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BUDOWA I FUNKCJONOWANIE
SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
RACHUNKOWOŚCI –
PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ Z LAT 2005 I 2014
Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w latach 2005 i 2014,
dotyczące budowy i funkcjonowania systemów informatycznych rachunkowości (SIR) w
przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest porównanie uzyskanych wyników i przedstawienie
zmian, jakie zaszły w budowie i funkcjonowaniu SIR na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.
W pierwszej części artykułu zamieszczona została krótka charakterystyka badanych przedsiębiorstw oraz respondentów, którzy udzielali odpowiedzi na zadane pytania. Następnie
omówiono budowę SIR funkcjonujących w przedsiębiorstwach oraz sposób ich wykorzystania. W tej części zwrócono także uwagę na zagadnienia związane z zarządzaniem personelem obsługującym system informatyczny rachunkowości oraz metody jego ochrony. Na
koniec zaprezentowano funkcjonowanie SIR w kontekście jego możliwości i przydatności
dostarczanych przez system informacji.
Słowa kluczowe: system informatyczny rachunkowości, SIR, rola informacji w SIR.
DOI: 10.15611/pn.2014.344.48

1. Wstęp
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w latach 2005 i 2014, dotyczące budowy i funkcjonowania systemów informatycznych rachunkowości (SIR)
w przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest porównanie uzyskanych wyników i
przedstawienie zmian, jakie zaszły w budowie i funkcjonowaniu SIR w ciągu
ostatnich dziesięciu lat.
Badania prowadzone w 2005 r. były badaniami ankietowymi (uzyskano odpowiedzi na 193 ankiety) i dotyczyły funkcjonowania systemów informatycznych ra-
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chunkowości ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego [SzymczykMadej 2005]. W roku 2014 ponownie przeprowadzone zostały badania (uzyskano
odpowiedzi na 97 ankiet), w których wykorzystano te same zestawy pytań. Badania
przeprowadzono dwutorowo – formularze ankiet zostały rozesłane pocztą do losowo
wybranej grupy przedsiębiorstw oraz przekazane do przedsiębiorstw za pośrednictwem słuchaczy studiów podyplomowych kierunku rachunkowość i finanse.
Do kwestionariusza ankietowego wprowadzone zostały tylko niewielkie modyfikacje wymuszone np. przez zmiany w technologii informatycznej. Taka formuła
badań umożliwiła zdobycie aktualnych danych o budowie, funkcjonowaniu i sposobie wykorzystywania współczesnych systemów informatycznych rachunkowości
oraz porównanie uzyskanych wyników z wynikami sprzed niemal dziesięciu lat.
Pozwoliło to na zidentyfikowanie zmian w SIR, jakie nastąpiły w tym okresie.
Wyniki badań zostały zaprezentowane w postaci procentowej, którą należy interpretować jako udział odpowiedzi danego typu w ogólnej liczbie odpowiedzi
uzyskanych na to pytanie. Ze względu na obszerny charakter wyników zaprezentowane zostały tylko najciekawsze wnioski i spostrzeżenia. Należy także zaznaczyć, że w celu łatwiejszej interpretacji danych przy formułowaniu wniosków często agregowano poszczególne odpowiedzi. Podawane w nawiasach dwie wartości
procentowe poprzedzone słowem „odpowiednio:” oznaczają wartości dla roku
2005 i dla roku 2014. Podobnie dwie wartości w jednej kolumnie tabeli odnoszą się
do badanych lat.

2. Wyniki badań
Wśród przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniach, ponad 1/3 (odpowiednio:
34% i 41%) stanowiły przedsiębiorstwa małe (od 1 do 50 pracowników), blisko
połowę (odpowiednio: 47% i 49%) – przedsiębiorstwa średnie (od 51 do 250 pracowników), a resztę (odpowiednio: 18% i 10%) – przedsiębiorstwa duże. W badanych przedsiębiorstwach prowadzona była działalność usługowa (odpowiednio:
62% i 65%), handlowa (odpowiednio: 43% i 57%) i produkcyjna (odpowiednio:
34% i 23%). Połowa badanych przedsiębiorstw (odpowiednio: 48% i 57%) zlokalizowana była w miejscowościach liczących ponad 100 tys. mieszkańców. Respondentami ankiety były przede wszystkim osoby bezpośrednio związane z systemem
rachunkowości przedsiębiorstw – główni księgowi, dyrektorzy finansowi lub inni
pracownicy tego działu (odpowiednio: 47% i 73%). Około 2/3 respondentów stanowiły kobiety (odpowiednio: 64% i 72%). Pod względem wieku przeważały osoby z przedziału 31-40 lat (odpowiednio: 45% i 39%).
Z odpowiedzi na pytania poświęcone budowie systemu informatycznego rachunkowości można uzyskać informację, że blisko połowa przedsiębiorstw (odpowiednio: 47% i 61%) wykorzystuje w SIR przynajmniej sześć komputerów
(tab. 1). Można także zauważyć pierwszą istotną zmianę, jaka nastąpiła w SIR –
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jest nią wzrost liczby komputerów. Obecnie ponad 92% przedsiębiorstw posiada w
SIR przynajmniej trzy komputery.
Tabela 1. Liczba komputerów w SIR badanych przedsiębiorstw
Liczba
Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa
Liczba
Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa
komputerów
(2005 r.)
(2014 r.)
komputerów
(2005 r.)
(2014 r.)
0 (brak)
0%
0%
3-5
25%
31%
1
10%
2%
6-10
19%
27%
2
18%
6%
Ponad 10
28%
34%
Źródło: opracowanie własne.

Najczęściej wykorzystywanym systemem operacyjnym na komputerach jest w
dalszym ciągu system Microsoft Windows (tab. 2). Miejsce najpopularniejszego w
2005 r. systemu Windows XP (73%) zajęły kolejne jego wersje – Windows Vista/7/8 (87%). Jest to sytuacja naturalna, ale na uwagę zasługuje fakt, że w blisko
połowie przedsiębiorstw (46%) w dalszym ciągu wykorzystywany jest system operacyjny Windows XP, który obecnie jest systemem starym (jego premiera odbyła
się w 2001 r.) i nie jest już wspierany przez producenta [Microsoft 2014]. Należy
zauważyć także wzrost wykorzystania systemu Linux (odpowiednio: 16% i 32%),
co wynika zapewne z ogólnego wzrostu popularności tego systemu w zastosowaniach serwerowych i biurowych. Popularność tego systemu na komputerach stacjonarnych i przenośnych to efekt korzystnych zmian (łatwość instalacji i obsługi oraz
wzrost popularności aplikacji Open Source), jakie zaszły na przestrzeni ostatnich
lat w poszczególnych dystrybucjach tego systemu [GUS 2011; PCWorld 2013].
Tabela 2. Systemy operacyjne wykorzystywane w SIR badanych przedsiębiorstw
System operacyjny
MS DOS
Windows 95/98//ME
Windows NT/2000/2003/2008
Windows XP
Windows Vista/7/8
Linux
Inny

Przedsiębiorstwa (2005 r.)
21%
37%
32%
73%
–
16%
2%

Przedsiębiorstwa (2014 r.)
5%
8%
21%
46%
87%
32%
0%

Źródło: opracowanie własne.

Liczebność personelu działu rachunkowości w badanym okresie nie uległa
zdecydowanej zmianie. W około 1/10 przedsiębiorstw (odpowiednio: 11% i 14%)
zatrudniona jest tylko jedna osoba, natomiast w połowie przedsiębiorstw (odpowiednio: 50% i 48%) w tych działach zatrudnionych jest przynajmniej 6 osób.
W przypadku personelu informatycznego zmiany również nie są znaczące i w poszczególnych kategoriach różnice nie przekraczają 5%. Obecnie około 1/5 przed-
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siębiorstw (odpowiednio: 16% i 21%) nie ma zatrudnionego żadnego informatyka
(nawet na umowę o dzieło lub zlecenie), a w 1/3 przedsiębiorstw (odpowiednio: 29% i
32%) na takim stanowisku jest zatrudniona tylko jedna osoba. Jednak w połowie
przedsiębiorstw zatrudnionych jest dwóch lub więcej informatyków. Rozkład liczby
pracowników w działach rachunkowości i informatyki przedstawiono w tab. 3.
Tabela 3. Liczba pracowników w działach rachunkowości i informatyki badanych przedsiębiorstw
Personel
Osoby zatrudnione w działach
rachunkowości (%)
Informatycy zatrudnieni
w przedsiębiorstwie (na umowę
o pracę, dzieło, zlecenie) (%)

0 (brak)

Liczba pracowników
2
3-5

1

6-10

> 10

0

0

11

14

19

21

19

18

26

29

24

19

16

21

29

33

21

25

20

13

11

7

3

1

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowa analiza danych wykazała, zgodnie z przewidywaniami, że wśród
przedsiębiorstw, które nie zatrudniają żadnego informatyka, zdecydowanie przeważają przedsiębiorstwa małe (odpowiednio: 87% i 94%), w nich też zazwyczaj zatrudniona jest tylko jedna osoba do prowadzenia rachunkowości. Przedsiębiorstwa duże
mają najbardziej rozbudowane systemy informatyczne rachunkowości, wyposażone
w ponad sześć komputerów (odpowiednio: 88% i 98%) i niemal wszystkie zatrudniają ponad sześć osób w dziale rachunkowości (odpowiednio: 96% i 100%) oraz zatrudniają przynajmniej trzech informatyków (odpowiednio: 98% i 92%).
Ogólnie można stwierdzić, że pod względem budowy systemu informatycznego rachunkowości oraz liczby pracowników działów rachunkowości i zatrudnionych informatyków obraz badanych przedsiębiorstw przedstawia się zgodnie z
oczekiwaniami. Wielkość SIR oraz liczba zatrudnionych osób uzależnione są od
wielkości przedsiębiorstw i w tym kontekście na przestrzeni porównywanych lat
nie uległy one znaczącym zmianom.
Z odpowiedzi na pytania o pochodzenie oprogramowania oraz stopień wykorzystywania przez badane przedsiębiorstwa swojego systemu informatycznego rachunkowości wynika (tab. 4), że we wszystkich przedsiębiorstwach SIR wykorzystywany jest do prowadzenia księgowości. Ponadto do podstawowych jego zastosowań należy także obsługa płac (odpowiednio: 95% i 92%), kadr (odpowiednio:
81% i 89%) i sprzedaży (odpowiednio: 76% i 82%). Są to obszary, w których SIR
jest tradycyjnie wykorzystywany, dlatego ich duży udział nie jest tutaj zaskoczeniem.
Na przestrzeni lat poziom wykorzystania SIR w tym zakresie praktycznie nie uległ
zmianie. Zwiększyło się natomiast wykorzystanie SIR w pracach biurowych (odpowiednio: 72% i 100%) i realizacji przelewów bankowych (odpowiednio: 68% i
99%). Tym samym oznacza to, że nawet w małych przedsiębiorstwach popularność
zdobyły technologie pozwalające na zdalne realizowanie operacji gospodarczych.
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Niepokojący jest natomiast fakt, że stosunkowo niewielki odsetek przedsiębiorstw wykorzystywało i wykorzystuje SIR do przeprowadzania analiz finansowych (odpowiednio: 43% i 39%), tym bardziej że obecnie umożliwia to zazwyczaj
nawet podstawowe oprogramowanie do prowadzenia księgowości.
Tabela 4. Zastosowanie SIR w badanych przedsiębiorstwach
Wykorzystanie systemu
Księgowość
Kadry
Płace
Zakupy
Sprzedaż
Zarządzanie środkami trwałymi
Gospodarka magazynowa
Analizy finansowe
Prace biurowe
Przelewy (płatności) bankowe

Przedsiębiorstwa (2005 r.)
100%
81%
95%
43%
76%
67%
48%
43%
72%
68%

Przedsiębiorstwa (2014 r.)
100%
89%
92%
65%
82%
88%
43%
39%
100%
99%

Źródło: opracowanie własne.

Z uzyskanych danych (tab. 5) wynika, że zdecydowana większość używanego
oprogramowania to programy standardowo dostępne na rynku (odpowiednio: 81%
i 97%), przy czym na przestrzeni lat można zaobserwować zmniejszenie się liczby
programów pisanych na zamówienie, wzrost zaś liczby gotowych, komercyjnych
programów. Oprogramowanie takie jest powszechne w małych przedsiębiorstwach
– niemal wszystkie korzystają wyłącznie z takich właśnie programów (odpowiednio: 91% i 98%), co pokrywa się z wynikami uzyskanymi przez innych autorów
(por. [Jaworski 2011]).
Tabela 5. Pochodzenie i stopień wykorzystania programów w SIR badanych przedsiębiorstw
W przedsiębiorstwie programy w SIR
Zostały napisane (dostosowane)
na zamówienie (przez etatowych
informatyków lub firmę zewnętrzną)

Tak (wszystkie) Większość
4%
0% 14% 3%

Nie (żaden)
55% 78%

w stopniu
b. dużym

Są w pełni wykorzystywane
(tzn. użytkownicy wykorzystują
wszystkie ich funkcje i możliwości)
Są dostosowane do potrzeb
(wystarczająco wydajne, efektywne itd.)

Niektóre
26% 19%

dużym

umiarkowanym

małym

27%

21% 44% 36%

22%

33%

7%

10%

15%

9% 58% 46%

18%

38%

9%

5%

Źródło: opracowanie własne.

Pod względem oceny stopnia wykorzystania SIR oraz dostosowania jego oprogramowania do potrzeb przedsiębiorstwa w 2005 r. respondenci wykazali zgodność
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(tab. 5). Bardzo duży lub duży stopień ich wykorzystania oraz dostosowania do potrzeb zadeklarowało blisko 3/4 respondentów. O małym stopniu wykorzystania
programów lub dostosowania ich do potrzeb przekonanych było mniej niż 1/10 respondentów (podobne wyniki można znaleźć także w innych badaniach – [KP
2013]). Charakterystyczne jest jednak to, że takie przekonanie było częściej wyrażane przez respondentów z dużych przedsiębiorstw. Wytłumaczeniem tego jest o
wiele bardziej rozbudowany system informatyczny rachunkowości w tych przedsiębiorstwach (a więc często oferujący także wiele niewykorzystanych możliwości), a zarazem większe zapotrzebowanie użytkowników na różne usługi systemu i
wynikające z tego braki w dostosowaniu oprogramowania do ich potrzeb.
Obecnie (w 2014 roku) sytuacja ta się zmieniła. Przede wszystkim zmniejszeniu
uległ odsetek odpowiedzi o bardzo dużym lub dużym stopniu wykorzystania (odpowiednio: 71% i 57%) oraz dostosowania programów do potrzeb (odpowiednio: 73% i
55%). W zestawieniu z poprzednimi danymi o dużym udziale gotowych programów,
wytłumaczeniem tej sytuacji jest fakt, że kupowane uniwersalne programy posiadają
dużo – często zaawansowanych – funkcji, które nie znajdują zastosowania.
Uzyskane wyniki dotyczące polityki personalnej stosowanej w badanych
przedsiębiorstwach przedstawia tab. 6.
Tabela 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi SIR w badanych przedsiębiorstwach
W przedsiębiorstwie pracownicy SIR
Są na bieżąco kształceni w zakresie
wykonywanej pracy (obsługi
programów/urządzeń)
Mają bieżący dostęp do podręczników
(instrukcji) programów i urządzeń
Znają dokładnie swój zakres
obowiązków, uprawnień i
odpowiedzialności
Są pod bezpośrednią kontrolą swoich
przełożonych

Zawsze
(tak)

Często
(większość)

Rzadko
(niektórzy)

Nigdy
(nie)

18%

14%

34%

41%

38%

51%

9%

7%

31%

34%

37%

41%

17%

22%

14%

3%

53%

55%

29%

32%

15%

13%

4%

0%

53%

51%

22%

20%

15%

19%

9%

11%

Źródło: opracowanie własne.

Analiza danych wykazała przede wszystkim niepokojący obraz sytuacji w zakresie dokształcania pracowników, obejmującego wykonywaną pracę oraz obsługę
programów i urządzeń. Przy czym sytuacja w 2005 i 2014 roku przedstawia się
bardzo podobnie i ogólne rezultaty obu badań są ze sobą zbieżne. W ponad połowie przedsiębiorstw ankietowani stwierdzili, że pracownicy są zbyt rzadko kształceni lub nie są kształceni w ogóle (odpowiednio: 47% i 58%). Lepiej wygląda sytuacja w zakresie dostępu do podręczników i instrukcji obsługi programów – obecnie tylko około 1/4 respondentów (odpowiednio: 31% i 25%) uważa, że występują
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tutaj znaczne braki. Zdecydowanie lepiej prezentuje się znajomość swoich obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności – ponad 3/4 respondentów deklaruje, że
wszyscy lub większość pracowników je zna.
Podobny odsetek respondentów uważa, że pracownicy znajdują się (zawsze lub
często) pod bezpośrednią kontrolą przełożonych. Jednak w tym przypadku zwraca
uwagę fakt, że aż 1/10 respondentów (odpowiednio: 9% i 11%) stwierdziła, że pracownicy w ogóle nie są kontrolowani przez przełożonych.
Odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony systemu informatycznego rachunkowości zawiera tab. 7. Na ich podstawie można stwierdzić, że sytuacja w
tym obszarze jest dość zadowalająca. W obu badaniach w ponad 3/4 przedsiębiorstw pracownicy zawsze lub często korzystają wyłącznie z zaakceptowanych
programów, mają komputery zabezpieczone hasłami, zabezpieczają dostęp do
komputera i dokumentów oraz regularnie wykonują kopie danych. Również zadowalająca wydaje się sytuacja w zakresie ochrony stanowisk pracy. Należy jednak
zaznaczyć, że w przypadku bezpieczeństwa systemu informatycznego w przedsiębiorstwach nie powinny występować jakiekolwiek braki. Tymczasem analiza wyników „z drugiej strony” pokazuje, że np. w około 1/10 przedsiębiorstw dostęp do
komputera i dokumentów mają nieuprawnione osoby, a komputery nie są zabezpieczone hasłami.
Tabela 7. Ochrona danych i oprogramowania SIR w badanych przedsiębiorstwach
W przedsiębiorstwie
Pracownicy korzystają tylko z programów
zaakceptowanych przez przełożonych
i informatyków
Komputery są zabezpieczone hasłami
dostępu
Dostęp do komputera i dokumentów
(pomieszczeń, gdzie one są) mają
tylko uprawione osoby
Pracownicy chronią stanowiska pracy
(np. Opuszczając je, wyłączają komputer,
zamykają drzwi)
Kopie danych są regularnie wykonywane,
katalogowane i przechowywane

Tak
(zawsze)

Większość
(często)

Niektóre
(rzadko)

Nie
(nigdy)

69%

75%

9%

15%

13%

9%

9%

0%

65%

61%

10%

20%

14%

10%

12%

9%

47%

41%

35%

40%

6%

8%

12%

10%

42%

36%

24%

39%

15%

20%

19%

5%

67%

79%

16%

11%

14%

7%

4%

2%

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci oceniali także poziom występowania poszczególnych elementów
chroniących system informatyczny rachunkowości i jego zasoby. Na podstawie ich
ocen można stwierdzić, że w obu badaniach w około 3/4 przedsiębiorstw poziom występowania poszczególnych zabezpieczeń jest przynajmniej dostateczny. Przykładowo,
za takie respondenci uznali: przestrzeganie przez pracowników zasad ochrony i bez-

Budowa i funkcjonowanie systemów informatycznych rachunkowości...

527

pieczeństwa; tworzenie, katalogowanie i przechowywanie kopii zapasowych; kontrolę
antywirusową; fizyczne zabezpieczanie pomieszczeń czy ochronę przed zdarzeniami
losowymi. Co ciekawe, rozbieżności w wynikach pomiędzy 2005 a 2014 rokiem nie
przekraczały zazwyczaj 10%. Jak wykazała dodatkowa analiza uzyskanych wyników,
zgodnie z oczekiwaniami, sytuacja w zakresie stosowanej ochrony i występowania zabezpieczeń SIR jest najgorsza w grupie małych przedsiębiorstw. Wyniki dotyczące
przedsiębiorstw średnich i dużych nie odbiegają zdecydowanie od siebie.
Odpowiedzi respondentów na pytania dotyczące funkcjonowania systemu informatycznego rachunkowości w zakresie jego możliwości i przydatności dostarczanych informacji zawiera tab. 8.
Chociaż wyniki badań z 2014 r. są lepsze niż z 2005, to w dalszym ciągu na ich
podstawie można wyciągnąć pewne niepokojące wnioski. Przede wszystkim zwraca uwagę fakt, że według respondentów oprogramowanie w SIR nie generuje w
wystarczającym stopniu (odpowiedzi „rzadko” i „nigdy” odpowiednio: 36% i 24%)
lub według zadanego kryterium (odpowiednio: 42% i 35%) niezbędnych raportów i
zestawień. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku możliwości prześledzenia
wszystkich etapów dowolnego zapisu (odpowiednio: 31% i 19%). Istotne jest, że
przeprowadzona analiza wykazała, iż w przypadku niewystarczającego generowania
raportów gorszą sytuację sygnalizowali respondenci z dużych przedsiębiorstw, co
wynika z większych potrzeb informacyjnych pracowników tych przedsiębiorstw.
Zdecydowanie lepiej przedstawia się sytuacja w zakresie jakości dostarczanej
informacji oraz możliwości wyszukania dokumentu według zadanego kryterium
(dla ponad 90% respondentów możliwości te są wystarczające). Korzystnie też
prezentuje się sytuacja w zakresie przekazywania danych w SIR. Ponad 3/4 respondentów wskazało na możliwość importu i eksportu danych przez wszystkie
bądź większość wykorzystywanych programów.
Tabela 9 przedstawia funkcjonowanie SIR w aspekcie informacyjnym. Na uwagę
zasługuje podana przez respondentów częstotliwość wprowadzania danych do systemu
oraz długi okres oczekiwania na informacje z SIR. Obecnie zaledwie w 1/3 przedsiębiorstw (odpowiednio: 25% i 39%) dane wprowadzane są na bieżąco, a tylko w połowie
przypadków (odpowiednio: 49% i 54%) kierownictwo otrzymuje je najpóźniej na drugi
dzień. Problem zbyt późnego wprowadzania danych do systemu (w 1/5 przedsiębiorstw
wprowadzanie danych trwa nawet miesiąc) ma bezpośredni wpływ na jego zawartość i
stanowi częściową odpowiedź na pytanie o długi czas oczekiwania na żądane informacje.
Niezadowalająco przedstawia się również sytuacja w zakresie istnienia procedur pracy, kontroli i obiegu dokumentów oraz w zakresie sprawdzania zadowolenia
odbiorców informacji. W połowie przedsiębiorstw (odpowiednio: 47% i 56%) procedury takie nie występują lub występują w niewielkim stopniu, a niemal we
wszystkich przedsiębiorstwach (odpowiednio: 94% i 100%) zadowolenie odbiorców nie jest sprawdzane lub sprawdzane jest rzadko. Biorąc pod uwagę funkcję informacyjną SIR, przy realizacji której zagadnienie jakości informacji ma bardzo
duże znaczenie, należy stwierdzić, że nie jest to stan zadowalający.
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Tabela 8. Dostarczanie informacji przez SIR w badanych przedsiębiorstwach
W przedsiębiorstwie programy w SIR
Generują niezbędne raporty, zestawienia
(np. sprawozdania finansowe, deklaracje
zus), wskaźniki
Generują raporty i zestawienia według
dowolnego kryterium (np. na potrzeby
kierownictwa)
Umożliwiają wyszukanie dokumentu
według dowolnego kryterium (np. daty,
typu dokumentu)
Dostarczają dobrej jakościowo informacji
(celowej, rzetelnej, aktualnej, kompletnej)
Pozwalają prześledzić wszystkie etapy
każdego zapisu (od danych źródłowych
poprzez przetwarzanie)
Umożliwiają import i eksport danych
(np. z/do innych programów księgowych,
arkuszy kalkulacyjnych)

Tak
(zawsze)

Większość
(często)

Niektóre
(rzadko)

Nie
(nigdy)

18%

26%

47%

51%

27%

22%

9%

2%

19%

15%

39%

49%

28%

30%

14%

5%

44%

57%

49%

42%

7%

1%

0%

0%

24%

19%

59%

73%

11%

8%

6%

0%

42%

51%

26%

30%

15%

11%

16%

8%

36%

23%

47%

53%

10%

14%

7%

10%

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 9. Funkcjonowanie SIR w badanych przedsiębiorstwach – aspekt informacyjny
W przedsiębiorstwie
Dane księgowe zazwyczaj wprowadzane
są do programów księgowych (SIR)
Kierownictwo dostaje żądane informacje
z systemu informatycznego
rachunkowości (SIR)

Natychmiast
(nazajutrz)

Do tygodnia

25% 39%

53%

49% 54%

Dokumentacja systemu informatycznego
rachunkowości (SIR) jest aktualna
Dokumentacja SIR jest ogólnie dostępna
i wykorzystywana przez użytkowników
Istnieją spisane procedury pracy, kontroli
i obiegu dokumentów księgowych
Sprawdzane jest zadowolenie odbiorców
informacji z SIR (np. poprzez ankiety,
zapytania)
Jest dobra komunikacja między
komórkami o bliskiej działalności
(np. kadry i płace, zakupy i finanse)

5%

17% 35% 29%
11%
Często
Rzadko
(w dużym
(umiarkowanie)
stopniu)

4%

0%

43% 37%

37%

54%

12%

7%

8%

2%

20% 37%

55%

30%

19%

33%

7%

0%

33% 25%

19%

20%

22%

34%

25% 22%

0%

6%

0%

33%

19%

61% 81%

36% 56%

32%

37%

18%

5%

Źródło: opracowanie własne.

0%

22%

14%

Później niż
po miesiącu
0%

Zawsze
(tak)

41%

Do miesiąca

Nigdy
(nie)

14%

2%
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Zdecydowanie lepiej przedstawia się jakość komunikacji pomiędzy komórkami
o bliskiej działalności – obecnie w prawie wszystkich przedsiębiorstwach (odpowiednio: 73% i 93%) komunikacja pomiędzy działami jest dobra (odpowiedzi
„tak” i „w dużym stopniu”).
Sytuacja w zakresie dokumentacji systemu informatycznego rachunkowości,
według opinii respondentów, jest dobra – obecnie w zdecydowanej większości
przedsiębiorstw jest ona aktualna (91% odpowiedzi „tak” i „w dużym stopniu”) i
ogólnie dostępna (67% odpowiedzi „tak” i „w dużym stopniu”). Należy jednak
pamiętać, że dokumentacja systemów informatycznych rachunkowości musi spełniać także wymogi ustawy o rachunkowości, które często nie są spełnione. Przykładowo, z badań przeprowadzonych wśród biegłych rewidentów wynika, że 45%
badanych przez nich jednostek nie jest w stanie spełnić wymogów ustawowych dotyczących dokumentowania sposobu przetwarzania danych w kwestii opisu algorytmów i parametrów przetwarzania [Król-Stępień 2013].
Ogólnie w odniesieniu do funkcjonowania SIR i spełniania przez niego funkcji
informacyjnej można stwierdzić, że chociaż sytuacja w tym zakresie nie jest zła, to
jednak występują pewne braki. Najbardziej istotne są niedostatki w generowaniu
raportów i zestawień, opóźnienia przy wprowadzaniu danych do systemu i długi
czas oczekiwania przez kierownictwo na potrzebne informacje. Co istotne, na przestrzeni lat sytuacja ta nie poprawiła się zdecydowanie.

3. Zakończenie
Analizując wyniki badań przeprowadzonych w latach 2005 i 2014, można wyciągnąć
ogólny wniosek, że funkcjonowanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach
– pomimo upływu niemal dziesięciu lat – nie zmieniło się w znaczącym stopniu.
Widoczne zmiany, jakie nastąpiły w budowie systemów informatycznych rachunkowości, to wzrost liczby komputerów wykorzystywanych w systemie oraz
zwiększenie udziału gotowego komercyjnego oprogramowania.
Do pozytywnych zjawisk można zaliczyć m.in.:
– większe wykorzystanie SIR (przede wszystkim do prac biurowych i realizacji
przelewów bankowych),
– zwiększenie dostępności dokumentacji oprogramowania,
– poprawę jakości komunikacji pomiędzy działami,
– poprawę operacji eksportu i importu danych.
W dalszym ciągu występują jednak negatywne zjawiska, do których należą m.in.:
– zbyt mała liczba szkoleń użytkowników w zakresie funkcjonowania systemu
oraz obsługi urządzeń i oprogramowania,
– niewielkie wykorzystanie systemu i zgromadzonych w nim danych do przeprowadzania analiz,
– braki w generowaniu raportów i zestawień,

530

Katarzyna Szymczyk-Madej

–

opóźnienia przy wprowadzaniu danych do systemu i długi czas oczekiwania na
potrzebne informacje,
– braki procedur pracy, kontroli i obiegu dokumentów,
– braki w ocenie jakości dostarczanej informacji.
Analiza pozytywnych i negatywnych zjawisk pozwala stwierdzić, że poprawiły
się głównie te obszary funkcjonowania SIR, które mają bezpośredni związek z
rozwojem i wykorzystaniem technologii informatycznej. Z kolei negatywne zjawiska są w dużej mierze efektem braku odpowiednich rozwiązań organizacyjnych.
Oznacza to, że w tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia.
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BUILDING AND FUNCTIONING
OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS –
A COMPARISON RESEARCH RESULTS FROM 2005 AND 2014
Summary: This article presents the results of research conducted in 2005 and in 2014. Research involved the construction and operation of accounting information systems (AIS) in
enterprises. The purpose of this article is to compare the obtained results and show the changes that have taken place in the construction and operation of the SIR since 2005. The first
part of the article presents a brief description of enterprises and respondents. Then the article
discusses the construction of the AIS and a way of its use. This section also presents the
problem of personnel management in AIS and methods of system protection. The last part of
the article presents the role of information in the AIS.
Keywords: Accounting Information System (AIS), role of information in AIS.

