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SŁOWO WSTĘPNE

Serdecznie witam Panie i Panów na dorocznej konferencji Informatyka w Rachunko
wości. Tegoroczna INFRA’97 jest ju ż XXII konferencją ogólnopolską księgowych i in
formatyków, którzy interesują się system am i rachunkow ości wspomaganymi tech
nologią informatyczną.
Zgodnie z zapowiedzią, na konferencji IN FRA ’97 podejmujemy problem wyszczegól
nienia ustawowych wymagań wobec system ów inform atycznych wspomagających
prowadzenie ksiąg rachunkowych, jakie są głównym składnikiem systemu rachun
kowości w podm iocie prow adzącym działalność gospodarczą. Jest to pierwsze nasze
podejście do specyfikacji tych w ymagań. Przedstawione materiały w większości ba
zują na wynikach pracy Zespołu Roboczego, który powstał dwa lata temu, na podsta
wie porozum ienia pom iędzy prezesami Stowarzyszenia K sięgowych w Polsce a Pol
skiego Tow arzystw a Inform atycznego.
Pragnę zauważyć, że naszą konferencję firm ują ogniw a tych stowarzyszeń. Od ze
szłego roku pragniem y spotykać się razem dw a razy do roku, żeby doprowadzić za
m ierzenie przygotow ania norm y zawodowej w zakresie wymagań funkcjonalnych
i eksploatacyjnych, do użytecznego produktu. Zgodnie z sugestiami Państwa, pierw
szym produktem m ają być wym agania prawne wobec systemów informatycznych ra
chunkowości (czy systemów informatycznych wspomagających prowadzenie rachun
kowości). Przedstawiam y więc dziś kolejno: metodę określania ustawowych wym a
gań, próbę specyfikacji ustawowych wym agań wobec ksiąg rachunkowych na kom 
puterze, problem udowodnienia zapisów księgowych i problem legalności prowadze
nia ksiąg rachunkowych. Są to referaty podstawowe. Uzupełniającą rolę mają spełnić
wymagania wobec informacji z rachunkowości, model ksiąg rachunkowych w środo
wisku inform atycznym oraz ocena jakości systemu inform acyjnego. Ten ostatni refe
rat orientuje nas ju ż w przyszłość. W idzicie Państwo, że autorami referatów są znani
już na konferencjach fiShFRA. Tradycyjnie już na konferencji przewidujemy kilka pre
zentacji systemów inform atycznych wspomagających prowadzenie rachunkowości.
Serdecznie życzę każdemu Uczestnikowi Konferencji pożytku merytorycznego
i miłego odpoczynku w pięknym Kołobrzegu.

Ignacy Dziedziczak
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Ig n a c y D z ie d z ic z a k

Sposób podejścia w określaniu ustawowych wymagań
wobec systemów informatycznych
wspomagających rachunkowość
Problem określenia wymagań wobec system ów inform atycznych wspomagających
system rachunkowości
Podjęty temat wiąże się z przygotowywaniem wymagań wobec systemów informatycz
nych rachunkow ości przez wspólny Zespól Roboczy Stow arzyszenia Księgowych
w Polsce i Polskiego Tow arzystw a Inform atycznego1. Zam ierzone jest opracowanie
normy zawodowej
w zakresie wymagań funkcjonalnych i eksploatacyjnych wobec systemów inform a
tycznych rachunkow ości, a w łaściw ie - wobec takich system ów inform atycznych,
które wspom agają wykonywanie praktycznych funkcji rachunkowości. W związku
z tym powstaje szereg pytań co do przedmiotu i zakresu oraz głębokości (szczegóło
wości) norm owania, a także jego obligatoryjności i sposobu normowania. Dostrzega
my różne drogi postępowania w rozwiązywaniu tego problemu. Przyjmujemy koncep
cję dobrowolności stosowania ewentualnie wypracowanej normy. Racjonalnym wy
daje się sprowadzenie norm ow ania do prowadzenia ksiąg rachunkowych i zawężenie
zakresu do prawnej w iarygodności tych ksiąg.

Drogi poszukiwania rozwiązania problem u
W poszukiwaniu kryteriów oceny systemu inform atycznego wspomagającego sys
tem rachunkowości dostrzegam y przynajmniej trzy drogi postępowania, a mianow i
cie: dowodzenie jakości, dowodzenie w iarygodności i dowodzenie spełnienia wyma
gań prawnych. W dowodzeniu jakości m ożna byłoby wykorzystać procedury normy
ISO 9000 i pochodnych. W ym aga to jednak uprzedniego opracowania odpowiednich
specyfikacji i norm dla system ów inform atycznych tego rodzaju. N ie m a takich tym 

1 Porozumienie zawarte w dniu 27 marca 1995 roku pomiędzy Polskim Towarzystwem Infor
matycznym i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, które zakładało osiągnięcie tego celu do
końca 1995 roku. Problem okazał się na tyle złożony, że prace trwają nadal. Pierwsze sygnały
o wynikach prac przedstawiono we wrześniu 1996 roku na konferencji INFRA organizowanej
corocznie w Kołobrzegu, tym razem pod hasłem „Normowanie systemów rachunkowości wspo
maganej komputerem”.

czasem . Dowodzenie jakości tego rodzaju system ów pozostaje kwestią do rozw iąza
nia w przyszłości. Interesujące m ogą być natom iast dw ie pozostałe drogi postępowa
nia, z których trzecia wydaje się być szczególnym przypadkiem drugiej. Dowodzenie
wiarygodności mieści w sobie określenie zgodności systemu inform atycznego w spo
magającego system rachunkowości, przede wszystkim z ustawą o rachunkowości.

Pojęcie wiarygodności systemów inform atycznych wspomagających system ra
chunkowości
W iarygodność jest wyrazem zaufania do działania systemu, że dostarczy oczekiw a
nych usług. Uznanie wiarygodności systemu inform atycznego wspomagającego sys
tem rachunkowości łączym y z osiągnięciem przez ten system cech jako dopełniają
cych się atrybutów wiarygodności. Jeżeli system ten posiada takie cechy, to możemy
go uznać za system wiarygodny2. Cechy takie przyjmujemy za kryteria oceny wiary
godności. Dowodzenie wiarygodności mieści w sobie określenie zgodności omawia
nego rodzaju systemu z ustalonymi kryteriam i. W śród możliwych kryteriów oceny
wiarygodności, można wymienić kryteria jakościow e i prawne, inform atyczne i księ
gowe. Interesuje nas najpierw przede w szystkim zgodność rozważanego tu systemu
z ustaw ą o rachunkow ości. Do oceny w iarygodności przyjm ujem y zatem kryteria
prawne, które dzielimy na informatyczne i księgowe. W ęzłowym natomiast proble
mem rachunkowości w praktyce jest prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Pojęcie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest zdefiniowane przepisami ustawy o rachunko
wości3 oraz uszczegółowione, w odniesieniu do usługowego prowadzenia ksiąg ra
chunkowych, Rozporządzeniem M inistra Finansów4. Obejmuje ono w szczególno
ści:
1) kwalifikowanie (dekretowanie) dowodów do ujęcia w księgach rachunkowych;
2) zapis i przechowywanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych3;

2 EDCC-2 COMPANION WORKSHOP ON DEPENDABLE COMPUTING, WORKSHOP
PROCEEDINGS, Gliwice, May 15,1996
3 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121, poz. 591)
4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 roku w sprawie kwalifikacji i innych
wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg (Dz.U. Nr 140, poz.
790) i nowelizujące je Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 roku (Dz.U.
Nr 71, poz. 356).
5 Zgodnie z rozdziałem 1 ,2 i 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku
(Dz.U. Nr 121, poz. 591).
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3) sporządzanie sprawozdań, deklaracji podatkowych i raportów6.
Merytoryczną podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody źródłowe i za
kładowy plan kont7 jednostki gospodarczej.

Inform atyczne wsparcie prow adzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe niemal powszechnie są prow adzone za pom ocą komputera. Róż
ne są jednak stopnie komputeryzacji pracy księgowej. M ały zakres tej komputeryza
cji właściwie nie zm ienia klasy systemu rachunkow ości, który pozostaje tradycyj
nym. Szerszy zakres natomiast pozwala wygenerować pojęcie systemu informatycz
nego rachunkowości. Rozwój technologii informatycznej z kolei wytwarza wspólne
dla różnych systemów środowisko informatyczne, w którym system rachunkowości
sprowadza się do pewnego zakresu funkcji zintegrowanych z innymi, jakie wykonu
je wspólna technologia informatyczna. Trudno wtedy m ówić o osobnym systemie in
formatycznym rachunkowości.
Zastosowanie komputera do prowadzenia ksiąg rachunkowych przyjmuje na ogół for
mę tzw. systemów FK. M ożem y bowiem mówić o system ie rachunkowości w środo
wisku inform atycznym, technologii informatycznej rachunkowości albo systemie in
formatycznym wspomagającym system rachunkowości. N ie zawsze bowiem nazy
wanie tego rodzaju systemu „system informatyczny rachunkowości” jest uprawnione,
gdyż współczesne technologie informatyczne mają charakter uniwersalny. Im nowsza
jest technologia inform atyczn, tym bardziej uniwersalny jest system informatyczny,
który trudno nazwać wtedy system em FK. W ypełnia on bowiem nie tylko funkcje ra
chunkowości. W spółcześnie możemy m ówić o system ie rachunkowości w środowi
sku informatycznym , technologii informatycznej rachunkowości, systemie informa
tycznym wspomagającym rachunkowość, co w sum ie um ownie nazywamy tu „sys
tem FK ” . System FK nie zastępuje systemu rachunkow ości, ale go wspiera i rozwija
technologicznie. System FK je st praktycznym narzędziem rachunkow ości, narzę
dziem które pozwala pokonywać tak barierę pracochłonności, jak przede wszystkim
barierę inform owania z rachunkowości. Dla potrzeb ułatwienia komunikacji, om a
wiane rodzaje sytemów, wobec popularności takiej nazwy, nazywamy systemami FK.
W naszych rozważaniach termin FK nie ma znaczenia w artościującego i znaczy wię
cej niż system informatyczny, działający w rachunkowości.

6 Wynika to pośrednio z art. 24 ust. 4 pkt. 2) cytowanej wyżej Ustawy o rachunkowości.
7 Wymagany art. 10 Ustawy o rachunkowości.
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A trybuty wiarygodności systemów inform atycznych we wspomaganiu rachunko
wości:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dyspozycyjność (availability) jako gotowość do funkcjonowania.
Niezawodność (reliability) w sensie ciągłości funkcjonowania.
Bezpieczność (safety), gdy chodzi o uniknięcie katastrofalnych skutków.
Ochrona (security) przez reglamentację dostępu i inne zabezpieczenia, co oznacza
bezpieczeństwo.
Naprawialność (m aintainability), to jest łatwość przywrócenia do stanu używania.
Skuteczność jako zdolność osiągnięcia celu (dostarczenia usługi w postaci infor
macji).
Sprawność poprzez wykonywanie funkcji dla osiągnięcia celu.
Zgodność z warunkam i w ykonyw ania funkcji, cechami jakościow ym i zapisów
księgowych.
Prawdziwość oznaczająca warunki udowodnienia zapisów w księgach rachunko
wych.
Legalność jest osiągana przez spełnienie warunków udowodnienia systemu FK.

Informatyczne atrybuty wiarygodności systemu F K
1. Dyspozycyjność systemu FK jest pierwszym i oczywistym warunkiem wartości te
go systemu dla użytkownika, który interesuje się tylko systemem praktycznie funk
cjonującym.
2. Niezawodność jest oznaką braku defektów przede wszystkim w oprogram owa
niu systemu FK. Poleganie na dostarczanych przez system usługach mieści w sobie
ryzyko trudnego do oszacowania błędu. Trudność ta m a swoje źródło w złożoności
współczesnego systemu informatycznego i praktycznie trudnych do wyeliminowania
błędów aplikacyjnych.

\

3 . Bezpieczność oznacza opcje programowe i organizacyjne ścieżki postępowania
w przypadku awarii, uszkodzeń i zdarzeń losowych. W iąże się z norm ą SQL AN
SI z 1989 roku i SQL ANSI II z 1992 roku. W normach tych są wymagania bezpie
czeństwa danych. Chodzi tu zwłaszcza o
• odporność system u, a zwłaszcza zasobów danych, na wszelakie awarie i zdarzenia
losowe,
• zdolność systemu do zachowania integralnej spójności logicznej danych,
• zabezpieczenie systemu przed nieumyślnym lub niepowołanym dostępem do da! nych.
. Ochrona zasobów danych księgowych odnosi się przede wszystkim do reglamen-
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tacji dostępu do nich i zabiegach program owych i organizacyjnych dla przeciw
działania nielegalnem u używ aniu, błędom i uszkodzeniom zapisów operacji go
spodarczych na nośnikach m aszynowych. N ależy zauważyć, że chroniona jest tyl
ko forma (postać) w yrażania program u, natom iast idee i zasady wyłączone są spod
ochrony.
5. Naprawialność jako zdolność do szybkiej lokalizacji i usunięcia uszkodzenia
jest cenna w łaśnie w systemach tak złożonych i w ym agających ciągłego funkcjono
wania jak systemy FK. O gólnie rzecz biorąc, system wspom agania informatycznego
musi gwarantować m ożliw ość odtw orzenia danych po dowolnej awarii wynikłej ze
zdarzeń losowych czy bezm yślności ludzi. Chodzi tu w szczególności o m echanizmy
tolerow ania (w dopuszczalnych granicach), usuwania i przew idyw ania uszkodzeń.
W rezultacie naprawialność jest postrzegana jako łatwość przeprowadzania czynno
ści naprawczych.
py C
Księgpwe.atrybuty^yiarygodności system u F K
'^ 'ó. Skuteczność. Technologicznym celem systemu rachunkowości jest dostarczanie
usługi w postaci inform acji sprawozdawczej o cechach określonych przez M iędzy
narodowe Standardy Rachunkowości (Ramowa Koncepcja M SR). Jest tu miejsce
na określenie wymagań informacyjnych dla firm y, która poszukuje odpowiedniego sys
temu FK. W ym ienia się tu następujące cechy jakościow e: zrozum iałość, trafność,
istotność, wiarygodność, dokładność, przewaga treści nad formą, neutralność, ostroż
ność, kompletność, porów nyw alność, aktualność, rów now ażenie korzyści i kosztów,
równoważenie cech jakościow ych oraz prawdziwy i uczciwy obraz lub uczciwa pre
zentacja. Przyjm ujemy je jako kryteria kontrolne dla cech danych księgowych, ujm o
wanych w księgach rachunkow ych. W łaśnie od atrybutu skuteczności zaczyna się
specyfikacja właściwości systemu rachunkowości, które mają być wspomagane tech
nologią inform atyczną.
Specyfikację tę rozum iem y jako oczekiw ania wobec systemu inform atycznego dla
wspomagania systemu rachunkowości.
/ f h Sprawność. W zakresie technologii informatycznej rachunkowości odnosi się główSi-mie do fu n k c ji rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Chodzi tu szczegól
nie o wykonywanie następujących fu n k c ji:
rejestracja operacji gospodarczych
księgowanie operacji gospodarczych
weryfikacja zapisów operacji gospodarczych
pozyskiwanie informacji.
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a. Rejestracja operacji gospodarczych przyjmuje form ę dziennika. D ziennik słu
ży do zapisyw ania w porządku chronologicznym , dzień po d n iu , danych o opera
cjach gospodarczych. Zapisy w dzienniku podlegają szeregu ustawowym wym a
ganiom.
b. Księgowanie następuje w formie struktur księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
Konta księgi głów nej służą do ujęcia zapisów w porządku system atycznym , na
kontach przew idzianych w zakładow ym planie kont.
c. W eryfikacja danych m a formę procedur kontrolnych. Przy prow adzeniu ksiąg
rachunkowych przy użyciu komputera należy stosować właściwe procedury i środ
ki chroniące p rzed zniszczeniem lub m odyfikacja zapisu.
d. Pozyskiwanie informacji ma formę procedur wydawniczych, w szczególności
przyjm uje obligatoryjną form ę zestawień obrotów i sald kont księgi głównej i kont
ksiąg pomocniczych. Wydruki kom puterowe podlegają szczególnym wymaganiom
form alnym .
Zgodność - podstawowym i warunkami wykonywania ww. funkcji są istotne cey jakościowe zapisów operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, szcze
gólnie:
•
•
•
•
•
•
•

Udowodnienie zapisów operacji gospodarczych.
Ciągłość (stałość) zasad rachunkowości.
Chronologia zapisów operacji gospodarczych.
Kompletność zapisów w księgach rachunkowych.
Systematyka zapisów w księdze głównej.
Sprawdzalność danych księgowych.
Trwałość zapisów.

a. Udowodnienie
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające do
konanie operacji gospodarczej. W komputerowo prowadzonych księgach rachunko
wych muszą istnieć oznaczenia wiążące zapisy księgowe z dokumentacją źródłową,
która musi mieć „trwale czytelną postać".
b. Ciągłość (stałość) zasad
Przyjęte zasady rachunkow ości należy stosow ać w sposób ciągły, dokonując w ko
lejnych latach obrotow ych jednakow ego grupow ania operacji gospodarczych na
kontach, w yceny aktyw ów , w tym także dokonyw ania odpisów am ortyzacyjnych
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(um orzeniow ych), pasyw ów , ustalania wyniku fina n so w ego i sporządzania spra
wozdań finansow ych; wykazane w bilansie zamknięcia stany aktywów i pasyw ów na
leży ująć w tej sam ej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku obrotowego.
c. C hronologia
Księgi rachunkow e pow inny b yć prow adzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie
i bieżąco.
Księgi rachunkow e uznaje się za prow adzone bieżąco, jeżeli: 1) pochodzące z nich
informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawoz
dań finanso w ych i innych, deklaracji podatkow ych oraz dokonanie rozliczeń fin a n 
sowych, 2) zestaw ienia obrotów i sald kont księgi głów nej są sporządzane nie p ó ź
niej niż do 15 dnia następnego m iesiąca, a za ostatni m iesiąc roku obrotow ego - nie
później niż do 85 dnia p o dniu bilansow ym , 3) zapisy w księgach rachunkow ych do
tyczące operacji gotówką, czekam i i wekslami obcym i oraz obrotu detalicznego i ga
stronomii dokonywane są w tym samym dniu, w którym zostały dokonane. Nie ma je d 
nak w yraźnej daty według której m a b yć chronologia egzekwowana.
d. K om pletność
W księgach rachunkow ych i wyniku fin a n so w ym jed n o stki należy u ją ć w szystkie
osiągnięte, przypadające na je j rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z ty
mi przychodam i dotyczące danego roku obrotow ego, niezależnie od term inu ich za
płaty. D o ksiąg rachunkow ych m iesiąca należy w prow adzić, w postaci zapisu, każd njjpęracię gospodarczą.
e. System atyka
D okonując w yboru rozw iązań dopuszczonych ustawą i dostosow ując je do potrzeb
jednostki należy zapew nić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich operac ji go
spodarczych istotnych do oceny sytuacji m ajątkow ej i finansow ej, wyniku fin a n so 
wego oraz rentowności jedn o stki p rzy zachow aniu zasady ostrożnej wyceny. Konta
księgi głów nej służą do ujęcia zapisów w p orządku system atycznym , na kontach
przew idzianych w zakładow ym płanie kont. N a konta księgi głów nej wprowadza się
pod datą otwarcia ksiąg rachunkowych salda początkow e aktywów i pasyw ów , a na
stępnie dokonuje za kolejne m iesiące zapisów, zarejestrowanych uprzednio lub rów 
nocześnie w dzienniku. Konta ksiąg pom ocniczych, służące uszczegółowieniu i uzu
pełnieniu zapisów kont księgi głównej, prow adzi się w porządku systematycznym . Z a
pisy uporządkow ane są chronologicznie i system atycznie według kryteriów klasyfi
kacyjnych um ożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę spraw ozdań f i 
nansowych i innych, deklaracji podatkow ych oraz dokonanie rozliczeń finansow ych.
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f. Spraw dzalność
K sięgi rachunkow e pow inny b yć prow adzone rzetelnie, bezbłędnie, spraw dzalnie
i bieżąco...
K sięgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, ież.eli um ożliwiają stw ierdzenie po-,
praw nośći dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz, działania stosowanych
procedur obliczeniow ych, a w szczególności: 1) udokum entow anie zapisów pozw a
la na identyfikację dow odów i sposobu ich zapisania w księgach rachunkow ych na
w szystkich etapach przetw arzania danych, 2) zapisy uporządkow ane są chronolo
gicznie i systematycznie według kryteriów klasyfikacyjnych um ożliwiających sporzą
dzenie obowiązujących jednostkę spraw ozdań fin a n sow ych i innych, deklaracji p o 
datkowych oraz dokonanie rozliczeń finansow ych, 3) zapew niona je st, w razie p ro 
wadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu kom putera za pom ocą odpowiednich w y
druków, kontrola kom pletności i aktualności danych określających param etry p rze 
tw arzania danych, 4) zapew niony je s t dostęp do zbiorów danych pozw alających,
bez względu na stosow aną technikę, na uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie
w ybrany okres ja sn y c h i zrozum iałych inform acji o treści za p isó w dokonanych
w księgach rachunkowych.
g. Trwałość.
W razie prow adzenia ksiąg rachunkow ych przy użyciu kom putera, zestaw ienia na
leży wydrukować na papierze albo przenieść na inny trwały nośnik danych. Zapisów
w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, ręcznie lub maszynowo, bez
pozostaw iania m iejsc pozw alających na późniejsze dopiski lub zm iany. K sięgi ra
chunkow e prow adzone p rzy użyciu kom putera mogą m ieć p o sta ć zapisów lub zbio
rów utrwalonych na nośnikach magnetycznych tylko w okresie poprzedzającym przei
niesienie zapisów na nośnik trw ały. Zapisy księgow e utrwalone na m agnetycznych
nośnikach danych pow inny być w ydrukow ane lub przeniesione na inny trwały no
śnik danych.
9/Praw dziw ość odnosi się do cech zapisu operacji gospodarczych w źródłowych doodach księgowych. Należy wymienić cechy. Odnieść każdą cechę do przepisu praw
nego. Cechy dokumentów źródłowych m ają znaczenie dla udowodnienia zapisów
w księgach rachunkowych. Chodzi tu nie tylko o cechy zapisu operacji gospodarczej,
ale warunki uznania zapisu za legalny, zgodny z przepisami oraz stanowiący dowód
w sporach. Atrybut „prawdziwość” odnosi się do udokum entowania zapisów w księ
gach rachunkowych, zapewniające przede wszystkim ich rzetelność. Każda operacja
gospodarcza powodująca zmianę aktywów i pasyw ów, przychodów i kosztów zwią
zanych z ich osiągnięciem oraz zmianę wyniku finansowego zgodnie z zasadą udo
kumentowania zapisów księgowych powinna być potwierdzona dowodem „stwier
dzającym dokonanie operacji gospodarczej” .

$ . L egalność sprowadza się do specyfikacji dokumentacji systemu rachunkowości
funkcjonującej w środowisku inform atycznym , specyfikacji dokumentacji opisującej
przyjęte przez jednostkę zasady prow adzenia ksiąg rachunkowych i specyfikacji do
kumentacji systemu inform atycznego działającego we wspomaganiu rachunkowości.
W rezultacie chodzi tu o zaw artość i postać dokum entacji rachunkowości w środowi
sku informatycznym.
Jednostka pow inna posiadać dokum entację opisującą przyjęte przez nią zasady ra
chunkowości. a w szczególności: 1) zakładowy plan kont, obejmujący wykaz kont
księgi głównej (ewidencji syntetycznej), przyjęte zasady księgowania na nich opera
cji gospodarczych oraz wyceny aktywów i pasyw ów , a także zasady prow adzenia
kont ksiąg pom ocniczych (ewidencji analitycznej) i ich powiązania z kontami księgi
głównej, 2) wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych, a w razie ich prowadzenia przy
użyciu komputera - wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe na nośnikach czy
telnych dla kom putera, 3) dokum entację system u przetwarzania danych przy użyciu
komputera i jej zm iany, obejm ującą poza opisem zbiorów, o których m owa w pkt 2,
co najmniej: a) w ykaz program ów w raz z pisem nym stw ierdzeniem dopuszczenia
przez jednostkę każdego nowego lub zm ienionego program u do stosowania, b) opis
przeznaczenia każdego program u, sposobu jego działania (reguły obliczeń, ewiden
cji, kontroli i wydruku danych) oraz wykorzystywania podczas przetwarzania danych,
c) zasady ochrony danych, d) sposoby zapew nienia właściwego stosow ania progra
mów, e) zasady ewidencji przebiegu przetwarzania danych.

Forma prezentacji W YM AGAŃ
a. Specyfikacja warunków prawnych, jakim i powinny odpowiadać systemy infor
matyczne, stosowane w rachunkowości.
b. W skazanie jakie są źródła przepisów praw nych, z których te warunki wynikają.
c. Objaśnienie każdego z warunków; kom entarz do warunków.
d. Definicja każdego z użytych terminów (pojęć fachowych).

Sposób przygotowania W YM AGAŃ
Specyfikacja warunków powinna mieć form ę zdań pytających, możliwie zwięzłych,
krótkich i jasnych. Alternatywnym może być stwierdzenie wymaganej właściwości
ustawowej.
Po wskazaniu przepisu prawnego, z jakiego określony warunek wynika, należy bliżej
objaśnić, zinterpretow ać warunek. N astępnie trzeba zdefiniować każde pojęcie fachówe, występujące tak w tekście warunku jak przepisie i objaśnieniu. D la ułatwie
nia pracy i ujednolicenia jej rezultatów niżej podaje się przykładowy, niepełny spis wa
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runków . Odnosi się to do każdego tematu. Spis tematów zam ieszczamy na końcu ni
niejszego opracowania.

Przykładowy spis w arunków
1. a. Czy zapew niono uzyskanie pięciu ksiąg rachunkow ych ?
b."Art. 13. 1. Księgi rachunkowe obejm ują: 1) dziennik, 2) konta księgi głównej
(ewidencji syntetycznej), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie z za
sadą podw ójnego zapisu, 3) konta ksiąg pom ocniczych (ewidencji analitycznej),
4) wykaz składników aktyw ów i pasyw ów (inw entarz), 5) zestaw ienie obrotów
i sa ld kont księgi głów nej oraz zestaw ienia sald kont ksiąg pom ocniczych."
c. M uszą istnieć technologiczne możliwości uzyskania takich ksiąg w formie tabu
logram ów. Naszym zdaniem , nie oznacza to jednocześnie wyodrębnienia odpo
wiednich dla każdej księgi, osobnych zbiorów danych. Zastrzeżenie to odnosi się
zwłaszcza do podejścia obiektowego i organizacji zbiorów w formie bazy danych,
gdzie - krańcowo ujmując - jeden zbiór fizyczny, pozwala na pozyskiwanie zesta
wień danych w form ie w ielu różnych zbiorów logicznych. N asza interpretacja
zmierza do akceptacji logicznej realizacji wymagań ustawowych w zakresie pro
wadzenia wszystkich ksiąg rachunkowych. Jeden zbiór (system zbiorów) fizyczny
służy generowaniu zestawień informacyjnych w układzie wszystkich ksiąg rachun
kowych.
d. Księga rachunkowa ...
Konto ...
Saldo ...
Podejście obiektowe ...
Baza danych ...
Zapis fizyczny ...
Zbiór logiczny ...
2. a. Czy je s t zapew niona chronologia zapisu w d zienniku ?
b. "Art. 1 4 .1 . D ziennik służy do zapisyw ania w porządku chronologicznym , dzień
po dniu, danych o operacjach gospodarczych."
c. Obowiązuje następstwo czasowe, choć nie sprecyzowano wg jakiej daty. Zasa
da „dzień po dniu” dotyczy operacji gotówką, czekami i wekslami obcymi oraz
obrotu detalicznego i gastronomii. Zapis pozostałych operacji spełni to wymaga
nie, jeśli zostanie ujęty w e właściwym miesiącu.
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d. Chronologia ...
Operacja gospodarcza .
3. a. Czy w d zienniku ujm ow ane są wyłącznie zapisy sprawdzone ?
b."Art. 1 4 .4 . Przy prow adzeniu ksiąg rachunkow ych przy użyciu kom putera na
leży zapewnić: 1) ujm ow anie w dzienniku w yłącznie zapisów spraw dzonych."
c. Zapisy w nim powinny być sprawdzone, co im plikuje potrzebę organizowania
w systemie FK przynajmniej dwu faz rejestracji operacji gospodarczych. Najpierw
- do celów kontrolnych, potem - księgowania. System FK musi mieć opcję um oż
liw iającą korygow anie zauważonych (przez system lub operatora) błędów.
d. Opcja ...
4. a. Czy zbiory ksią rachunkow ych nie są dostępne dla m odyfikacji ?
b ."Art. 1 4 .4 . Przy prow adzeniu ksiąg rachunkow ych przy użyciu kom putera na
leży za p e w n ić :... 2) niedostępność zbioru dla m odyfikacji poza wprowadzeniem
- w razie potrzeby - dow odów korekt księgow ych."
c. Przepis ten znajduje się w postanowieniach dotyczących dziennika, ale jego sfor
mułowanie wydaje się odnosić do wszystkich ksiąg rachunkowych. Niedostępność
zbioru dla nieupraw nionej (!) m odyfikacji osiąga sie na przykład przez ukrycie
(brak podglądu) zapisów w zbiorach ksiąg rachunkow ych, przed dostępem za po
mocą narzędzi typu "Norton Commander" lub bardziej wyrafinowanych.
d. M odyfikacja ...
Norton C om m ander ...
5. a. Czy je s t autom atyczjia kontrola ciągłości zapisów i przenoszenia obrotów ?
b ."Art. 14.4. Przy prow adzeniu ksiąg rachunkow ych przy użyciu kom putera na
leży zapew nić: ...3 ) autom atyczną kontrolę ciągłości zapisów i przenoszenia ob
rotów."

'

c. Ciągłą numerację pozycji zapisów operacji gospodarczych w dzienniku. Cią
głość numeracji jest zapew niona rów nież przy stosowaniu porządku kodowania
seryjnego, wieloczłonowego. N a przykład dopuszczalną jest numeracja wg m iesią
ca i kolejnego numeru w miesiącu. Kolejność numeracji i ciągłość narastających obrotów (sum zapisów W n i sum zapisów M a) dziennika powinna być autom atycz
nie, programowo kontrolowana przez system FK.

18
d. Kodowanie ...
Kontrola program owa ...
6. a. Czy zapewniono com iesięczny wydruk dziennika lub przeniesienie danych na
inny trwały nośnik danych ?
b. "Art. 1 4 .4 . Przy prow adzeniu ksiąg rachunkow ych przy użyciu kom putera na
leży z a p e w n ić :... 4) wydruk dziennika kolejno num erowanych stron nie rzadziej
niż na koniec każdego m iesiąca; za równoznaczne z w ydrukiem uznaje się prze
niesienie danych na inny trw ały nośnik danych przystosow any do w iarygodnego
przenoszenia danych z kom putera."
c. Obligatoryjny, comiesięczny wydruk dziennika powinien być numerowany i su
mowane obroty na każdej stronie tabulogramu. Zapisy w dzienniku nie m uszą być
zadekretowane. Daje to możliwość różnych inwencji technologicznych jak automa
tyczna dekretacja przez tablicę operacji gospodarczych, autom atyczna dekretacja
przez algorytmiczną analizę zapisu, czy też dekretacja wirtualna, potencjalna, w ra
zie potrzeby!
d. Nośnik danych ...
Trwały nośnik danych ...
Inny trwały nośnik danych ...
Dekretacja ...
Autom atyczna dekretacja ...
D ekretacja wirtualna ...
Technologia informatyczna ...
Algorytm ...
7. a. Czy przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu kom putera zastoso
wano właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem lub m odyfika
cją zapisu ?
b. "Art. 23... Przy prow adzeniu ksiąg rachunkow ych przy użyciu kom putera na
leży stosow ać właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem lub m o
dyfikacją zapisu."
"Art. 1 0 .1 . Jednostka pow inna posia d a ć dokum entację opisującą przyjęte przez
nią zasady rachunkow ości, a w szczególności: 3) dokum entację system u p rze
tw arzania danych przy użyciu kom putera i je j zm iany, obejm ującą poza opisem
zbiorów, o których m owa w p k t 2, co najm niej: ... d) sposoby zapewnienia w ła
ściwego stosow ania program ów ."
c. Problem jest tu jedynie postawiony i otw arty. W ym aganie nie jest sprecyzowa
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ne i potrzeba stawiania pytań bardziej szczegółowych. Ochrona zasobów danych
księgowych wymaga tak środków organizacyjnych (odpowiednich fachowców i ich
pozycji w strukturze organizacyjnej) jak programowych.
d. Środki chroniące zapis ...
Dokumentacja zasad rachunkowości ...
Dokumentacja systemu przetwarzania ...
8. a. Czy zapewniono kontrolę kom pletności i aktualności danych określających
param etry przetwarzania danych ?
b ."Art. 24.4.3) zapew niona je st, w razie prow adzenia ksiąg rachunkowych przy
użyciu kom putera za pom ocą odpow iednich w ydruków , kontrola kom pletności
i aktualności danych określających param etry przetw arzania danych."
c. W spółcześnie zróżnicowane są zbiory parametrów przetwarzania danych w sys
temie rachunkow ości wspom aganej inform atycznie. Spotykam y tu reguły kon
strukcyjne ZPK , indeksy symboli zbiorów rozpisanych z ZPK jak kontrahentów,
pracowników, rodzajów kosztów, pozycji kalkulacyjnych kosztów, centrów kosz
tów i dochodów. W form ie parametrów m ogą występować tzw. "automaty księgo
we", inne algorytmy i zbiory.
d. Parametry przetwarzania danych ...
9. a. Czy zapewniony je s t dostęp do zbiorów danych pozwalających na uzyskanie
w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres jasn ych i zrozumiałych infor
macji o treści zapisów dokonanych w księgach rachunkowych ?
b."Art. 24.4. 4) zapew niony je s t dostęp do zbiorów danych pozw alających, bez
względu na stosowaną technikę, na uzyskanie w dow olnym czasie i za dowolnie
wybrany okres jasn ych i zrozum iałych inform acji o treści zapisów dokonanych
w księgach rachunkowych."
c. Wątpliwości powstają co do realności wymagań wynikających z art. 24 ust. 4 pkt.
4 jeżeli chodzi o pojęcie "w dowolnym czasie" i pojęcie "jasnych i zrozumiałych
informacji". To rzecz względna. Co dla jednego jest zrozumiale, nie musi być zro
zumiale dla kogoś innego. N ależy tu jednak kierow ać się zdrowym rozsądkiem
i zwyczajami księgowymi.
d. „W dowolnym czasie” ...
•> .Jasnych i zrozumiałych informacji” ...
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10. a. Czy system inform atyczny umożliwia bieżące prowadzenie księg rachunko
wych?
b ."A rt.2 4 . ]. K sięgi rachunkowe pow inny b yć prow adzone ...bieżąco ...5 . Księ
gi rachunkowe uznaje się za prow adzone bieżąco, jeżeli: 1) pochodzące z nich in
fo rm a cje um ożliwiają sporządzenie w term inie obow iązujących jednostkę spra
wozdań finan so w ych i innych, deklaracji podatkow ych oraz dokonanie rozliczeń
finansow ych, 2) zestaw ienia obrotów i sald kont księgi głów nej są sporządzane
nie p ó źn iej niż do 15 dnia następnego m iesiąca, a za ostatni m iesiąc roku obro
towego - nie p ó źn iej niż do 85 dnia po dniu bilansowym , 3) zapisy w księgach ra
chunkowych dotyczące operacji gotówką, czekami i wekslam i obcym i oraz obro
tu detalicznego i gastronom ii dokonywane są w tym sam ym dniu, w którym zosta
ły dokonane."
c. W łaściw ie w ym ienione przepisy ustawy określają w ymagania chronologii, ale
często trudno je w praktyce urzeczywistnić. N ieodzow nym jest aby system FK
kontrolował kolejność numeracji zapisów i następstwo czasowe księgowań.
11. a. Czy zapewniono kontrolę bezbłędności zapisów ?
b ."Art. 24. 1. K sięgi rachunkow e pow inny b yć prow adzone ... bezbłędnie ... 3.
Księgi rachunkow e uznaje się za prow adzone bezbłędnie, je że li wprowadzono
do nich kom pletnie i popraw nie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania do
wody księgowe dotyczące operacji gospodarczych dokonanych w miesiącu, zapew
niono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obli
czeniowych."
c. Sprawdzanie poprawności wymaga rozwiniętych układów różnorakich porów
nań ze w zorcam i.
d. Bezbłędność zapisów ...
Poprawność zapisów ...
Ciągłość zapisów ...
12. a. Czy zapewniono kom pletność zapisów w księgach rachunkowych ?
b ."Art. 6. 1. W księgach rachunkow ych i w yniku finansow ym jednostki należy
ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na j e j rzecz przychody i obciążające ją
koszty zw iązane z tymi przychodam i dotyczące danego roku obrotowego, nieza
leżnie od terminu ich zapłaty. "
"Art. 2 0 .1 . Do ksiąg rachunkowych m iesiąca należy wprowadzić, w postaci za
pisu, każdą operację gospodarczą, która nastąpiła w tym miesiącu."
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c. Potrzebne są różne układy sprawdzania kompletności. Służą temu tak sumy kon
trolne jak bilansowanie, kontrola zerow a itp. Nigdy dość układów automatycznej
kontroli kom pletności zapisów w księgach rachunkowych.
d. Kompletność zapisów ...
13. a. Czy przewidziano utrwalenia na papierze lub trwałych nośników optycznych
albo mikrofilmach, zapisów na nośnikach m aszynowych ?
b. "Art. 73. 2. Z w yłączeniem dokum entów dotyczących przeniesienia p raw m a
jątkow ych do nieruchom ości, list plac, pow ierzenia odpow iedzialności za skład
niki m ajątkow e, znaczących um ów i innych ważnych dokum entów określonych
przez kierow nika jedn o stki, p o zatw ierdzeniu spraw ozdania finansow ego treść
dowodów księgowych m oże być przeniesiona na nośniki optyczne (laserowe) oraz
odpowiednie do tego m ikrofilm y, pozw alające zachow ać w trw alej postaci za
w artość dow odów . W arunkiem stosow ania tej m etody przechow yw ania danych
je s t posiadanie urządzeń pozw alających na odtworzenie dow odów w postaci wy
druku."
c. Stanowi to interesującą propozycję zastąpienia papieru nośnikiem maszynowym.
Problem sprowadza się do uznawania nośników maszynowych. Tym czasem dom i
nuje nośnik papierow y. Pod określonymi jednak w arunkam i, ustaw a dopuszcza
zwłaszcza nośnik optyczny. (Należałoby tu wyspecyfikować te w arunki).
d. Nośnik m aszynowy ...
N ośnik optyczny ...
N ośnik w postaci m ikrofilmu ...
14. a. Czy oprogramowanie uwzględnia dokum entację opisującą przyjęte przez
jednostkę zasady rachunkowości ?
b. "Art. 1 0 .1 . Jednostka pow inna posiadać dokum entację opisującą przyjęte przez
nią zasady rachunkowości, a w szczególności: 1) zakładow y plan kont, obejm u
ją cy wykaz kont księgi głów nej (ew idencji syntetycznej), przyjęte zasady księgo
wania na nich operacji gospodarczych oraz wyceny aktyw ów i pasyw ów , a tak
że zasady prowadzenia kont ksiąg pom ocniczych (ewidencji analitycznej) i ich p o 
wiązania z kontam i księgi głównej,
2) wykaz stosow anych ksiąg rachunkow ych, a w razie ich prow adzenia przy uży
ciu kom putera - wykaz zbiorów stanow iących księgi rachunkowe na nośnikach
czytelnych dla kom putera, 3) dokum entację system u przetw arzania danych przy
-użyciu kom putera i j e j zm iany, obejm ującą p o za opisem zbiorów , o których m o
wa w pkt 2, co najm niej: a) wykaz program ów wraz z pisem nym stwierdzeniem
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dopuszczenia p rzez je d n o stk ę każdego now ego lub zm ienionego program u do
stosow ania, b) opis przeznaczenia każdego program u, sposobu je g o działania
(reguły obliczeń, ew idencji, kontroli i wydruku danych) oraz w ykorzystywania
podczas przetw arzania danych, c) zasady ochrony danych, d) sposoby zapew nie
nia właściwego stosow ania program ów , e) zasady ew idencji przebiegu przetw a
rzania danych."
c. Reguły obliczeń należy rozum ieć jako algorytmy procedur księgowych a nie ich
realizację program ow ą, chronioną ustawą o praw ie autorskim . W ażny jest opis za
stosowanych rodzajów i m etod kontroli oraz zastosow anych ścieżek rewizyjnych.
Dokładnego opisu wym agają zasady ochrony danych. Sposoby zapew nienia wła
ściwego stosowania program ów tłumaczy się jako wym agania systemu FK wobec
użytkownika. Ew idencja przebiegu to statystyka wykonanej w systemie FK pracy.
Dokumentacja systemu FK musi obejm ować instrukcje użytkowe i te części doku
mentacji techicznej i program ow ej, które zaw ierają opisy procedur księgowych
i zabiegów ochrony, bezpieczeństwa danych i oprogramowania.
d. Reguły obliczeń ...
Zasady ochrony danych ...
Zasady ewidencji przebiegu przetwarzania danych ...
15. a. Czy opracowano odpowiednią dokumentację systemu przetwarzania danych
przy użyciu kom putera ?
b. Poza opisem zbiorów , dokum entacja pow inna zaw ierać co najm niej: a) wykaz
program ów wraz z pisem nym stwierdzeniem dopuszczenia przez jednostkę każde
go now ego lub zm ienionego program u do stosowania, b) opis przeznaczenia każ
dego program u, sposobu je g o działania (reguły obliczeń, ewidencji, kontroli i wy
druku danych) oraz w ykorzystyw ania podczas przetw arzania danych, c) zasady
ochrony danych, d) sposoby zapew nienia w łaściw ego stosow ania program ów ,
e) zasady ew idencji przebiegu przetw arzania danych.
c. Reguły obliczeń należy rozum ieć jako algorytmy procedur księgowych a nie ich
realizację program ową, chronioną ustawą oprawie autorskim. W ażny jest opis za
stosowanych rodzajów i m etod kontroli oraz zastosowanych ścieżek rewizyjnych.
Dokładnego opisu wym agają zasady ochrony danych. Sposoby zapewnienia wła
ściwego stosowania programów tłumaczy się jako wymagania systemu FK wobec
użytkownika. Ewidencja przebiegu to statystyka wykonanej w systemie FK pracy.
D okum entacja systemu FK musi obejm ować instrukcje użytkowe i te części doku
mentacji techicznej i program ow ej, które zaw ierają opisy procedur księgowych
i zabiegów ochrony, bezpieczeństwa danych i oprogramowania.
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d.

Dokumentacja programowa ...
Dokumentacja techniczna ...
Instrukcje program owe ...

Zakres tematyczny W YM AGAŃ:

1. W ymagania wobec informacji z rachunkowości
2. Ustawowe wym agania wobec funkcji prowadzenia ksiąg rachunkowych
3. Ustawowe w ym agania wobec zapisów w księgach rachunkowych
4. Ustawowe w ym agania w zakresie udowodnienia zapisów w księgach rachunko
wych
5. Ustawowe w ym agania wobec legalności prowadzenia ksiąg rachunkowych w śro
dowisku inform atycznym
6. Ustawowe wym agania w zakresie bezpieczeństwa zasobów danych księgowych.

Problem bezpieczeństw a zasobów danych księgowych w ykracza poza wym agania
ustawowe i jest obecnie podejm owane jego rozwiązywanie przez specjalny komitet
(Technologii Informacji) Światowej Federacji Księgowych.
Oczekiwany jest już pierwszy elaborat w tej sprawie.
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Edward D ep a
U niw ersytet S zczeciń sk i

KSIĘGI RACHUNKOWE
W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM
Uwagi wstępne
Zgodnie z sugestią Pana prof. dr hab. Ignacego D ziedziczaka - Przewodniczą
cego Zespołu Roboczego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Polskiego Towarzy
stwa Informatycznego do opracowania normy zawodowej w zakresie wymagań funk
cjonalnych i eksploatacyjnych system ów inform atycznych rachunkowości temat ni
niejszego referatu, mimo iż je st dość ogólny, ograniczę do dwóch problemów, a mia
nowicie:
- ustawowych wymagań wobec funkcji prowadzenia ksiąg rachunkowych;
- ustawowych wymagań wobec zapisów w księgach rachunkowych.
Forma prezentacji wymagań ustawowych z tego tematu została także określona przez
Zespół i obejmuje:
a) warunki prawne,
b) przepisy i ich źródła,
c) kom entarz,
d) definicje terminów i pojęć.
Jednak chcąc uniknąć w rozdziale drugim powtarzania tych samych przepisów pozwo
liłem sobie na odstępstwo od wyżej przyjętej zasady i zamiast cytatów z ustawy wpro
wadzone zostały tabelaryczne zestawienia inform acji, które mniem am są bardziej ko
munikatywne.
Na wstępie chciałbym jednak podzielić się z Państwem kilkoma ogólnymi spo
strzeżeniami na temat rachunkowości i zastosowania w niej komputerów. Po pierw
sze - na użytek naszej dyskusji chciałbym wyraźnie podkreślić, że ilekroć w swoich
materiałach użyję określenia „rachunkowość” należy przez to rozum ieć system pro
wadzenia ksiąg rachunkowych według zasady podwójnego zapisu. Zastrzeżenie po
wyższe uważam za istotne, bowiem jak mi się wydaje, nie jest ono całkowicie zgod
ne z punktem 7 art. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r, o czym sze
rzej w dalszej części referatu. Dla innych system ów prow adzenia ksiąg rachunko
wych zarezerwujmy określenie „uproszczone księgi rachunkowe” i przyjmijmy, że nie
stanowią one przedmiotu naszych rozważań.
Kolejna uwaga dotyczy stopnia zastosow ania technologii i techniki komputerowej
w rachunkowości. W ydaje mi się, że w rozważaniach na temat „ksiąg rachunkowych
prowadzonych przy użyciu kom putera” brakuje nam wyraźnej granicy pomiędzy po
szczególnymi form am i a zw łaszcza technikam i prow adzenia rachunkow ości. I tu
chciałbym podkreślić w sposób szczególny, iż w rachunkowości stosowanej kom pu
tery są wykorzystywane do różnych celów i w zróżnicowanym stopniu. Raz służą do
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celów reprezentacyjnych i ogólnej edukacji informatycznej pracowników. Innym ra
zem wykorzystuje się dość powszechnie ogólnie dostępne tzw. „narzędzia informa
tyczne użytkownika końcow ego” np.: W ord, A ccess, Excel czy PowerPoint. Kolejny
stopień zastosowań to systemy informatyczne oprogramowane do realizacji podstawo
wych zadań rachunkowości. Nie m niej, stosujące metody i organizację wzorowaną na
starszych formach i technikach prowadzenia rachunkowości. Ich cechą jest, iż reali
zow ane przez nie poszczególne procesy są bezpośrednio sterow ane, nadzorowane
i kontrolowane przez człowieka. Ogólnie m ożna stwierdzić, że ta grupa zastosowań
istotnie popraw iła warunki pracy w rachunkow ości. Natom iast nie w iele wnosi do
efektywności organizacji rachunkowości w porównaniu do technik starszych. Spoty
kamy też w przedsiębiorstwach nowoczesne systemy zintegrowane i zautom atyzo
wane wykorzystujące w dużym stopniu właściwości techniki i technologii informa
tycznej i dysponujące znaczącymi zasobami wiedzy z rachunkow ości.
M ając świadom ość, że częstym zjaw iskiem jest jednoczesne stosowanie na obszarze
rachunkowości różnych technik i form , uważam jednak, że pow inniśm y w przedmio
towej dyskusji nad norm ą zawodową przyjąć pewne kryteria, które w sposób jedno
znaczny pozwoliłyby określić granicę, od której osoba oceniająca rachunkowość win
na stosować wymogi ustawowe dla rachunkowości „prowadzonej przy użyciu kom
putera” . Zdaję sobie sprawę iż jest to problem bardzo złożony. N ie mniej pominięcie
tego zagadnienia i akceptowanie określenia ustawowego „... księgi rachunkowe przy
użyciu kom putera” , moim zdaniem jest i będzie przyczyną wielu kontrowersji po
między badającymi i oceniającym i rachunkow ość a kierow nictwem przedsiębiorstw.
Odrębną i równie nabrzm iałą sprawą je st znalezienie „wspólnego języka” pomiędzy
informatykami i organizatorami rachunkow ości. Bo niby z jakich przyczyn meryto
rycznych ustawa zobowiązuje kierownika jednostki do posiadania dokumentacji o sys
temie inform atycznym, w którym pracownicy rachunkowości 100% danych z doku
mentów wprowadzają manualnie z klawiatury i odrębnie do każdego rodzaju ksiąg ra
chunkowych (dziennika, księgi głównej i ksiąg pomocniczych) a nie m a takiego obo
wiązku chociażby przy korzystaniu z maszyn średniej mechanizacji, które także są pro
gramowane. Czy jeżeli rachunkow ość wykorzystuje rozpowszechniony pakiet narzę
dziow y M icrosoft O ffice to też kierow nik jednostki musi posiadać dokumentację
w zrozumieniu ust. ust. 2 i 3 art. 10 ustawy ? Podobnych pytań można by postawić wię
cej . Sądzę jednak, że jednym z celów ustawodawcy było uporządkowanie „podwór
ka” pod nazwą rachunkowość a nie stwarzanie na nim dodatkowych źródeł kontrower
sji i konfliktów. Z takim prześw iadczeniem poddaję pod rozwagę Zespołu Robocze
go i Państwa następującą sugestię. W ymogi ustawowe kierowane do „rachunkowo
ści prowadzonej przy użyciu kom putera” stosujmy (nie wnikając na tym etapie
w ich szczegóły) wyłącznie do stosowanych w rachunkowości systemów inform a
tycznych bądź informacyjnych. Zaś w stosunku do wszystkich starszych form ra
chunkowości stosujmy jednolite wymogi wynikające z ogólnych zasad prowadze
nia rachunkowości. Reprezentuję stanowisko, że „użycie komputerów do prowadze
nia ksiąg rachunkowych” nie jest wystarczającym kryterium do stosowania innych
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norm prawnych do jej oceny. Dopiero stopień wykorzystania możliwości inform aty
ki (właściwości techniki i technologii kom puterowej) m oże upoważniać do określeń
zastosowań mianem „informatycznych” bądź „informacyjnych” . Tu mam nadzieję, że
środowisko informatyczne wybaczy mi pominięcie ogólnie stosowanej klasyfikacji za
stosowań inform atycznych. Bow iem łatwo zauw ażyć, że przedm iotem ustawy jest
wyłącznie rachunkowość sprawozdawcza. W tym stanie rzeczy, moim zdaniem, okre
ślenie „rachunkow ość inform atyczna” byłoby uprawnione od takiej klasy zastoso
wań, które realizują funkcje ustawowe rachunkowości w sposób właściwy wyłącznie
technologii i technice kom puterowej. Tym bardziej, jeżeli zastosowanie charaktery
zuje się wysokim stopniem automatyzacji i jest zintegrowane z systemem informacyj
nym przedsiębiorstwa. W ówczas mamy do czynienia z pakietem programów systemu
informacyjnego, który między innymi realizuje zadania rachunkowości sprawozdaw
czej.
Sądzę, iż tych kilka uwag wprowadzenia było konieczne by sprecyzować mój
ogólny pogląd na tem at podejmowany w artykule.

I. Ustawowe wymagania wobec funkcji prowadzenia ksiąg
rachunkowych
W punkcie 2 ust. 2 art. 4 ustawa o rachunkowości określa prowadzenie ksiąg ra
chunkowych jako jedno z głównych zadań rachunkowości. Spróbujmy w przyjętej na
wstępie konwencji przeanalizować ten problem w dwu aspektach. A m ianowicie, czy
zadanie to przepisy ustawy precyzują w sposób w ystarczająco jasny i czy w warun
kach rachunkowości informatycznej jest ono realne do w ykonania ?
1.1.a. Czy określenie „księgi rachunkowe” jest jednoznacznie zdefiniowane
w przepisach ustawy ?
1.1.b .Przepisy r.
„Art. 3. ust. 1. p k t 7. księgach rachunkow ych - rozum ie się przez to dziennik oraz
zbiory utrw alonych na p a p ierze zapisów dokonanych na kontach prow adzonych
w postaci ksiąg, rejestrów lub luźnych kart, albo przenoszonych z kom puterowych
nośników d a n y c h , uzgodnione za pom ocą zestaw ienia obrotów i sald lub tylko sald
i uzupełnione o w ykaz składników aktyw ów i pasyw ów (inw entarz),”
„Art. 13. ust. 7. K sięgi rachunkow e obejm ują:
1) dziennik,
2) konta księgi głów nej (ew idencji syntetycznej), w której obowiązuje ujęcie każ
d ej operacji zgodnie z zasadą podw ójnego zapisu,
3) konta ksiąg pom ocniczych (ew idencji analitycznej),
\ 4) wykaz składników aktyw ów i pasyw ów (inwentarz),
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5) zestawienie obrotów i sald kont księgi głów nej oraz zestawienia sald kont ksiąg
pom ocniczych.
l .l .c . W cytowanych przepisach ustaw y, zw łaszcza art. 13. ust. 1 wydaje się, iż jed
noznacznie zostało wym ienione pięć ksiąg. M ożna mieć w ątpliwości, czy w stosun
ku do inwentarza i zestawień obrotów i sald określenie „księga” jest właściwe. Nie jest
to jednak istotny problem. Przyjmując za kryterium funkcje ksiąg rachunkowych wy
m ienionych w przepisach ustawy, m ożna je wyraźnie podzielić na co najmniej dwie
zasadnicze grupy, to jest:
- księgi jako urządzenia do ew idencji danych o zdarzeniach, to jest: dziennik,
księga głów na i księgi pomocnicze;
- wykazy i zestawienia inform acyjno-kontrolne z urządzeń ewidencyjnych, obej
m ujące inw entarz oraz zestawienia obrotów i sald.
0 ile grupa wykazów i zestawień nie budzi wątpliwości to nie w jednakow ym stop
niu przepisy ustawy precyzują zasady prowadzenia ksiąg grupy pierw szej, tzw. urzą
dzeń ewidencyjnych. I tak w stosunku do kont księgi głównej przepis jednoznacznie
określa, iż zapisy księgowe na tych kontach obligatoryjnie należy prowadzić według
zasady podwójnego zapisu. N atom iast ustawa nie w ym ienia zasady według jakiej na
leży prowadzić zapisy w dzienniku i na kontach ksiąg pomocniczych. Z praktyki ra
chunkowości stosowanej znamy co najmniej jeszcze kilka zasad zapisywania danych,
np.: jednostronny zapis ilościow o-w artościow y, jednostronny zapis ilościow y (wg
jednostek naturalnych), jednostronny zapis w artościow y (m atem atyczny). K ażdy
z nich w sposób istotny różni się od zasady podwójnego zapisu. Z tej przyczyny brak
w ustawie określenia zasad prow adzenia zapisów na wym ienionych urządzeniach,
m oim zdaniem należy uznać za istotną lukę prawną. Uw aga powyższa w szczególno
ści dotyczy dziennika. Jest przyczyną w ielu kontrowersji tak w zastosowaniach kla
sycznych jak i inform atycznych o czym w dalszej części artykułu.
1.1 .d. Definicje:
„Zapis księgowy według zasady podwójnego zapisu”
to jednoczesne ujęcie wartościowe danych o zdarzeniu w składnikach majątkowych
1 źródłach ich finansowania (w aktywach i pasywach) bądź polegający na przesunię
ciu wartości zdarzenia tylko pom iędzy składnikam i aktywów lub w pasywów. Zapis
księgowy według zasady podwójnego zapisu (zwany też m etodą bilansową lub zapi
sem dwustronnym) stanowi jed n ą z głównych cech rachunkowości. M oże być stoso
wany na kontach syntetycznych lub analitycznych bądź równolegle na jednych i dru
gich.
„Jednostronny zapis ilościowo-wartościowy” to uszczegółowiający zapis w wymia
rze ilościowym i wartościowym do jednej strony zapisu według metody bilansowej.
Najczęściej jest stosowany do rozliczeń i kontroli obrotów rzeczowymi składnikami
majątkowymi (materiały, towary, wyroby gotowe itp.). W procesie kontroli wewnętrz
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nej zgodności ksiąg rachunkowych jest porównywany (kontrolowany) z zapisem war
tościowym w ykonanym według metody bilansowej.
,Jednostronny zapis ilościowy” to szczegółowy zapis w jednostkach naturalnych
najczęściej zmian (obrotów) w stanie rzeczow ych składników majątkowych. Głów
ny obszar zastosowań to poziom operacyjny przedsiębiorstw (magazyny opakowań,
materiałów, towarów itd.). Ten rodzaj ewidencji prowadzony jest najczęściej po za ra
chunkowością, przez osoby m aterialnie odpow iedzialne. W procesie kontroli we
wnętrznej zgodności ksiąg rachunkowych jest porównywany (kontrolowany) z zapi
sem ilościowo-wartościowym.
,Jednostronny zapis wartościow y” to chronologiczny zapis danych w wymiarze
wartościowym bez stosowania dodatkowych kryteriów grupowania danych. Jest sto
sowany najczęściej w celach kontrolnych do rejestracji jednego rodzaju zdarzeń, np.:
dzienny rejestr utargów, zestawienie wydanych czeków czy załączonych rachunków
do rozliczenia zaliczki.
W tym miejscu sądzę, iż należy wymienić dwukrotny zapis wartościowy (nie my
lić z zapisem dw ustronnym ) , w którym raz zapisuje się wartość brutto zdarzenia
a drugi raz wartości poszczególnych elementów tworzących tą wartość. Suma warto
ści poszczególnych elem entów musi się rów nać wartości brutto. Podział wartości
brutto na elementy najczęściej odbywa się według ściśle określonych kryteriów. Przy
kładami takich zapisów są rejestry sprzedaży i zakupu Vat. Cechą wspólną tych za
pisów jest brak ścisłego związku z układem system atycznym obowiązującym w księ
dze głównej.
1.2.a. Na czym polega funkcja rejestracji operacji gospodarczych ?
1.2.b. Przepisy:
„Art. 14.
1. Dziennik służy do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu, da
nych o operacjach gospodarczych.
2. Zapisy w dzienniku m uszą być kolejno num erow ane, a sum y zapisów (obroty)
liczone w sposób ciągły.
3. Jeżeli stosuje się podział na dzienniki częściowe, grupujące operacje gospodar
cze według ich rodzajów, to należy sporządzić zestawienie obrotów tych dzien
ników za m iesiąc.
4. Przy prow adzeniu ksiąg rachunkow ych p rzy użyciu kom putera należy zapew 
nić:
1) ujm ow anie w dzienniku w yłącznie zapisów sprawdzonych,
2) niedostępność zbioru dla m odyfikacji poza wprowadzeniem - w razie potrze
by - dow odów korekt księgowych,
' 3) autom atyczną kontrolę ciągłości zapisów i przenoszenia obrotów,
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4) wydruk dziennika w postaci kolejno num erowanych stron nie rzadziej niż na
koniec każdego miesiąca; za równoznaczne z wydrukiem uznaje się przenie
sienie danych na inny trwały nośnik danych przystosow any do w iarygodne
go przenoszenia danych z kom putera."
„Art. 18.
ust. 1 .p k t. 3 ..N arastające od początku roku obrotowego obroty tego zestawie
nia (chodzi o zestawienie obrotów i sald z księgi giównej) pow inny b yć zgod
ne z narastającym i o d początku roku obrotow ego obrotam i dzien n ika .”
1 2 .c . U w ażna lektura niektórych postanowień ustawy na temat funlccji rejestracyjnej
skłania do tezy, iż problem nie jest kompleksowo i jednoznacznie unormowany. Przy
kłady:
- jak zinterpretow ać obow iązek zapisyw ania danych o operacjach gospodarczych
w porządku chronologicznym , dzień po dniu ? K tóra z następujących dat je st według
ustawodawcy m iernikiem porządku chronologicznego:
- data zdarzenia,
- data sporządzenia dokumentu (potwierdzającego zdarzenie),
- data wpływu dokumentu do przedsiębiorstwa,
- data dotarcia dokum entu do rachunkowości,
- data wprowadzenia danych z dokumentu do ksiąg rachunkowych.
Posiłkując się ust. 2. art. 23 też mamy do wyboru co najmniej dwie daty, to jest datę
zdarzenia i datę sporządzenia dokumentu. W zastosowaniach informatycznych może
my użyć kluczy indeksowych, według których będą uporządkowane zapisy w zbio
rach lub bazach danych. Z tym jednak zastrzeżeniem , że znany jest ów klucz czy też
klucze. Natom iast, jeżeli mamy tylko dw ie daty, np.: DAT1 i DAT2 to taki klucz mo
że przyjąć cztery w artości, a m ianow icie: D A T 1+D A T2, D A T 2+D A T1, DAT1
i DAT2. Kto i na jakiej podstaw ie m a praw o decydow ać, który z tych kluczy jest
zgodny z postanowieniami ustawy ? W tym stanie prawnym nie ma możliwości stwier
dzenia co oznacza określenie „porządek chronologiczny” i czy w konkretnym zasto
sowaniu jest spełniony.
Ust.2 . art. 14 stanowi między innym i, iż zapisy w dzienniku muszą być kolej
no numerowane. M oim zdaniem, jest to numeracja według daty wprowadzenia danych
o zdarzeniu do ksiąg rachunkowych. A zatem różna od daty zdarzenia czy daty wy
stawienia dokumentu. M amy tu czas trzech różnych czynności z procesu rejestrowa
nia zdarzeń, a mianowicie:
- czas wystąpienia zdarzenia,
- czas sporządzenia dokumentów o zdarzeniu,
- czas rejestracji danych o zdarzeniu.
Można postawić pytanie - czy w zastosowaniach informatycznych można spełnić wy
móg kolejności numeracji zapisów w dzienniku według daty wykonania czynności re
jestracyjnej ? O czywiście jest to m ożliwe w bazie bez klucza indeksowego. Można
w takiej bazie dodać pole do automatycznej numeracji wprowadzanych rekordów (da
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nych o zdarzeniach). W ówczas kolejność numeracji zapisów w dzienniku będzie za
chowana pod warunkiem, że ze zbioru takiego nie zostanie usunięty żaden rekord. Po
usuniętych rekordach (pozycjach) pozostaną „dziury w numeracji” . Nasuwa się kolej
ne pytanie - czy można tak organizować informatyczne księgi rachunkowe (bazy da
nych) by nie korzystać z opcji usuwania rekordów z tych baz ? Dobry informatyk od
powie, że można wszystko zrobić. Ale jak może operator naprawić własny błąd, któ
ry popełnił i sam go dostrzegł, inaczej niż przez usunięcie, jeżeli ów błąd polega on
na dwukrotnym pomyłkowym wprowadzeniu danych do dziennika z tego samego do
kumentu ? Jest to dość częsty błąd osób w prow adzających dane do kom puterów.
Uwzględniając dodatkowo postanow ienia pkt. 2. ust. 1. art. 25. ustawy można wnio
skować, że błąd tzw. „operatorski” musi być także elim inowany dokumentem kory
gującym. W konkluzji do ustaw ow ego w ym ogu stosow ania num eracji zapisów
w dzienniku można stw ierdzić, że ustawa nie dopuszcza m ożliwości usuwania raz
wprowadzonych zapisów bez dokum entu korygującego. Pozornie mogłoby się wyda
wać, że nie występuje problem zachowania kolejności num eracji pozycji w dzienni
ku tak w zastosowaniach klasycznych jak i informatycznych. Otóż, przy korzystaniu
z jednego terminala do rejestracji danych lub z wielu ale pracujących w sieci, zacho
wanie wymogu kolejności numeracji pozycji w dzienniku jest m ożliwe. Natomiast
zachowanie kolejności numeracji przy rejestrowaniu danych w dzienniku na term ina
lach pracujących autonomicznie, podobnie jak rejestrowanie równoległe danych w kil
ku dziennikach prowadzonych techniką ręczną, jest w ym ogiem niewykonalnym. Bo
wiem, w procesie łączenia poszczególnych dzienników w jeden zbiór ich pierwotna
numeracja pozycji uległaby zmianie. W tej sytuacji m ożna tylko domniemać, że prze
pisy ustawy stanowiące o kolejności zapisów w dzienniku należy interpretować sze
rzej, to jest jako obowiązek zachowania cechy unikalności numeracji pozycji wpro
wadzanych do dziennika. Jeżeli tak zinterpretować przepisy ustawy na ten temat to do
puszczalne są wszystkie znane metody unikalnego identyfikowania zapisów w księ
gach rachunkowych, np.: numeracja przedziałowa, w ieloczłonowa itd. Potwierdzenia
zasadności takiej interpretacji ustawowego wymogu przestrzegania kolejności nume
racji pozycji w dzienniku można się doczytać (może nie wprost) w ust. 3. art. 14. Sta
nowi on, że przy prowadzeniu dzienników częściowych jest obowiązek sporządzenia
miesięcznego zestawienia ich obrotów, a nie jakby się mogło wydawać na podstawie
ust. 2. tegoż artykułu, że należy sporządzić jeden zbiorczy dziennik z zachowaniem
kolejności w numeracji pozycji. Samo przyzwolenie na prowadzenie dzienników czę
ściowych, moim zdaniem wym usza wręcz stosowanie takich metod numeracji (iden
tyfikacji) pozycji, które w sposób jednoznaczny identyfikują tak dziennik częściowy
jak i jego pozycję.
Pkt. 1. ust. 4. art. 14 zobowiązuje rachunkowość informatyczną do ujmowania
w dzienniku wyłącznie zapisów sprawdzonych. Jeżeli przepis mówi o konieczności
uprzedniego sprawdzenia zapisów przed ich wprowadzeniem do dziennika to sugeru
je konieczność stosowania dwóch faz wprowadzania danych do dziennika. Tak zwanej. fazy wstępnej, w której należy wprowadzone zapisy sprawdzić, ewentualne błę
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dy skorygow ać przez m odyfikację treści błędnych zapisów lub usunięcie zapisów
zbędnych. W drugiej fazie „zapisy wyłącznie spraw dzone” przepisać do dziennika
właściwego. W zastosowaniach informatycznych nie istnieje problem z oprogramo
waniem takiej organizacji wprowadzania danych do dziennika. M oże natomiast bu
dzić kontrowersje określenie „wyłącznie zapis sprawdzony” . Ustawa nie wymienia ani
metod kontroli ani też jej zakresu. Jest to zatem odcinek rachunkowości, który będzie
podlegał subiektywnej ocenie badających i oceniających proces rejestracji danych.
Natom iast pomimo licznych udoskonaleń zastosowań informatycznych do dzisiaj nie
udało się nikom u oprogram ow ać kom pleksowej kontroli skutecznie wyławiającej
wszystkie błędy człowieka, zwłaszcza na etapie wprowadzania danych do dziennika.
M oim zdaniem sądzić należy, iż ustawodawca takim przepisem bardziej chciał zobli
gować organizatorów procesu wprowadzania danych do stosowania kontroli w tym
procesie niż żądać zapisów wyłącznie poprawnych. Bowiem byłoby to żądanie uto
pijne. Zw łaszcza w przedsiębiorstwach średnich i dużych, w których przeciętna licz
ba m iesięcznie wprowadzanych opisów zdarzeń w aha się od kilkudziesięciu do kil
kuset tysięcy. Uwzględniając fakt, iż każda kontrola prowadzona przez człowieka za
wiera elementy subiektywizmu i że najczęściej m a charakter wyrywkowy, w zastoso
waniach informatycznych nowszej generacji wyeliminowano tradycyjny proces wpro
wadzania danych z dokumentów do dziennika. Czynność ta została zautomatyzowa
na i zintegrowana z procesami dokumentowania i ewidencji zdarzeń. Tak skonstruowa
ne procedury programowe mogą funkcjonować poprawnie pod warunkiem zastosowa
nia kompleksowej programowej kontroli danych w fazie dokumentowania zdarzeń.
W sytuacji kiedy ustawa wskazuje ju ż niemal historyczny model rejestracji i ewiden
cji danych o zdarzeniach można tylko mieć nadzieję, że nie oznacza to, iż nowocze
śniejsze i efektywniejsze zastosowania w świetle ustawy są nieuprawnione.
W pkt. 2. ust. 4. art. 14 przepisy ustawy zobowiązują organizatorów zastosowań
inform atycznych do zapewnienia niedostępności zbioru (mowa tu o dzienniku) dla
modyfikacji.
Jeżeli przyjąć propozycję ustawodawcy o wstępnej rejestracji danych, w fazie której
realizow ane są zadania kontrolne a w dzienniku rejestrow ane są ju ż zapisy tylko
sprawdzone i poprawione to zakaz modyfikacji zapisów w dzienniku je st prostą kon
sekwencją tej propozycji i nie budzi wątpliwości. W wielu zastosowaniach informa
tycznych m ogą jednak pojawiać się problem y techniczne i programowe z realizacją
tego przepisu. N a rynku bowiem znajduje się cały arsenał narzędzi informatycznych
um ożliwiających dostęp praktycznie do niemal każdej bazy danych czy zbioru. M oż
na podjąć szereg środków zapobiegawczych, utrudniających ewentualny dostęp osób
trzecich do ksiąg rachunkowych w środowisku informatycznym. Przykładem takich
środków zapobiegawczych m ogą być: specjalistyczne programy udostępniające zaso
by tylko osobom upoważnionym , system haseł, wyeliminowanie z pamięci kompute
rów narzędzi informatycznych umożliwiających dostęp do zasobów, kodowanie za
pisów w zbiorach i bazach danych czy też specjalistyczny sprzęt komputerowy i pa
kiety programów zabezpieczających zasoby przed każdą ingerencją. Jednak w prak
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tyce całkowita izolacja zasobów inform atycznych rachunkowości przed dostępem
osób trzecich jest niemożliwa. M ożna ten dostęp kontrolować i nadzorować, ale w sy
tuacjach kryzysowych często do niego dojść musi. Sądzę jednak, iż w profesjonalnych
zastosowaniach informatycznych rachunkowości ten czynnik w najmniejszym stop
niu może im zagrażać. Bow iem coraz częściej spotyka się system y informatyczne ra
chunkowości wyposażone w oprogramowanie automatycznie odtwarzające bazy i zbio
ry danych naw et w sytuacji całkowitego zniszczenia ksiąg rachunkowych na nośni
kach danych.
Zastrzeżenie ustawowe, nakazujące ewentualne korekty w dzienniku przeprowa
dzać na podstawie dowodów korekt księgowych, moim zdaniem tak z punktu księgo
wego jak i informatycznego nie budzi zastrzeżeń. Sądzę też, iż zastosowania informa
tyczne integrujące i autom atyzujące procesy dokum entowania, rejestracji i ewidencji,
tym samym uniemożliwiające rejestrację danych bez dokumentu, spełniają ów wymóg
ustawy.
Natom iast istotne wątpliwości nasuwa przepis w pkt. 3. ust. 4. art. 14, zobowią
zujący do kolejnych dwóch czynności w fazie rejestracji danych techniką kompute
rową, a mianowicie:
- automatycznej kontroli ciągłości zapisów,
- przenoszenia obrotów.
Bowiem co rozum ieć pod określeniem autom atycznej kontroli ciągłości zapisów
w dzienniku ?
Jeżeli przyjąć, że owe określenie odnosi się do ciągłości prowadzenia ksiąg rachun
kowych, a tym samym oznaczałoby obowiązek zachow ania zgodności „bilansu za
mknięcia” z „bilansem otw arcia” na przełomie lat obrotow ych, to należy je uznać za
oczywiste dla każdej techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych. Również za oczywi
sty należy uznać wymóg ciągłości w przypadku zmiany techniki lub formy prowadze
nia ksiąg rachunkow ych. N a przykład w drożenie rachunkow ości inform atycznej,
zwłaszcza nie od dnia bilansowego, wymaga przeniesienia z ksiąg prowadzonych po
przednią techniką do ksiąg prowadzonych komputerem co najmniej sald i obrotów
(w tym także bilansu otwarcia jeżeli taki występował) z okresu do zastosowania tech
niki komputerowej. Sądzę ponadto, że w celu udokum entowania ciągłości zapisów
w sytuacjach zmiany techniki lub formy prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostka
dokonująca tych zmian powinna sporządzić zestawienia obrotów i sald na dzień zmian
z jednej i drugiej techniki lub formy.
Pkt 4. ust. 4 art. 14 ustawy określa częstotliwość drukowania dziennika ( nie
rzadziej niż na koniec każdego miesiąca) i dopuszcza rozwiązanie alternatywne, to jest
przeniesienie danych (z dziennika) na inny trwały nośnik danych przystosowany do
wiarygodnego przenoszenia danych z kom putera. Przepis ten odnosi się do dwóch
istotnych kwestii w sposób bardzo ogólny. I tak, o ile w sposób jednoznaczny prze
pis określa minim alną liczbę i terminy obligatoryjnych w ydruków dziennika, to cał
kowicie pomija problem ich zawartości informacyjnej. W tej sytuacji często spotyka
się pogląd, że wydruk dziennika na koniec każdego kolejnego miesiąca powinien za
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wsze zawierać kom plet zapisów od początku roku.
Co to oznacza ? Prosty rachunek wskazuje na ponad pięciokrotny (dokładnie 5,66)
wzrost zużycia papieru i innych zasobów komputerowych na przestrzeni roku obro
towego tylko w procesie drukowania dziennika. Jeżeli ten pogląd miałby umocowa
nie w przepisach ustawy to nasuwa się kolejne pytanie. O przenoszeniu jakich obro
tów i skąd dokąd stanowi przepis w pkt. 3. ust. 4. art. 14 ? Bowiem, przy drukowaniu
na koniec każdego miesiąca dziennika z zapisami od początku roku, nie występuje pro
blem przenoszenia obrotów. Cytowany wyżej przepis, moim zdaniem, wyraźnie mó
wi o przenoszeniu obrotów pomiędzy okresami (miesiącami obrotowymi), za które jest
obowiązek drukowania dzienników a nie obrotów i zapisów w dzienniku. Stąd repre
zentuję pogląd, że żądanie od przedsiębiorstw dzienników za kolejne m iesiące z za
pisami zawsze od początku roku jest w świetle cytowanego wyżej przepisu ustawy nie
uprawnione.
Drugą kwestią, budzącą wątpliwości, jest wielokrotne zastosowanie w przepi
sach ustawy następującego określenia: „... inny trwały n o śnik danych przystosow a
ny do wiarygodnego przenoszenia danych z kom putera ”. Najczęściej określenia po
wyższe zostały użyte do wskazania możliwej alternatywy dla wydruków ksiąg ra
chunkowych (jako równouprawnione). Nasuwa się pytanie według jakich kryteriów
podzielić znane i stosowane nośniki danych na trwałe i wiarygodne? Ewentualnie kto
jest uprawniony do takiej klasyfikacji nośników danych ? Z codziennej praktyki wie
my, że nie istnieją trwałe i wiarygodne nośniki danych. Każdy nośnik może ulec znisz
czeniu, podobnie jak kartoteka papierowa. Stąd odnoszę wrażenie, że intencją ustawo
dawcy nie było przesądzanie, która technologia jest właściwa (nośnik danych) lecz do
puszczenie, na równi z wydrukiem, innych technik dokumentowania ksiąg rachunko
wych pod warunkiem, że posiadają możliwości techniczne i technologiczne do zabez
pieczenia ksiąg rachunkowych.
By zam knąć podstawowe problemy związane z rejestracją danych w dzienniku,
moim zdaniem musimy sobie odpowiedzieć na jedno z podstawowych pytań. Wiedząc,
że przepisy ustawy nie określają zasady prowadzenia zapisów w dzienniku, należy
udzielić odpowiedzi na pytanie: czy rzeczywiście w zastosowaniach informatycznych
proces rejestracji danych o zdarzeniach może być organizowany według innych zasad
niż metoda bilansowa ? Przed udzieleniem odpowiedzi na tak postawione pytanie na
leży przywołać wymóg ustawy zawarty w ostatnim zdaniu ust. 1. art. 18, nakazujący
zachowanie zgodności na poziom ie obrotów narastających pom iędzy dziennikiem
i zestawieniem obrotów i sald. Przy czym , m owa tu o zestawieniu obrotów i sald spo
rządzanym na podstawie zapisów w księdze głównej według zasady podwójnego za
pisu. O tóż, wyraźnie chcę podkreślić, że o ile w starszych technikach prowadzenia
ksiąg rachunkowych od informatycznej (zwłaszcza mieszanych) m ożna było wiele
ustaleń organizacyjnych powierzyć pamięci człowieka (pracownika rachunkowości),
na przykład „umówić się” w kwestii podziału przedmiotowego dzienników częścio
wych, czy rozkładu wartości rejestrowanego zdarzenia na odpowiednio zakodowane
kolumny dziennika (rejestru), to w rachunkowości informatycznej (funkcjonującej
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według zasad logiki m atem atycznej) nie ma m ożliwości zachowania zgodności obro
tów narastających pomiędzy dziennikiem i zestawieniem obrotów i sald z księgi głów
nej przy odstąpieniu od zasady podwójnego zapisu w dzienniku. Bynajmniej ja takiej
metody nie znam. I jak mi się w ydaje, celowo czy też nie, w dobrze pojętym intere
sie rachunkowości, a zwłaszcza gdy chodzi o kontrolę i utrzymanie wewnętrznej zgod
ności ksiąg rachunkowych, cytow ane postanow ienia art. 18 ustawy w tej sprawie są
jednoznaczne dla zastosowań inform atycznych. Bowiem wyniki zapisów system a
tycznych w księdze głównej m ogą być porównywalne i sprawdzalne tylko z wynika
mi zapisów w innych urządzeniach pod w arunkiem , że są prowadzone według tej sa
mej zasady.
Do tych, którzy tw ierdzą że na podstaw ie przepisów przedm iotowej ustawy
w dzienniku można prowadzić zapisy jednostronne z pom inięciem kont (układu sys
tematycznego), kieruję pytanie i dwa przykłady. A m ianowicie, jak fizycznie zapisać
w dzienniku dane o zdarzeniach zawartych w niżej opisanych przykładach by zapew
nić zgodność obrotów narastających pom iędzy dziennikiem i księgą główną ?
Przykład nr 1.
Pracownik K.J. złożył w kasie firm y rozliczenie w cześniej pobranej zaliczki
w kwocie 2000 zł. Do rozliczenia załączył dw a rachunki zapłacone gotówką na łącz
ną kwotę 2.440 zł. Z czego:
a) rachunek uproszczony Vat firmy X nr 1234 z dnia 10.08.1997 r. za obce usługi
transportowe:
- wartość brutto
610,00,
- wartość netto
500,00,
- kwota podatku naliczonego V at
110,00,
b) faktura Vat z przedsiębiorstwa Y nr 0034/97 z dnia 09.08.1997 r. za zakup dys
ków twardych do komputera:
- wartość brutto
1.830,00,
- wartość netto
1.500,00,
- kwota podatku naliczonego V at
330,00.
Kasjer wypłacił pracownikowi K J . kwotę 440 zł. (2.440,00 - 2.000,00) i wyka
zał ją w raporcie kasowym w rozchodach.
Powyższe rozliczenie zaliczki w księdze głównej zostanie zaewidencjonowane
na co najmniej 6 do 8 kontach syntetycznych a obroty tych zapisów wyniosą w akty
wach i pasywach po 5.490,00 zł.
Przykład nr 2.
Lista wynagrodzeń (osobowych) pracowników administracji nr 1567 za m ie
siąc sierpień 1997 r.
- wartość wynagrodzeń brutto
22.850,00 zł,
- potrącenia razem
18.200,00 zł,
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych
4.800,00 zł,
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- przekazy wynagrodzeń na rachunki ROR
12.000,00 zł,
- inne potrącenia razem
1.400,00 zł,
- kwota wynagrodzeń do wypłaty w kasie przedsiębiorstwa
4.650,00 zł.
Narzuty do ww. listy z tytułu ubezpieczeń społecznych
11.009,13 zł.
Powyższa lista wynagrodzeń zostanie zaew idencjonowana w księdze głównej
według zasady podwójnego zapisu na co najmniej 5 do 7 kontach syntetycznych a ob
roty tych zapisów wyniosą, tak po stronie W inien jak i M a, po 108.768,26 zł.
Sądzę, że próby wykonania rejestracji danych w dzienniku o zdarzeniach opisa
nych wyżej w przykładach inną metodą niż bilansowa, a zwłaszcza doprowadzenia do
zgodności obrotów z zapisami w księdze głównej, m ogą być bardzo pouczające. Oso
biście zachęcam Państwa do wykonania takich prób i zweryfikowania moich tez.
Jest to problem istotny w procesie rejestracji, bowiem pkt. 3. ust. 5. art. 24 usta
wy stanow i, iż „...zapisy w księgach rachunkow ych dotyczące operacji gotówką,
czekam i i w ekslam i obcym i oraz obrotu detalicznego i gastronom ii, dokonyw ane są
w tym sam ym dniu, w którym zostały dokonane. ” Z treści cytowanego przepisu jed
noznacznie wynika, że mamy obowiązek prowadzenia rejestracji danych (co najmniej
w dzienniku) w czasie zbliżonym do rzeczyw istego (w dniu wystąpienia zdarzenia).
Jeżeli jest tak, że zapisy w dzienniku prowadzone inną m etodą niż bilansową, nie da
dzą się uzgodnić z księgą główną na poziom ie obrotów narastających, to do spełnie
nia postanowień cytowanego wyżej art. 24 będziem y zmuszeni zatrudnić w tych jed
nostkach księgowych bez gwarancji, że term inow ość wyznaczona ustawą zostanie
utrzymana. Dodam tu, że rachunkowość informatyczna już dzisiaj potrafi wykonać re
jestrację i ewidencję danych w czasie rzeczyw istym lub zbliżonym do rzeczywistego.
Efekty takie uzyskano w rachunkowości zdarzeniowej przy automatyzacji procesów
dokumentowania, dekretacji i ewidencji zdarzeń. Należy jednak podkreślić, że proce
sy rejestracji i ewidencji w tym modelu rachunkowości wykorzystują właśnie zasadę
podwójnego zapisu.
N a podstawie dotychczasowych rozw ażań na tem at funkcji rejestracji danych
można stwierdzić, iż ustaw a bardzo nieprecyzyjnie normuje tą kwestię. Lektura prze
pisów na tem at dziennika może skłaniać do konkluzji, że przedmiotowy dziennik to
„dziennik podawczy” prowadzony przez komórki spedycyjne przedsiębiorstw lub też
„rejestr utargów” prowadzony przez barmana. W tym stanie prawnym jaki status po
siadają zapisy kas fiskalnych, rejestry sprzedaży i zakupu Vat? Czy niezależnie od wy
żej wym ienionych rejestrów należy raz jeszcze rejestrować dane w dzienniku o uję
tych w nich zdarzeniach? Na te i podobne wątpliwości przepisy ustawy nie udzielają
jednoznacznej odpowiedzi.
1.2.d.Definicje:
„K lucz indeksow y” to wartości jednej lub kilku zhierarchizowanych informacji sta
nowiąca kryterium porządkowania opisów zdarzeń w zbiorach lub bazach danych.
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„Zdarzenie” w kategoriach przedmiotu rachunkowości to każda zmiana stanu skład
ników majątkowych i źródeł ich finansowania bądź tylko zm iana ich opisów.
„Opis zdarzenia” to zbiór pożądanych informacji na tem at zdarzenia. W zależności
od przeznaczenia i celu ich grom adzenia, opisy zdarzeń m ogą być wykonywane we
dług zdefiniowanych zasad. Do najczęściej spotykanych rodzajów opisów zdarzeń
w rachunkowości należą opisy rzeczyw iste (źródłowe - dom inują w ewidencji ilo
ściowej, ilościowo-wartościowej oraz w bankach danych) i księgowe (realizowane
według zasady podwójnego zapisu). Przy czym rzeczywiste opisy zdarzeń są zawsze
w języku, który obowiązuje podm iot zdarzenia, natom iast kolejne są tylko ich tłum a
czeniem lub system ow ą konw ersją według określonych zasad. Stąd księgowy opis
zdarzenia jest konw ersją opisów rzeczywistych.
„Dokument księgowy” to sform alizowana form a udokumentowania zdarzeń, zawie
rająca ich rzeczywiste opisy. Określenie „księgowy” jest uprawnione w stosunku do
tych dokumentów, z których rzeczyw iste opisy zdarzeń zgodnie z ustawą o rachun
kowości m uszą być ujęte w formie opisów księgowych (zadekretowane) i zaewiden
cjonowane w księgach rachunkowych.
„Dekretacja dokum entów księgowych” to czynności polegające na sporządzaniu
księgowych opisów zdarzeń na podstawie informacji zawartych w dokumentach księ
gowych według zasady podwójnego zapisu na kontach przyjętych w zakładowym
planie kont. Księgowe opisy zdarzeń składają się z:
- symboli kont i ich stron oraz przydzielonych im wartości,
- unikalnego identyfikatora zapisów jednostkow ych (numerów pozycji księgo
wych),
- informacji uzupełniających (skrócona nazwa lub symbol zdarzenia, identyfika
tor osoby wykonującej dekretację, daty itp.).
13.a. Czy przepisy ustawy regulujące funkcję księgowania operacji gospodar
czych są zrozum iałe i wykonalne ?
1-3 .b. Przepisy:
„An. 13 ust. 1...
pkt 2. konta księgi głów nej (ew idencji syntetycznej), w której obowiązuje ujęcie
każdej operacji zgodnie z zasadą podw ójnego zapisu,
pkt 3. konta ksiąg pom ocniczych (ew idencji analitycznej),...
Art. 15
1■Konta księgi głów nej służą do ujęcia zapisów w porządku system atycznym , na
kontach przew idzianych w zakładow ym planie kont. Na konta księgi głów nej
wprowadza się p o d datą otwarcia ksiąg rachunkowych salda początkow e ak
tywów i pasyw ów , a następnie dokonuje za kolejne m iesiące zapisów, zareje-
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strow anych uprzednio lub rów nocześnie w dzienniku.
2. Zapisów na określonym koncie księgi głów nej dokonuje się w kolejności chro
nologicznej.
3. Zapisy dokonane na kontach księgi głównej, prow adzonej przy użyciu kom pu
tera, drukuje się albo przenosi na inny trwały nośnik danych, nie rzadziej niż
na koniec roku obrotowego.
Art. 16
1 . Konta ksiąg pom ocniczych, służące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów
kont księgi głównej, prow adzi się w porządku system atycznym jako:
1) wyodrębnione księgi (kartoteki, zbiory danych) w ram ach kont księgi głów 
nej; sum a sald początkow ych i obrotów na kontach ksiąg pom ocniczych
stanow i saldo początkow e i obroty odpow iedniego konta księgi głów nej lub
2) wyodrębniony system kont, uzgodniony z zapisam i kont księgi głównej.
2. Na kontach ksiąg pom ocniczych m ożna w ciągu m iesiąca stosować, obok lub
zam iast jednostek pieniężnych, jednostki naturalne. Należy wów czas sporzą
d zić na koniec m iesiąca zestaw ienie zapisów dokonanych na kontach ksiąg
pom ocniczych w jednostkach naturalnych i ustalić ich wartość.
3. Do zapisów na kontach ksiąg pom ocniczych prow adzonych p rzy użyciu kom 
putera, stosuje się przepis art. 15 ust. 3.
Art. 17
1. Konta ksiąg pom ocniczych prow adzi się w szczególności dla:
1) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych
od nich odpisów am ortyzacyjnych (um orzeniowych),
2) rozrachunków z kontrahentam i,
3) rozrachunków z pracow nikam i (im ienne karty wynagrodzeń pracowników
według składników istotnych dla obliczenia płac, św iadczeń z tytułu ubez
pieczenia społecznego oraz podatków ),
4) operacji sprzedaży (kolejno num erowane własne fa ktu ry i inne dowody, ze
szczegółow ością niezbędną do celów podatkow ych),
5) operacji zakupu (obce fa ktu ry i inne dow ody, ze szczegółow ością niezbęd
ną do w yceny składników m ajątkowych i do celów podatkow ych),
6) kosztów i innych istotnych dla jed n o stki składników m ajątku.
2. Kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i w artość poszczególnych grup rze
czowych składników m ajątku obrotow ego posiadanych przez jednostkę, p o 
dejm uje decyzję o stosowaniu je d n e j z następujących m etod prow adzenia kont
ksiąg pom ocniczych dla tych grup składników:
1) ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się
obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych,
2) ewidencję ilościową, prow adzoną dla poszczególnych składników lub ich
jednorodnych grup w yłącznie w jednostkach naturalnych; w artość stanu
wycenia się na koniec m iesięcy w sposób określony w art. 28 ust. 1 p kt 4,
3) ewidencję wartościową, prow adzoną dla jednostek sprzedaży detalicznej
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lub m iejsc składowania, w której przedm iotem zapisów są tylko przychody,
rozchody i stany całego zapasu,
4) odpisyw ania w koszty w artości m ateriałów i tow arów w m om encie ich za
kupu lub p ro d u któ w gotow ych w m om encie ich w ytw orzenia, połączone
z ustalaniem na koniec każdego kw artału, a p rzy produkcji rolnej na dzień
bilansow y, stanu tych składników m ajątkow ych drogą spisu z natury i je g o
wyceny oraz korekty kosztów o w artość tego stanu.
Art. 18
1. N a podstaw ie zapisów na kontach księgi głów nej sporządza się na koniec każ
dego m iesiąca zestaw ienie obrotów i sald, zaw ierające:
1) sym bole lub nazw y kont,
2) salda kont na dzień otw arcia ksiąg rachunkow ych, obroty za m iesiąc i na
rastająco o d początku roku obrotow ego oraz salda na koniec m iesiąca,
3) sum ę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkow ych, obrotów za m iesiąc i n a 
rastająco o d początku roku obrotow ego oraz sa ld na koniec m iesiąca.
N arastające o d początku roku obrotow ego obroty tego zestaw ienia pow inny być
zgodne z narastającym i od początku roku obrotow ego obrotam i dziennika.
2. N a dzień zam kn ięcia ksiąg ra ch unkow ych sp orządza się zestaw ienia sald
wszystkich kont ksiąg pom ocniczych, a na dzień inw entaryzacji zestaw ienia
sald inw entaryzow anej grupy składników m ajątkow ych.
3. W razie prow adzenia ksiąg rachunkowych p rzy użyciu komputera, zestawienia,
o których m ow a w ust. 1 i 2, należy w ydrukow ać na papierze albo przenieść na
inny trwały nośnik danych.
13.c. Jak się w ydaje proces księgow ania operacji gospodarczych, zwłaszcza w księ
dze głównej, został w ustaw ie jednoznacznie unorm ow any i jest wykonalny w każdej
technice prow adzenia rachunkow ości. Przepisy ustawy stanowią między innym i, że
zapisy w księdze głównej prowadzi się na kontach syntetycznych, przewidzianych
w zakładowym planie kont, według zasady podw ójnego zapisu (inaczej w porządku
systematycznym). Przepis ust. 1 art. 15 mówi też o obowiązku wprowadzenia na dzień
otwarcia księgi głównej sald początkowych aktywów i pasywów. I ta główna część po
stanowień, jak sądzę,nie budzi żadnych wątpliwości. Natomiast, podobnie jak w dzien
niku, ustawa nie precyzuje, która z dat m a stanowić m iernik zachowania w zapisach
księgi głównej kolejności chronologicznej. Czy data zdarzenia, czy też data wystawie
nia dokumentu a może data wykonania zapisu w księdze rachunkowej ?
O ile postanow ienia ustawy w sprawie zasad funkcjonowania księgi głównej są
niemal jednoznaczne to, jak sądzę, można m ieć uzasadnione wątpliwości jak realizo
wać funkcję księgow ania zdarzeń w księgach pom ocniczych. I tak ust. 1 art. 16 usta
wy stanowi między innym i, że „...konta ksiąg pom ocniczych, ...prowadzi się w p o 
rządku system atycznym ...”. A w pkt 3. ust. 1. art. 17 ustawy wym ienia się jako przy
kład księgi pomocniczej im ienne karty wynagrodzeń pracowników. N asuwa się py
tanie - jak utrzym ać porządek system atyczny w zapisach na kartach zarobkowych
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pracowników? Podobny problem wystąpi z ewidencją ilościowo-wartościową i ilościo
wą, które ustawa zalicza do ksiąg pomocniczych (por. art. 17 ust. 2 punkty 1 i 2).
Otóż uw ażam , że tak imienne karty zarobkowe pracowników jak i ew idencja ilościow o-w artościow a i ilościowa to księgi, które prowadzi się według odmiennych zasad
niż analityczną ewidencję w artościow ą do kont księgi głów nej. O ile rzeczywiście
księgi pom ocnicze, służące uszczegółow ieniu i uzupełnieniu zapisów kont księgi
głów nej, prowadzi się w porządku system atycznym (według zasady podwójnego za
pisu), ale tylko w wymiarze wartościowym to urządzenia do ewidencji ilościowej jak
i ilościowo-wartościowej stanowią uszczegółowienie (w szerszym wymiarze informa
cyjnym) ksiąg pomocniczych prowadzonych według porządku systematycznego. Bo
wiem nie prowadzi się ewidencji ilościowej do konta syntetycznego lecz do konkret
nego magazynu (punktu gospodarczego). Najistotniejsza różnica polega na tym, że
w ewidencji ilościowej bądź ilościowo-wartościowej zapisuje się w sposób bardziej
szczegółowy, poszerzony o dodatkowe informacje, tylko jedną stronę zapisu systema
tycznego. A zatem nie jest to zapis według metody bilansowej. Suma sald kartotek ilościowo-wartościowych konkretnego punktu gospodarczego musi być zgodna zawsze
tylko z saldem konta analitycznego tego samego punktu z ksiąg pomocniczych pro
wadzonych w wymiarze wartościowym i według zasady podwójnego zapisu. Oczy
wiście przy założeniu, że ta sam a grupa składników majątkowych, dla których prowa
dzona jest kartoteka ilościowa, występuje w większej liczbie punktów gospodarczych
niż jeden. W przeciwnym razie mogłoby się wydawać, iż ewidencję ilościową prowa
dzi się do konta syntetycznego z księgi głównej.
M oim zdanie poruszony problem dowodzi, że w ustawie brakuje szczegółowej
klasyfikacji urządzeń ewidencyjnych (podstawowych ksiąg rachunkowych). Osobiście
uważam, że do zrozumienia funkcji ewidencyjnej ksiąg rachunkowych w modelu pro
ponowanym przez ustawę należałoby przyjąć następującą ich klasyfikację:
a) rejestr wstępny,
b) dziennik,
c) księga główna,
d) księgi pom ocnicze,
e) księgi szczegółowe do ksiąg pom ocniczych,
f) księgi techniczne.
Głównym kryterium powyższego podziału urządzeń ew idencyjnych są zasady ich
prowadzenia oraz ich funkcje w procesach rejestracji i ewidencji.
I tak:
- rejestr wstępny i dziennik
ustawa nie określa zasady zapisów w tych
urządzeniach, mimo to uw ażam , że obo
w iązek zgodności obrotów narastających
tych urządzeń z księgą główną (por. art. 18
ust. 1 pkt 3) zmusza prowadzących do sto
sowania identycznych (porównywalnych)
zasad ich prowadzenia;
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- księga główna

- księgi pom ocnicze

- księgi szczegółowe
do ksiąg pom ocniczych

- księgi techniczne

to zapis system atyczny na kontach synte
tycznych z zachow aniem ciągłości zapi
sów;
u rządzenia ew idencyjne, analityczne do
księgi głów nej, prow adzone według zasa
dy podwójnego zapisu (według zasad iden
tycznych ja k księga główna);
urządzenia uszczegółow iające zapisy na
jednym (ew idencja ilościow a lub ilościow o-w artościow a) lub kilku analitycznych
kontach ksiąg pomocniczych (tablice um o
rzeń i am ortyzacji majątku trw ałego), pro
w adzone zapisem jednostronnym (w szer
szym wym iarze informacyjnym);
to zbiór urządzeń do dokum entow ania
i grupowania informacji o zdarzeniach, któ
re w postaci jednostkow ej nie stanow ią
przedm iotu dokumentów księgowych, np.:
kartoteki czasu pracy, kartoteki zasiłków,
imienne karty zarobkowe pracowników itp.

Na m arginesie klasyfikacji ksiąg rachunkow ych i sposobu ich unorm ow ania
w przedmiotowej ustawie chciałbym zasygnalizować, jak się wydaje żywotny problem
rachunkowości stosow anej. A m ianow icie sądzę, że ustawodawca winien szczegóło
wo określić, które z urządzeń ewidencyjnych podlegają ustawie. Inaczej, które z ksiąg
są księgami rachunkow ym i i kierow nik jednostki m a obow iązek ustawowy udostęp
nić je organom kontrolującym jednostkę ? Jest to problem rozdziału rachunkowości
sprawozdawczej od zarządczej. O konieczności realizacji funkcji informacyjnej i za
rządczej przez rachunkow ość stosowaną, ja k sądzę, nikogo nie m uszę przekonywać.
Na podstawie postanowień ust. 2 art. 17 ustawy dom niem am że, kierownik każdej
jednostki m a praw o w yznaczyć granicę pom iędzy tymi rodzajam i rachunkow ości
a organy kontrolujące winny jej przestrzegać.
Ogólnie m ożna stwierdzić, że funkcja ew idencyjna rachunkowości została sto
sunkowo jasno określona w przepisach ustawy i nie m a przeszkód form alnych by ją
realizować w takiej form ie w zastosowaniach inform atycznych.
„K sięgowanie operacji gospodarczych” to czynność polegająca na przepisa
niu (przeniesieniu lub wprowadzeniu) treści księgow ych opisów zdarzeń z dokum en
tów źródłowych lub zastępczych (PK - polecenie księgowania) do urządzeń ewiden
t n y c h (kartotek, rejestrów lub baz danych).
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1.4.a. Jakie wymogi stawia ustawa funkcji weryfikacji zapisów w księgach ra
chunkowych ?

1.4.b. Przepisy:
„Art. 23
1.
Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, ...bezpozo
staw iania m iejsc pozw alających na późniejsze dopiski lub zm iany. Przy pro
wadzeniu ksiąg rachunkowych p rzy użyciu komputera należy stosow ać właści
we procedury i środki chroniące p rzed zniszczeniem lub m odyfikacją zapisu....
Art. 24 ...
4. Księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, je że li um ożliwiają stwierdzenie
popraw ności dokonanych w nich zapisów , stanów (sald) oraz działania stoso' Wanyćh p ro cedur obliczeniow ych, a w szczególności:
1)
udokum entow anie zapisów pozw ala na identyfikację dow odów i spos
ich zapisania w księgach rachunkow ych na w szystkich etapach przetw ó
rni.
rzanid danych,
-ty / 2) zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycznie według kryteriów
\ -f- ; klasyfikacyjnych um ożliw iających sporządzanie obow iązujących jednostkę
spraw ozdań finansow ych i innych, deklaracji podatkow ych oraz dokonafWÓ:": nie rozliczeń finansow ych ,
■ciii w3) zapewniona jest, W razie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu kom
putera za pom ocą odpow iednich w ydruków, kontrola kom pletności i aktujsincw alnóści danych określających param etryprżetW artcińia danych,
moićuf) zapew niony je s t dostęp do zbiorów danych pozw alających, bez względu na
- o i i s t o s o w a n ą tech n ikę,n a uzyskanie w doW olnym cżasie i za-dowolnie Wybragiii?;:! \ ny okres ja sn ych i zrozum iałych inform acji o treści zapisów dokbhahyćH
-oytKobiw księgach raćhunktWyCh\'^Cii\bsń itirw nafał i irn^w oinuriosi iiraigsta* £2
A rf)'25^
. • ■1 oi m oldoią oi 3¿cl V?jŁt?onbs[ m^ófiiuioilno^ monGgio 5ic
1. iStw ierdzone błędy w zapisach pop ra w ia się:-* losob^siss bo [cffiOwabsowBiąs
.¿r.vvv/iYprzeż skreślenie dotychczasow ej treści i wpisanie noW ej, z zachowaniem
[a o :;; czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie popraw ki i um ieszczenie daty;
ioż . j'p o p ra w k i takie iiiuszą b yć dokonane jednocześnie we Wszystkich księgach
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1.4.c. Rozważm y zatem, czy wymogi ustawowe w zakresie kontroli zapisów w księ
gach rachunkowych są wykonalne a jednocześnie skuteczne ?
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Jak sądzę, postanowienie ust. 1 art. 23 nakazujące wykonywanie zapisów w sposób
trwały, jest jednoznaczne i oczywiste. Natom iast zakaz pozostawiania miejsc pozwa
lających na późniejsze dopiski lub zmiany uważam za niewykonalny, bez względu na
stosowaną technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych. Bowiem podobnie jak karto
teka papierowa tak i bazy danych najczęściej m ają budowę tabelaryczną. Każde pole
(na wzór macierzy) jest zdefiniowane matem atycznie. Na przykład: pole wartość raz
przyjmie 1,00 PLN a drugim razem 100.000,00 PLN. Najczęściej poszczególne ko
lumny (pola) urządzeń ew idencyjnych są zaprojektowane optym alnie. W tej sytuacji
gdyby chcieć wykonać cytow ane wyżej postanow ienie należałoby niewykorzystaną
część pola zapełnić umownym kodem, tak by nie pozostawało wolne miejsce. Zapis
taki mógłby przedstawiać się następująco:
W ARTOŚĆ

1,00
1.000.000,00
Moim zdaniem , nie jest to skuteczna metoda zapobiegania przed ewentualnymi zm ia
nami w zapisach, natomiast skutecznie pogarsza czytelność wydawnictw i baz da
nych. N ależy stwierdzić, że w urządzeniach inform atycznych nie zawsze istnieje ta
ka możliwość. Natom iast rachunkow ość stosow ana, zw łaszcza inform atyczna, zna
bardziej profesjonalne i skuteczniejsze metody weryfikacji zapisów. Stąd nie sądzę by
ten ustawowy nakaz byl przestrzegany w jakiejkolwiek technice prowadzenia ksiąg ra
chunkowych. Potwierdzeniem prezentowanego stanowiska jest ostatnie zdanie ust. 1
art. 23, które m ów i, że ... "Przy prow adzeniu ksiąg rachunkow ych przy użyciu kom 
putera należy stosow ać w łaściw e procedury i środki chroniące p rzed zniszczeniem
lub m odyfikacją z a p isu .” Uważam , że w odniesieniu do zastosowań inform atycz
nych jest to trafne unorm owanie problemu.
W art. 24 ust. 4 przepisy ustawy określają warunki jakie muszą być spełnione by
można było uznać księgi za sprawdzalne. Ogólnie należy stwierdzić, że ow e wymo
gi są zrozumiałe i wykonalne w każdej technice prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Niemniej, niektóre z tych postanowień m ogą być co najmniej różnie interpretowane.
Jednym z takich przykładów jest niem alże pom inięcie funkcji dekretu dokumentu
księgowego przy normowaniu warunków sprawdzalności zapisów w księgach (w usta
wie pojęcie dekret dokumentu księgowego nie zostało użyte). Co m oim zdaniem
wynika z obowiązku zweryfikowania zapisów księgowych?
W pierwszym rzędzie chciałbym poznać decyzję służb rachunkow ości, to jest dekret
konkretnego dokum entu, by mieć m ożliwość porów nania jej z obowiązującym za
kładowym planem kont oraz obowiązującym i przepisami w sprawie zdarzeń będą
cych przedmiotem analizowanego dokum entu. Jeżeli kwalifikacja system owa zda
rzeń z dokumentu jest poprawna to należy mieć stworzone warunki do sprawdzenia
czy zapisy w księgach rachunkowych zostały wykonane zgodnie z dekretem. Tą dro
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gą m am y m ożliwość sprawdzenia poprawności zapisów oraz ich kom pletności. Czy
możliwy jest taki zakres kontroli bez pełnego dekretu dokumentu ? Rachunkowość sto
sowana zna szereg metod dekretowania dokumentów księgowych. Poczynając od de
kretu syntetycznego, formy opisowej po ręczny lub automatyczny dekret pełny. Do
świadczenia wskazują, że najefektywniejszym narzędziem kontroli kwalifikacji i ewi
dencji zdarzeń (opisanych w dokumentach księgowych) tak w księdze głównej jak
i księgach pomocniczych jest dekret pełny każdego dokumentu. Należy zatem stwier
dzić, że ustawowy zakres kontroli jest wykonalny w każdej technice rachunkowości
stosującej dekret dokumentów księgowych. Natom iast trudno sobie wyobrazić proces
kontrolny zapisów bez dekretu dokum entów, zwłaszcza w tych przypadkach gdzie
dokumenty są księgowane w sposób niestandardowy, a ich dekret jest złożony. W mo
im przekonaniu, mimo iż ustawa nie poświęca większej uwagi dekretowaniu dokumen
tów, to ogólnie o takim obowiązku stanowi przepis w pkt 6 ust. 1 art. 21 określający
wymogi dokumentu księgowego, to j e s t : ...” stwierdzenie zakw alifikow ania dowodu
do ujęcia w księgach rachunkow ych przez w skazanie miesiąca księgowania oraz 0 ile nie wynika to z techniki dokonywania zapisów - sposobu ujęcia dowodu w księ
gach rachunkow ych wraz Z podpisem osoby odpow iedzialnej za te wskazania. ” Po
mimo ogólności tego przepisu, skuteczność weryfikacji zapisów wymaga także wska
zania pracowników odpowiedzialnych za ew entualne niezgodności z obowiązujący
mi przepisam i, dekretem czy zakładowym planem kont. Stąd twierdzę, że warunki do
takiej efektywności procesu weryfikacji stwarza pełny dekret dokumentów księgo
wych.
Nieco mniejszej rangi jest kolejny problem z interpretacją przepisu pkt 1 ust. 1
art. 24, nakazującego taki sposób udokumentowania zapisów w księgach rachunko
wych żeby um ożliwiał identyfikację dowodu księgowego na wszystkich etapach
przetwarzania danych. Takie brzmienie powyższego przepisu sugeruje, iż także wy
niki algorytm ów, agregaty wartości sald i obrotów obejmuje przedmiotowy przepis.
Otóż, jeżeli proces przetwarzania danych w księgach rachunkowych kończy się na su
m owaniu obrotów i liczeniu sald w układzie systematycznym, to z wykonaniem po
stanowień przepisu nie powinno być problem ów. W rachunkowości stosowanej bar
dzo często po zakończeniu procesu ew idencyjnego realizowany jest złożony proces
zwany rozliczeniem odchyleń i kosztów. Proces ten często jest nasycony dużą liczbą
obliczeń, zwłaszcza w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Stąd, na przykład: koszt
własny sprzedanych wyrobów, w części dotyczącej odchyleń przypadających na wy
roby sprzedane czy kosztów ogólnozakładowych to wartości będące wynikiem takich
rozliczeń i w tej części nie m a możliwości identyfikowania tych wyników ze źródło
wymi dokum entam i, chociażby kosztów ogólnozakładowych. Jest to praktyka znana
1 powszechnie stosowana. Stąd, moją uwagę raczej kieruję do samego sformułowania
treści przepisu, niż do organów kontrolujących jego wykonanie. Nie sądzę bowiem by
osoba znająca problem atykę rachunku kosztów dosłownie zinterpretowała ów prze
pis. A ponadto, zastosowania inform atyczne i w tym zakresie znają m etody, które
niezależnie od złożoności procedur rozliczeniowych w rachunku zysków i strat, przez
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cały rok obrotowy utrzym ują zapisy w księgach rachunkowych w postaci nieprze
tworzonej.
Postanowienia ustawy w pkt 2 ust. 1 art. 25, nakazujące korygowanie błędnych
zapisów tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujem nym i, oczywiście w każdej techni
ce prowadzenia ksiąg rachunkowych są w ykonalne. Jest to przepis powszechnie kry
tykowany jako nieefektyw ny, czasochłonny i kosztow ny. Od siebie dodam , że w ca
łości podzielam te zastrzeżenia. Problem ten nie jest widoczny przy dekrecie (zapisie)
prostym. Jednak przy dokumentach takich jak listy wynagrodzeń czy rozliczenia za
kupów najczęściej występuje dekret złożony z kilkunastu a nawet kilkudziesięciu za
pisów księgowych. Przyjm ijm y, że dekret listy wynagrodzeń składa się z piętnastu za
pisów księgowych z których jeden w procesie weryfikacji został uznany za błędny.
Zgodnie z postanowieniam i ustawy do w ykonania stosownej korekty błędu należy
wykonać trzydzieści zapisów księgow ych. Z tego piętnaście ujemnych i piętnaście
dodatnich. Zaś praktycy rachunkowości skorygują ów błędny zapis dwoma zapisami,
to jest ujemnym i dodatnim. Otóż nie znajduję racjonalnego uzasadnienia by obstawać
przy ustawowej m etodzie korygowania zapisów błędnych. W ręcz zmusza ona do wy
konania zapisów „fikcyjnych” , które nie posiadają uzasadnienia w rzeczywistości go
spodarczej przedsiębiorstwa.
1.4.d. „Zapis księgowy” to kom pletny księgowy opis zdarzenia ujęty w księgach ra
chunkowych. W zależności od stosowanej metody zapisów dzielą one się na zapisy
dwustronne (według m etody bilansowej) i jednostronne (np.: tzw. zapis pozabilanso
wy, w ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej itp.). Zapisy księgow e dw u
stronne, w zależności od liczby użytych w nich stron kont, można podzielić na proste
i złożone.
„Prosty zapis księgowy” to księgow y opis zdarzenia zapisany na dwóch stronach
konta lub kont. Czy też składający się z dwóch zapisów o przeciwnych wartościach
po jednej stronie konta lub kont (ta form a zapisu, zgodnie z pkt. 2 ust. 1 art. 25, jest
sprzeczna z ustawą lecz uznawana za najefektywniejszą i dość powszechnie stosowa
na w procesie korygowania błędów).
„Złożony zapis księgowy” to księgowy opis zdarzenia ujęty na większej liczbie stron
kont niż prosty zapis księgow y (forma dom inująca w rachunkowości stosowanej).
1.5.a. Jakie wymogi stawia ustawa w zakresie funkcji informacyjnej ?
l-5.b. Przepisy:
"Art. 13 ...
2. Księgi rachunkow e, bez względu na ich postać, pow inny być:
1)
trwale oznaczone nazwą (pełną lub skróconą) jednostki, której dotyczą (każ'■ da księga w iązana, każda luźna karta kontow a, rejestr lub wydruk kompu-
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terowy) oraz zrozum iałą nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej,
2) wyraźnie oznaczone co do roku obrotow ego (księgi wiązane - złożone z po
num erowanych stron, zakończone stw ierdzeniem ich liczby w księdze oraz
opatrzone datą otwarcia i zamknięcia ksiąg), a wydruki (tabulogramy) kom
puterow e także co do m iesiąca i daty sporządzenia,
3) przechow yw ane starannie w ustalonej kolejności.
3. W ydruki kom puterow e pow inny składać się z autom atycznie numerowanych
stron, z oznaczeniem p ierw szej i ostatniej oraz być sum owane na kolejnych
stronach w sposób ciągły w roku obrotow ym i oznaczone nazw ą programu
przetw arzania.
Art. 18
1. Na podstaw ie zapisów na kontach księgi głów nej sporządza się na koniec każ
dego m iesiąca zestawienie obrotów i sald, zawierające:
1) sym bole lub nazwy kont,
2) salda kont na dzień otw arcia ksiąg rachunkowych, obroty za m iesiąc i na
rastająco o d początku roku obrotow ego oraz salda na koniec miesiąca,
3) sum ę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za m iesiąc i na
rastająco o d początku roku obrotowego oraz sald na koniec m ie sią c a ....
2. N a dzień zam knięcia ksiąg rachunkow ych sporządza się zestaw ienia sald
w szystkich kont ksiąg pom ocniczych, a na dzień inw entaryzacji zestawienia
sald inw entaryzow anej grupy składników m ajątkowych. ...
Art. 19
1. W ykaz składników aktyw ów i pasyw ów (inwentarz), potw ierdzony ich inwen
taryzacją, sporządzają jedn o stki , które uprzednio nie prow adziły ksiąg ra
chunkow ych w sposób określony ustaw ą. W pozostałych jednostkach rolę in
wentarza spełnia zestaw ienie obrotów i sald księgi głów nej oraz zestawienia
sald kont ksiąg pom ocniczych sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachun
kowych.
2. P ozycje inw entarza sporządzonego p rze z je d n o stk i, które nie prow adziły
uprzednio ksiąg rachunkow ych, pow inny stanow ić odpow iedniki lub rozwi
nięcia poszczególnych pozycji bilansu o tw a rc ia ....
Art. 45
1. Spraw ozdanie fin a n so w e sporządza się na dzień zam knięcia ksiąg rachunko
wych....
2. Sprawozdanie fin a n so w e składa się z:
1) bilansu,
2) rachunku zysków i strat,
3) inform acji dodatkow ej....
3. ... obejm uje również sprawozdanie z przepływ u środków pieniężnych.
Art. 46
1. W bilansie w ykazuje się stany aktyw ów i pasyw ów na dzień zam knięcia ksiąg
rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego....
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Art. 47
1. W rachunku zysków i strat w ykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski
i straty nadzw yczajne oraz obow iązkow e obciążenia wyniku finansow ego za
bieżący i poprzedni rok obrotow y....
Art. 48
1. W inform acji dodatkow ej pod a je się nie ujęte w bilansie oraz rachunku zy 
sków i strat dane oraz wyjaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie fin a n 
sowe przedstaw iało rzetelnie i ja sn o sytuację m ajątkow ą i finansow ą, wynik f i 
nansowy oraz rentow ność jednostki...
Art. 51
1. Sprawozdania fina n so w e jednostek, w których skład wchodzą wewnętrzne je d 
nostki organizacyjne sporządzające sam odzielne spraw ozdania fin a n so w e,
obejm ują:
1) odrębne spraw ozdanie fin a n so w e każdego wyodrębnionego organizacyjnie
oddziału...
2) łączne spraw ozdanie fin a n so w e je d n o stk i.”
1-S.c. W cytowanych przepisach ustawy funkcja inform acyjna rachunkowości zosta
ła przedstawiona w co najmniej trzech obszarach, to jest:
- wymogi inform acyjne (wykaz informacji) od urządzeń ewidencyjnych (dzien
nika, księgi głównej i ksiąg pom ocniczych),
- zasady sporządzania i zakres inform acyjny zestaw ień obrotów i sald oraz zesta
wień sald i inwentarza,
- sprawozdania finansowe.
Z jednym wyjątkiem należy stw ierdzić, że wymogi staw iane przez ustawę opisom
ksiąg rachunkowych są zrozum iałe i wykonalne w każdej technice prowadzenia ra
chunkowości. N atom iast, przy treści ust. 1 art. 13 (stw ierdza co obejm ują księgi ra
chunkowe) oraz zastrzeżeniu w ust. 2 tegoż artykułu, ż t...”bez względu na ich postać”
trudno nie mieć wątpliwości jak wykonać postanow ienie zaw arte w ust. 3 art. 13, na
kazujące sumowanie wydruków komputerowych na kolejnych stronach w sposób
ciągły w roku obrotowym . O ile w dzienniku prow adzonym według innej zasady
niż bilansowa (bez kont) można sobie wyobrazić sposób podsumowania zgodny z usta
wą. Dla przykładu przeanalizujm y sposób podsum owania strony 25 takiego dzienni
ka za miesiąc obrotowy m aj, tak by spełniał wymogi ustawy:
a) suma obrotów strony 25,
b) obroty stron od 1 do 24,
c) obroty narastające od początku m iesiąca (poz. a+b),
d) suma obrotów dziennika za okres od początku roku obrotowego do końca kwiet
nia,
e) wartość obrotów narastających od początku roku obrotowego (c+d).
Przedstawiony wyżej przykład sum ow ania każdej strony zapisów (prowadzonych
z pominięciem metody bilansowej), zwłaszcza w technice ręcznej, m ożna uzasadnić.
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Spróbujmy jednak wykonać analogiczne sumowanie tej samej strony wydruku z księ
gi głównej, prowadzonej na kontach w edług zasady podwójnego zapisu:
a) suma obrotów W n i M a strony 25,
Nie należy wykluczać sytuacji, że na str. 25 skończą się zapisy na jednym koncie i
zaczynają się na kolejnym .
b) o broty W n i M a stron od 1 do 24,
Sumy obrotów stron poprzednich będą dotyczyły przypadkowej liczby kont (zależnie
od ilości zapisów na poszczególnych kontach).
c) obroty W n i M a narastające od początku m iesiąca (poz. a+b),
W ynik to sumy obrotów przypadkowej grupy kont.
d) suma obrotów W n i M a księgi głównej za okres od początku roku obrotowegodo
końca kwietnia,
e) wartość obrotów narastających W n i M a od początku roku obrotowego (c+d),
W artości nic nie m ów iące, bowiem je st to agregat obrotów czterech poprzednich
miesięcy obrotowych wszystkich kont syntetycznych i obrotów za nieznaną liczbę
dni maja przypadkowej liczby kont syntetycznych (tych, których zapisy za miesiąc maj
zmieściły się na wydruku do str. 25 włącznie - na ostatnim koncie nie zawsze będzie
komplet zapisów).
f) obroty W n i M a bilansu otwarcia.
Nie jestem przekonany czy przy takim system ie sum ow ania księgi głównej należy
uw zględnić także obroty bilansu otw arcia. Co najw yżej stw orzone zostałyby
możliwości do obliczenia sumy obrotów narastających i bilansu otwarcia.
Jak łatwo zauważyć, wymienione wyżej informacje (sumy), ustalone dla księgi głównej
w sposób nakazany ustaw ą, z wyjątkiem ostatniej strony (sum końcowych wydruku),
nie posiadają żadnej wartości informacyjnej i nie są z niczym porównywalne. Chyba,
że celem postanowień ustawy w sprawie sumowania stron wydruków komputerowych
było stworzenie warunków do kontroli poprawności wykonywania działań dodawania
i odejm ow ania realizow anych przez procesory kom puterów . B ow iem nie potrafię
inaczej w ytłum aczyć celow ości i zasadności tego przepisu. Do tej pory
w yprow adzaliśm y (bez w zględu na technikę prow adzenia ksiąg) sum y obrotów
bieżących, narastających i salda ale dla poszczególnych kont. Ten problem pomija
ustawa a jednocześnie nakazuje sporządzenie na podstawie księgi głównej zestawienia
obrotów i sald kont syntetycznych. Z uwagi, że nie m a innej możliwości, chcąc sprostać
wym ogom ustaw y, m usim y jednocześnie sum ow ać strony w ydruku w sposób
przewidziany ustawą a także zapisy na poszczególnych kontach w sposób zwyczajowy
dla zapisów w księgach rachunkowych.
Kończąc ten temat chcę stwierdzić, że technika komputerowa, w dobie globalnej
informatyzacji jest przygotowana do wielu bardziej złożonych (wręcz niewykonalnych
inną techniką) i użytecznych zadań. W tej sytuacji wielu autorów profesjonalnych
systemów informatycznych dla rachunkowości staje przed dylematem - jak zachować
prestiż autora systemu a jednocześnie zadość uczynić przepisom ustawy.
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Jedną z form prezentacji wyników (informacji) z rachunkowości jest zestawienie
obrotów i sal bądź sam ych sald, którym ustaw a nadaje status odrębnej księgi
rachunkowej. T ak funkcję inform acyjną ja k i kontrolną tych zestaw ień trudno
przecenić. Jest to sw oista form a bilansu przedsiębiorstw a. W rachunkow ości
stosowanej m ożna spotkać co najm niej kilka algorytm ów stosow anych w
zestawieniach obrotów i sald z księgi głównej. N a przykład:
a)
BZ = BO+OB+ON,
gdzie:
BZ saldo konta syntetycznego na koniec okresu obrotowego (bilans zamknięcia),
BO saldo konta syntetycznego na początek okresu obrotowego (bilans otwarcia),
OB obroty bieżącego m iesiąca obrotow ego,
ON sum a obrotów za miesiące poprzedzające bieżący miesiąc obrotowy (obroty
narastające).
b) BZ = BO+ON1,
gdzie:
ONI suma obrotów od początku roku obrotowego włącznie z bieżącym miesiącem
obrotowym.
c) BZ = SK(ON2),
gdzie:
SK różnica sumy obrotów narastających strony większej od strony m niejsze,
ON2 obroty narastające od początku roku obrotow ego w łącznie z m iesiącem
bieżącym i saldami bilansu otw arcia (ON2 = BO+OB+ON).
W podanych przykładach różnice w ystępują w sposobie (interpretacji)
wykazywania i liczenia obrotów narastających. Na podstawie przepisów ustawy (por.
art. 18), m oim zdaniem , nie powinny w ystępować różnice interpretacyjne. Bowiem
wyraźnie ustawa w ym ienia takie informacje jak:
- salda na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych (BO),
- obroty za miesiąc bieżący (OB),
- obroty narastające od początku roku obrotowego (ON),
- salda na koniec miesiąca obrotowego (BZ).
I dodaje, że obroty narastające tego zestawienia (ON) powinny być zgodne z obrotami
narastającymi dziennika. Stąd sądzę, że najbardziej optym alnym i czytelnym jest
algorytm zaprezentowany w przykładzie „b” . N atom iast przy zastosowaniu wariantu
„c” do uzyskania porównywalności obrotów narastających zestawienia obrotów i sal
oraz dziennika należy zapisy w dzienniku uzupełnić o salda na dzień otwarcia ksiąg
rachunkowych. Taki zabieg, w m oim przekonaniu, zubaża w artość inform acyjną
obrotów narastających. Pomimo tych różnic interpretacyjnych należy stwierdzić, że
przedmiotowe zestawienia obrotów i sald stanowią trwały element ksiąg rachunkowych
bez względu na technikę ich prow adzenia. W procesie sporządzania pow yższych
zestawień dom inują działania m atem atyczne co w ręcz sprzyja zastosow aniom
informatycznym.
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Szczególną funkcję inform acyjną pełni obligatoryjna sprawozdawczość. Jest to
jed n a z głów nych form „łączności” przedsiębiorstw a z system em informacyjnym
kraju. Ustawowym zadaniem rachunkowości sprawozdawczej (ksiąg rachunkowych),
jak określa ustaw a w rozdziale 5, je st okresow e sporządzanie sprawozdawczości
finansowej. Tak bilans, rachunek zysków i strat jak inne sprawozdania i informacje
posiadają w łaściw e sobie kryteria podziału i form y prezentacji inform acji. Żeby
dostarczyć rzetelnych inform acji z rachunkowości do sprawozdawczości finansowej
należy w zakładow ym planie kont, a tym sam ym w księgach rachunkowych
uwzględnić owe kryteria klasyfikacyjne. Jest to warunek podstawowy. Ze szczególną
starannością należy dbać o zgodność stosowanych kryteriów klasyfikacji informacji
pom iędzy spraw ozdaw czością i księgam i rachunkow ym i przy generowaniu
spraw ozdań techniką kom puterow ą. Bow iem każda zw łoka lub zaniechanie może
stanow ić przyczynę błędnych inform acji w spraw ozdaw czości. Przy obecnym
poziom ie inform atyki oraz unorm ow aniach praw nych nie m a przeciw w skazań do
zastosowań informatycznych w sprawozdawczości finansowej.
lJ5.d . „Z w yczajow y sposób p ro w ad zen ia zapisów w księgach rach u n k o w y ch ” to
ogólnie akceptowana i stosowana metoda (norm a zwyczajowa) prowadzenia ksiąg
rachunkowych (bądź tylko niektórych czynności z tego procesu) lub przygotowywania
i prezentowania z nich inform acji, mimo że nie jest unorm owana przepisami prawa
stanowionego.

II. Ustawowe wymagania wobec zapisów w księgach
rachunkowych.
Zanim podejm ę próbę ustosunkowania się do problem u zapisów w księgach
rachunkowych proponuję swoistą inwentaryzację informacji jakie przewidują przepisy
ustawy w następującym układzie:
- informacje obowiązujące w księgach rachunkowych bez względu na ich postać,
- zaadresowane do konkretnej lub konkretnych ksiąg rachunkowych.
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2.1. Wykaz inform acji obowiązujący w szystkie księgi rach u n k o w e

Lp.

T reść in fo rm acji

Sym bol

Ź ró d ło - przepis
4.

1.
2.
1. NJOR

Pełna lub skrócona nazw a jednostki

art. 13 ust. 2 pkt 1

2. RKR

N azw a rodzaju księgi rachunkow ej

art. 13 ust. 2 pkt 1

3. RO

R ok obrotow y

art. 13 ust. 2 pkt 2

4. MO

M iesiąc obrotowy

art. 13 ust. 2 pkt 2

5. DATSW

D ata sporządzenia wydruku kom puterow ego1 art. 13 ust. 2 pkt 2

6. DATBO

D ata otw arcia księgi

art. 13 ust. 2 pkt 2

7. DATBZ

D ata zam knięcia księgi

art. 13 ust. 2 pkt 2

8. NRSTR

N um ery stron ksiąg

art. 13 ust. 2 pkt 2

9. NPROG

N azw a program u przetw arzaniab

art. 13 ust. 3

3.

art. 23 ust. 5
10. DATZD

Data dokonania operacji (zdarzenia)

art. 23 ust. 2 pkt 1

11. DATWD
12. DATW Z

D ata sporządzenia dokumentu księgowego

art. 23 ust. 2 pkt 2

Data wprowadzenia zapisu

art. 24 ust. 5 pkt 3

13. NRPKS
14. NRDOK

Num er pozycji w dzienniku

art. 23 ust. 5

N um er dokumentu księgowego

art. 23 ust. 2 pkt 2

15. RDOK

Rodzaj dokum entu księgowego

art. 23 ust. 2 pkt 2

16. TREŚĆ
17. KWOTA

Tekst, skrót lub kod opisu operacji^

art. 23 ust. 2 pkt 3

W artość w jednostkach pieniężnych

- kwota zapisu
18. SUMASTR Sum y stron wydruków komputerowych
liczone w sposób ciągły w roku obrotow ym
19. INOPD
20. KONW

art. 23 ust. 2 pkt 4
art. 13 ust. 3

Identyfikator osoby zlecającej
w prow adzanie danychb

art. 23 ust. 5

Znak końca wydruku kom puterow egob

art.13 ust. 3

Gdzie:
b
c

inform acje obowiązujące tylko na w ydrukach komputerowych,
obowiązuje jedna z wym ienionych informacji.
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2.2. W ykaz obowiązujących informacji tylko w d zienniku

Lp.

Symbol

1.

2.

Treść inform acji

Źródło - przepis
4.

3.

1 . NRSTR

N um er strony dziennika

art. 14 ust. 4 pkt 4

2. NRPKS

N um er pozycji w dzienniku

art. 14 ust. 2

3. DATW Z

D ata wprowadzenia zapisu

art. 14 ust. 1

4. ON

Obroty liczone w sposób ciągły

art. 14 ust. 2

2.3.

W ykaz informacji obowiązujących tylko w księdze głównej

Lp.

Symbol

Treść inform acji

Źródło - przepis

3.

4.

2.
1.
1 . DATBO

D ata otwarcia księgi

art. 15 ust. 1

2. STRK

Oznaczenie strony konta

art. 13 ust. 1 pkt 2

3. SKS

Symbol konta syntetycznego

art. 13 ust. 1 pkt 2

4. BOSW N

Salda W n kont syntetycznych
na dzień otwarcia ksiąg

5. BOSMA

na dzień otwarcia ksiąg
6. D ATW Z

art. 15 ust. 1

Salda M a kont syntetycznych
art. 15 ust. 1

D ata wprowadzenia zapisu do księgi głównej art. 15 ust. 2
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2.4. W ykaz informacji obowiązujący tylko w księgach pom ocniczych

Lp.

Symbol

Treść informacji

1.

2.

3.

1. STRK

Oznaczenie strony konta

art. 16 ust. 1

2. SKA

Symbol konta analitycznego

art. 13 ust. 1 pkt 3

3. BOAWN

Salda W n kont analitycznych
na dzień otwarcia ksiąg

Zródlo - przepis
4.

art. 16 ust. 1 pkt 1

4. BOAMA

Salda M a kont analitycznych
na dzień otwarcia ksiąg

art. 16 ust. 1 pkt 1

5. OBWN

Obroty bieżące strony Wn

art. 16 ust. 1 pkt 1

6. OBMA

Obroty bieżące strony Ma

art. 16 ust. 1 pkt 1

7. ONWN
8. ONMA

Obroty narastające strony W n

art. 16 ust. 1 pkt 1

Obroty narastające strony Ma

art. 16 ust. 1 pkt 1

Ilość

art. 17 ust. 2 pkt 1

W artość w jednostkach pieniężnych

art. 17 ust. 2 pkt 1

Saldo W n na koniec okresu

art. 17 ust. 2 pkt 1

Saldo M a na koniec okresu

art. 17 ust. 2 pkt 1

Jk_ ILOŚĆ
10. KWOTA
11. BZAWN
12. BZAMA
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2.5. W ykaz inform acji obowiązujący tylko w zestawieniu obrotów i sald z księgi
głównej

L p.

Symbol

Treść informacji

Zródlo - przepis

1.

2.

3.

4.

1. SKS

Symbole kont syntetycznych“

art. 18 ust. 1 pkt 1

2. NKS

N azw y kont syntetycznych“

art. 18 ust. 1 pkt 1

3. BOSW N

Salda W n kont syntetycznych
na dzień otwarcia ksiąg

4. BOSM A

Salda M a kont syntetycznych
na dzień otwarcia ksiąg

5. OBWN

art. 18 ust. 1 pkt 2
art. 18 ust. 1 pkt 2

Obroty W n konta za bieżący m iesiąc

art. 18 ust. 1 pkt 2

6. OBMA

Obroty M a konta za bieżący m iesiąc

art. 18 ust. 1 pkt 2

7. ONW N

Obroty W n konta od początku roku

art. 18 ust. 1 pkt 2

8. ONM A

Obroty M a konta od początku roku

art. 18 ust. 1 pkt 2

9. BZSW N

Salda W n kont na koniec miesiąca

art. 18 ust. 1 pkt 2

10. BZSMA

Salda M a kont na koniec miesiąca

art. 18 ust. 1 pkt 2

11. SBOW N

Suma sald W n wszystkich kont
na dzień otw arcia ksiąg

12. SBOM A

na dzień otwarcia ksiąg
13. SOBW N

art. 18 ust. 1 pkt 3

Suma sald M a w szystkich kon
na koniec okresu

Gdzie:
“

art. 18 ust. 1 pkt 3

Sum a sald W n wszystkich kont
na koniec okresu

18. SBZM A

art. 18 ust. 1 pkt 3

Suma obrotów Ma wszystkich kont
od początku roku

17. SBZW N

art. 18 ust. 1 pkt 3

Suma obrotów Wn wszystkich kont
od początku roku

16. SONM A

art. 18 ust. 1 pkt 3

Suma obrotów Ma wszystkich kont
bieżącego miesiąca

15. SONW N

art. 18 ust. 1 pkt 3

Suma obrotów W n wszystkich kont
bieżącego miesiąca

14. SOBMA

art. 18 ust. 1 pkt 3

Sum a sald M a wszystkich kont

informacje alternatywne (poz. 1 lub 2).

art. 18 ust. 1 pkt 3

55
Informacje zaprezentowane w zestawieniach od 2.1. do 2.5 zostały podzielone
na:
- inform acje opisujące księgę lub księgi - treść zaznaczona pochyłym dru
kiem,
- informacje tworzące księgow e opisy zdarzeń (zapisy księgowy).
Na podstaw ie analizy przygotowanego materiału spróbujmy udzielić odpowie
dzi na niektóre pytania.
2.6.a. Czy inform acje wym ienione w wykazie 2.1. rzeczywiście mają status obli
gatoryjny w stosunku do wszystkich ksiąg rachunkowych?
2.6.C. Zbiór

informacji opisujących księgi (por. poz. od 1 do 9 w zestawieniu 2.1.) jest
czytelny i nie sądzę by występowały problem y z w ykonaniem postanowień ustawy
w tym zakresie, bez względu na technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Zupełnie inaczej przedstaw ia się problem z inform acjam i, które z mocy ustawy
muszą wystąpić w zapisie księgow ym każdej księgi rachunkowej (por. poz. od 10 do
20 w zestawieniu 2 .1 .). Otóż inform acje wym ienione w poz, od 10 do 16 oraz w poz.
19 zestawienia nie m ogą w ystąpić w zestawieniu obrotów i sald.' Poniew aż specy
ficzną cechą zestawienia obrotów i sald jest to, że prezentuje zawsze wartości za
gregowane. Stąd nie m a w nim m iejsca na inform acje właściwe źródłowym zapisom
księgowym. Należy zatem przyjąć, że w tej części zestaw ienie obrotów i sald zawsze
będzie sprzeczne z postanowieniam i ustawy bez względu na technikę jego wykona
nia. Powyższe zastrzeżenie m oże częściowo lub w całości, z tych samych przyczyn,
dotyczyć inwentarza.
Ponadto, jeżeli przyjąć ustawową klasyfikację ksiąg rachunkowych (por. art. 17
ust. 2), w części dotyczącej ksiąg pomocniczych to zaw sze zapisy w niektórych z tej
grupy ksiąg nie będą posiadały takiej informacji jak NRPKS „Numer pozycji w dzien
niku” . Bo w jaki sposób miałby m agazynier, prow adzący ewidencję ilościową, zdo
być taką informację. Ów błąd jest konsekwencją co najmniej dwóch czynników, to jest:
- braku przejrzystej klasyfikacji ksiąg rachunkow ych, zwłaszcza ksiąg pomocni
czych,
- zamianie rzeczyw istej kolejności opisów zdarzeń przez ustawienie opisu księ
gowego przed opisem rzeczywistym.
Z tych powodów zapisy w księgach nie prowadzonych według zasady podwójnego za
pisu, które często są realizow ane w czasie rzeczyw istym lub zbliżonym do czasu rze
czywistego, a więc znacznie wcześniej niż zapis księgow y, nie będą posiadały num e
ru pozycji w dzienniku przez co w tym zakresie nie będą zgodne z postanowieniem
urt. 23 ust. 5. Powyższa uw aga dotyczy każdej techniki prowadzenia wymienionej
wyżej grupy ksiąg rachunkowych.
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Odrębną kw estią je st ustawowy w ym óg w prowadzania do zapisu opisu opera
cji (por. TREŚĆ w zestawieniu 2.1.). N a ten tem at wypowiadałem się już kilkakrot
nie8 i powtórzę, że jest to czynność bardzo trudna na obecnym etapie rachunkowości
stosowanej. Nie znam przykładu teoretycznego, w którym zostałby zaprezentowany
rozbiór „operacji gospodarczej” na rzeczyw iste zdarzenia wraz z ich opisem. Dodać
należy, iż każde zdarzenie posiada swój początek i koniec (życie zdarzenia). I często
jego im plikacje w punkcie zainicjowania są zupełnie inne niż w punkcie zakończenia.
M am y zatem w przypadku jednostkow ego zdarzenia zaw sze dw a jego określenia.
Jedno określające zmiany jak ie zdarzenie pow oduje w m iejscu jego zainicjowania
(u inicjatora zdarzenia) oraz drugie określenie skutków tego zdarzenia w miejscu je
go zakończenia (u adresata lub odbiorcy)^. W rachunkowości stosowanej daremnie szu
kać przykładu dokumentu księgowego z jednostkow ym zdarzeniem . Bowiem najczę
ściej w dokumentach spotykam y całe serie zdarzeń i to o różnym charakterze. Usta
wa stosuje określenie „operacja gospodarcza” . Z charakteru zapisu metodą bilansową
w ynika, że każda operacja gospodarcza pow inna m ieć co najmniej dw ie różne na
zw y. Takich wzorcowych opracowań także literatura fachowa nie dostarcza. Stąd po
w tórzę, że wprowadzanie nazw czy też kodów treści zdarzeń do zapisów księgowych
na obecnym etapie rozw oju rachunkow ości, je st zadaniem znacznie trudniejszym niż
pełny dekret dokumentów księgow ych i przy braku w zorców m ożna je traktować je
dynie w kategoriach zadań przyszłościow ych. A naliza zastosow ań potwierdza moje
spostrzeżenia w tym zakresie. Stosowane opisy są niekom pletne i co najmniej w 50
procentach fałszyw e. Jeżeli przy takich efektach i potencjalnych możliwościach
uwzględnim y czasochłonność i koszt tej czynności w procesie wprowadzania danych
to zasadność przepisów ustawy w art. 23 ust. 2 pkt 3 m oże nasuwać co najmniej wąt
pliw ości. Sądzę, że w tej kwestii dzisiaj bardzo nieliczne zastosowania będą spełnia
ły wymogi ustawy.
N iezależnie od opisu operacji (TREŚĆ) w art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawa obliguje do
w prow adzenia w zapisie księgow ym informacji określającej rodzaj dokumentu księ
gowego (RDOK). Zaś w art. 20 ust. 2 ,3 i 4 ustaw a prezentuje klasyfikację rodzajo
wą dokumentów księgow ych. Co praw da, ustawa jednoznacznie nie określa, iż infor
macje o rodzaju dokumentów księgowych należy podawać według tej klasyfikacji. Jed
nak m oim zdaniem , zaproponow ana klasyfikacja dokum entów księgowych jest zbyt

8 E. Depa, Informatyczne księgi rachunkowe, W: Materiały na konferencję INFRA’96, nt.
.Normowanie systemów rachunkowości wspomaganej komputerem”, SKwP RN w W arszaw ie
O/O w Szczecinie 1996, str.32-33.
9 Za prekursora teorii zdarzeń w rachunkowości uznaje się G. H. Sortera. W Polsce badania nać
możliwościami zastosowań teorii zdarzeń w rachunkowości prowadzili bądź prowadzą między
innymi: A . Bytniewski, J. Stępniewski, I. Dziedziczak, E. Depa. Niektóre wyniki ich badań
znalazły praktyczne zastosowania. Zainteresowanym tą tematyką polecam liczne publikacje
naukowe wymienionych autorów.
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ogólna. Proponowałbym rozw ażyć rozw iązanie alternatywne dla postanowień ustawy
tak w kwestii opisu operacji jak i rodzaju dokum entu księgowego. Otóż w rachunko
wości stosowanej w ystępuje zaledw ie kilkanaście dokumentów księgowych (źródło
wych) i kilka zbiorczych lub zastępczych. K ażdy z nich posiada pełną nazwę i sym 
bol. Czy w tym stanie rzeczy zastąpienie opisu operacji i rodzaju dokumentu rzeczy
wistym symbolem lub nazwą dokumentu nie je st bardziej efektywnym rozwiązaniem?
Sądzę, że dla ludzi znających problem atykę rachunkowości jest to propozycja oczy
wista i póki co winna być traktow ana na rów ni z wym ogam i ustawy w tej kwestii.
Nie sposób pom inąć kolejnej inform acji, którą art. 23 ust. 5 ustawy wprowadza
obligatoryjnie do zapisu księgow ego, a m ianow icie identyfikatora osoby zlecającej
wprowadzanie danych (INOPD). O tóż, żeby się nie pow tarzać na ten tem at, stwier
dzam że jest to błąd logiczny. Poniew aż z art. 4 ust. 4 przedmiotowej ustawy obow ią
zek ten został nałożony jednoznacznie na kierow nika jednostki. W tej sytuacji jaka
kolwiek inform acja na ten tem at w zapisie księgow ym jest co najmniej zbędna.
W tym m iejscu należy dodać, że w rachunkow ości stosow anej, zw łaszcza
w większych jednostkach, stosuje się często identyfikatory pracow ników odpowie
dzialnych za dekretację dokum entów księgow ych w celu zdyscyplinow ania zasad
prowadzenia rachunkow ości oraz zakładow ego planu kont. I jak potw ierdzają do
świadczenia je st to zabieg skuteczny.
2.6.d. „W artości zagregowane” w rachunkow ości najczęściej są wynikiem procesu
(działań m atem atycznych) polegającego na łączeniu wartości względnych zapisów
księgowych jednej strony konta lub kont. Czy też sum owania wartości zdarzeń jed
norodnych. Przykładam i wartości zagregow anych są sumy obrotów kont i sumy sald
lub też podsum ow anie dziennego zestaw ienia faktur sprzedaży.
2.7.a. Czy przepisy ustawy norm ujące zapis w dzienniku są jednoznaczne ?
2.7.c. N a tem at zapisów w yłącznie w dzienniku stanowi art. 14 ust. 1, 2 i 4 (por. ze
stawienie informacji 2.2.). W ym ienione przepisy art. 14 w skazują cztery informacje,
które obligatoryjnie m uszą w ystąpić w zapisie dziennika. Z czego trzy pierw sze (
NRSTR.NRPKS i DATW Z) zostały pow tórzone z zestawienia 2.1, to jest z grupy in
formacji wskazanych jako obow iązujące w szystkie księgi rachunkowe. W idzim y za
tem, że zgodnie z ustaw ą zapis w dzienniku pow inien zaw ierać co najmniej inform a
cje wymienione w zestaw ie 2.1. oraz obroty liczone w sposób ciągły (por. ON w ze
stawie 2.2.). N a tem at tych inform acji zostało ju ż dużo pow iedziane w tym artykule.
Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że ustawowy zestaw informacji mający
tworzyć zapis w dzienniku nie obejm uje kont a tym sam ym unika odpowiedzi według
jakich zasad prowadzić zapisy w dzienniku. Na temat implikacji z tym związanych by
ła już m ow a w rozdziale pierw szym . C hciałbym jed n ak podkreślić, że zgodnie
z brzmieniem art. 23 ust. 2 ..."Zapis pow inien zaw ierać co n ajm n iej:..." postanowie
nia przedmiotowej ustawy należy traktow ać jako wym óg m inim um . Tym samym ów
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przepis dopuszcza zastosow anie kolejnych informacji w zapisach dziennika, mimo
iż nie zostaiy one wym ienione w ustawie. A zatem , jeżeli nie potrafię uzgodnić obro
tów narastających księgi głównej z dziennikiem , w którym zapisy posiadają tylko in
form acje w ym ienione w ustaw ie, nie pozostaje nic innego jak uzupełnić ten zapis
o inform acje um ożliwiające wykonanie postanowień art. 18 ust. 1 pkt 3. Byłyby to na
przykład takie informacje jak:

Lp.

Symbol

Treść informacji

1.

2.

3.

1.

STRK

Oznaczenie strony konta

2.

SKA

Symbol konta analitycznego

3.

OBW N

Obroty bieżące strony Wn

4.

OB MA

Obroty bieżące strony M a

5.

ONW N

Obroty narastające strony W n

6.

ONM A

Obroty narastające strony M a

lub też:

L p.

Symbol

Treść inform acji

1.

2.

3.

1.

STRK

O znaczenie strony konta

2.

SKS

Symbol konta syntetycznego

3.

ONW N

Obroty narastające strony W n

4.

ONM A

Obroty narastające strony Ma

Każdy z tych przykładów będzie zgodny z postanowieniam i ustawy a jedno
cześnie zapewni możliwość uzgodnienia obrotów narastających księgi głównej z dzien
nikiem. Z tym jednak, jak łatwo zauważyć, w pierwszym przykładzie następuje du
blowanie funkcji ksiąg pom ocniczych a w drugim księgi głównej. W tym stanie rze
czy sądzę, że rozszerzenie zakresu informacji w zapisie dziennika, na przykład do
potrzeb ksiąg pom ocniczych, które jest zgodne z ustaw ą, upoważnia przedsiębior
stwo do scalenia funkcji dziennika i ksiąg pomocniczych w jedną księgę zwaną dzien
nikiem. Osobiście nie widzę w takim rozwiązaniu naruszenia postanowień ustawy. Do
dam jednocześnie, że jest to dość pow szechnie stosowana i uznana forma dziennika
w rachunkowości inform atycznej.
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Przy zaproponowanym rozwiązaniu organizacyjnym zapisów w dzienniku uzy
skujemy m ożliwość porównywania (kontroli wewnętrznej zgodności ksiąg) zapisów
w dzienniku z zapisami w księdze głównej ale jednocześnie każda operacja gospodar
cza w tak zorganizowanym dzienniku jest zapisywana w co najmniej dwóch pozycjach.
Pojawia się problem , zwłaszcza przy większej liczbie zapisów na tym samym koncie
syntetycznym, z wykonaniem postanowień art. 23 ust. 5 w księdze głównej. Bowiem
który numer pozycji z dziennika należy przenieść do księgi główne ? Uważam , że
w porównaniu z wymogiem utrzymania wewnętrznej zgodności ksiąg rachunkowych,
jest to problem o znacznie niższej randze. M ożna go rozwiązywać skutecznie na po
ziomie ścieżki kontrolnej. Niemniej problem zgodności z przepisami ustawy pozosta
je nie rozwiązany.
2.7.d. „Kontrola wewnętrznej zgodności ksiąg rachunkowych” , moim zdaniem,
to zespół czynności kontrolnych obejmujący swym zakresem co najmniej:
- badanie zgodności obrotów i sald bądź tylko sald wszystkich rodzajów ksiąg
rachunkowych oraz przestrzegania metody bilansowej;
- kontrolę zachowania ciągłości zapisów księgowych;
- ogólne badanie zmian w stanie wyrobów;
2.8.a. Czy zapis w księdze głównej został precyzyjnie określony w ustawie?
2.8.c. W ykaz jednostkow ych informacji, które przepisy ustawy bezpośrednio adresu
ją do zapisów w księdze głównej (por. zestawienie 2.3.) obejmuje sześć informacji
z czego dwie zostały powtórzone z zestawienia informacji obowiązujących wszystkie
księgi (DATBO i DATW Z). N asuwa się pytanie - czy zbiór informacji obowiązują
cych w zapisach wszystkich ksiąg oraz te cztery inform acje wskazane w ustawie ja 
ko właściwe zapisom w księdze głównej wystarczą do wykonania jej funkcji informa
cyjnej, na przykład w stosunku do zestawienia obrotów i sald? Odpowiedź brzmi nie.
Bowiem pominięte zostały informacje o obrotach bieżących i narastających. A taki wy
móg wynika pośrednio ze struktury informacyjnej zestawienia obrotów i sald księgi
głównej oraz zależności pomiędzy tymi księgami. Po za uwagami jakie ju ż wcześniej
poczyniłem, zwłaszcza w stosunku do informacji obowiązujących zapisy we wszyst
kich rodzajach ksiąg, nie dostrzegam innych, które m ogły komplikować proces zapi
sów w księdze głównej, bez względu na technikę ich wykonywania.
M ożna mieć natom iast w ątpliw ości czy celow ym je st prow adzenie zapisów
w księdze głównej w form ie określonej ustawą przy rozszerzonym zakresie informa
cyjnym zapisów w dzienniku. Pozostawiam jednak ten problem na inną okazję, bo
wiem badanie i ocena efektywności modelu zapisów w księgach rachunkowych, pre
zentowanego w ustaw ie, nie jest przedm iotem niniejszego artykułu.
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2.8.d. „Struktura inform acyjna” to logicznie uporządkowany i opisany wykaz in
formacji gromadzonych w zbiorze, bazie danych, kartotece czy też w sam ym zapisie
księgowym.
2.9.a. Czy zestaw informacji wym ienionych w ustawie um ożliwia wykonanie
zadań ksiąg pomocniczych ?
2.9 .c. Biorąc pod uwagę informacje przypisane ustawą zapisom w księgach pomoc
niczych (por. zestawienie 2.4.) oraz inform acje obowiązujące zapisy we wszystkich
księgach rachunkowych należy stwierdzić, że stan unormowania zapisów w księgach
pom ocniczych jest zrozumiały i nie istnieją przeszkody do realizacji tych postano
wień bez względu na stosowaną technikę zapisów. Powyższa ocena je st aktualna pod
warunkiem zastosowania przejrzystej klasyfikacji ksiąg pom ocniczych. Tem at po
wyższy om ów iłem szczegółowo w pkt 1.3.c. (str. 17-19). Także w stosunku do zapi
sów w księgach pomocniczych aktualne są zastrzeżenia do niektórych informacji (por.
uwagi na temat NRPK S, TREŚĆ, RDOK i INOPD w pkt 2.6.c. str. 32-33) obowiązu
jących zapisy we wszystkich księgach rachunkowych.
3.0.a. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej a zapisy księgowe.
3.0.c. Jak już nadmieniałem w pkt 1.1 .c. zestawienie obrotów i sald nie jest typowym
urządzeniem ewidencyjnym. Periodycznie salda i sumy obrotów z urządzeń ewiden
cyjnych takich jak księga główna czy księgi pom ocnicze są przenoszone do zesta
wień obrotów i sald. W procesie tworzenia zestawień obrotów i sald, w odróżnieniu
do wcześniej omawianych ksiąg rachunkowych, nie występuje zapis księgowy. Z te
go powodu znaczna liczba informacji istotnych i uznanych przez ustawę za obligato
ryjne w e wszystkich księgach rachunkowych (por. informacje od poz. 10 do 16 i 19
w zestaw ieniu 2.1.) nie dotyczy zestaw ień obrotów i sald. Po za tą uw agą należy
stwierdzić, że ustawa wyjątkowo precyzyjnie określa strukturę informacyjną zestawień
obrotów i sald (por. zestawienie 2.5.). Jestem przekonany, że bez względu na stoso
waną technikę, w rachunkowości z realizacją postanowień ustawy w tym zakresie nie
powinno być żadnych problemów.
K ończąc, życzę Państwu owocnej wymiany doświadczeń i poglądów na wspól
nie nurtujące nas problemy.

61
Teresa C ie sie lc z y k
G rażyna W a tra s
A kadem ia E k o n o m ic z n a W ro c ła w

USTAWOWE WYMAGANIA
W ZAKRESIE UDOWODNIENIA
ZAPISÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH
Każda operacja gospodarcza pow odująca zm ianę aktywów i pasyw ów , przy
chodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem oraz zm ianę wyniku finansowego
- zgodnie z zasadą dokum entowania zapisów księgowych - powinna być potw ier
dzona dowodem stwierdzającym jej dokonanie. Dowód ten stanowi podstawę zapisów
w księgach rachunkow ych i określany jest nazw ą „dowód księgowy” .
Jakość dow odów wywiera istotny wpływ na praw dziw ość ksiąg rachunkowych
i rzetelność odzwierciedlenia działalności jednostki gospodarczej. Dla spełnienia tych
warunków zostały ustalone praw ne wym agania, którym pow inny odpowiadać dow o
dy księgowe oraz w systemach rachunkowości wspom aganej informatycznie zapisy
na nośnikach danych. W tym celu należy rozpatrzyć następujące wymagania:
1• a. Czy zapewniono, aby każda operacja gospodarcza, która nastąpiła w danym
miesiącu, została wprowadzona do ksiąg rachunkowych?
b. ”A rt. 20.1. Do ksiąg rachunkow ych m iesiąca należy w prow adzić w postaci
zapisu, każdą operację gospodarczą, która nastąpiła w tym m iesiącu.”
c. Do ksiąg rachunkowych m ogą trafiać tylko zapisy o zdarzeniach gospodarczych,
gdy istnieje bezsporny, pisem ny dowód ich zaistnienia.
d. Zdarzenia gospodarcze - zmiany powodowane w środkach gospodarczych i źró
dłach ich pochodzenia wskutek prowadzonej działalności gospodarczej. Zdarzenia
mogą dotyczyć tylko danej jednostki gospodarczej (zdarzenia wewnętrzne) lub
mogą wynikać z jego kontaktów z otoczeniem (zdarzenia zewnętrzne).
Operacja gospodarcza - udokum entowane i podlegające ewidencji księgowej
zdarzenie gospodarcze. Do nieodłącznych cech każdej operacji należą: ścisły zwią
zek z przedm iotem gospodarczym oraz określony termin wystąpienia.
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a. Czy podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe?
b. ”A rt. 20.2. Podstaw ą zapisów w księgach rachunkowych są dow ody księgo
we stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej „dowodam i źró
dłow ym i. ”
c. U znanie ksiąg rachunkow ych za praw idłow e zależy między innymi od tego,
czy zapisy księgow e są udokumentowane dowodami księgowymi, spełniającymi
określone w przepisach wym ogi. O bow iązuje podstawowa zasada udokumento
w ania każdego zapisu prawidłowym dow odem księgowym.
d. Dowód księgowy - pisemne odzwierciedlenie zaistnienia określonej operacji go
spodarczej.
Dowód źródłowy - dow ód stanowiący pierwotne udokum entowanie operacji
gospodarczej. D ow ód źródłowy może być jedynym dowodem dokumentującym
operacje gospodarczą bądź stanowić podstawę sporządzenia dowodu wtórnego lub
dowodu zbiorczego.
a. Czy zapewniono właściwą klasyfikację dowodów księgowych?
b. ”A rt. 20.2.
1) zew nętrzne obce - otrzym ane o d kontrahentów,
2) zew nętrzne własne - przekazyw ane w oryginale kontrahentom ,
3) wew nętrzne - dotyczące operacji w ew nątrz jednostki. ”
c. W obec dużej różnorodności dowodów istnieje konieczność przeprowadzenia
odpowiedniej ich klasyfikacji. Jest ona potrzebna z wielu względów, na przykład
różne są zasady popraw iania poszczególnych grup dowodów, różny może być ich
obieg itp.
d . Dowody obce - dowody sporządzone przez obce jednostki i przekazane tej jed
nostce gospodarczej, w której staną się przedm iotem ewidencji (np. faktury do
stawców za zakupione materiały).
Dowody własne - dowody sporządzone przez tę jednostkę, w której podle
gają zaewidencjonowaniu bez względu na ich przeznaczenie (np. faktury wystawio
ne dla odbiorców za sprzedane towary).
Dowody zewnętrzne - wystawione przez daną jednostkę z przeznaczeniem dla
swych kontrahentów i im przekazywane (np. faktury dla odbiorców).
Dowody w ewnętrzne - wystawione przez daną jednostkę dla własnych po
trzeb (np. karty pracy, dowody wydania materiałów).
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4. a. Czy stosowane są rów nież dowody księgowe, które nie wynikają bezpośrednio
z operacji gospodarczych?
b. ”Art. 20.3. Podstaw ą zapisów m ogą b yć również sporządzone przez jed n o st
kę dowody księgow e: 1) zbiorcze - służące do dokonania łącznych zapisów zbio
ru dowodów źródłowych, które m uszą b yć w dowodzie zbiorczym pojedynczo w y
mienione, 2) korygujące poprzednie zapisy, 3) zastępcze - wystawione do czasu
otrzymania zew nętrznego obcego dow odu źródłow ego, 4) rozliczeniow e - ujm u
jące ju ż dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.”
c. Do dowodów księgowych zalicza się też dowody, które nie w ynikają bezpo
średnio z operacji gospodarczych. Są to następujące dowody:
- zbiorcze, sporządzane na podstawie dowodów źródłowych, mające na ce
lu odpowiednie grupowanie danych dotyczących z reguły wielu operacji gospodar
czych jednego rodzaju (np. raporty kasowe, raporty bankowe, polecenia księgow a
nia). Dowody ujęte w danym dow odzie zbiorczym m uszą w nim być pojedynczo
wymienione,
- korygujące prostujące błędy lub nieprawidłowości zawarte w innych po
przednio wystawianych dowodach (np. polecenie księgowania, nota księgowa, k o 
rygująca faktura VA T, korygujący rachunek uproszczony),
- zastępcze, służące udokum entowaniu operacji gospodarczych w przypad
ku braku możliwości uzyskania, z przyczyn uzasadnionych, obcych dowodów księ
gowych. Udokum entowanie takie nie może jednak dotyczyć operacji gospodar
czych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem VAT oraz skup
metali nieżelaznych od ludności (art. 20, ust. 4),
- rozliczeniow e, ujm ujące ju ż dokonane zapisy według innych kryteriów
klasyfikacyjnych (np. rozliczenie kosztów pośrednich).
Szczególną grupę dow odów w łasnych i obcych stanow ią dow ody służące
jednocześnie rozliczeniu podatku od towarów i usług (VAT). W stosunku do nich
stawiane są większe w ym agania aniżeli stanowi to ustawa o rachunkowości.
Z godnie z przepisam i rozdziału 13 rozporządzenia M inistra Finansów
z 21.12.1995 r. w sprawie w ykonania przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. nr 154, poz. 797), podatnicy VAT m ają
cy numer identyfikacyjny lub posługujący się numerem tym czasow ym są obowią
zani stosować następujące dokumenty:
1) fakturę VAT, która u nabywcy towarów lub usług objętych tym dowo
dem służy do udokum entowania podatku naliczonego związanego z zakupem, na
tomiast u sprzedawcy (wystawcy tej faktury) jest przeznaczona do udokumentowa
nia zrealizowanej sprzedaży i związanego z tą sprzedażą podatku należnego,
2) rachunek uproszczony wystawiany dla odbiorców (nabywców) towarów
lub usług zwolnionych podm iotowo z VA T, także dla osób fizycznych nie prow a
dzących działalności gospodarczej - na żądanie tych osób nabywających towary
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i korzystających z usług gastronom ii oraz dla udokumentowania czynności zrów
nanych ze sprzedażą w rozum ieniu przepisów dotyczących VA T, określonych
w art. 2, ust. 3, pkt. 1 ,2 ,4 i 5 ustawy (ustawa z 8.01.1993 r. o podatku od towarów
i usług oraz o podatku akcyzow ym ), który u wystaw cy tego rachunku służy do
udokum entow ania sprzedaży podlegającej opodatkowaniu i podatku należnego,
natom iast nabywca towarów i usług objętych tym rachunkiem nie ma prawa do
odliczeń podatku wykazanego w tym rachunku;
3) fakturę korygującą „KOREKTA” wystawioną przez sprzedawcę dla na
bywcy, która u sprzedawcy służy do skorygowania sprzedaży i podatku należne
go związanego z tą sprzedażą, zaś u nabywcy stanowi podstawę korekty zakupu
i podatku naliczonego związanego z zakupem objętym fakturą VAT będącą przed
m iotem korekty;
4) rachunek korygujący rachunek uproszczony „KOREKTA” wystawiony
przez sprzedawcę dla nabyw cy, który u sprzedawcy stanowi podstawę skorygo
wania sprzedaży i podatku należnego związanego z tą sprzedażą, u nabywcy nato
m iast służy do skorygow ania wartości zakupu i należności objętej rachunkiem
uproszczonym będącym przedm iotem korekty bez praw a odliczenia zawartego
w tym rachunku VAT, jako podatku naliczonego;
5) dokum ent administracyjny SAD, potwierdzający dokonanie odprawy cel
nej i dopuszczenie importowanego towaru do obrotu na polskim obszarze celnym
oraz dokum entujący składniki ceny nabycia importowanego towaru i podatek na
liczony, natom iast w ystaw iony w przypadku eksportu towarów dokumentujący
dokonanie odprawy celnej i potwierdzający przekroczenie granicy przez towar bę
dący przedm iotem eksportu oraz uprawniający do zarachowania sprzedaży jako
sprzedaży na eksport i w związku z tym do zastosowania zerowej stawki opodat
kowania.
Ponadto dla potrzeb rozliczenia VAT stosuje się także:
- w ydruki z kas z pam ięcią fiskalną dla udokum entowania sprzedaży go
tówkowej i zrealizowanego z tej sprzedaży podatku należnego,
- dowody wpłat utargów gotówkowych służące do udokumentowania sprze
daży brutto zawierającej wartość sprzedaży netto i VAT należny od tej sprzedaży,
- noty korygujące przesyłane przez nabywcę w ystawcy faktury VAT lub
faktury korygującej ( 45 ust. 1-3 w w. rozporządzenia M inistra Finansów
z 21.12.1995 r.), - dokumenty zbiorcze (wtórne), na przykład raporty kasowe (lub
sklepowe) wraz z załączonymi do nich wydrukami dokumentującymi sprzedaż to
warów netto i zrealizowany z tej sprzedaży VAT należny.
Dla udokum entowania operacji związanych ze sprzedażą komisową art. 48
i 49 rozporządzenia M inistra Finansów z 21.12.1995 r. w sprawie wykonania prze
pisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym wprowa
dza następujące dowody:
- faktura VAT KOM IS,
- rachunek uproszczony KOM IS.
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Za fakturę uważa się także dokum ent handlowy (fakturę), na podstawie któ
rego następuje rozliczenie między stronami um owy komisu lub innej umowy o po
dobnym charakterze, jeżeli ich przedm iotem jest eksport lub import towarów. Po
nadto przepisy ( 38 ust. 10, p k t.l, 2 i 3 wym ienionego wyżej rozporządzenia wy
różniają trzy odm iany faktury V A T :
1) faktury VAT ZPCh - w ystawiane przez zakłady pracy chronionej,
2) faktury VAT W SD - wystawiane przez warsztaty szkolne szkół zawodo
wych, zakładów opiekuńczo-wychowawczych, doskonalenia zawodowego i prowa
dzone w form ie gospodarstw pomocniczych przy zakładach poprawczych i schro
niskach dla nieletnich,
3) faktury VAT PZP - w ystawiane przez przywięzienne zakłady pracy.
d. VAT - skrócona, pow szechnie przyjęta nazwa podatku od towarów i usług.
Przyjęto ją od skrótu nazwy angielskiego podatku Value Added Tax.
5. a. Czy stosowane je s t udokumentowanie operacji gospodarczych za pom ocą księ
gowych dowodów zastępczych?
b. ”Art. 20.4. W przypadku uzasadnionego braku m ożliwości uzyskania zewnętrz
nych obcych dow odów źródłow ych, kierow nik jednostki m oże zezw olić na udoku
mentowanie operacji gospodarczej za pom ocą księgowych dowodów zastępczych,
sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji. N ie m oże to je d n a k doty
czyć operacji gospodarczych, których przedm iotem są zakupy opodatkow ane p o 
datkiem od tow arów i usług oraz skup m etali nieżelaznych od ludności.”
c. Innym rodzajem dowodów wewnętrznych są dowody zastępcze. M ogą one być
stosowane za zezwoleniem kierownika jednostki a wystawiane są do czasu otrzy
mania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego.
d. Dowód zastępczy - dowód wystawiony do czasu otrzym ania zewnętrznego ob
cego dowodu źródłowego.
6. a. Czy zapewniono, w przypadku dokonania zapisów za pośrednictwem urządzeń
łączności lub magnetycznych nośników danych, uzyskanie trwale czytelnej posta
ci odpowiadającej treści dowodu księgowego oraz określenie źródła pochodzenia
zapisu?
b. ”A rt. 20.5.1. W razie prow adzenia ksiąg rachunkow ych p rzy użyciu kom pute
ra: zapisy w nich m ogą nastąpić rów nież za pośrednictw em urządzeń łączności
lub magnetycznych nośników danych, p o d warunkiem, że podczas rejestracji ope
racji gospodarczej uzyskują one trwale czytelną posta ć odpowiadającą treści do
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wodu księgow ego i m ożliw e je s t stw ierdzenie źródła pochodzenia każdego za
p isu ."
c. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych m ogą być również dane przeka
zywane urządzeniami łączności oraz dane zawarte na magnetycznych nośnikach da
nych. Łączy się to z nadaniem im trwale czytelnej postaci (odpowiednio do treści
dowodu księgowego) oraz możliwością stwierdzenia źródła pochodzenia każdego
zapisu, co oznacza konieczność zawarcia takich informacji w strukturze zapisów.
d. Nośnik danych - urządzenie lub materiał przeznaczony do zapisu danych, a tak
że umożliwiający ich odczyt i przemieszczanie bez utraty zapisanych danych.
M agnetyczny nośnik danych - ogólna nazwa nośników danych zawierają
cych dane w postaci zapisu m agnetycznego.
Trwale czytelna postać zapisu - zapis na nośniku danych jednokrotnego uży
cia tzn. takim, na którym m ożna dokonać tylko jednokrotnego zapisu i wielokrot
nego odczytu.
7. a. Czy zapewniono, w przypadku przenoszenia zapisów m iędzy zbioram i danych
na komputerowych nośnikach danych, możliwość potwierdzenia źródła pochodze
nia zapisów oraz program owe sprawdzenie poprawności przetworzenia danych
oraz kom pletności zapisów?
b. "A rt. 20.5.2. W razie prow adzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu kompute
ra:
zapisy mogą być przenoszone m iędzy zbioram i danych składającym i się
na księgi rachunkowe prowadzone na komputerowych nośnikach danych., pod wa
rn ik iem , że m ożliwe je s t stw ierdzenie źródła pochodzenia zapisów w zbiorach,
w których ich dokonano pierw otnie, a odpowiedni program zapewnia sprawdze
nie popraw ności przetw orzenia danych i kom pletności zapisów ."
c. Zapisy księgowe m ogą być w system ie rachunkowości wspomaganej informa
tycznie dokonywane nie tylko na podstawie konwencjonalnych dowodów papiero
wych lecz także w rezultacie automatycznego ujmowania danych na komputero
wych nośnikach danych, działania procedur programowych oraz wymiany nośni
ków danych. W arunkiem tutaj jest możliwość stwierdzenia źródła pochodzenia za
pisów w zbiorach, w których dokonano ich pierwotnie. Oznacza to konieczność
uwzględnienia w strukturze danych odpowiednich informacji.
d. Automatyczne ujmowanie zapisów procedury programowe z jednej strony umoż
liwiające tworzenie zapisów w nowym zbiorze na podstawie innego zbioru z moż
liw ością udokum entowania (identyfikacji) źródła pochodzenia zapisu, z drugiej
zaś kontrolujące poprawność przetworzenia danych oraz kom pletność zapisów.
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8. a. Czy dowód księgowy zawiera cechy niezbędne do wyczerpującego odzwiercie
dlenia operacji gospodarczej?
b. ”A rt. 21.1. D ow ód księgow y pow inien zaw ierać co najmniej:
1) określenie rodzaju dowodu,
2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
3) opis operacji oraz je j wartość, je że li to m ożliw e, określoną także w je d 
nostkach naturalnych,
4) datę dokonania operacji, a gdy dow ód został sporządzony p o d inna datą także datę sporządzenia dowodu,
5) podpis w ystaw cy dow odu oraz osoby, której wydano lub od której przyję
to składniki m ajątkowe,
6) stw ierdzenie zakw alifikow ania dowodu do ujęcia w księgach rachunko
wych p rzez w skazanie m iesiąca księgow ania oraz - o ile nie w ynika to
z techniki dokonywania zapisów - sposobu ujęcia dow odu w księgach ra
chunkow ych wraz Z podpisem osoby odpow iedzialnej za te w skazania,
7) num er identyfikacyjny d o w o d u .”
c. Dowód księgowy speinia swoją funkcję, jeżeli je st prawidłowo w ystaw iony,
sprawdzony i zatwierdzony, to znaczy jeżeli m .in. zawiera co najmniej cechy do
wodu księgowego ustalone w ustawie.
d. C efhy dowodu - utrwalona postać charakterystyk zdarzeń gospodarczych.
9. a. Czy przeprowadzenie ja k i wyniki inwentaryzacji aktywów i pasyw ów są wła

ściwie udokumentowane?
b. ”A r t2 7 .1 . Przeprow adzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udo
kum entować i p o w ią za ć z zapisam i ksiąg rachunkow ych.”
c. Ustawodawca zwraca uwagę na fakt, że samo przeprow adzenie ja k i wyniki in
wentaryzacji aktywów i pasywów pow inny być właściwie udokum entowane (np.
arkuszami spisu, zestawieniem zbiorczym , protokołem rozliczenia) i powiązane
bezpośrednio z zapisami w księgach rachunkowych.
d. Inwentaryzacja - ogół czynności związanych z ustaleniem stanu rzeczywiste
go wykazanych w księgach rachunkowych aktywów i pasywów, w celu sprawdze
nia i ewentualnej korekty danych ewidencji księgowej oraz rozliczenia osób m a
terialnie odpowiedzialnych za powierzone im składniki m ajątkowe.
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10. a. Czy zapewniono, w przypadku gdy dowód księgowy je s t wyrażony w walutach
obcych, przeliczenie tych walut na walutę polską według kursu obowiązującego
dniu zaistnienia zasziości?
b . "A rt. 21.3. D ow ód księgow y opiew ający na waluty obce pow inien zawierać
przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obow iązującego w dniu
przeprow adzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zam ieszcza się bez
pośrednio na dow odzie, chyba ze system przetw arzania danych zapew nia auto
m atyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeli
czenia potw ierdza odpow iedni wydruk. ”
c. Kwoty w dowodzie księgowym powinny być podane w złotych polskich, ale mo
gą też wystąpić w walutach obcych, które jednak przed ujęciem w księgach nale
ży przeliczyć na złote po kursie w łaściwym dla dnia dokonania operacji, a wynik
przeliczenia zamieścić w wolnych polach dowodu. Przeliczenie w alut może się też
odbywać automatycznie na podstawie programu komputerowego, z tym że wynik
przeliczenia powinien potwierdzać odpowiedni wydruk.
d . W ycena - zabieg rachunkowy, którego celem jest ustalenie przedmiotu wyceny
11. a. Czy zapewniono wiarygodne przetłum aczenie na ję zy k polski treści dowodów
sporządzonych w język u obcym?
b. "Art. 2 1 J . N a żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapew
n ić wiarygodne przetłum aczenie n a ję zy k polski treści wskazanych p rzez nich do
wodów, sporządzanych w języku o b c y m .”
c. W przypadku, gdy dowód księgowy wystawiony jest w języku obcym (na przy
kład faktura handlowa wystawiona dla zagranicznego odbiorcy lub faktura impor
towa otrzym ana od zagranicznego dostawcy) to należy zapewnić przetłumaczenie
tych elementów dowodu wystawionego w języku obcym , które odzwierciedlają
treść operacji. Organy kontroli jak rów nież biegli rewidenci badający księgi ra
chunkowe, m ają prawo zażądać tłum aczenia całości - wybranych jako ważne dokumentów.
d . W iarygodne tłumaczenie - zgodne z prawdą przetłumaczenie treści dowodu.
12. a. Czy zapewniono, w przypadku pom inięcia wartości na dowodzie księgowym,
wycenę potwierdzoną stosownym wydrukiem?
b. ”A rt2 1 .2 . W artość m oże być w dowodzie pom inięta, jeżeli w toku przetwarza
nia w rachunkowości danych wyrażonych w jednostkach naturalnych następuje
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ich wycena, potw ierdzona stosow nym w ydrukiem .”
c. Przypadek ten dotyczy jedynie operacji wewnętrznych, kiedy wartość jest usta
lana nie przez wystawcę dowodu, lecz przez komórkę księgowości za pomocą kom 
putera (np. przy wydaniu m ateriałów do produkcji).
d. W ycena - zabieg rachunkow y, którego celem jest ustalenie wartości przedm io
tu wyceny.
13.a. Czy zapewniono dowodom księgowym rzetelność?
b. "Art. 22.1 .Dowody księgow e pow inny b yć rzetelne, to je s t zgodne z rzeczyw i
stym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokum entują. ”
c. Przepis ten jest m aio precyzyjny wobec pom inięcia w ustawie w yraźnie okre
ślonego wymogu kontroli dowodu księgow ego. Aby zrealizować cechę rzetelno
ści każdy dowód powinien być sprawdzony pod względem form alno-rachunkowym oraz merytorycznym.
d. Rzetelność - cecha dowodu księgowego oznaczająca, że dane w nim wykaza
ne odzwierciedlają stan zgodny z rzeczywistym przebiegiem operacji, którą doku
mentują.
14.a. Czy zapewniono dowodom księgowym kompletność?
b. ”A r t2 2 .1

kom pletne, zaw ierające co najm niej dane określone w art. 21

a

c. Ustawa nie zawiera precyzyjnie wyrażonego wymogu kontroli dowodu księgo
wego co może wpłynąć na niespełnienie tej cechy dowodu księgowego.
d. Kompletność dowodu - cecha dowodu księgowego oznaczająca, że zawiera on
wszystkie dane odpowiadające treści dowodu.
15.a. Czy zapewniono dowodom księgowym bezbłędność?
b. "Art. 2 2 .1
wolne od błędów rachunkow ych. N iedopuszczalne je s t dokony
wanie w dow odach księgowych w ym azywania i p rzeró b ek.”
c. Dane zawarte w dowodach księgowych nie powinny zawierać błędów rachun
kowych. Nie m ogą być one również zam azywane, przerabiane, usuw ane w sposób
uniemożliwiający odczytanie poprzednich danych.
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d. Bezbłędność - cecha dowodu księgowego oznaczająca brak błędów rachunko
wych oraz zapisów sprzecznych z ustawą o rachunkowości.
16.0. Czy zapewniono właściwą poprawę błędów w dowodach źródłowych zewnętrz
nych obcych i własnych?
b. ”A rt. 22.2. Błędy w dow odach źródłowych zew nętrznych obcych i własnych
można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumen
tu zawierającego sprostow anie, wraz ze stosow nym uzasadnieniem, chyba ze in
ne przepisy stanow ią inaczej. ”
c. W przypadku dowodów księgowych zewnętrznych obcych i własnych stwier
dzone błędy poprawia się za pom ocą dodatkowych dowodów zawierających spro
stowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem , zwanych notami księgowymi. Spro
stowanie błędu w fakturze VAT lub rachunku uproszczonym, wysłanych nabyw
cy może nastąpić wyłącznie na podstawie faktury korygującej lub rachunku kory
gującego rachunek uproszczony.
d. Faktura VAT - dowód sprzedaży wystawiony przez płatnika podatku od towa
rów i usług nabywcy będącemu również płatnikiem tegoż podatku.
Faktura VAT - korekta - dowód o ustalonym m inimalnym zakresie treści
służący do poprawy błędów popełnionych przy dokumentowaniu sprzedaży do
wodem - faktura VAT.
Rachunek uproszczony - dowód sprzedaży wystawiony nabywcy nieupraw
nionemu do odliczeń podatku VAT przez sprzedawcę - płatnika podatku VAT.
Rachunek uproszczony - korekta - dowód służący do poprawy błędów po
pełnionych przy dokumentowaniu sprzedaży dowodem - rachunek uproszczony.
17.a. Czy zapewniono właściwą popraw ę błędów w dowodach wewnętrznych?
b. ”A rt. 22.3. Błędy w dow odach w ew nętrznych m ogą b yć popraw ione przez
skreślenie błędnej treści lub kw oty, z utrzym aniem czytelności skreślonych wyra
żeń lub liczb, w pisanie treści popraw nej i daty popraw ki oraz złożenie podpisu
osoby do tego upow ażnionej. N ie m ożna pop ra w iać pojedynczych liter lub cyfr.'
c. Poprawianie błędów w dowodach wewnętrznych w opisany sposób może nastą
pić jedynie przed zaksięgowaniem dowodu. Jeśli zostanie zaksięgowany dowód
zawierający błędy to poprawy dokonuje się stosując przepisy dotyczące sprostowa
nia błędnych zapisów w księgach rachunkowych (art. 25 ust. 1 i 2 ustawy).
d. Poprawa błędu - usunięcie błędu bez naruszenia mocy dowodowej dokumentu-
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18. a. Czy zapewniono ochronę dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyj
nych?
b. ”A rt. 71.1. ... dow ody księgow e, dokum enty inw entaryzacyjne i spraw ozda
nia finansow e, zw ane dalej także „ zbioram i", należy przechow yw ać w należyty
sposób i chro n ić p rze d n iedozw olonym i zm ianam i, nieupow ażnionym rozp o 
wszechnianiem, uszkodzeniem lub zn iszczeniem .”
c. Dla zapewnienia ochrony dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyj
nych istotne znaczenie m ają w łaściw e ich przechowywanie jak rów nież stworze
nie zespołu zabezpieczeń adm inistracyjno-organizacyjnych, technicznych przed
nieupoważnionym udostępnianiem dowodów i wynikających z nich informacji.
d. Ochrona dowodów księgowych - określenie warunków administracyjno-organizacyjnych oraz technicznych zapobiegających celowem u lub przypadkowemu
dostępowi do dowodów księgowych.
19. a. Czy zapewniono ochronę danych w przypadku zapisów kom puterowych?

b. ’’A rt. 71.2. P rzy prow adzeniu ksiąg rachunkow ych p rzy użyciu kom putera
ochrona danych powinna polegać na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośni
ków danych, na doborze stosow nych środków ochrony zewnętrznej, na system a
tycznym tworzeniu rezerwow ych kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach
magnetycznych oraz na zapew nieniu ochrony p rze d nieupow ażnionym dostępem
do program ów kom puterow ych.”
c. Ochrona danych w środowisku inform atycznym wym aga określenia środków
ochrony danych dla zapewnienia:
- odporności system u, a zw łaszcza zasobów danych, na w szelkie awarie
i zdarzenia losowe,
- zdolności systemu do zachowania integralnej spójności logicznej danych,
- zabezpieczenia systemu przed nieum yślnym lub niepowołanym dostępem
do danych.
d. Środki ochrony danych - rozwiązania sprzętowe, program owe, fizyczne, orga
nizacyjno- administracyjne, które m ożna zastosować do sprzętu, programów i da
nych w celu osiągnięcia ich bezpieczeństwa i nienaruszalności.
Ochrona danych - system współzależnych działań dokonywanych na pełnym
zbiorze dostępnych środków zapew niających bezpieczeństwo i nienaruszalność
danych przetwarzanych lub przechowywanych dla celów przetwarzania w systemie
informatycznym i umożliwiających właściwy dostęp do tych danych.
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20. a. Czy zapewniono właściwe warunki archiwizacji dowodów księgowych i dokum entów inwentaryzacyjnych ?
b . ”Art. 73.1 .D o w o d y księgow e i dokum enty inwentaryzacyjne przechow uje się
w siedzibie zarządu lub oddziału (zakładu) jednostki w oryginalnej postaci, w usta
lonym porządku dostosow anym do sposobu prow adzenia ksiąg rachunkowych,
w podziale na m iesiące, w sposób pozw alający na ich łatwe odszukanie. Roczne
zbiory dow odów księgowych i dokum entów inwentaryzacyjnych oznacza się okre
śleniem nazwy ich rodzaju oraz sym bolem końcowych lat i końcowych numerów
w zb io rze.”
c. Sposób oznakowania dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych
określa jednostka we własnym zakresie dbając o to, aby oznakowanie to korespon
dowało z oznaczeniem ksiąg rachunkowych (kont księgi głównej, kont ksiąg po
mocniczych i innych urządzeń księgowych). Należałoby zwrócić tu jeszcze uwa
gę na sposób przechowywania, na przykład w formie oprawionych teczek odpo
wiednio oznakowanych.
d. Archiwizacja dowodów księgowych - trwałe lub okresowe przechowywanie
w siedzibie jednostki gospodarczej dowodów księgowych przy spełnieniu właści
wych warunków organizacyjnych.
21. a. Czy zapewniono, w przypadku przeniesienia treści dowodów na nośniki pozwa
lające zachow ać w trwałej postaci zawartość dowodów, m ożliwość ich odtworze
nia w postaci wydruku?
b . ”A rt. 73.2. Z wyłączeniem dokum entów dotyczących przeniesienia praw ma
jątkow ych do nieruchom ości, list płac, pow ierzenia odpowiedzialności za skład
niki m ajątkowe, znaczących um ów i innych ważnych dokum entów określonych
przez kierownika jednostki, p o zatw ierdzeniu spraw ozdania finansow ego treść
dow odów księgowych może być przeniesiona na nośniki optyczne (laserowe) orai
odpow iednie do tego m ikrofilm y, pozw alające zachow ać w trw ałej postaci za
w artość dow odów . W arunkiem stosowania tej m etody przechow yw ania danych
je st posiadanie urządzeń pozw alających na odtworzenie dow odów w postaci wy
d ru ku .”
c. Ustawa dopuszcza przechow yw anie wybranych dow odów po zatwierdzeniu
sprawozdań finansowych w postaci innej niż papier, pod warunkiem posiadania
przez jednostkę urządzeń pozwalających na odtworzenie dowodów w postaci wy
druku.
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d. Trwała postać zawartości dowodów - zapis na nośniku nie pozwalającym na
zmianę treści dowodu.
22. a. Czy zapewniono dowodom księgowym właściwy okres ich przechowywania?
b. ”Art. 74.2. Pozostałe zbiory przechow uje się co najm niej przez okres:
1) księgi rachunkow e - 5 lat,
2) karty w ynagrodzeń pracow ników bądź ich odpowiedniki - przez okres
wymaganego dostępu do tych inform acji, w ynikający z p rzepisów em erytalnych,
rentowych oraz podatkow ych, nie krócej jed n a k niż 5 lat,
3) dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej - do dnia
zatwierdzenia spraw ozdania fin a n so w eg o za dany rok obrotowy, nie krócej je d 
nak niż do dnia rozliczenia osób, którym pow ierzono składniki m ajątku objęte
sprzedażą detaliczną,
4) dow ody księgow e dotyczące wieloletnich inwestycji rozpoczętych, p o 
życzek, kredytów oraz um ów handlow ych, roszczeń dochodzonych w postępow a
niu cywilnym lub objętym postępow aniem karnym albo podatkow ym - p rzez 5
lat od początku roku następującego p o roku obrotow ym , w którym operacje,
transakcje i postępow anie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone
lub przedaw nione,
5) ..................,
6) dokum enty dotyczące rękojm i i reklam acji
- I rok p o term inie
upływu rękojm i lub rozliczeniu reklam acji,
7) dokum enty inwentaryzacyjne - 5 lat,
8) pozostałe dow ody księgow e i dokum enty - 5 lat.
3. Okresy przechow yw ania ustalone w ust. 2 oblicza się od początku roku nastę
pującego p o roku obrotowym , którego dane zbiory dotyczą. ”
c. O okresie przechowywania określonym przepisami ustawy decyduje charakter
dowodów ich skutki praw ne w przyszłości. Ustaw a przewiduje dla niektórych do
wodów (punkt 3) okres przechowywania krótszy niż 5 lat. W ydaje się jednak, że
zwłaszcza w przypadku jednostek prowadzących równocześnie działalność nauko
wą, produkcyjną i usługow ą wycofywanie dowodów z archiwum i przekazywanie
do likwidacji w terminach wcześniejszych niż 5 lat byłoby utrudnione i uciążliwe.
d. Okres przechowywania - czas dostępności do określonych kategorii, grup do
wodów księgowych.
23.a. Czy zapewniono właściwe warunki udostępnienia dowodów księgowych oso
bie trzeciej?
b- "Art. 75. U dostępnienie osobie trzeciej zbiorów lub ich części:
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1) do wglądu na terenie jednostki - wymaga zgody kierownika jednostki lub
osoby przez niego upoważnionej,
2) poza siedzibą zarządu (oddziału) jednostki - wymaga pisemnej zgody kie
rownika jednostki oraz pozostawienia w jednostce potwierdzonego spisu przejętych
dokum entów , chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.”
c. W ydanie dowodów księgowych ze zbiorów może nastąpić wyłącznie za pisem
ną zgodą kierownika jednostki gospodarczej. Celowe jest sporządzenie fotokopii
wydanych dokumentów.
d. Udostępnienie dowodów księgowych - określone warunki dostępu do dowodów
księgowych (m iejsce, osoby, regulam in).
2 4 .a. Czy zapewniono dyspozycyjność dowodów księgowych w przypadku zakoń
czenia działalności jedn ostki, przekształcenia j e j form y praw nej lub likwidacji?
b .„ A rt. 76.
1. Zbiory jednostek, które:
1) zakończyły sw oją działalność w w yniku połączenia z inną jednostką lub
przekształcenia fo rm y p ra w n e j—przechow uje jednostka kontynuująca dzia
łalność,
2) zo sta ły zlikw id o w a n e — p rzech o w u je w yznaczona osoba lub jednostka;
o m iejscu przechow yw ania kierow nik, likw idator jednostki lub syndyk ma
sy upadłościowej informuje właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
lub ewidencję działalności gospodarczej oraz urząd skarbowy.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 72-74 stosuje się odpowied
n io .’’
c. Dowody księgow e m ają swoją m oc dow odową nie tylko w okresie ich księgo
wania, ale również w okresach późniejszych - jako podstawa kontroli działalności
gospodarczej jednostki, a także jako podstaw a dochodzenia praw. Dlatego dowo
dy te należy starannie przechowywać również w szczególnych przypadkach (zakoń
czenie działalności jednostki, przekształcenie formy prawnej, likwidacja).
d. Dyspozycyjność dowodów księgowych - zdolność dowodu księgowego do cią
głej permamentnej dostępności.
2 5 .a. Czy opracowano zakładową instrukcję obiegu dowodów księgowych?
b. ”A rt. 22.4. Jeżeli jed n ą operację dokum entuje więcej niż jeden dow ód lub wię
cej niż jed en egzem plarz dow odu, kierow nik jednostki ustala sposób postępowa
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nia z każdym z nich i wskazuje, który dow ód lub je g o egzem plarz będzie podsta
wą do dokonania za p isu .”
c. Ustawa, co prawda, nie mówi wyraźnie o konieczności istnienia instrukcji obie
gu dowodów księgow ych, ale w art. 22 ust. 4 określa się sposób postępowania
z dowodami księgow ym i w określonych przypadkach. Praktyka dowiodła rów 
nież, że właściwe zorganizowanie obiegu dow odów poczynając od momentu ich
sporządzenia do momentu zaksięgowania, jest bardzo w ażne. Zapew nia bowiem
kompletność ujęcia w księgach rachunkowych, ułatwia zarządzanie i kontrolę pro
cesów gospodarczych oraz kontrolę wykonywania obowiązków przez pracowni
ków.
Obieg dowodów z reguły wiąże się z uprawnieniam i do określonych dyspo
zycji, w tym dyspozycji dotyczących obrotu składnikami majątkowymi (wraz z naj
bardziej ich płynną form ą tj. środkami pieniężnymi).
d. Instrukcja obiegu dowodów księgowych - w ewnętrzne uregulowanie jednost
ki gospodarczej określające co najmniej: 1) stosow ane druki dokum entów i ich
przeznaczenie, 2) emitentów dowodów własnych, 3) kom órki i osoby uprawnione
do otrzymywania dowodów obcych, 4) drogę dowodu od jego emisji lub otrzyma
nia z zew nątrz aż do jego archiw izacji, 5) czas i czynności w ykonyw ane przez
określone komórki lub osoby od momentu jego emisji lub otrzymania z zewnątrz
aż do jego archiwizacji.
Rozpatrzenie między innymi przedstawionej listy warunków odnośnie dowodów
księgowych oraz zapisów na nośnikach komputerowych pozwoli na ocenę systemu ra
chunkowości wspomaganej kom puterowo.

■
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USTAWOWE WYMAGANIA WOBEC LEGALNOŚCI
PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM
Legalność zgodnie z definicją zaw artą w Słowniku Języka Polskiego oznacza
zgodność z prawem. W odniesieniu do systemu rachunkowości można rozumieć pod
tym pojęciem stosowanie systemu rachunkowości zgodnie z przepisami Ustawy o ra
chunkowości.
Formułuje ona z jednej strony ogólne zasady rachunkowości i prawa jednostek
prowadzących księgi rachunkowe według jej zasad, a z drugiej strony podaje ogólne
rozwiązania dotyczące:
zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
inwentaryzacji,
wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
sporządzania sprawozdań finansowych jednostek i grup kapitałowych,
badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.
Z punktu widzenia legalności systemu informatycznego wspomagającego sys
tem rachunkowości istotna jest specyfikacja dokumentacji opisująca przyjęte przez jed 
nostkę zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dokum entacji systemu rachun
kowości funkcjonującego w środowisku informatycznym.
Dla spełnienia warunku legalności systemu należy rozpatrzyć poniższe w ym a
gania:
^1Ji. Czy zapewniono właściwy skład dokum entacji opisującej zasady rachunko
wości jednostki?
b. „Art. 10.1. Jednostka pow inna posiadać dokum entację opisującą przyjęte przez
nią zasady rachunkowości, a w szczególności:
1. zakładow y plan kont,
2. wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych,
3. dokum entację system u przetw arzania danych przy użyciu kom putera..."
c. W rachunkowości wspomaganej kom puterowo, tak jak w tradycyjnej rachunko
wości, należy przestrzegać podstawowych zasad prawidłowej rachunkowości oraz
właściwych przepisów prawnych. Sposób prowadzenia rachunkowości wspomaga
nej komputerem musi być zrozumiały i sprawdzalny na podstawie dokumentacji

systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera.
d. Dokumentacja opisująca zasady rachunkowości - zbiór dokumentów opisujących
przyjęte przez jednostkę zasady prowadzenia rachunkowości określony prawem.
2. a. Czy spełniony je s t warunek właściwego zakresu zakładowego planu kont?
b .„A rt. 10.1.1. Zakładow y plan kont, obejm ujący wykaz kont księgi głównej (ewi
dencji syntetycznej), przyjęte zasady księgow ania na nich operacji gospodar
czych oraz wyceny aktyw ów i pasyw ów , a także zasady prow adzenia kont ksiąg
pomocniczych (ewidencji analitycznej) i ich powiązania z kontami księgi głównej".

c. Decyzja kierownika jednostki o opracowaniu dokumentacji zakładowego planu
kont, powinna być tak określona - w nawiązaniu do opracowania przyjmowanego
w części za własne - aby nie było wątpliwości, jakie rozw iązania jednostka przyj
muje, a które z nich podlegają wyłączeniu lub w jakiej części będą zastosowane za
sady opracowane we własnym zakresie.
d . Zakładowy plan kont - dokum ent określający zgodnie z przepisem prawnym
(Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121 poz. 591) spo
sób prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w szczególności: wykaz kont księgi głów
nej i zasad księgowania na tych kontach operacji gospodarczych oraz prowadzenia
do nich kont ksiąg pom ocniczych; zasady wyceny aktywów i pasywów jednostki
(w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru), zasady ewi
dencji i kalkulacji kosztów, zasady rozliczeń wartości niematerialnych i prawnych,
zasady naliczania amortyzacji środków trwałych w tym o niskiej wartości, zasady
prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majątku obrotowego, okresy spo
rządzania zestaw ienia obrotów sald, term iny sporządzania inwentaryzacji akty
wów i pasyw ów , sposób rozliczenia odchyleń od cen ewidencyjnych oraz określe
nie operacji gospodarczych, które mogą być dokumentowane dowodami zastępczy
mi.
3. a. Czy prow adzi się wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych, a w przypadku ra
chunkowości prow adzonej kom puterowo, wykaz zbiorów, stanowiących księgi
rachunkowe?
b .„Art. 10.1.2. Wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych, a w razie ich prowadze
nia p rzy użyciu kom putera - w ykaz zbiorów, stanow iących księgi rachunkowe
na nośnikach czytelnych dla kom p u tera .”
c. Obowiązuje wymóg prowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych, a w przypadku

rachunkowości prowadzonej komputerowo wykazu zbiorów, stanowiących księgi
rachunkowe.
d. Księgi rachunkowe - urządzenia ewidencyjne, na których dokonuje się zapisów
księgowych przy zastosowaniu wybranej techniki zapisu. W zakres pojęcia księgi
rachunkowe wchodzą: dziennik, wszystkie służące ewidencji działalności jednost
ki konta księgi głównej i konta ksiąg pom ocniczych (w tym urządzenia służące do
zapisu kom puterowego), zestaw ienia obrotów i sald kont syntetycznych i anali
tycznych, inwentarz.
. Czy zapewniono właściwy skład dokum entacji systemu przetw arzania danych
¡jrzy użyciu komputera?
b. „Art. 10.1.3. D okum entację system u przetw arzania danych przy użyciu kom 
putera i je j zm iany, obejm ującą p o za opisem zbiorów , o których m owa w pkt. 2,
co najmniej:
a) wykaz program ów wraz z pisem nym stwierdzeniem dopuszczenia przez
jednostkę każdego nowego lub zm ienionego program u do stosowania,
b) opis przeznaczenia każdego program u, sposobu je g o działania (reguły

matycznie jest dokumentacja eksploatacyjna systemu przetwarzania danych, któ
ra powinna służyć zarówno użytkownikowi, jak i organom kontrolującym jed 
nostkę gospodarczą w zakresie prawidłowości funkcjonowania rachunkowości
i ksiąg rachunkowych.
Ustawa zobowiązuje do posiadania takiej dokumentacji i wyszczególnia zagad
nienia jakie powinny być w niej umieszczone.
W ym agają one jednak opisu pod kątem gwarancji poprawności stosowanych
rozwiązań w systemie.
d. Dokumentacja systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera - element
składowy systemu stanowiący zbiór instrukcji zawierających opis i zasady dzia
łania system u, które należy zrealizować w celu zapewnienia prawidłowego funk
cjonowania tego systemu.
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. a. Czy zapew niona je s t aktualność zakładowego p lanu kont?
b. „ A rt. 10.2. Zakładow y p la n kont ustala i aktualizuje kierow nik jednostki
z uwzględnieniem przepisów art. 8 3 .”
c. Zakładowy plan kont ustala i aktualizuje kierownik jednostki. Przyjęte w tym pla
nie kont rozwiązania nie m ogą naruszać ustalonych przez ministra finansów jed
nolitych zasad grupowania operacji gospodarczych.
d. Kierow nik jednostki - osoba lub organ wieloosobowy (zarząd), który zgodnie
z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy pra
wa w łasności uprawniony je st do zarządzania jednostką, z w yłączeniem pełno
mocników ustanowionych przez jednostkę. Ponosi on odpowiedzialność za wyko
nywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, chyba że określone obowiązki
w tym zakresie zostaną przypisane innym osobom za ich zgodą.
a. Czy zapewniono ochronę dokum entacji przyjętych zasad rachunkowości
b . „A rt. 71.1. D okum entację przyjętych zasa d rachunkow ości, o której mowa
w art. 10 ust. 1 ,..., zwane dalej takie „zbioram i”, należy przechow yw ać w nale
żyty sposób i chronić p rzed niedozwolonym i zmianami, nieupoważnionym rozpo
w szechnianiem , uszkodzeniem lub zniszczeniem .”
c. Dla zapewnienia ochrony dokum entacji przyjętych zasad rachunkowości istot
ne znaczenie na właściwe jej przechowywanie oraz stworzenie zespołu zabezpie
czeń przed nieupoważnionym udostępnianiem dokumentacji i wynikających z niej
informacji.
d. O chrona dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości - określenie warun
ków administracyjno-organizacyjnych oraz technicznych zapobiegających celo
wemu lub przypadkowemu dostępowi do dokumentacji przez osoby nieupoważnio
ne.
7. a. Czy zapewniono właściwe warunki przechowywania dokumentacji przyjętych
zasad rachunkowości?
b .„ A rt. 73.3. Po zatw ierdzeniu sprawozdania finansow ego za dany rok obroto
wy, dokum entację przyjętych zasad rachunkowości, ..., przechow uje się odpo
wiednio w sposób określony w ust. 1. ”
c. D okum entacja przyjętych zasad rachunkowości podobnie jak pozostałe zbiory
rachunkowości powinna być odpowiednio przechowywana.

81
d. Zbiory rachunkowości - dokum entacja przyjętych zasad rachunkow ości, księ
gi rachunkowe, dowody księgowe, dokum enty inw entaryzacyjne oraz sprawozda
nia finansowe jednostki.
Przechowywanie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości - określenie wa
runków organizacyjnych archiwowania dokum entacji.
B. a. Czy zapewniono okres przechowywania dokum entacji przyjętego sposobu
prowadzenia rachunkowości?
b. „Art. 74.2. Pozostałe zbiory przechow uje się co najm niej przez okres: ....
5. dokum entację przyjętego sposobu prow adzenia rachunkow ości - przez okres
je j ważności i dodatkow o p rzez 3 lata p o tym okresie, . . . "
„Art. 74.3. O kresy przechow yw ania ustalone w ust. 2, oblicza się od początku
roku następującego po roku obrotowym , którego dane zbiory do tyczą ."
c. Ustawa przewiduje okres przechowywania dokumentacji przyjętego sposobu
prowadzenia rachunkowości.
d. Okres przechowywania - czas dostępności do dokumentacji systemu.
& . a. Czy określono warunki udostępnienia dokum entacji systemu osobom trzecim?
b.„ A rt. 75. Udostępnienie osobie trzeciej zbiorów lub ich części:
1. do wglądu na terenie jed n o stki - wym aga zgody kierownika jednostki lub
osoby p rzez niego upoważnionej,
2. poza siedzibą zarządu (oddziału) jed n o stki - wym aga pisem nej zgody kie
rownika jed n o stki oraz pozostaw ienia w jed n o stce potw ierdzonego spisu
przejętych dokum entów , chyba że odrębne p rzepisy stanowią inaczej. ”

c. W ydanie dokum entacji systemu może nastąpić w yłącznie za pisem ną zgodą
kierownika jednostki. Celowym jest sporządzanie fotokopii wydanej dokumentacji
d. Udostępnienie dokumentacji systemu - określenie warunków dostępu do doku
mentacji systemu (m iejsce, osoby, regulam in).
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10. a. Czy zapewniono dyspozycyjność dokum entacji systemu dla jedn ostki, która
zakończyła swoją działalność, uległa przekształceniu form a praw na lub została
zlikwidowana?
b .„ A rt. 76.1. Zbiory jednostek, które:
1) zakończyły sw oją działalność w w yniku połączenia z inną jed n o stką lub
przekształcenia fo rm y praw nej - przechow uje jednostka kontynuująca dzia
łalność,
2) zostały zlikw idow ane - p rzech o w u je w yznaczona osoba lub jednostka;
o m iejscu przechow yw ania kierow nik, likw idator jednostki lub syndyk ma
sy upadłościowej informuje właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
lub ew idencję działalności gospodarczej oraz urząd skarbowy.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 72-74 stosuje się odpowied
n io ."
c. D okum entacja systemu m a swoją m oc praw ną nie tylko w okresie jej stosowa
nia ale również w okresach późniejszych jako podstawa kontroli działalności go
spodarczej jednostki, a także jako podstaw a dochodzenia praw.
d . Dyspozycyjność dokumentacji systemu - zdolność dokumentacji systemu do cią
głej permanentnej dostępności.
11 .a. Czym kierowano się przy ustalaniu zakładowego planu kont?
b .„ A rt. 83.
1. W celu ujednolicenia zasad grupow ania operacji gospodarczych i ogra
niczenia nakładu p ra cy zw iązanego z ustaleniem zakładow ych planów kont, mo
gą b yć stosow ane w zorcow e p la n y kont.
2. W zorcowe plany kont mogą ustalić:
1) P rezes N arodow ego Banku Polskiego - dla banków,
2) P rzew odniczący K om isji P apierów W artościowych - dla jednostek
działających na podstaw ie przepisów praw a o publicznym obrocie pa
pieram i w artościow ym i i fu n d u sza ch pow ierniczych, a w porozumie
niu z P rezesem N arodow ego B anku P olskiego - dla wydzielonych
w ram ach banku organizacyjnie i finansow o wewnętrznych jednostek
organizacyjnych prow adzących działalność maklerską,
3) M inister Finansów - dla pozostałych jed nostek."
c. W celu ujednolicenia zasad grupowania operacji gospodarczych i ograniczenia'
nakładu pracy związanego z ustaleniem zakładowych planów kont, mogą być sto
sowane wzorcowe plany kont ustalone (art. 83 ust. 1 ustawy):
- dla banków przez Prezesa N arodow ego Banku Polskiego,
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- dla jednostek działających na podstawie przepisów o publicznym obrocie
papierami wartościowymi przez Przewodniczącego Kom isji Papierów W artościo
wych,
- dla pozostałych jednostek przez M inistra Finansów (art. 83 ust. 2 ustawy).
W zorcowy plan kont, ze względu na w ielow ariantow ość rozw iązań niektórych
kwestii dopuszczonych ustawą, powinien być, jeżeli przyjęto takie rozwiązanie,
adaptowany uwzględniając specyfikę i warunki działania jednostki gospodarczej
i stać się w ten sposób zakładowym planem kont.
Wobec nie skorzystania przez M inistra Finansów z upraw nienia w ynikającego
z art. 83 ustawy, jednostki m ogą wykorzystywać spełniający te ustawowe wyma
gania W zorcow y W ykaz K ont wydany przez miesięcznik „Rachunkow ość” .
d. Plan kont - usystem atyzowany wykaz kont (ich nazw i symboli) oraz zasad ich
rozbudowy i tworzenia kont analitycznych przeznaczonych do - zgodnie z zasada
mi rejestracji księgowej - grupowania operacji gospodarczych charakteryzujących
składniki m ajątkowe, źródła ich finansowania oraz elem entarne procesy gospodar
cze, przy uwzględnieniu treści ekonomicznej kont.
Wzorcowy plan kont - układ kont opracowany przez Departam ent Rachunkowo
ści w M inisterstwie Finansów dla ułatwienia jednostkom gospodarczym (z wyjąt
kiem banków, instytucji ubezpieczeniowych, budżetów gm in, zakładów budżeto
wych i gospodarstw pomocniczych) tworzenia zakładowego planu kont.
Sprecyzowanie listy wymogów odnośnie dokumentacji opisującej przyjęte przez
jednostkę zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji systemu ra
chunkowości funkcjonującej w środowisku informatycznym pozwoli na stwierdzenie
poprawności, prawidłowości tego systemu.
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WYMAGANIA WOBEC INFORMACJI
Z RACHUNKOWOŚCI
Informacja z rachunkowości dostarcza świadectwa skuteczności systemu rachunko
wości.
Bez skuteczności system rachunkowości staje się niew iarygodny. Osiągnięcie sku
teczności wym aga spełnienia potrzeb i oczekiw ań użytkow ników informacji z ra
chunkowości. W yrazem tych potrzeb jest specyfikacja cech informacji spraw ozdaw
czej z rachunkow ości, definiowanych w światowych standardach jak też konkretyzo
wanych w wymaganiach określonych jej użytkowników.
Technologicznym celem systemu rachunkowości jest dostarczanie usługi w postaci in
formacji sprawozdawczej o cechach określonych przez M iędzynarodowe Standardy
Rachunkowości (Ramowa Koncepcja M SR). Jest tu m iejsce na określenie wymagań
informacyjnych dla firm y, która poszukuje odpowiedniego systemu FK. W ymienia się
tu następujące cechy jakościow e: zrozum iałość, trafność, istotność, wiarygodność,
dokładność, przew aga treści nad form ą, neutralność, ostrożność, kom pletność, po
równywalność, aktualność, rów now ażenie korzyści i kosztów , równoważenie cech
jakościowych oraz prawdziwy i uczciwy obraz lub uczciwa prezentacja. W łaśnie od
atrybutu skuteczności zaczyna się specyfikacja właściwości systemu rachunkowości,
które mają być wspom agane technologią informatyczną. Specyfikację tę rozum iem y
jako oczekiwania wobec systemu informatycznego rachunkowości.
Zauważmy związki między wymaganymi cechami informacji z rachunkowości a atry
butami zapisów w księgach rachunkow ych, atrybutami w iarygodności systemu ra
chunkowości.
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*
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Spróbujmy odnieść się do wym ienionych w standardach (Ramowej Koncepcji MSR)
cech inform acji. W ydaje się, że powinny one również (prócz przepisów ustawy o ra
chunkowości) znaleźć odzwierciedlenie w wymaganiach ustawowych wobec syste
m ów inform atycznych wspierających prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Przyjmuje się, że dla ?ro7umienia informacji użytkownicy mają dostateczny zasób wie
dzy o działalności gospodarczej i rachunkowości. Nie znaczy to, że należy ograniczać
cenną informację dostosowując ją do percepcji użytkownika i wykluczać ją ze spra
wozdań. W praktyce jednak jest potrzeba uważania na możliwości zrozumienia i uży
cia inform acji, co nie jest wcale łatwe jeśli wziąć pod uwagę na przykład rozwój ra
chunkowości zarządczej i postęp w zarządzaniu finansami.
W M SR czytam y, że „informacja jest trafna, gdy wpływa na decyzje ekonomiczne
użytkowników, pomagając im ocenić przeszłe, obecne i przyszłe zdarzenia oraz po
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twierdzić lub zweryfikować poprzednie oceny
z typami sytuacji decyzyjnych.

Niezwykle jest tu ważny jej związek

Informacja jest istotna, jeśli jej pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na de
cyzje ekonomiczne użytkowników. Zależy ona od rozmiaru pozycji lub błędów w oce
nie okoliczności pom inięcia lub zniekształcenia informacji. Stanowi ona „raczej próg
lub punkt krytyczny, niż podstawową cechę jakościow ą, którą informacja musi posia
dać, żeby być użyteczną.
Pojęcie istotności ma duże znaczenie w rewizji finansowej.
„Informacja posiada cechę wiarygodności, gdy jest wolna od istotnych błędów i znie
kształceń oraz, gdy użytkownicy mogą polegać na niej, ponieważ wiernie oddaje swe
znaczenie lub odzwierciedli to znaczenie w przyszłości.”
Dokładność informacji odnosi się do wierności odzwierciedlenia z ujawnieniem ry
zyka błędów przy obliczaniu niepewnych pozycji bilansowych czy wynikowych.
Prrewaga treści nad formą nakazuje pierwszeństwo rzeczywistości gospodarczej nad
formą prawną. Chodzi tu głównie o „konstrukcje praw ne” służące zmniejszaniu lub
unikaniu opodatkowania.
Neutralność oznacza brak uprzedzeń i subiektywnej selekcji informacji.
..Ostrożność można określić jako wprowadzenie elementu rozwagi przy dokonywa
niu ocen i szacunków, wymaganych w danych warunkach i przy istniejącym stopniu
niepewności, by nabrać przekonania, że aktywa i przychody nie są zawyżone, zaś zo
bowiązania i koszty zaniżone.”
Kompletność oznacza brak pominięcia istotnych informacji.
Porównywalność nakazuje, aby użytkownicy inform acji mieli m ożliwość identyfi
kacji różnic w polityce (zasadach) prowadzenia rachunkowości. „W ymóg porówny
walności nie powinien być mylony ze ścisłą uniform izacją i nie powinien stawać się
przeszkodą do wprowadzenia udoskonalonych standardów rachunkow ości.” Zaleca
ne jest podawanie też informacji z okresów poprzedzających.
Aktualność oznacza dostarczenie informacji na czas.
Równowaga kor?yści i kosrtów jest raczej dokuczliw ym ograniczeniem niż cechą ja 
kościową informacji. „Korzyści z posiadanej informacji powinny przewyższać kosz
ty jej uzyskania.”

Rów now ażenie cech jakościow ych odnosi się do osiągnięcia równowagi by zrealizo
wać cele sprawozdań finansowych. „Znaczenie poszczególnych cech w indywidual
nych przypadkach jest sprawą subiektywnej oceny.”
Uczciwa prezentacja zaś odnosi się do ukazywania „prawdziwego i uczciwego obra
zu” (true and fair).
W powyższej tablicy możemy zauważyć iż najwięcej związków z pożądanymi ce
chami informacji mają następujące atrybuty zapisów księgowych: stałość zasad i sys
tematyka. Niemniej wszystkie, wymienione w tablicy atrybuty m ają swoje uzasadnie
nie prawne.
1. Udowodnienie
W art. 20 kolejne punkty nakazują udowodnienie zapisów w księgach rachunkowych,
a mianowicie: "2. Podstawą 7apisów w księgach rachunkowych są dow ody księgo
we stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej "dowodami źródło
wymi" ...
5. W razie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera:
1) zapisy w nich mogą nastąpić również. za pośrednictw em urządzeń łączności luk
m agnetycznych nośników d anych, pod warunkiem że podczas rejestracji operacji go
spodarczej uzyskują one trwale czytelna p o sta ć odpowiadającą treści dowodu księ
gowego i m ożliwe jest stwierdzenie źródła pochodzenia każdego zapisu...".
W komputerowo prowadzonych księgach rachunkowych muszą istnieć oznaczenia
wiążące zapisy księgow e z dokum entacją źródłową, która musi mieć „trwale czytel
ną postać” .
2. Ciągłość (stałość) zasad
"Art. 5 .1 . Przyjęte zasady rachunkowości należy stosow ać w sposób ciągły, doko
nując w kolejnych latach obrotowych jednakow ego grupowania operacji gospodar
czych na kontach, w yceny aktywów, w tym ta kie dokonywania odpisów amortyza
cyjnych (um orzeniowych), pasyw ów , ustalania wyniku finansow ego i sporządzania
sprawozdań finansow ych; wykazane w bilansie zamknięcia stany aktywów i pasywów
należy ująć w tej sam ej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku obrotowe
go."
"Art. 8. 2. W celu lepszego odzwierciedlenia sytuacji jednostka może, od pierwsze
go dnia roku obrotowego, zm ienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, prze
widziane ustawą. W przypadku takim należy w inform acji dodatkow ej jednostki za
rok obrotowy, w którym zm iany te nastąpiły, p o d a ć przyczyny tych zmian, określić
liczbow o ich wpływ na w ynik fin a n so w y oraz zapew nić porów nyw alność danych
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sprawozdania finansow ego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w któ
rym dokonano zm ia n .”
Wśród zasad wyróżniam y tak normy prawne (ustawa o rachunkowości, wymagania
GUS, KPW , NBP itp.), ja k fundam entalne dla rachunkow ości koncepcje i metody
(metoda podm iotowa, metoda bilansowa, zasada m em oriałowa, zasada współmierności kosztów i przychodów, zasada ostrożności, zasada kontynuacji działania, zasa
da periodyzacji oraz koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu), standardy międzyna
rodowe (M SR, dyrektyw y Unii Europejskiej), a także reguły i zasady praktyczne jak
zasada podwójnego zapisu, miernik pieniężny, reguła istotności, reguła porów nywal
ności, reguła neutralności czy też reguła zrozumienia.
Z jednej strony oprogram owanie powinno być zabezpieczone przed nieuprawnioną
zmianą,
z drugiej strony powinno ono być na tyle elastyczne, sparam etryzowane, żeby um oż
liwić ewentualną zm ianę zasad na przykład obliczanie różnic kursowych, naliczanie
amortyzacji.
3. Chronologia
"Art. 1 4 .1 . D ziennik służy do zapisywania w porządku chronologicznym , dzień po
dniu, danych o operacjach gospodarczych. 2. Zapisy w dzienniku m uszą być kolei
no num erow ane, a sum y zapisów (o b ro ty) liczone w sposób ciągły."
"Art. 15.2. Zapisów na określonym koncie księgi głów nej dokonuje się w kole jności
chronologicznej."
"Art. 2 3 .5 . Zapis w księgach rachunkow ych prow adzonych p rzy użyciu kom putera
musi posiadać autom atycznie nadany num er pozycji, p o d którą został w prow adzo
ny do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie program u wprowadzenia da
nych i osoby zlecającej tę czynność.
"Art. 24. 1. K sięgi rachunkow e p o w in n y b y ć p ro w a d zo n e rzetelnie, bezbłędnie,
sprawdzalnie i bieżąco. ... 2) zapisy uporządkowane są chronologicznie i system a
tycznie według kryteriów klasyfikacyjnych um ożliw iających sporządzenie obow ią
zujących jednostkę sprawozdań finansow ych i innych, deklaracji podatkow ych oraz
dokonanie rozliczeń finansow ych,
5. Księgi rachunkowe uznaje się za prow adzone bieżąco, jeżeli:
1) pochodzące z nich inform acje um ożliwiają sporządzenie w term inie obow ią
zujących jednostkę spraw ozdań finansow ych i innych, deklaracji podatkowych oraz
dokonanie rozliczeń finansow ych,
2) zestawienia obrotów i sald kont księgi głów nej są sporządzane nie później niż.
do 15 dnia następnego m iesiąca, a za ostatni m iesiąc roku obrotowego - nie później
niż do 85 dnia p o dniu bilansowym ,
31 zapisy w księgach rachunkow ych dotyczące operacji gotówką, czekam i i we
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kslam i obcym i oraz obrotu detalicznego i gastronom ii dokonyw ane są w tym sa
m ym d n iu , w którym zostały dokonane."
W łaściwie w ym ienione przepisy ustawy określają wymagania chronologii, ale często
trudno je w praktyce urzeczywistnić. N ieodzownym jest aby system FK kontrolował
kolejność numeracji zapisów i następstwo czasowe księgowań. Zapisy w dzienniku po
winny być szeregowane według kolejności wpływu dokumentu do komórki rachun
kowości.

4. Kompletność

"Art. 6. 1. W księgach rachunkow ych i wyniku finansow ym jednostki należy ująć
wszystkie osiągnięte, przypadające na je j rzecz przychody i obciążające ją kosz.ty.
związane z tymi przychodam i dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od ter
minu ich zapłaty. "
"Art. 1 4 .4 . Przy prow adzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy za
pew nić:
...3 ) autom atyczną kontrolę ciągłości zapisów i przenoszenia obrotów ."
"Art. 2 0 .1 . D o ksiąg rachunkowych m iesiąca należy wprowadzić, w postaci zapi
su, każdą operację gospodarczą, która nastąpiła w tym m iesiącu.
5. W razie prow adzenia ksiąg rachunkow ych p rzy użyciu kom putera: ...
2)
zapisy m ogą b yć przenoszone m iędzy zbioram i danych składającym i się /
księgi rachunkowe prow adzone na kom puterowych nośnikach danych, p o d warun
kiem ze możliwe je s t stwierdzenie źródła pochodzenia zapisów w zbiorach, w których
ich dokonano pierw otnie, a odpow iedni program zapewnia sprawdzenie poprawno
ści przetw orzenia danych i kom pletności zapisów ."
"Art. 24. 3. K sięgi rachunkowe uznaje się za prow adzone bezbłędnie, jeżeli wpro
wadzono do nich kom pletnie i popraw nie wszystkie zakwalifikowane, do zaksięgować
nia dowody księgowe dotyczące operacji gospodarczych dokonanych w miesiącu, za
pew niono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur ob
liczeniow ych.”
Potrzebne są różne układy sprawdzania kom pletności. Służą temu tak sumy kontrol
ne jak bilansowanie, kontrola zerowa itp. Nigdy dość układów automatycznej kontro
li kom pletności zapisów w księgach rachunkowych.
5. Systematyka
"Art. 7. 3. W artość poszczególnych składników aktyw ów i pasyw ów , przychodów
i związanych z nim i kosztów, ja k też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddziel
nie. Nie można kom pensow ać ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pa
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sywów, przychodów i kosztów zw iązanych z nim i oraz zysków i strat nadzw yczaj
nych.”
"Art. 8. 1. D okonując wyboru rozwiązań dopuszczonych ustawą i dostosow ując je
do potrzeb jednostki należy zapew nić w yodrębnienie w rachunkow ości wszystkich
operacji gospodarczych istotnych do oceny sytuacji m ajątkow ej i finansow ej, w yni
ku finansow ego oraz rentowności jed n o stki p rzy zachowaniu zasady ostrożnej w y
ceny, o której mowa w art. 7."
"Art. 15. 7. Konta księgi głów nej służą do ujęcia zapisów w porządku system atycz
nym. na kontach przew idzianych w zakładow ym pla n ie kont. N a konta księgi głów 
nej wprowadza się p o d datą otw arcia ksiąg rachunkow ych salda początkow e akty
wów i pasyw ów , a następnie dokonuje za kolejne m iesiące zapisów, zarejestrow a
nych uprzednio lub równocześnie w dzienniku."
“Art. 16.1 .K o n ta ksiąg pom ocniczych, służące uszczegółow ieniu i uzupełnieniu za
pisów kont księgi głów nej, prow adzi się w porządku system atycznym ja ko:
1) wyodrębnione księgi (kartoteki, zbiory danych) w ram ach kont księgi głównej;
suma sald początkow ych i obrotów na kontach ksiąg pom ocniczych stanow i saldo
początkowe i obroty odpowiedniego konta księgi głów nej, lub
2) wyodrębniony system kont, uzgodniony z zapisam i kont księgi głównej."
"Art. 2 4 .4 . ...2 ) zapisy uporządkow ane są chronologicznie i system atycznie według
kryteriów klasyfikacyjnych um ożliwiających sporządzenie obowiązujących jed n o st
kę sprawozdań finansow ych i innych, deklaracji podatkow ych oraz dokonanie roz
liczeń fin a n so w ych ...”
Systematyka jest osiągana głównie poprzez odpowiednią konstrukcję planu kont. Cho
dzi też o to czy system FK akceptuje różne rozwiązania w planie kont, tak jeżeli cho
dzi o wielość przekrojów ewidencyjnych, jak i łatwość modyfikacji.
6. Sprawdzalność
"Art. 1 8 .1 . N a podstaw ie zapisów na kontach księgi głów nej sporządza się na ko
niec każdego m iesiąca zestaw ienie obrotów i sald, zaw ierające:
1) symbole lub nazw y kont,
2) salda kont na dzień otw arcia ksiąg rachunkowych, obroty za m iesiąc i nara
stająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec m iesiąca,
3) sum ę sald na dzień otw arcia ksiąg rachunkow ych, obrotów za m iesiąc i na
rastająco od początku roku obrotow ego oraz sald na koniec m iesiąca.
Narasta jące od początku roku obrotowego obroty tego zestaw ienia pow inny być
zzodne z narastającym i od początku roku obrotow ego obrotam i dziennika."
Według art. 20 ust 5 - "2) zapisy m ogą b yć przenoszone m iędzy zbioram i danych
składającymi się na księgi rachunkowe prow adzone na kom puterow ych nośnikach
danych, p o d warunkiem że m ożliw e je s t stwierdzanie źródła pochodzenia zapisów
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w 7 biorąch. w których ich dokonano pierw otnie, a odpow iedni program zapewnia
spraw dzenie popraw ności przetw orzenia danych i kom pletności zapisów".
"Art. 24. 1. K sięgi rachunkow e p o w in n y b yć prow adzone rzetelnie, bezbłędnie,
spraw dzalnie i bieżąco...
4. K sięgi rachunkow e uznaie się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie
popraw ności dokonanych w nich zapisów . stanów (sald) oraz działania stosową
nych procedur obliczeniow ych, a w szczególności:
1) udokum entow anie zapisów pozw ala na identyfikację dow odów i sposobu ich
zapisania w księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetw arzania danych,
2) zapisy uporządkow ane są chronologicznie i system atycznie według kryteriów
klasyfikacyjnych um ożliw iających sporządzenie obow iązujących jed n o stkę spra
wozdań fin a n so w ych i innych, deklaracji podatkow ych oraz dokonanie rozliczeń fi
nansowych,
3) zapew niona je st, w razie prow adzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu kom
putera za pom ocą odpow iednich w ydruków , kontrola kom pletności i aktualności
danych określających param etry przetw arzania danych,
4) zapew niony je s t dostęp do zbiorów danych pozw alających, bez względu na
stosowaną technikę, na uzyskanie w dow olnym czasie i za dowolnie w ybrany okres
jasn ych i zrozum iałych inform acji o treści zapisów dokonanych w księgach rachun
kow ych."
Kluczowym problem em zapewnienia sprawdzalności zapisów jest budowanie odpo
w iednich śladów i ścieżek kontrolnych. Podstaw ow y ślad kontrolny znajdujemy
w dzienniku.
7. Trwałość.
"Art. 1 4 .4 . Przy prow adzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy za
pew nić:
... 4) wydruk dziennika kolejno num erowanych stron nie rzadziej niż na koniec każ
dego miesiąca; za równoznaczne z wydrukiem uznaje się przeniesienie danych na iit
nv trw ały nośnik danych przystosow any do w iarygodnego przenoszenia dam ek
z kom putera.
"Art. 15. 3. Zapisy dokonane na kontach księgi głównej, prow adzonej p rzy użyciu
kom putera, drukuje się albo przenosi na inny trw ały nośnik danych, nie rzadziej niż
na koniec roku obrotow ego.
"Art. 1 6 .3 . Do zapisów na kontach ksiąg pom ocniczych prow adzonych przy użyciu
kom putera stosuje się przepis art. 15 ust. 3.
"Art. 1 8 .3 . W razie prowadzenia ksiąg rachunkowych p rzy użyciu komputera, zesta
wienia, o których m owa w ust. l i i , należy w ydrukow ać na papierze albo przenidŁ
na inny tnvałv nośnik danych. ”
"Art. 2 3 .1 . Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trw ały, ręcz
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nie lub m aszynow o, bez pozostaw iania m iejsc pozw alających na późniejsze dopiski
lub zmiany. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy sto
sować właściwe procedury i środki chroniące p rzed zniszczeniem lub modyfikacja
zapisu."
"Art. 7 2 .1 . K sięgi rachunkow e prow adzone przy użyciu kom putera m ogą m ieć p o 
stać zapisów lub zbiorów utrwalonych na nośnikach m agnetycznych tylko w okre
sie poprzedzającym przeniesienie zapisów na nośnik trw ały.
2.
Zapisy księgow e utrwalone na m agnetycznych nośnikach danych pow inny być
wydrukowane lub przeniesione na inny trwały nośnik danych, w term inach przew i
dzianych ustawą w art. 14 ust. 4 p k t 4, art. 15 ust. 3 i art. 18."
"Art. 73. 2. Z w yłączeniem dokum entów dotyczących przeniesienia p raw m ajątko
wych do nieruchom ości, list płac, pow ierzenia odpowiedzialności za składniki m a
jątkowe, znaczących umów i innych ważnych dokum entów określonych przez kierow
nika jednostki, p o zatw ierdzeniu sprawozdania finansow ego treść dow odów księgo
wych m oże być przeniesiona na nośniki optyczne (laserowe) oraz odpowiednie do te
go mikrofilmy, pozw alające zachow ać w trw ałej postaci zaw artość dow odów . W a
runkiem stosowania tej metody przechowywania danych je st posiadanie urządzeń p o 
zwalających na odtw orzenie dow odów w postaci w ydruku."
Problem sprowadza się do uznawania nośników m aszynowych. Tym czasem dom i
nuje nośnik papierowy. Pod określonymi jednak warunkami, ustawa dopuszcza zwłasz
cza nośnik optyczny.
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Jan S tę p n ie w sk i
U niversité P a ris X III

OCENA JAKOŚCI SYSTEMU INFORMACYJNEGO
WEDŁUG NORMY ISO/CEI 9126
1. Wprowadzenie
Przemysł oprogramowania wchodzi stopniowo w pewien stan dojrzałości i opro
gramowanie staje się jednym z podstawowych produktów. Oprócz tego nowe zam ó
wienie w dziedzinie bezpieczeństw a i jakości potęgują potrzebę umów m iędzynaro
dowych dotyczących procedur oceny jakości oprogramowania.
Istnieją dwa podejścia gwarantowania jakości produktu. Jedno z nich jest gwa
rancją daną przez proces, wg którego produkt jest wykonany, drugie natomiast jest oce
ną jakości produktu gotowego. Podejścia te są ważne i wym agają obecności system
zarządzania jakością.
Aby ocenić jakość danego produktu przy pomocy środków ilościowych, nie
zbędne jest posiadanie pewnej liczby (serii) charakterystyk jakości, które opisują pro
dukt i tworzą bazę dla oceny.
Aktualny stan technologii oprogram owania nie pozw ala jeszcze na stworzenie
dobrze opracowanego i szeroko akceptowanego modelu oceny jakości produktu opro
gramowania. Prace nad tym zagadnieniem datują się od 1976 r., kiedy zdefiniowano
cechy jakości oprogram owania. M odele stworzone przez M cCall, Boehm, armię po
wietrzną USA i innych były przyjęte i udoskonalone na przestrzeni lat.
Jednym z mierników oceny jakości była na przykład niezawodność. Prezento
wano wiele modeli jakości. M imo, że studia były użyteczne wprowadzały jednak wie
le nieporozumień, gdyż prezentowały zbyt liczne aspekty jakości. Stąd wynika koniecz
ność posiadania jednego modelu. Pierwsze elem enty tego modelu były proponowane
w 1978 r. opracowanie obecnej normy jakości oprogramowania rozpoczęło się w 1985
r. Początkowe rozwiązania wprowadzały właściwości (cechy) oprogramowania w za
leżności od zastosowania lub od wykonania lub od obydw u, żeby opisać jakość opro
gramowania.
Pierwsza próba komitetu ISO m ająca na celu sklasyfikowanie własności (cech)
w sposób systematyczny nie udała się z braku wyjaśnienia używanych definicji.
Pojęcia były interpretowane na różne sposoby przez różnych ekspertów. W szyst
kie definicje były z natury arbitralne bez wspólnej bazy.
W konsekwencji zadecydowano, że najlepszy sposób opracowania normy pole
ga na utworzeniu liczby (serii) charakterystyk, bazujących na definicji jakości, która
następnie stała się częścią normy ISO 8402. T a definicja międzynarodowa jest uzna
wana dla wszystkich typów produktów i usług. W ychodzi się w niej od potrzeb użyt
kownika.
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2. Definicje
Oszacowanie (assessment) - zastosowanie specyficznych i udokumentowanych kry
teriów oceny oprogramowania.
Cechy (feature) - zidentyfikowane własności produktu oprogram owania10, które moż
na powiązać z charakterystykami jakości.
Oprogram owanie układowe (firmware) - sprzęt zawierający dany program kompu
terowy i inform acje, które nie m ogą być m odyfikowane w jego otoczeniu użytko
wym. Program komputerowy i informacje zawarte w oprogramowaniu układowym są
sklasyfikowane jako oprogram owanie; obwody zawierające program komputerowy
i inform acje są traktowane jako sprzęt.
Poziom usługi (level o f perform ance) - stopień zaspokojenia potrzeb reprezentowa
ny przez zbiór wartości dla poszczególnych charakterystyk jakości.
P om iar (measurement) - zastosowanie metryki jakości oprogram owania do danego
produktu oprogramowania.
Jakość (quality) - zbiór cech i charakterystyk danego produktu lub usługi, które okre
ślają zdolność do zaspokojenia potrzeb stw ierdzonych lub przew idyw anych (ISO
8402).
Klasyfikacja (rating) - usytuowanie zmierzonej wartości na skali przyjętej w klasy
fikacji celem określenia poziomu oprogram owania dla danej charakterystyki jakości.
Skala klasyfikacji (rating level) - układ wartości pozwalający na sklasyfikowanie da
nego oprogramowania zgodnie z potrzebami stwierdzonymi lub przewidywanymi.
Oprogram owanie (software) - program y, procedury, reguły, towarzysząca im doku
mentacja zgodna z funkcjonowaniem danego zbioru przetwarzań informatycznych.
Produkt oprogramowania (software product) - jednostka oprogramowania przeznaczo
na do sprzedaży.
Jakość oprogramowania (software quality) - zbiór cech i charakterystyk danego pro
duktu oprogram owania, które określają zdolność do zaspokojenia stwierdzonych lub
przewidywanych potrzeb.
Kryteria oceny jakości oprogramowania (software quality assessment criteria) - udo
kumentowany zbiór reguł i zdefiniowanych warunków do określenia całkowitej jako
ści danego produktu oprogramowania. Jakość jest reprezentowana przez zbiór pozio
mów klasyfikacyjnych przyjętych dla produktu oprogramowania.
Charakterystyki ja k o ści oprogram owania (software quality characteristics) - zbiór
atrybutów produktu oprogram owania do opisu i oceny jego jakości. Jedna charakte
rystyka danego oprogram owania może być podzielona na wiele poziomów - subcharakterystyk.

10 Przykłady własności obejmują długość ścieżki dostępu, modulamość, strukturę programów,
komentarze.
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Metryka jakości oprogramowania (software quality metric) - skala ilościowa i meloda do określenia wartości jaką przyjmuje jedna cecha danego produktu oprogram o
wania.

¡3. Charakterystyki jakości oprogramowania
W ymagania służące do wyboru charakterystyk oprogramowania mogą być na
stępujące:
1 wziąć pod uwagę jednocześnie wszystkie aspekty jakości oprogramowania wyni
kające z definicji jakości ISO,
• opisać jakość produktu oprogramowania przy minimalnej liczbie aspektów jak o 
ści,
1 posługiwać się opracowaną terminologią,
• ustalić pewną liczbę charakterystyk (maksymalnie 6-8),
' określić charakterystyki produktu oprogramowania, aby można było je rozdzielić
na subcharakterystyki.
Jakość oprogramowania może być oceniona przy pom ocy poniższych charakterystyk:
Zdolnośćfunkcjonalna (functionality) - zbiór atrybutów opartych na istnieniu pewj nego zespołu funkcji i ich własności do zaspokojenia stwierdzonych i przewidywanych
;potrzeb.
I Niezawodność (reliability) - zbiór atrybutów danego oprogramowania do utrzymania
swojego poziomu usługowego w określonym czasie i warunkach.
Używalność (usability) - zbiór atrybutów określający możliwości wykorzystania i in
dywidualnej oceny użytkowników (użytkownicy pośredni, użytkownicy finalni, ope
ratorzy).
Wydajność (efficiency) - zbiór atrybutów określający stosunek pomiędzy poziomem
'usługowym oprogram owania a ilością użytych zasobów (produkt oprogramowania,
j środki techniczne, materiały eksploatacyjne) w określonych warunkach.
Utrzymywalność (maintainability) - zbiór atrybutów określający niezbędny wysiłek
ido przeprowadzenia modyfikacji (korekta, udoskonalenie, adaptacja do zmian w otojczeniu lub do wymogów i specyfikacji funkcjonalnej) oprogramowania.
Przenośność (portability) - zbiór atrybutów określający zdolność oprogramowania
do przenoszenia z jednego otoczenia do drugiego (otoczenia organizacyjne, sprzęto!we, programowe).

4. Wskazówki stosowania charakterystyk jakości
j4.1. Stosowanie
Norma ISO/CEI 9126 pozwala na zdefiniowanie wymogów w dziedzinie jako| ści oprogramowania i do oceny produktu oprogram owania tzn.:
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• określenie wymagań jakości w stosunku do produktu oprogramowania,
• ocenę zaspokojenia potrzeb w czasie realizacji,
• opis cech i atrybutów w ykonanego oprogram owania (np. podręczniki, instrukcje
użytkownika),
• ocenę oprogram owania rozszerzonego przed dostawą,
• ocenę oprogram owania przed akceptacją.
Aktualnie jest tylko kilka metryk jakości oprogramowania, generalnie akcepto
wanych dla charakterystyk opisanych w niniejszej normie. Organizacje normaliza
cyjne mogą stworzyć ich własny model postępowania oceniającego, metody dla two
rzenia i walidacji m etryk odnoszących się do tych charakterystyk, pozwalające na ob
jęcie różnych dziedzin zastosowania i faz cyklu życia. W przypadku kiedy właściwa
metryka nie jest dostępna i nie może być opracowana, m ożna wówczas używać opi
sów w języku naturalnym lub oceny bazującej na doświadczeniu.
Aby używać opisanych powyżej 6 charakterystyk jakości niezbędne jest opra
cowanie skali klasyfikacji i własnych kryteriów dla przedsiębiorstwa, zastosowań lub
dla obydwu.
Chociaż nie istnieje żaden typowy system klasyfikacji oprogramowania, to są
pewne klasy oprogram owania, które są pow szechnie akceptowane. W ażność każdej
charakterystyki jakości zm ienia się w zależności od klasy oprogramowania. Przykła
dowo, niezawodność jest najważniejsza dla oprogramowania zabezpieczającego pew
ną funkcję krytyczną, wydajność jest najw ażniejsza dla oprogramowania przetwarza
jącego w czasie rzeczyw istym , dla którego czas je st wielkością krytyczną, a używal
ność jest najw ażniejsza dla oprogram owania przeznaczonego dla użytkownika final
nego pracującego w trybie interaktywnym .
Znaczenie każdej charakterystyki jakości oprogram owania zm ienia się rów nież
w zależności od przyjętego punktu widzenia.
4.2. Punkty widzenia na jakość oprogram owania
Jest wiele punktów' widzenia na jakość oprogramowania.
4.2.1. Punkt w idzenia użytkowników

Definicja jakości w norm ie ISO 8402 odzwierciedla punkt widzenia użytków-1
ników. W niniejszej normie charakterystyki jakości są przedstawione (zdefiniowane) j
z punktu w idzenia użytkownika.
Użytkownicy są zainteresowani wykorzystaniem programowania, jego funkcjonowa-niem i otrzym ywanym i rezultatam i. Oceniają oni oprogramowanie nie znając >
ani struktury ani zasad funkcjonowania programów. Pytania użytkowników mogą być j
następujące:
• czy wym agane funkcje są dostępne ,
• w jakim stopniu oprogram owanie jest niezawodne,
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• w jakim stopniu oprogram ow anie je st skuteczne,
• czy program jest przyjazny,
• w jakim stopniu oprogram ow anie iatwe jest do przenoszenia do innego otoczenia.
4.2.2. Punkt widzenia producentów
Tworzenie oprogram ow ania narzuca użytkownikowi i producentowi używanie
tych samych charakterystyk jakości oprogram owania, poniew aż są one stosow ane od
sprecyzowania wym ogów do akceptacji.
Kiedy tworzy się produkt oprogram ow ania potrzeby przew idyw ane m uszą być
również wzięte pod uwagę w wym aganiach jakości.
Producenci oprogram ow ania, dbając o zaspokojenie w ym agań jakościow ych,
troszczą się jednocześnie o jakość produktu na wszystkich etapach tworzenia. Aby oce
nić jakość produktu na każdym etapie cyklu produkcji m uszą oni używać różnych
metryk jakości oprogram ow ania dla tych sam ych charakterystyk, poniew aż te same
metryki nie m ogą być stosowane na wszystkich etapach cyklu produkcji. Przykłado
wo użytkownik myśląc o wydajności bierze pod uwagę czas odpowiedzi. Podczas, gdy
producent używa pojęcia długość ścieżki, czas dostępu i oczekiw ania w koncepcji
technicznej.
4 2 3 . Punkt widzenia osoby odpowiedzialnej za całość projektu, zakup, eksplo
atację i rezultaty przetwarzania (inwestora)
Zwykle osoba ta interesuje się bardziej jakością globalną niż pojedynczą charak
terystyką. Jakość ta je st określona w agą każdej charakterystyki według potrzeb. Oso
ba ta musi również dokonywać wyboru między poziom em jakości, dotrzym aniem ter
minów lub przekroczeniem kosztów rozwiązań.
4 3 . M odel procesu oceniającego
Rys. 1 przedstawia podstaw ow e etapy oceny jakości oprogram ow ania wycho
dząc od zdefiniow ania charakterystyk jakości. Ponieważ rys. 1 je st ogólny pewna
liczba procedur szczegółowych (takich jak w alidacja metryk) w nim nie występują.
Proces składa się z trzech faz:
• definicja wymogów jakości,
• przygotowanie oceny,
• procedura oceny.
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Potrzeby stwierdzone lub
przew idywane

W ym agania
inwestora
Definicja
wymagań

Przygotowanie

Ocena

Rezultat
akceptowalny lub
nie akceptowalny

Rys. 1. M odel procesu oceniającego.

To postępowanie może być stosowane w każdej fazie cyklu życia dla każdego
składnika produktu oprogram owania.
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43.1. Definicja w ym ogów jakości
Faza początkowa polega na specyfikowaniu wym ogów w sensie charakterystyk
jakości i ewentualnych subcharakterystyk. W ym agania stanow ią potrzebę otoczenia
na produkt oprogramowania i muszą być zdefiniowane przed realizacją. Kiedy produkt
oprogramowania jest podzielony na składniki niższego rzędu, w ym agania określone
dla produktu globalnego m ogą być różne dla każdego ze składników.
43.2. Przygotowanie oceny
Celem drugiej fazy je st przygotow anie układu odniesienia dla oceny jakości
produktu.
43.2.1. W ybór m etryk jakości oprogram owania
Jak wynika z definicji charakterystyki jakości nie m a możliwości jej pomiaru.
W związku z tym niezbędne jest określenie metryk skorelowanych z charakterystykami
produktu oprogramowania.
M etryki m ogą zm ieniać się w zależności od otoczenia i etapów realizacji, w
których są one używ ane. M uszą one być rów nież skorelow ane z m etrykam i
użytkownika, które są podstawowym i.
4 3 .2 3 . Definicja skali klasyfikacji
Cechy m ogą być rów nież m ierzone ilościowo przez m etryki jakości. Rezultat,
j tzn. wartość zmierzona jest odniesiona na skalę. T a wartość nie wyraża jednak poziomu
satysfakcji. W tym celu skala pow inna być podzielona na przedziały odpowiadające
różnym stopniom zaspokojenia wymagań (por. rys. 2). W iedząc, że jakość odnosi się
do potrzeb wcześniej zdefiniowanych, nie istnieje skala klasyfikacji o zasięgu ogólnym.
Musi ona być zdefiniowana dla każdej oceny.
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Bardzo dobry

Przedział
klasyfikacyjny

W artość
zm ierzona

Zadowalający

Średni

N ie zadowalający

Skala pomiaru

Poziomy
klasyfikacyjne

Rys. 2. W artość zm ierzona i przedziały klasyfikacyjne.
4 3 .2 3 . Definicja kryteriów oceny jakości oprogramowania
A by ocenić jakość produktu trzeba pogrupować i przetworzyć rezultaty oceny
różnych charakterystyk. O ceniający musi w tym celu przygotow ać procedurę,
używając na przykład tablic decyzyjnych lub metod statystycznych. Procedura obejmie
również inne aspekty takie jak terminy i koszty, które będą brane pod uwagę w ocenie
jakości produktu oprogram owania w konkretnym otoczeniu.
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4 3 3 . Procedura oceny
Ostatnia faza dzieli się na trzy etapy: pom iar, klasyfikacja, ocena.

4 3 3 .1 . Pomiar
W czasie pom iaru stosuje się w ybrane metryki dla produktu oprogram owania.
Rezultat wskazany jest na skalach m etryk.

4 3 3 .2 . Klasyfikacja
N a etapie klasyfikacji określa się poziom klasyfikacyjny dla danej w artości
mierzonej (rys. 2).

4 3 3 3 . Ocena
Ocena jest ostatnim etapem postępowania oceniającego. W tym stadium grupuje
się i globalizuje wszystkie poziom y klasyfikacyjne. Rezultat jest wyrażeniem jakości
produktu oprogram ow ania. Jakość otrzym ana je s t w ięc porów nyw ana z innym i
aspektami takimi ja k czas i koszt. W końcu pewna decyzja inwestora będzie podjęta
na bazie jego kryteriów.

5. Subcharakterystyki jakości
Dla pełniejszej oceny jakości oprogram owania każda charakterystyka powinna
składać się z elem entów podrzędnych - subcharaketrystyk. Jest to niezbędny etap do
pomiaru jakości w ykorzystujący m odel procesu oceniającego. Przykładow e
subcharakterystyki ujmuje tab. 1.
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Tab. 1
Subcharakterystyki jakości oprogram owania

Charakterystyka
jakości oprogram owania

Subcharakterystyka
jakości oprogram owania

Zdolność funkcjonalna
Przydatność
Dokładność
Zgodność z prawem
W ewnątrzoperacyjność
Bezpieczeństwo
N iezaw odność
Dojrzałość
Tolerancja błędów
M ożliwość odtworzenia
U żywalność
Łatwość zrozumienia
Łatwość uczenia
Łatwość eksploatacji
W ydajność
Czas reakcji
Stopień wykorzystania środków
U trzym ywalność
Łatwość analizy
Łatwość modyfikacji
Stabilność
Łatwość testowania
Przenośność
Łatwość adaptacji
W ymienialność
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6. Zakończenie
W referacie zaprezentowano 6 charakterystyk, opis sposobu postępowania
oraz m etryk oprogram ow ania, które m ogą być stosow ane w ocenie jakości
oprogramowania tworzonego lub nabywanego. Przy podejmowaniu decyzji o zakupie
lub tworzeniu oprogram ow ania ważnym je st posiadanie obiektywnych m ierników
liczbowych, umożliwiających ocenę, czy oprogram ow anie odpowiada wymaganiom
użytkownika.
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MODEL NOWOCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI
w świetle wymogów ustawy o rachunkowości
z 29 września 1994 roku
Na kanw ie prac Zespołu Roboczego do opracow ania norm y zawodowej syste
mów informatycznych w rachunkowości chciałbym Państwu przedstawić pod osąd
syntetyczny model rachunkowości, który u schyłku dw udziestego wieku można okre
ślić jako now oczesny. Przy takim założeniu, nie m oże być w ątpliwości, iż przedm io
tem będzie rachunkow ość zorganizow ana na najnow szych osiągnięciach inform aty
ki i technologii kom puterow ej.
Bezpośrednią charakterystykę takiego modelu pozw olę sobie jednak poprzedzić syn
tezą modelu kreowanego (z zam ysłem lub nie) przez ustawę o rachunkowości.
Art. 13 ust. 1 wym ienia pięć ksiąg rachunkowych. U w ażna lektura przepisów ustawy
pozwala wyodrębnić kolejne. Spróbujmy je wym ienić i najkrócej scharakteryzować
z zachowaniem chronologii w procesach rejestracji i ewidencji.
Księga pierwsza - rejestr wstępny (nie obligatoryjny).
Służy do wstępnego ujęcia operacji gospodarczych na podstaw ie dokum entów księ
gowych. Zadaniem tej księgi je st stworzenie m ożliwości do kontroli zapisów księgo
wych.
Księga druga - dziennik.
Przeznaczona do ujęcia tylko sprawdzonych operacji gospodarczych w porządku chro
nologicznym. N a podstawie ustaw y nie sposób określić zasad jej prow adzenia ani też
poziomu szczegółowości informacji w niej zawartych.
Księga trzecia - księga główna.
To zbiór kont syntetycznych, na których zgodnie z zasadą podwójnego zapisu należy
ująć odrębnie każdą operację gospodarczą, zachowując przy tym porządek chronolo
giczny.
Księga czw arta - księgi pom ocnicze.
Według postanowień ustawy do tego rodzaju ksiąg należą, między innymi: ewiden
cja wartościow a na kontach analitycznych w układzie system atycznym , ewidencja
ilościowa i ilościowo-wartościowa oraz karty zarobkowe pracowników. Moim zdaniem
należy wyodrębnić tu co najmniej trzy podgrupy ksiąg, a mianowicie:
- księgi pom ocnicze prowadzone według zasady podwójnego zapisu na kon
tach analitycznych do kont syntetycznych księgi głównej w wymiarze wartościowym;
- księgi szczegółow e do ksiąg pom ocniczych służące do ew idencji zdarzeń
w szerszym niż pozostałe księgi wymiarze inform acyjnym (ilościowym , ilościowo wartościowym itp .). Stanowią uszczegółow ienie zapisów na kontach ksiąg pom ocni
czych;
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- księgi techniczne jako urządzenia lub zbiory danych grom adzące jednostko
we informacje w układzie dziedzinowym, pełniące funkcje pomocnicze w procesie do
kum entow ania zdarzeń, np.: kartoteki czasu pracy, im ienne karty wynagrodzeń itd.
Łatwo zauw ażyć, że w prezentowanym układzie ksiąg rachunkowych musimy
co najmniej trzykrotnie bądź czterokrotnie ująć każdą operację w wymiarze wartościo
wym (rejestr wstępny, dziennik, księga główna i księgi pomocnicze). Nie sposób zre
zygnować w wielu jednostkach z ewidencji ilościowej, ilościowo wartościowej czy
z kartotek czasu pracy. A zatem co najmniej jeszcze znaczącą część operacji gospo
darczych m usim y ująć w dwóch różnych układach informacyjnych. Reasumując,po
ziom redundancji informacji waha się w tym modelu od trzykrotnego do sześciokrot
nego ewidencjonowania danych o tych samych operacjach gospodarczych ! Propono
wany model jest wyjątkowo czasochłonny i kosztowny. Najsłabszym jego ogniwem
jest rozbudow ana faza wielokrotnego wprowadzania danych. Ona też jest najbardziej
czasochłonna. W tej fazie powstaje największa liczba błędów, których weryfikacja i ko
rekta dodatkowo w ydłuża czas trw ania procesu wprowadzania danych.
Ustaw a w art. 20 ust. 2 stanowi, iż „Podstawą zapisów w księgach rachunko
wych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane
dalej „dow odam i źródłowym i”.... Utrwala zatem „odwieczną granicę” rachunkowo
ści. Podnoszę tą kwestię tylko z jednego powodu. Otóż na dostarczenie dokumentów
źródłowych do rachunkow ości niezbędny jest, przede wszystkim czas. Biorąc pod
uwagę ten czynnik jak i czasochłonność procesów przygotowawczych do wprowadza
nia danych jak i samego wprowadzania danych, m ożna z całą odpowiedzialnością
stw ierdzić, iż jest to model rachunkowości mogącej dostarczyć wyłącznie informacji
historycznej. U w aga m oja znajduje pełne potwierdzenie w art. 24 ust. 5, w którym to
ustaw a stanowi kiedy księgi rachunkow e uznaje za prow adzone bieżąco. W moim
odczuciu, precyzyjnie realizow ana rachunkow ość na komputerach według wskazań
ustawy nie wnosi nic szczególnego do organizacji rachunkowości w porównaniu z za
stosowaniami, na przykład średniej mechanizacji. Jeżeli dodać, że ustawa w szczegól
ny sposób preferuje zadania rachunkowości sprawozdawczej to w odniesieniu do fak
tycznych potrzeb inform acyjnych przedsiębiorstw można koszty prowadzenia takiej
rachunkowości sprowadzić do określenia w kategoriach kolejnego podatku na rzecz
budżetu.
Ta, może zbyt surowa, ocena wynika z doświadczeń nabytych podczas organi
zowania rachunkowości informatycznej w wielu przedsiębiorstwach w ostatnim dwu
dziestoleciu. Od szeregu lat obserwuję znaczący postęp w organizacji rachunkowości
przedsiębiorstw. Przy czym wyraźnie dominującą rolę w tym procesie zajmuje rozwój
rachunkowości zarządczej, zwłaszcza po 1989 roku. Zdecydowana większość zasto
sowań informatycznych w rachunkowości ewoluowała w kierunku łączenia zadań ra
chunkowości wobec organów zewnętrznych oraz systemu zarządzania w przedsię
biorstwie. Jednak w ostatnich latach daje się zauważyć pogłębiający konflikt intere
sów pomiędzy rachunkow ością sprawozdawczą i zarządczą. Otóż, trudno skutecznie
chronić tajemnice przedsiębiorstwa przy obowiązku udostępniania połączonych ksiąg
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rachunkowych (rachunkowości sprawozdawczej i zarządczej) organom kontrolują
cym jednostki. Jeszcze istotniejszym czynnikiem przem aw iającym za ich rozdziałem
jest powiększające się zróżnicowanie potrzeb informacyjnych. M a to wyraz bezpośred
ni w narzuconych przedsiębiorstwom kryteriach klasyfikacyjnych systemem podatko
wym i obligatoryjną sprawozdawczością. Zaś potrzeby inform acyjne w zarządzaniu,
zwłaszcza jednostkam i produkcyjnym i, wciąż rosną. M ożna w śród nich wyodrębnić
trzy główne kierunki, to jest:
- dążenie do rzetelnej i kompleksowej informacji w czasie rzeczywistym ;
- oczekiwanie od zastosowań informatycznych podatności na zmiany jakościow e
i organizacyjne w system ie zarządzania przedsiębiorstwem ;
- systematyczne obniżanie kosztów pozyskiwania inform acji.
Motorem tych przemian jest rosnąca konkurencja rynkowa.
W tej sytuacji w ydaje się retorycznym pytanie: czy tak sform ułow ane potrzeby m o
że zaspokoić rachunkow ość dysponująca kom pletną inform acją po upływie dwóch
tygodni od zakończenia okresu obrotowego ? Jeżeli uwzględnić jeszcze zmienność po
trzeb inform acyjnych w procesie zarządzania to nie sposób uchylać się od dążeń kie
rowników jednostek do w fizycznego wyodrębnienia rachunkowości zarządczej i cał
kowitego podporządkowania jej potrzebom tego procesu. W tym momencie należy od
powiedzieć sobie na pytanie - jakich użyć środków i m etod by sprostać tak zdefinio
wanym oczekiwaniom ?
Pierwsza część odpowiedzi wydaje się oczywista. Z pewnością musimy sięgnąć po naj
nowocześniejsze osiągnięcia techniczne, technologiczne i telekom unikacyjne z za
kresu informatyki. Jest to jednak rozw iązanie tylko części problem ów. Bowiem do
efektywnego wykorzystania wym ienionych zasobów niezbędna jest nowoczesna kon
cepcja organizacyjna i zespół program ów użytkowych do jej realizacji.
Jakie bariery należy pokonać żeby system użytkowy spełniał wymienione ocze
kiwania ?
M oim zdaniem problem jest złożony i czynniki, od których zależy pow odzenie kon
cepcji można podzielić przyjm ując za kryterium w yznaczone im cele, a mianowicie:
1) usunięcie barier dostępu do informacji w czasie rzeczywistym:
a) z mom entu pow zięcia decyzji o zdarzeniu i jego dokum entow ania należy
uczynić główne źródło pozyskiwania informacji;
b) księgowe opisy zdarzeń (automatyczny dekret) należy sporządzać automatycz
nie podczas procesu dokum entowania i rejestrow ania zdarzeń.
2) zapewnienie otwartości systemu na zmiany jakościow e i organizacyjne w sys
tem ie zarządzania przedsiębiorstwem:
a) zastosowanie teorii zdarzeń do równoległego generowania różnych form opi
sów zdarzeń będących odpow iedzią na rzeczyw iste potrzeby systemu zarzą
dzania przedsiębiorstwem;
b) wprowadzenie jednej formuły do definiowania i opisywania kolejnych infor
macji wchodzących po raz pierwszy do systemu;
' c) zdefiniowanie zadań i ich hierarchii w poszczególnych segmentach systemu;
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d) autom atyzację i param etryzację procesów sterow ania strumieniami informa
cji, tak w chodzących jak i w ychodzących z systemu informacyjnego przed
siębiorstwa;
e) standaryzacja, integracja i autom atyzacja całego system u informacyjnego
przedsiębiorstwa.
3) zmierzające do obniżenia kosztów pozyskiwania informacji:
a) przestrzeganie zasady, że każda informacja m oże być tylko raz wprowadzo
na do system u a udostępniana w żądanych form ach każdemu jej odbiorcy
(wyelim inowanie zjawiska redundancji);
b) systematyczne podnoszenie kwalifikacji uczestników systemów informacyj
nych przedsiębiorstw.
N a podstawie doświadczeń zebranych podczas eksploatacji rachunkowości zda
rzeniow ej oceniam , iż najtrudniejszą barierą do pokonania jest autom atyczna kon
wersja rzeczyw istych opisów zdarzeń na ,ję z y k ” rachunkow ości sprawozdawczej
i zarządczej. Zagadnienie powyższe łączy się z jednej strony z automatycznym dekre
towaniem zdarzeń opisanych w dokumentach księgowych z drugiej zaś koniecznością
uw zględnienia zm iennych potrzeb rachunku ekonom icznego użytkow nika takiego
system u. Należy tu podkreślić, iż automatyzacja dekretacji stanowi warunek sine qua
non czasu rzeczywistego w rachunkowości. To także bariera do kompletności infor
macji oraz skutecznej i kompleksowej kontroli systemowej. Dzisiaj oceniam, iż w do
tychczasowych zastosowaniach rachunkowości zdarzeniowej proces sterowana auto
matycznym dekretem został odebrany jako trudny. Stąd w kolejnych aplikacjach, rów
nolegle do zmian technologicznych, należy sprowadzić procedurę sterowania automa
tycznym dekretem do obsługi zakładowego planu kont (ZPK).
W tak zaawansowanych system ach inform atycznych rachunkowości wzrasta ranga
i znaczenie ZPK . Szczegółowy analityczny zakładowy plan kont to decyzja kierow
nictw a jednostki w sprawie układu system atycznego zapisów w księgach rachunko
wych a jednocześnie zestaw informacji uwzględniający wymogi klasyfikacyjne rachun
kowości sprawozdawczej oraz część potrzeb inform acyjnych rachunkowości zarząd
czej. Ponadto, jest to główny zbiór param etrów sterujących rachunkowością a jego
oprogramowanie stanowi podstawowe narzędzie do realizacji tej funkcji. W propono
wanej koncepcji łatwo dostrzec, że rachunkowość informatyczna powinna funkcjono
wać jako integralna część system u inform acyjnego przedsiębiorstw a. Podstawowe
funkcja rachunkow ości, a m ianow icie rejestracja zdarzeń jest całkowicie zautomaty
zowana i zintegrowana z dokumentowaniem zdarzeń, kompleksową kontrolą systemo
w ą opisów zdarzeń oraz ich konw ersją i przetwarzaniem . Czynności powyższe są re
alizow ane w dwóch rodzajach punktów . Kom pleksow a obsługa dokum entów two
rzonych w jednostce - w punktach ich w ystaw iania (punkty dokum entowania zda
rzeń) zaś dokumenty przychodzące - w wyznaczonych punktach rejestrowania opisów
zdarzeń z dokum entów obcych. Z chw ilą zakończenia każdego dokumentu tworzone
są co najmniej dw a „strum ienie” rzeczywistych i księgowych opisów zdarzeń. Które
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w cyklu zm ianow ym lub dobowym rozsyłane są za pośrednictw em m ediów łączno
ści do poszczególnych odbiorców. W obszarze naszych zainteresowań głównym od
biorcą opisów księgowych jest rachunkowość spraw ozdaw cza i zarządcza. W ten oto
sposób elim inujem y tradycyjne dekretowanie dokum entów i w prowadzanie danych.
Uzyskujemy ponadto równoległy (porównywalny z opisem księgowym ) kolejny rze
czywisty opis zdarzenia. Zostaje w prow adzona pełna zgodność pom iędzy opisami
rzeczywistymi, postanowieniami zakładowego planu kont i księgowymi opisami zda
rzeń. Najkrócej można stwierdzić, że w takim modelu rachunkowości istnieje m ożli
wość w ykonania (wydrukowania) każdego rodzaju ksiąg rachunkowych określonych
ustawą a jednocześnie (z tych samych źródeł i w tym samym czasie) zapewnienia bie
żącego serwisu inform acyjnego w system ie zarządzania przedsiębiorstwem.
Należy dodać, iż nie istnieją w tym m odelu bariery i ograniczenia dla organizacji
i rozwoju rachunkowości zarządczej, np.: w zakresie analizy, prognozowania i budże
towania. Doświadczenia z rachunkowości zdarzeniowej upoważniają do stwierdzenia,
iż jest to dzisiaj najtańszy i najefektywniejszy model rachunkowości stosow anej. Je
stem przekonany, że na kolejnych INFRACH będę miał zaszczyt zaprezentować Pań
stwu przykłady aplikacji użytkowych. Dzisiaj chciałbym poznać Państwa opinię o tym
czy taka organizacja rachunkowości jest zgodna z postanowieniami ustawy z 29 wrze
śnia 1994 roku ?
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Zasady Polityki Zabezpieczeń
Streszczenie
Referat przedstaw ia zasady kreow ania polityki zabezpieczeń. U zasadnia potrzebę
tworzenia polityki zabezpieczeń i generalne wytyczne w zakresie jej tworzenia. Z o
stały zdefiniowane podstawowe aspekty bezpieczeństw a, które pow inien realizować
oparty o politykę system zabezpieczeń. Został przedstaw iony zarys dokumentu po
lityki zabezpieczeń
W stęp
Kierownictwo każdej instytucji państwowej czy firmy prywatnej rozum ie znacze
nie prawidłowego obiegu inform acji dla efektyw nego jej działania. Osoba na stano
wisku kierow niczym by podjąć decyzję w spraw ach urzędow ych, produkcyjnych,
handlowych, badaw czo-rozw ojow ych, kadrow ych, finansowych itd„ musi mieć do
niej wystarczające przesłanki. To, że wiele decyzji podejm uje się bez wystarczającej
ilości informacji - intuicyjnie - nie znaczy, iż jest to stan pożądany.
Realizacja prawidłowego (z punktu w idzenia kierownictwa) obiegu informacji w
firmie napotyka w praktyce na wiele przeszkód. Podstawową przeszkodą jest duża ilość
informacji. D rugą jest zbyt szybki rozwój - z punktu w idzenia zwykłego użytkowni
ka - środków informatycznych i telekomunikacyjnych czyli w skrócie teleinformatycz
nych, używanych do wprowadzania, grom adzenia, przetwarzania i przesyłania infor
macji. Zrozum iałe jest ogólne dążenie do korzystania z;
• nośników m agnetycznych (zam iast papierowych do zapisu informacji);
• systemów baz danych (do wspomagania najróżniejszych prac biurowych, m aga
zynowych, finansowych itd.).
• sieci lokalnych (do pracy zespołów specjalistów najróżniejszych specjalności),
• sieci rozległych (jako m edium łączącego odległe filie z centrala w sieć w irtual
ną).
• poczty elektronicznej (zam iast pism idących pocztą państwową bądź wewnętrz
ną).
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Przy dzisiejszej ilości inform acji, która musi zostać zgromadzona i przetworzona
w dużych firm ach, bez teleinformatyki nikt nie da sobie rady. Trzeba jednak mieć na
uwadze, że podobnie jak wiele innych wynalazków techniki teleinform atyka, podob
nie jak fizyka jądrowa czy motoryzacja, ma swoje negatywne aspekty, które muszą być
m inim alizowane. Co prawda, nikt bezpośrednio nie ginie z powodu błędu w systemie
bankowym , czy po sformatowaniu dysku przez wirusa komputerowego i tu oczywi
ście kom putery są bezpieczniejsze niż samochody lub reaktory jądrow e. Powtarzają
ce się błędy w program ie bankow ym często pow odują pow staw anie niezgodnych
z prawdą informacji w bazie danych, obniżają wiarygodność banku i powodują wy
cofywanie wkładów przez klientów. Awaria systemu teleinform atycznego spowodo
wana wirusem, pęknięciem rury wodociągowej czy też trzęsieniem ziemi może w ogó
le uniem ożliwić na pewien czas funkcjonowanie firmy i doprowadzić ją do bankruc
twa.
Dlatego tam , gdzie m a miejsce intensywna eksploatacja systemu teleinformatycz
nego (TI) należy wdrożyć odpowiednią politykę zabezpieczenia tego sy stem u '. Oczy
wiście, żeby politykę wdrożyć należy ją najpierw stworzyć - od podstaw bądź w opar
ciu o wytyczne narzucone przez organ uprawniony do tego w hierarchii organizacji.
Przykładowo, filia firmy tworzy politykę zabezpieczeń w oparciu o wytyczne z cen
trali, która niekoniecznie musi znajdować się w tym samym kraju. Podobnie, tereno
wy urząd wdraża politykę zabezpieczeń w oparciu o zalecenia odpowiedniego naczel
nego lub centralnego urzędu administracji państwowej .

Podstawowe zasady tworzenia polityki zabezpieczeń
Celem wykreowania i wdrożenia polityki zabezpieczeń systemu TI firmy bądź in
stytucji (lub zabezpieczenia systemu informacyjnego całej firmy) jest zapewnienie
ciągłości i prawidłowości jej funkcjonowania oraz zminim alizowanie wpływu awa
rii i incydentów w sferze naruszania zabezpieczeń. Osiąga się to poprzez zapobiega
nie tym awariom i incydentom oraz ograniczanie ich wpływu jeśli wystąpią.
Tw orząc i wprowadzając w życie politykę zabezpieczeń należy pamiętać o kilku
bardzo ważnych aspektach.

1 polityka zabezpieczenia czy polityka bezpieczeństwa są używanymi polskimi tłumaczeniami
angielskiego terminu security policy. Tam gdzie będzie chodziło o osiągnięcie pożądanego stanu
będzie używany termin bezpieczeństwo tam gdzie będą na uwadze środki służące do osiągnięcia
tego stanu będzie używany termin zabezpieczenie.
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1. Pod polityką zabezpieczeń systemu TI rozumiemy:
zestaw praw, reguł i praktycznych zasad regulujących sposób w jaki infor
macja wrażliwa i pozostałe zasoby są zarządzane, zabezpieczane i dystrybuowa
ne wewnątrz tego system u.2
Jeśli w powyższej definicji m ow a o praktycznych zasadach, to nie chodzi o szcze
gółowe procedury (dyrektywy). Polityka - by m ogła być w ypracow ana i zatwierdzo
na w realnym czasie - nie może być drobiazgow a. Istnieje tu analogia między poli
tyką zabezpieczeń a polityką jakości. Jak wiadomo polityka jakości realizuje się przez
system jakości (procedury), ale sam a pow inna być w m iarę lakoniczna. Podobnie po
litykę zabezpieczeń - w miarę ogólną, ale rozpatrującą w szystkie dostrzegalne zagro
żenia i aspekty bezpieczeństw a - pow inien realizow ać system zabezpieczeń w skład
którego powinny wchodzić:
a) zabezpieczenia techniczne i program owe,
b) zabezpieczenia administracyjne,
c) zabezpieczenia fizyczne.
Polityka zabezpieczeń m oże zakładać praktyczne wykorzystanie w budowie sys
temu zabezpieczeń całości lub wybranych fragm entów istniejących standardów. Przy
kładowo w W ielkiej Brytanii w tym celu je st szeroko wykorzystywany standard C o
de o f Practice f o r Inform ation Security M anagem ent3 [1], który zawiera rów nież
ogólne zalecenia dotyczące budowania polityki zabezpieczeń. W RFN rolę tę pełni roz
powszechniany przez B undesam t fr Sicherheit in der Inform ationstechnik dokum ent
pod nazw ą (w wersji angielskiej) IT B aseline Protection M anuał.
2. Polityka zabezpieczeń m oże być bądź lokalna z punktu widzenia obiegu inform a
cji w firm ie (dotyczyć tylko systemu TI) bądź globalna.
W pierwszym przypadku istniejące inne systemy zabezpieczeń np. fizyczne - reali
zujące kontrolę dostępu do pom ieszczeń firm y środkami osobowymi i technicznym i,
bądź system ochrony obiegu dokum entów niejaw nych na nośnikach tradycyjnych
(kancelaria tajna - jeśli w firm ie bądź instytucji są w iadom ości stanowiące tajem ni
cę państw ow ą) będą dalej działać autonom icznie. W drugim przypadku w szystkie
systemy zabezpieczeń działają w edług jednej polityki, a osoba będąca organem w y
konaw czym - w firm ach zachodnich jest to tzw. security m anager lub security offi-

2 definicja pochodzi z proponowanej normy terminologicznej NKP 182 w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym.
3 standard ten jest w trakcie dyskusji w komisji ISO/IEC JTC1 SC27 i jest przewidywany do
przyjęcia w tym roku jako norma międzynarodowa. Następnie będzie mógł rozpocząć się proces
jego przyjęcia w Polsce.
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cer - stoi wysoko w hierarchii firm y i podlega tylko zarządowi bądź komitetowi ds.
bezpieczeństwa, złożonemu z wybranych członków zarządu i rady nadzorczej.
M odel globalny jest lepszy, bo integruje wysiłki różnych zespołów i przy jego po
m ocy m ożna osiągnąć długotrw ałe, kom pleksow e efekty. N a m arginesie, jaki jest
sens ochrony inform acji poufnych na nośnikach papierowych (kancelaria tajna!) je 
śli są one dostępne dla w ielu osób na tw ardym dysku? Podobnie, czy pieniądze zain
w estow ane w szyfratory utajniające dane otrzym yw ane z odległych filii lub firm
współpracujących nie zostały wydane na darm o, jeśli wydruki z tymi danymi mogą
się potem rozchodzić bez żadnej kontroli?
Niestety model globalny z wielu przyczyn jest jeszcze nie do przyjęcia w obecnych
czasach w realiach firm polskich. Jednym z nich jest brak kadr mogących pełnić funk
cje menedżerów ds. zabezpieczeń. M uszą to być osoby posiadające odpowiednią po
zycję w firmie i dogłębne rozeznanie w jej zakresie działania (a to wym aga lat pra
cy), w ykształcenie inform atyczne lub techniczne z praktyką inform atyczną za sobą,
a jednocześnie zdolności organizatorskie.
3. Polityka zabezpieczeń nie może ograniczać się do ochrony danych4.T o ostatnie jest
pojęciem węższym odnoszącym się tylko do samych danych. Natomiast pod zabez
pieczeniem rozumiemy ochronę wszystkich zasobów - zarówno danych, szeroko ro
zumianego sprzętu, jak i pracow ników . U nieruchom ienie systemu może bowiem
wyniknąć zarówno z powodu działalności hakera, poważnego błędu obsługi bądź
błędu w oprogramowaniu ja k i z powodu „odpłynięcia w siną dal” administratora
system u, który wcześniej pozbaw ił upraw nień wszystkich innych użytkowników.
4. Integralną częścią Polityki Z abezpieczeń System u TI m usi bvć analiza rvzvka.
Analiza taka pow inna być przeprow adzana po raz pierwszy przy tworzeniu polityk
ki, następnie rutynowo pow tarzana co pewien okres czasu. W skazane jest jej wy
rywkow e pow tarzanie po wystąpieniu poważnego incydentu w zakresie zabezpie
czeń, ponieważ m oże się okazać, że w ystąpienie tego incydentu wskazuje na nie
prawidłowość jej wykonania. Rzecz jasna każda następna analiza ryzyka m oże wy
korzystywać informacje zebrane przy sporządzaniu poprzedniej, aktualizując wcze
śniejsze ustalenia.
5. Podstawowe praw a, reguły i praktyczne zasady stanowiące politykę zabezpieczeń
m uszą być w yrażone w postaci stosownego D okum entu Polityki Zabezpieczeń.
Dokument ten powinien być zatw ierdzony przez organ właściwy w zakresie bez
pieczeństwa firm y (zarząd firm y, kom itet ds. bezpieczeństwa) i przyjęty do ak

4 wdrożenie stosowanych środków prawnych, administracyjnych i fizycznych w celu
zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do danych
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ceptującej wiadomości przez pion finansowo-księgowego. Do tego dokumentu po
winny odwoływać się pozostałe instrukcje, dyrektywy, procedury wydawane przez
komórkę organizacyjną (osoby funkcyjne) odpowiedzialną za zabezpieczenia. Ana
logicznie, w treści tego dokumentu powinny znaleźć się wskazania na rodzaje (gru
py) instrukcji, dyrektyw i procedur, które należy opracować aby zrealizow ać poli
tykę zabezpieczeń.
6. Prawidłow a polityka zabezpieczeń pow inna wdrażać działania długofalow e a nie
spektakularne akcje realizow ane po udanym włam aniu się hakera - osoby nieupo
ważnionej - do systemu TI. Dlatego też w dokum encie PZ m uszą znaleźć się zapi
sy o powołaniu odpow iednich struktur organizacyjnych i określające zakresy obo
wiązków pracowników tych struktur.
D ośw iadczenie w skazuje, że uzyskanie i utrzym anie bezpieczeństw a informacji
jest drogim przedsięwzięciem , a w niektórych przypadkach nawet bardzo drogim. Or
ganizacje, które jednak wdrażają środki i metody zabezpieczeń ponoszą te wydatki ro
zum iejąc, że straty wynikłe z zatrzym ania przetw arzania w ich system ach T I, czy
ujawnienia niezw ykle ważnej informacji byłyby o wiele większe. Trzeba mieć jednak
na uwadze, że według pewnych źródeł [4] 80% zabezpieczenia realizuje się środka
mi administracyjnym i a te są tańsze w porównaniu z technicznym i i fizycznym i. Je
śli nawet te dane są nieco przesadzone, to i tak warto się zastanowić jakie tanie środ
ki administracyjne - organizacyjne, prawne i kontrolne m ogą zapewnić minimum
bezpieczeństw a systemu TI do m om entu wdrożenia pow ażniejszych środków.
Podstawowe wym agania w odniesieniu do polityki zabezpieczeń
Biorąc pod uwagę pow yższe aspekty m ożna określić następujące wym agania stawia
ne prawidłowej polityce zabezpieczeń:
• kompleksowość,
• realizow alność,
• spójność i skuteczność.
Kompleksowość sprowadza się da i d entyfikacjLwszystkich-zagrożeń. zaproponowaniu ochrony przed nimi i w konsekwencji ogarnięcia przedsięwzięciam i zabezpie
czającymi jak największego obszaru działalności firm y. W iele norm zaleca by prawi
dłowy system zabezpieczenia realizował następujące aspekty bezpieczeństwa:
poufność
integralność

- czyli udostępniał dane niejawne (wrażliwe) tylko użytkownikom
uprawnionym;
- czyli chronił system , w szczególności dane przed wprow adze
niem nieuprawnionych zmian;
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dostępność

- czyli dostarcza! usługi inform acyjne uprawnionym użytkow ni
kom w wym aganym m iejscu i czasie;
rozliczalność - czyli zapis (i możliwość odtworzenia) wszystkich zdarzeń wywo
łanych przez użytkowników uprawnionych;
audyt5
- czyli zapis (i możliwość odtworzenia) wszystkich zdarzeń w aż
nych dla bezpieczeństwa.
Pierwsze trzy aspekty są uważane za podstawowe, dwa następne dodatkowe są sto
sowane praktycznie ju ż w wielu system ach. Poufność, integralność i dostępność by
ły opisywane ju ż szeroko w literaturze, kilka słów należy poświęcić dwu pozostałym.
Rozliczalność nie jest tym sam ym co audyt. Przykładowo zm iana zawartości rekor
du bazy danych przez uprawnionego operatora je st zdarzeniem odnotowywanym tyl
ko przez funkcje zapewniające rozliczalność. Służy uzyskaniu informacji o tym kto
dokonał tej operacji w celu znalezienia odpowiedzialnego np. za błędnie wprowadzo
ne dane. Próba w łam ania do systemu jest zdarzeniem odnotowywanym tylko przez
funkcje zapewniające audyt. Podanie błędnego hasła przez operatora uprawnionego
jest zdarzeniem odnotow yw anym zarówno przez funkcje zapewniające rozliczalność
jak i audyt.
Określenie zagrożeń nie będzie możliwe bez oszacowania wrażliwości zasobów. Im
bardziej wrażliw e są zasoby na tym więcej zagrożeń są narażone. Należy być przygo
towanym , że przy pierw szej analizie ryzyka nie zostaną one właściwie wychwycone.
Niestety, dopiero pojawienie się brzemiennego w skutki incydentu ukazuje wrażliwość
pewnego zasobu. Kto podejrzew a, że adm inistrator systemu realizujący poważne za
dania w zakresie zabezpieczenia m oże pracować dla konkurencji? Kto będzie spraw
dzał program szyfrujący, czy nie posiada wbudowanych koni trojańskich?
Należy mieć na uw adze, że nie jest możliwe, z kilku pow odów , spełnienie w ym a
gania osiągnięcia bezwzględnego bezpieczeństwa. Po pierwsze, trudno jest określić od
razu wszystkie m ożliw e zagrożenia. Po drugie, jeśli nawet zostaną one zdefiniowane,
to niektóre z nich będą występowały z tak m ałym prawdopodobieństw em , że nakła
dy na zabezpieczenia przed nimi nie m ają większego sensu. Po trzecie, niektóre za
bezpieczenia m ogą być zbyt drogie z punktu widzenia m ożliwości finansowych orga
nizacji. W związku z tym świadom ie przyjm uje się pewien m argines ryzyka przeła
mania zabezpieczeń przy wystąpieniu takiego zagrożenia. Przykładowo, wysoki sto
pień ochrony poufności danych przesyłanych w sieci rozległej może zapewnić tylko
szyfrowanie sprzętowe. Jeśli przesyłane inform acje nie są żywotne dla firm y, to m o
że nie opłacać się inwestować w bardzo drogie szyfratory sprzętowe, a jedynie zaim 
plem entow ać rozw iązania program ow e - mniej pew ne, ale za to o wiele tańsze.

5 nazwę do takiej funkcji wprowadziła norma ITSEC [5]. W naszej literaturze występuje jeszcze
termin kontrolowalność.
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W ten sposób doszliśmy do drugiego wym agania - realizow alności. Proponowane
w dokumencie polityki zabezpieczeń środki i metody muszą być realizowalne. Co z te
go, że dokum ent jest pięknie napisany, jeśli jego wytyczne nie mogą być zrealizow a
ne z powodu braku funduszy, albo z powodu braku rzeczywistego poparcia w kierow
nictwie firm y dla rozw iązań organizacyjnych. Brak pieniędzy na zatrudnienie po
trzebnych specjalistów, zakup sprzętu, oprogram owania lub niemożliwość zorganizo
wania odpowiedniej struktury odpowiedzialnej za zabezpieczenie systemu TI zdusi naj
lepsze inicjatywy. Z drugiej strony niecelow e jest tworzenie bardzo zaaw ansow ane
go modelu polityki zabezpieczeń jeśli wiadom o, że nie będzie dla niej zrozumienia.
Nota bene, dlatego członkami kom itetu ds. zabezpieczeń powinni z urzędu być pre
zes (dyrektor generalny) zarządu i główny księgowy. Z niemożności znalezienia środ
ków finansowych nie powinno wynikać, że piszący politykę mają przym ykać oczy na
realne zagrożenia i ryzyko ich wystąpienia. Należy stosować zasadę świadomego ry
zyka polegającą na przyjm owaniu ryzyka w ystąpienia zagrożenia oraz pam iętaniu
o nim w przyszłości. M oże się okazać, znajdą się środki na realizację właściwego za
bezpieczenia lub na rynku pojawi się tańsze rozw iązanie. Przykładowo szyfrowanie
dysku m ożna, do pewnego stopnia, zastąpić jego wyjm ow aniem i ochroną w zapie
czętowanej szafie metalowej
Aby wydane pieniądze nie zostały zmarnowane system zabezpieczeń musi być tak
wdrożony aby był spójny i skuteczny. Krótko mówiąc informacja chroniona w jednym
miejscu nie m oże być odkryta w innym , efekt szyfrow ania nie powinien być w ątpli
w y, bo klucze są zawieszone na ścianach jak transparenty, karty elektroniczne służą
ce do kontroli dostępu nie poniew ierają się po biurkach, pracownicy po zakończonej
pracy wychodzą z systemu6 itp.
Skuteczność ma wiele aspektów - kryptograficzny, techniczny i organizacyjny. Za
stosow ana kryptografia w postaci sprzętowej i program owej musi mieć m oc krypto
graficzną odpowiednią do kategorii chronionej informacji. System generowania i dys
trybucji kluczy kryptograficznych musi zapew niać wysokie bezpieczeństwo eksplo
atacji systemu. Urządzenia oraz oprogramowanie szyfrujące muszą być odporne na nie
autoryzowaną penetrację i modyfikację. Ocenę tak rozumianej skuteczności wykonu
ją laboratoria badaw cze, a zatw ierdza w ydając odpow iednie certyfikaty narodow ą
Jednostkę Certyfikującą.
Techniczna skuteczność polega np. na odpowiednim tłumieniu kabin ekranujących
lub obudów tzw. bezpiecznych komputerów (TEM PEST), lub na efektywnej pracy za
pór ogniowych (firewalls).

6 znaną kradzież akcji na sumę 883 000 PLN dokonała w Biurze Maklerskim Banku Śląskiego
nieuczciwa pracowniczka wykorzystując włączony i pozostawiony bez opieki, po pracy, terminal
koleżanki.
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Skuteczność organizacyjna (ale i techniczna) polega przykładowo na szybkim uru
chomieniu zapasow ego ośrodka inform atycznego w wypadku zupełnego unierucho
mienia ośrodka w łaściwego w skutek klęski żywiołowej poważnej awarii czy ataku
terrorystycznego.
Proponowana zawartość dokum entu polityki zabezpieczeń
Proponuje się następująca ram ową zawartość dokumentu polityki zabezpieczeń:
1. Zakres: Polityka Zabezpieczenia obejm uje systemy teleinformatyczne firm y przewarzanie informacji na tradycyjnych nośnikach.
2. Cel i zasady: Celem niniejszej polityki je st zbudowanie systemu zabezpieczeń, któ
ry będzie zapewniał zabezpieczenie informacji przetwarzanych, przechowywanych
i przesyłanych w firmie.
3. Identyfikacja aktywów (zasobów):
a) opis struktury i działania systemów teleinform atycznych w kontekście całego
systemu informacyjnego;
b) oszacow anie wrażliwości informacji grom adzonych, przetwarzanych i przesy
łanych w tych systemach.
4. Opis przebiegu i rezultatów analizy ryzyka:
a) zdefiniowanie miary ryzyka
b) określenie ogólnych szczegółowych celów zabezpieczenia,
c) oszacowanie wartości zasobów i współzależności między nimi;
d) identyfikacja i ocena istniejących zabezpieczeń;
e) oszacowanie wrażliwości zasobów;
f) oszacowanie zagrożeń dla funkcjonowania firm y w kontekście możliwych awa
rii system ów teleinform atycznych i incydentów w zakresie zabezpieczeń;
g) określenie szczegółowych celów zabezpieczenia,
h) identyfikacja ograniczeń (np. finansowych),
i) wybór zabezpieczeń;
j) podjęcie decyzji o akceptacji ryzyka.
5. Plan realizacji zabezpieczenia fizycznego system ów TI:
a) zabezpieczenie sieci rozległych;
b) zabezpieczenie sieci lokalnych;
c) zabezpieczenie wybranych stanowisk samodzielnych, w szczególności zabezpie
czenie stanow isk zarządzania kryptografią.
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6. Plan realizacji zabezpieczenia techniczno-program ow ego system ów TI:
a) zabezpieczenie techniczne sieci rozległych;
b) zabezpieczenie techniczne i program owe sieci lokalnych;
c) zabezpieczenie techniczne i program ow e system ów operacyjnych, systemów
baz danych i aplikacji;
d) aspekty techniczne i program owe zarządzania kryptografią.
7. Plan realizacji zabezpieczenia adm inistracyjnego TI:
a) struktura organizacyjna, obowiązki i upraw nienia pracowników;
b) zabezpieczenie personelu:
• zasady zatrudniania;
• uświadamianie zagrożeń, szkolenia;
• zasady dopuszczania do stanowisk funkcjonujących w strukturze zabezpiecza
nia systemów;
c) przepisy w ew nętrzne, odpowiedzialność za sporządzenie i stosowanie:
• spis instrukcji eksploatacji urządzeń i program ów zabezpieczających;
• spis instrukcji awaryjnych;
• spis procedur zabezpieczających:
- zarządzanie kontrolą dostępu - hasła;
- sporządzanie kopii zapasowych;
- kontrola antywirusowa;
- rozliczalność i audyt;
- reagowanie na włam ania do sieci;
- usuwanie inform acji z nośników i niszczenie wydruków;
d) nadzór i kontrola.
8. Plany awaryjne i system y zapasowe.
- zasady zapew nienia ciągłości działania system ów T I w sytuacji awaryjnej.
9. Zasady reakcji na incydenty w zakresie zabezpieczeń i inform owania o nich.
Główny opis przeprowadzonej analizy ryzyka m oże być ze względu na swoją ob
jętość i informacje wyłączony z dokumentu jako jego załącznik o wyższej klauzuli taj
ności. W sam ym dokum encie powinny się jednak znajdow ać rezultaty tej analizy,
uzasadniające przyjęcie konkretnych rozwiązań.

W nioski
Dla stworzenia właściwej polityki zabezpieczenia systemów teleinformatycznych
konieczne jest zapoznanie się z aktywami teleinformatycznymi firm y, ich wrażliwo
ścią i możliwymi zagrożeniam i w stopniu koniecznym do przeprowadzenia analizy
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ryzyka. Jeśli te działania będą prowadzone po raz pierwszy to należy stworzyć model
lokalny polityki tzn. tylko zabezpieczenie systemu teleinform atycznego bez ingeren
cji w pozostałe obszary zabezpieczania aktywów firmy.
Przeprowadzenie analizy ryzyka - podstawowa czynność w tworzeniu polityki - bę
dzie zależeć od m ożliwości oszacow ania przez pracowników firmy wartości zaso
bów (ich miary) w kontekście ich utraty, ujaw nienia, m odyfikacji oraz określenia
praw dopodobieństw a wystąpienia zagrożenia. Analizie będą m usiały być poddane
sieci lokalne w siedzibach firmy w Centrali i ośrodkach regionalnych, zabezpiecze
nia systemów operacyjnych, systemów baz danych i sieci rozległej.
Istniejące na rynku programy jak CRAM M czy M ARION pozwalają zautomaty
zować proces analizy ryzyka, ale wym agają bardzo dużo danych wejściowych, które
trzeba dla nich przygotować. Tradycyjny model analizy ryzyka wym aga mniej da
nych, ale więcej intuicji a przede wszystkim znajomości firmy.
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nt. „ Specyfikacja us(awo>vych wymagań wobec systemów informatycznych
wspomagających prowadzenie Ksiąg Rachunkowych ”

IJ

Obrady odbywać się będą na miejscu w hotelu „ Orbis -Solny" w Kołobrzegu ul. A. Fredry 4,
tcl. (094) 224-01 wg następującego harmonogramu:
22 września 1997 r. / poniedziałek /
10.00 -10.15
10.15-10.35

11.30- 12.00

Otwarcie konferencji.
I. Dzicdziczak - „ Sposób podejścia w określaniu ustawowych wymagań wobec
systemów Informatycznych wspomagających rachunkowość ”,
E. Depa
- „ Ustawowe wymagania wobec Ksiąg Rachunkowych na
komputerze ”,
Przerwa

12.00- 12.30

G. Watras

10.35 - 11.30

12.30 - 13.00

- „ Ustawowe wymagania w zakresie udowodnienia zapisów w
Księgach Rachunkowych ”,
T. Ciesielczyk - „ Ustawowe wymagania wobec legalności prowadzenia Ksiąg
R a c h u n k o w y c h w ś ro d o w isk u in fo rm a ty c z n y m ” ,

13.00-13.15

Przerwa

13.15-14.00

Dyskusja

23 września 1997 r. / morek /
09.30 10.0012.00 13.00 -

10.00
12.00
13.00
14.00

E. Depa
Prezentacja
Prezentacja
Prezentacja

- „ Model Ksiąg Rachunkowych w środowisku informatycznym ”
- firma MACROSOFT z Warszawy,
- firma KOM-PACT z Warszawy,
- firma SIM PLE ze Szczecina.

24 września 1997 r. / środa /
09.30 10.30 10.45 11.0012.0

10.30
10.45
11.00
12.00

Prezentacja
- firma XOR Polska S.A. z Gdyni,
Przerwa
I. Dziedziczak - „ Wymagania wobec informacji z rachunkowości ”.
Dyskusja
Zakończenie Konferencji

U./ Uczestnicy konferencji mają zarezerwowane pokoje 2 i 3 osobowe w hotelu „Solny" od 21.09. godz.
14.00 do 24.09 godz. 12.00 i posiłki od 22.09 ?śniadanie - 8.00, obiad - 14.00, kolacja - 18.00/do
24.09 /śniadanie, obiad/.
Ul./ W czasie trwania konferencji czynny będzie sekretariat, gdzie będą udzielane informacje d ot spraw
organizacyjnych, potwierdzane delegacje oraz wydawane materiały
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