także na liście 
dw unastu firm o największym w pływie na rozwój inform atyki na świecie.

BUSINESSOBJECTS jest strategiczną platform ą Business Intelligence. 
Zintegrowany zestaw produktów pozwala na zaspokojenie potrzeb zarówno 
użytkowników biznesowych jak  również działów  inform atycznych. Pozwala na łatwy 
dostęp do inform acji, je j analizę oraz w spółdzielenie w ramach całej organizacji i jej 
otoczenia biznesowego. System charakteryzuje łatwość użycia, bezpieczeństw o dostępu 
do informacji biznesowych oraz skalowalność.

BUSINESSOBJECTS pozwala wykorzystać dane ze w szystkich źródeł w organizacji, 
analizować je  i w spółdzielić w dowolnym miejscu i czasie poprzez internet, intranet lub 
ekstranet.

BUSIN ESSOBJECTS jest systemem kom pleksowym , zapew niającym  funkcje 
pozwalające zarówno na tworzenie nieskom plikowanych raportów  wskazujących na 
najistotniejsze wskaźniki, jak  leż na tworzenie zapytań i analizow anie otrzymanych 
wyników. W ram ach jednego raportu istnieje możliwość integrowania informacji z 
różnych źródeł danych takich jak:

• hurtownie danych,

• system y zintegrowane,

• inne system y biznesowe,

• pliki osobiste,

• serwery wielowym iarowe OLAP.

BU SINESSOBJECTS oferuje zcentralizowany system bezpieczeństw a, mechanizmy 
autom atycznego odśw ieżania i rozsyłania raportów oraz możliwość publikowania 
dokum entów na serwerach WW W .
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Użytkownicy w ykorzystując pojęcia biznesowe, w sposób intuicyjny m ogą 
generować zaaw ansow ane zapytania bez pomocy działu informatyki i konieczności 
znajomości struktur baz danych.

W EBINTELLIGENCE, internetowa wersja BUSINESSOBJECTS, jest rozw iązaniem  
umożliwiającym wyjście poza granice przedsiębiorstwa w kierunku dostawców, 
partnerów i klientów. Produkt ten um ożliw ia generowanie zapytań do baz danych, 
tworzenie raportów , analizę w ielowym iarow ą oraz dystrybucję informacji w środowisku 
int*net. U żytkownicy biznesowi m ogą sam odzielnie za pom ocą standardowej 
przeglądarki internetowej raportować i analizow ać dane z zastosowaniem  biznesowej 
reprezentacji danych. Na bazie W EBINTELLIGENCE można budować wewnętrzne 
systemy inform acyjne (intranet) oraz udostępniać inform acje na zewnątrz (ekstranet). 
W EBINTELLIGENCE może pracować na pojedynczym  serwerze jak  również może być 
rozproszony pom iędzy w ielom a serwerami NT lub UNIX.

Dzięki zgodności interfejsu użytkownika ze standardem  MS Office, licznym 
kreatorom i pom ocy kontekstowej, BUSINESSOBJECTS jest produktem  bardzo prostym 
we w drożeniu i obsłudze.

N arzędzia dla p ro jek tan tó w  -  R ational S oftw are

Rational Software Corporation je s t czołowym  dostaw cą infrastruktury 
inform atycznej, która zapewnia sukces klientom rozwijającym i wdrażającym  
oprogramowanie. Klienci firmy Rational Software budują i rozw ijają korporacyjne 
systemy inform acyjne, oprogram ow anie w spierające oraz aplikacje Internetowe i e- 
commerce. Rozwiązania oferowane przez Rational Software istotnie zw iększają 
efektywność i produktywność zespołów  tworzących oprogram owanie, pozwalając im na 
skrócenie czasu tworzenia i podniesienie jakości.

Produkty te w spierają projekty inform atyczne realizow ane w oparciu o większość 
języków program owania, Internet /  Intranet, bazy danych, system y ERP i architekturę 
wielowarstwową. Przeznaczone są na platformy W indows i UNIX.

C a m lin e -  o p ro g ram o w an ie  dla p rzem ysłu

Produkty oferowane przez fińską firm ę Cam line przeznaczone są dla przedsiębiorstw  
produkcyjnych, w ykorzystujących m aszyny sterowane num erycznie. Oprogram owanie 
Camline um ożliw ia kom pleksow ą obsługę cyklu produkcyjnego. O ferowane rozwiązania 
um ożliwiają, począwszy od transmisji danych na m aszyny CNC (ang. Com puter Numeric 
Conlrol), przez m onitorow anie bieżącej eksploatacji, w spom aganie zarządzania serwisem, 
aż po zaaw ansow ane system y FMS (ang. Flexible M onufacture System). Zastosowanie 
produktów Cam line to podniesienie wydajności i jakości, uelastycznienie produkcji a 
także co szczególnie istotne obniżenie kosztów produkcji przez lepsze wykorzystanie 
istniejącego parku maszynowego.
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P rogress S o ftw are C orp oration

Przedm iotem  działalności założonej w  1981 roku P ro g ress  S o ftw are  C orporation  
(N asdaq :P R G S ) je st oferowanie produktów i usług, dzięki którym  partnerzy i klienci 
firmy m ogą tworzyć oraz korzystać z najwyższej klasy aplikacji e-biznesowych. Firma 
jest dostaw cą rozwiązań inform atycznych i oprogram ow ania w ykorzystywanych do 
budowy, w drażania i zarządzania aplikacjami e-biznesowym i w skali pojedynczych 
przedsiębiorstw  oraz dużych korporacji. Firm a oferuje narzędzia programistyczne, 
serwery aplikacji, serw er kom unikatów internetowych oraz relacyjną bazę danych, dającą 
firmie Progress pozycję lidera na rynku w budow anych baz danych. Pozycja ta jest 
potw ierdzona przez niezależne firmy badawcze takie jak  Data Group, Aberdeen Group, 
które obok pozycji niekwestionowanego lidera na rynku wbudowanych baz danych, 
wskazują, że platform a e-biznesow a Progress OpenEdge ma najniższe koszty eksploatacji 
spośród podobnych rozwiązań oferowanych przez inne firmy.

Progress Software współpracuje z ponad 2000 tysiącami partnerów  ISV (Independent 
Software Vendor) dostarczając wspólnie z nimi na rynek ponad 5000 aplikacji, o łącznej, 
rocznej wartości sprzedaży przekraczającej 5 mld. USD. Produkty firmy Progress 
Software są w ykorzystyw ane przez ponad 40.000 firm i organizacji zlokalizowanych w 
100 krajach, w tym przez ponad 70%  firm znajdujących się na liście Fortune 100. 
Aplikacje oparte na technologii firm y Progress Software są używane przez 2 miliony osób 
na całym  świecie. W ynik ten zapewnia firm ie Progress pod tym względem  drugie miejsce 
na świecie.

W ramach rozwoju strategii biznesowej oraz procesu dostosowyw ania oferty do 
aktualnych potrzeb klientów  i zm ieniających się uwarunkow ań rynkowych, Progress 
Software Corporation utworzyła grupę 3 firm, których jest głównym podmiotem. Należą 
do niej: Progress Com pany, Sonic Software Corporation oraz Nusphere Corporation. 
Sonic Softw are jest dostaw cą technologii oraz usług w ykorzystyw anych w projektach 
typu EBM (E-Business messaging). Nusphere Corporation je st dostaw cą oprogramowania 
z otwartym  kodem  źródłowym oraz św iadczy usługi zw iązane z aplikacjami opartymi na 
M ySQL oraz w spom agające procesy tworzenia rozwiązań bazodanow ych pracujących w 
środow isku internetowym.

W Polsce do grona partnerów  firm y należy 40 firm dostarczających na rynek 
kilkadziesiąt aplikacji. A plikacje te przyczyniają się do podw yższenia standardów i 
jakości pracy w takich instytucjach jak: Bank Gospodarki Żywnościowej BGŻ, Bank 
G ospodarstw a K rajow ego BGK, Energetyka Krakowska, Energetyka Poznańska, 
M insterstwo Edukacji Narodowej, Polfa, Pioneer Financial Services. PKS Multispedytor, 
Polska Grupa Farm aceutyczna, Zakład Energetyczny Łódź oraz Płock, kilkaset banków 
spółdzielczych oraz w iele innych.

Progress Software współpracuje z w iodącym i na rynku dostaw cam i sprzętu 
i oprogram owania, z którymi w ramach strategicznej współpracy, projektuje nowe 
produkty oraz rozw iązania System s, Com m erce One, Com paq, Heweltt-Packard, Fujitsu 
Siem ens, IBM, IONA Technologies, M icrosoft, RSA Security ,QAD, SCO, Sun 
M icrosystem s i wiele innych.
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B usiness In te lligen ce  i rap ortow an ie  -  narzęd zia  oferow an e przez P rogress Softw are

Osoby uczestniczące w procesie inform atyzacji przedsiębiorstw  na przestrzeni kilku 
ostatnich lat, mogły zauważyć, że istotnym jego  składnikiem stała się możliwość 
gromadzenia, przetw arzania i udostępniania informacji. Szereg przedsiębiorstw  dysponuje 
olbrzym imi bazam i danych, niestety pracownicy nadal nie zawsze potrafią dokonywać 
ich analizy w sposób zadowalający - tak, by uzyskać dostęp do zawartej w nich wiedzy. 
Firmy potrzebują dokładnych danych o produkcji, sprzedaży, finansach, personelu i 
klientach. Skuteczna kontrola kosztów, pełna inform acja o rentowności produktów, 
bardziej rzetelne planowanie budżetów -  wiedza o tym staje się koniecznością.

Firmy, które potrafią szybko uzyskać i przetworzyć potrzebne dane mogą 
funkcjonować efektywniej niż te, które nie radzą sobie odpowiednio z analizą 
grom adzonych danych. Prawidłowo funkcjonujące systemy inform atyczne w spom agają 
bieżącą działalność firm y oraz w spierają średnio- i długofalowe procesy decyzyjne, 
znacząco przyczyniając się do efektywniejszego i lepszego zarządzania.

Progress Software oferuje swoim użytkownikom kilka rozwiązań służących do 
generowania raportów i analizy danych. By zdecydować, które z nich jest odpowiednie, 
należy określić cele jak ie  m ają być zrealizowane, zdefiniow ać grupę potencjalnych 
użytkowników, rozważyć m ożliwości wdrożenia tego rozw iązania i związane z tym 
koszty.

Analiza danych Raporty operacyjne

Propozycje Progress Software w zakresie tworzenia raportów i analizy danych są 
odpow iedzią na różne oczekiwania i potrzeby klientów:

• Progress 4GL -  język program owania z poleceniam i, które są przeznaczone do 
tworzenia prostych raportów. To rozwiązanie nie generuje dodatkowych 
kosztów  związanych z produktam i, ale od użytkowników wym agana jest 
znajom ość program owania, a proces tworzenia jest dosyć skom plikowany i 
czasochłonny.
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• Query/Progress Results© -  proste w obsłudze narzędzie, które pozwala na 
definiowanie zapytań do bazy, oferuje wiele sposobów prezentacji wyników 
(browser, formatka, raport) jak  również możliwość generowania etykiet 
adresowych, korespondencji seryjnej i eksportu danych. Zaletą tego rozwiązania 
jest łatwość obsługi, ale od użytkownika w ym agana je s t znajom ość struktury 
bazy danych. Narzędzie nie nadaje się do definiowania skomplikowanych 
raportów , zadawania złożonych kwerend i w spółpracy z dużym i bazam i danych.

• Progress®  Report B uilder- proste narzędzie raportujące, pozw ala uzyskiwać 
i przedstawiać inform acje w jasnej i czytelnej formie. W zbogacenie otrzymanych 
wyników o graficzną prezentację znacznie ułatwia ich zrozum ienie. Od 
użytkowników wymaga się większych umiejętności niż w przypadku Results.

• Actuate - jest graficznym , skalowalnym , interaktywnym  i obiektowym 
środowiskiem  narzędziowym  służących do tworzenia, kompilacji, testowania i 
zarządzania raportami. Użytkownicy systemu Actuate m ogą tworzyć różne typy 
zestawień dowolnej wielkości, łączyć się z różnymi źródłami danych, zapisywać 
je  i prezentow ać w różnych form atach, oraz wzbogacać dowolnymi 
obliczeniami. Dzięki naturalnem u interfejsowi przeglądania i wyszukiwania, 
użytkownik może z łatw ością ogarnąć nawet najbardziej złożone zagadnienia. 
Poziom  wymaganej wiedzy zależy od poziom u w ykorzystyw ania narzędzi. 
Proste raporty można tworzyć za pom ocą dostępnych kreatorów  raportów, 
bardzie złożone raporty mogą w ym agać użycia bardziej zaawansowanych 
funkcji, w tym program ow ania w języku Actuate Basic Language.

• CorVu -  narzędzie do analizy i graficznej prezentacji danych. Produkt z 
kategorii Business Intelligence.

Podstawowe możliwości oferowane przez oprogram owanie CorVu to:

• możliwość zadawania pytań przez użytkownika,

• opracowywanie indywidualnych raportów,

• system inform owania kierownictwa.

• analiza wariantowa i prognozowanie

Dzięki tym funkcjom oprogram ow anie CorVu może wspierać procesy planowania 
i podejm owania decyzji przez wiele grup użytkowników —  od inform atyków po kadrę 
kierow niczą średniego i wyższego szczebla.

Do najważniejszych elem entów  rozwiązania CorVu należą:

•  Graphical Analysis moduł ułatwiający tworzenie i dostosowyw anie zapytań
form ułowanych „ad hoc” , graficzne przedstaw ianie wyników oraz 
porównywanie danych i wykonywanie w ielowym iarowych analiz. Wyniki 
można dowolnie form atować, tak aby ułatwić ich przekazyw anie.

• Executive A lerts  pozwala na porównywanie kluczowych wskaźników
wydajności firmy z założonym i wartościam i i w yśw ietlanie ich w postaci 
graficznej. Użytkownik uzyskuje jasny obraz kondycji firmy i może przeglądać 
dane stanowiące podstawę do obliczeń wskaźników.
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• Report W riter um ożliwia takie formatowanie wyników zapytań i analiz, aby 
mogły być dostarczane w postaci drukowanych lub elektronicznych sprawozdań. 
W  spraw ozdaniach tych można zam ieszczać dane i grafikę, grupować informacje 
na wielu poziom ach, obliczać sumy podgrup oraz dołączać obiekty 
multimedialne.

• Forecasting -  um ożliwia tworzenie graficznej prognozy rozwoju działalności 
firmy z wykorzystaniem  danych archiwalnych przechowywanych w bazie 
danych. Proces prognozow ania może być tworzony z zastosowaniem  jednej z 
sześciu standardow ych metod prognozowanie.

• Balanced Scorecard  - (Strategiczna Karta W yników) to nowe podejście do 
zagadnienia strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem opracowane na 
początku lat dziewięćdziesiątych przez Roberta Kapłana i Davida Nortona.

• CorVu Server —  przeznaczony do obsługi do obsługi funkcji CorVu 
wym agających intensywnego przetwarzania. Pozwala na utworzenie 
interaktywnego środowiska W W W , w którym użytkownik uzyskuje dostęp do 
w ym aganych inform acji za pom ocą przeglądarki.

Użytkownikom zainteresowanym  zakupieniem  kom pleksowego pakietu, 
zawierającego -  poza oprogram owaniem  również konsultacje i szkolenia -  Progress 
Software oferuje rozwiązania OpenEdge™  Business Solutions.

W  kategorii Business Intelligence w ofercie Progress Software znajdują się 2 
propozycje: OpenEdge™  BI M entoring W orkshop oraz OpenEdge™  BI Rapid Insight

Rozwiązanie OpenEdge™  BI M entoring W orkshop zawiera 10 licencji CorVu™  dla 
użytkowników, 1 licencję CorVu dla adm inistratora, szkolenie -  wprowadzenie do 
CorVu, szkolenie - CorVu Report W riter, Szkolenie - CorVu Adm inistrator oraz dwa 
warsztaty szkoleniowe M entoring W orkshop.

Istotna korzyścią w ynikającą z zakupu kom pleksowego rozwiązania -  narzędzi, 
szkoleń i konsultacji w jednym  pakiecie -  jest możliwość wcześniejszego zaplanowanie 
budżetu przeznaczonego na zakup i wdrożenie rozwiązania informatycznego.

W arte podkreślenia je s t również, że oferowane w pakiecie szkolenia i konsultacje, 
prowadzone w firm ie klienta pozw alają na indywidualne podejście do projektu i 
efektywne w drożenie w ybranego przez użytkownika rozwiązania. Konsultanci towarzyszą 
klientowi podczas całego procesu, wcześniej przygotowując się do niego i wspólnie 
określając potrzeby użytkowników w zakresie raportowania i analizy danych.
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P rokom  S oftw are  S.A. jest największym  dostaw cą kom pleksowych rozwiązań 
inform atycznych w Polsce dla dużych i średnich przedsiębiorstw  oraz instytucji 
publicznych. Prokom Software stanowi jednostkę dom inującą Grupy Kapitałowej 
Prokom. W jej skład w chodzą m.in. Koma, Com bidata Poland, M ultitradc, Postdata, 
Optix Polska, Spin oraz spółki internetowe zarządzane przez Prokom Internet SA.

Przychody skonsolidow ane spółki wyniosły w 2001 r. 1034,5 min złotych, a zysk 
netto 35,8 min złotych. Prokom św iadczy usługi dla sektora przem ysłow ego, usługowego, 
finansowego i publicznego. Do największych klientów firmy należą Telekomunikacja 
Polska S.A., PZU S.A., TU iR W arta S.A. i KGHM Polska M iedź S.A.. Prokom Software 
S.A. to także lider w zakresie obsługi biur maklerskich. Obecnie 30%  zleceń na rynku 
akcji i 50% na rynku obligacji jest przeprowadzanych z wykorzystaniem  oprogramowania 
firmy Prokom Software SA. W iększość dom ów m aklerskich na polskim rynku korzysta z 
oprogram owania PROM AK dostarczanego przez Prokom.

Firm a Prokom Software SA oprócz swoich osiągnięć rynkowych m oże się poszczycić 
także prowadzoną na szeroką skalę działalnością sponsoringow ą i charytatywną. Firma 
znana jest ze swojej działalności na rzecz w spierania sportu i krzewienia kultury 
fizycznej. Od wielu lat spółka wspiera drużynę piłkarską Arka G dynia oraz gdyński 
zespół rugby. Prokom Software SA również jest sponsorem  licznych im prez sportowych. 
W ciągu kilku ostatnich lal wspomaga! między innymi drużynę żużlow ą GKS 
„W ybrzeże” , zespól lenisistek Prokom -Team -PZT oraz Sopocki Klub Tenisowy.

Ryszard Krauze prezes Prokom Software SA jest pom ysłodaw cą i twórcą 
M iędzynarodowego Turnieju Tenisowego Idea Prokom  Open. W 2002 roku odbędzie się 
11 edycja turnieju, który już  po raz drugi będzie turniejem m ieszanym. Prokom wspiera 
również pierw szoligow ą drużynę koszykówki z Sopotu - Prokom Trefl. W e współpracy z 
Prokom Trefl Sopot spółka organizuje akcję dla dzieci i młodzieży „Ferie pod koszem ”.

Prokom Software aktywnie wspiera tych, którzy najbardziej potrzebują opieki i 
pomocy. Od kilku lat spółka wspomaga leczenie dzieci upośledzonych sponsorując 
ośrodek jeździecki w Gdyni -  Kolibkach. W łączając się do program u Interkl@ sa, Prokom 
Software przekazał oprogram owanie edukacyjne dla 533 pracowni kom puterowych w 
szkołach gminnych. Prokom Software jest również sponsorem Ogólnopolskiej Olimpiady 
Informatycznej.
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P o ls k ie  T o w a r z y s tw o  In fo r m a ty c z n e  zostało założone w maju, 1981 r. Jest najstarszym 
w Polsce profesjonalnym  stowarzyszeniem zrzeszającym  informatyków.
Celem jest popieranie działalności naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach 
inform atyki, ułatw ianie wymiany informacji w środowisku zawodowym , podnoszenie 
poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków, a także popularyzacja 
w społeczeństwie zagadnień informatyki oraz je j zastosowań.
W ram ach prowadzonej działalności statutowej Towarzystwo organizuje liczne imprezy 
o zasięgu ogólnokrajowym , prowadzi działalność opiniotwórczą i szkoleniową. 
Towarzystwo jest postrzegane jako główny reprezentant środowiska infonnatycznego w kraju. 
Jest reprezentowane w różnych, znaczących, opiniotwórczych i decyzyjnych gremiach.
Więcej informacji o Polskim Towarzystwie Informatycznym m ożna znaleźć pod adresem: 
http://www.pti.org.pl

Koło G d ań sk ie  jest jednym  z najstarszych kół PTI. Członkami Koła są  wybitne 
autorytety środowisk naukowych, jak  rów nież pracownicy sektora państwowego, 
bankowego i prywatnego. Daje to nam  szeroką perspektyw ę na działania inform atyczne 
realizujące się w naszym regionie.
Celem Koła Gdańskiego jest realizacja zadań statutowych Tow arzystwa i prom ocja 
regionu Pom orza Gdańskiego w rozwoju działalności informatycznej. Kolo organizuje 
regularne spotkania, odczyty, imprezy o zasięgu lokalnym i krajowym. W łączam y się też 
czynnie w inicjatywę Europejskiego Kom puterowego Prawa Jazdy.
Członkostwo daje szerokie m ożliwości uczestnictwa w imprezach organizowanych przez 
Koło, podnoszenia własnych kwalifikacji, wyrabianie kontaktów osobistych, poznawania 
ciekawych osób, zagadnień naukowych i praktycznych zastosowań w dziedzinie 
informatyki
Więcej informacji o Kole Gdańskim PTI można znaleźć pod adresem: 
http://www.pti.gda.pl
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