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SŁOWO WSTĘPNE 

Dwudziesty trzeci numer „Przeglądu Nauk Stosowanych” ma charakter 

przekrojowy. Pierwsze cztery artykuły można przyporządkować do szeroko 

rozumianej dziedziny ekonomii i finansów, dwa kolejne należą do dziedziny 

nauk prawnych. 

W pierwszym artykule, przygotowanym przez M. Tuszkiewicza, zwróco-

no uwagę na systemy informatyczne wspierające zarządzanie przedsiębior-

stwem w obszarze zarządzania finansami. Autor dokonał porównania roz-

wiązań oferowanych przez dwa typy systemów informatycznych rachunko-

wości na przykładzie systemu finansowo-księgowego Sage Symfonia 2.0 

oraz międzynarodowego systemu ERP Oracle NetSuite. Rozważania przed-

stawione w artykule dotyczą zgodności powyższych systemów informatycz-

nych z przepisami ustawy o rachunkowości. Uzyskane wyniki bazujące na 

metodzie punktowej wskazują, że systemy te są niewystarczająco dostoso-

wane do międzynarodowych standardów oraz wymogów ustawy o rachun-

kowości. W związku z tym należy skupić się na możliwościach ich zmian. 

Drugi artykuł autorstwa A. Giszterowicz nawiązuje do nurtu badawczego 

w ekonomii wykorzystującego w opisie rzeczywistości gospodarczej narzę-

dzia badawcze stosowane w fizyce. Artykuł odnosi się do natury kapitału 

rozumianego jako zdolność do wykonywania pracy. Autorka m.in. definiuje 

kategorię kapitału z uwzględnieniem podejścia stosowanego w naukach fi-

zycznych w odniesieniu do energii. Podobnie jak energię w fizyce, również 

kapitał (w tym ludzki i intelektualny) jako ekonomiczną zdolność do wyko-

nywania pracy, można rozpatrywać w kontekście pierwszej i drugiej zasady 

termodynamiki.  

Kolejny artykuł autorstwa I. Jonek-Kowalskiej odnosi się do wewnętrznej 

polityki energetycznej, obejmującej długoterminowe decyzje odnośnie wy-

boru określonych nośników energii, a tym samym tworzenia struktury bilan-

su energetycznego. Artykuł zawiera analizy bilansu energii pierwotnej  

w Polsce w latach 2001−2016 w kontekście uwarunkowań środowiskowych  

i gospodarczych, z uwzględnieniem produkcji, importu i eksportu energii 

pierwotnej oraz poszczególnych jej nośników, w tym źródeł odnawialnych.  
Czwarty z opublikowanych artykułów z dziedziny ekonomii i finansów, 

przygotowany przez E. Sytnyka, poświęcono zidentyfikowaniu zależności 

pomiędzy organizacyjnym składnikiem działania firmy a transakcjami ryn-

kowymi. Autor artykułu zaproponował aparat matematyczny do ilościowego 

opisu mechanizmów powiązań pomiędzy organizacyjno-instytucjonalną  

a wartościową stroną zmian oraz otoczeniem rynkowym, w którym te zmia-

ny występują. W artykule starano się zweryfikować hipotezę, że istnieją 

zależności pomiędzy transakcjami rynkowymi, kosztami transformacji i ko-

sztami transakcyjnymi a procesami ewolucji organizacyjnej. Zaproponowa-
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no aby zbiór kosztów firmy przedstawić na zespolonej płaszczyźnie kosztów 

całkowitych z prostokątnym układem współrzędnych. 

Piąty artykuł składający się na bieżący numer PNS należy do dziedziny 

nauk prawnych. Przygotowane przez M. Haczkowską opracowanie dotyczy 

wolności organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach 

jako jednego z fundamentalnych praw politycznych jednostki. Autorka od-

nosi się do roli organów państwa, w tym zwłaszcza Policji, polegającej na 

ochronie uczestników pokojowej demonstracji. W artykule odniesiono się 

także do możliwości stosowania środków przymusu bezpośredniego i kon-

sekwencji ewentualnego przekroczenia uprawnień w tym zakresie. 

Ostatni z opublikowanych artykułów autorstwa S. Gąsior poświęcono 

analizie zagadnienia mediacji i jej zalet w sprawach gospodarczych. Autorka 

zwraca uwagę, że pomimo skuteczności w wypracowywaniu porozumienia, 

mediacje nadal postrzegane są jako metody uzupełniające wobec sądownic-

twa powszechnego. W artykule zaprezentowano dane statystyczne udostęp-

nione przez Ministerstwo Sprawiedliwości obrazujące skalę mediacji w Pol-

sce i ich efektów w latach 2006−2018. W konkluzji Autorka zaprezentowała 

korzyści wynikające z zastosowania instytucji mediacji w przypadku zaist-

nienia konfliktu pomiędzy podmiotami gospodarczymi. 

Redakcja Przeglądu Nauk Stosowanych wyraża nadzieję, że przedstawione 

w numerze artykuły spotkają się z zainteresowaniem ze strony czytelników. 

 

 

Mariusz Zieliński 
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Maciej TUSZKIEWICZ 

ANALIZA PORÓWNAWCZA SYSTEMU  

FINANSOWO-KSIĘGOWEGO Z SYSTEMEM ERP W ZAKRESIE 

ZGODNOŚCI Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI 

Streszczenie: Wprowadzane na rynek kolejne systemy informatyczne rachunkowo-

ści (SIR) są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw, które chcą spajać różne ope-

racje gospodarcze mające miejsce w jednostce. Jednocześnie są one tworzone przez 

dostawców globalnych i mają zaspokoić potrzeby podmiotów prowadzących dzia-

łalność w różnych krajach. Tworzy to możliwe rozbieżności w zgodności danego 

SIR z lokalnymi regulacjami obowiązującymi w danym kraju. Celem artykułu jest 

porównanie rozwiązań oferowanych przez dwa typy systemów informatycznych 

rachunkowości na przykładzie systemu finansowo-księgowego Sage Symfonia 2.0 

oraz międzynarodowego systemu ERP Oracle NetSuite w zakresie zgodności  

z przepisami ustawy o rachunkowości (UoR). Badanie przeprowadzono metodą 

punktową, a uzyskane wyniki wskazują na niedostateczne dostosowanie międzyna-

rodowych SIR do wymogów UoR oraz otwierają pole do dyskusji nad możliwymi 

zmianami w obecnej wersji UoR.  

Słowa kluczowe: systemy informatyczne rachunkowości, organizacja rachunkowo-

ści, systemy ERP, komputeryzacja rachunkowości 

COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL AND ACCOUNTING SYSTEM  
VERSUS ERP SYSTEM IN LIGHT OF POLISH ACCOUNTING  

ACT REGULATIONS 

Summary: Newly introduced Accounting Information Systems (AIS) to the market 

are a response to the demand of enterprises that want to integrate various economic 

operations within the entity. At the same time, AIS are produced by global system 

providers and they have to satisfy the needs of companies in various countries. This 

creates possible discrepancies in the compliance of a given AIS with the local regu-

lations of a specific country. The aim of the article is to compare the solutions of-

fered by financial and accounting systems as well as international ERP systems in 

terms of compliance with the regulations within Polish Accounting Act. The re-

search was carried out using the point method on the example of two systems: Sage 

Symfonia 2.0. and Oracle NetSuite. The results indicate insufficient adjustment of 

international AIS (ERP) to the requirements of national regulations and open the 

field for discussion on possible changes to the current version of the Accounting 

Act. 

Keywords: Accounting Information Systems, Accounting organization, ERP sys-

tems, computerization of accounting 

 

 

  



10 

 

1. WSTĘP 

Wraz z rozwojem gospodarki oraz coraz większą cyfryzacją wszelkich 

obszarów działań człowieka, w tym gospodarczych, powstało wysokie zapo-

trzebowanie na systemy informatyczne wspierające w różny sposób zarzą-

dzanie przedsiębiorstwem. Kolejne projektowane programy zajmowały się 

danym obszarem przedsiębiorstwa, tworząc w ten sposób jednostki CRM 

(ang. Customer Relationship Management), FM (Financial Management), 

SCM (ang. Supply Chain Management), MRP (ang. Manufacturing Resour-

ce Planning) oraz HRM (ang. Human Resource Management). Choć dane 

systemy były bardzo dobre, to brakowało im wspólnego połączenia pozwala-

jącego na uzyskiwanie pełnej informacji o działaniach przedsiębiorstwa, co  

z kolei pozwalałoby na lepsze zarządzanie jednostką. W ten sposób powstała 

idea systemów ERP (ang. Enterprise Resource Planning), które w założeniu 

mają scalać wszelkie obszary aktywności przedsiębiorstwa pozwalając za-

rządzać nimi od kontaktu z klientem, poprzez projektowanie procesu pro-

dukcyjnego, księgowanie zdarzeń gospodarczych po obliczanie marż oraz 

generowanie raportów i sprawozdań finansowych. Różne produkty ERP 

oferują inne rozwiązania w danych obszarach, a jednym z obszarów najbar-

dziej newralgicznych jest rachunkowość.  

Rachunkowość można zdefiniować jako proces identyfikacji, pomiaru, 

przetwarzania oraz przekazywania informacji ekonomicznych, które pozwa-

lają na formułowanie opinii i decyzji przez użytkowników informacji [No-

wak 2003: 446]. Rachunkowość można podzielić na dwa zasadnicze obsza-

ry: rachunkowość finansową oraz rachunkowość zarządczą. Obie są niezwy-

kle istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, lecz z punktu widzenia 

zgodności wdrażanego systemu informatycznego, krytycznym obszarem jest 

rachunkowość finansowa, ponieważ ta jest regulowana zarówno przez kra-

jowe jak i międzynarodowe akty prawne [Kiziukiewicz 2003: 267]. W każ-

dym kraju obowiązują odmienne regulacje dotyczące prowadzenia rachun-

kowości i choć funkcjonują Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 

Finansowej lub ich amerykańskie odpowiedniki, to w wielu przypadkach 

przedsiębiorstwa ze względu na mniejszą złożoność krajowych zasad ra-

chunkowości będą prowadziły księgi rachunkowe oraz sprawozdawczość 

zgodnie z lokalnymi regulacjami. W wyniku tego, obszar rachunkowości 

finansowej (a w jego ramach również kwestie podatkowe) generuje najwięk-

sze problemy w toku implementacji i dostosowania systemu. Wdrażany pro-

dukt musi oferować rozwiązania zgodne z regulacjami w każdym z krajów, 

w którym będzie wykorzystywany, co jest wielkim wyzwaniem dla przed-

siębiorstw oferujących produkty ERP [Amid, Moalagh, Ravasan 2012: 232]. 

By osiągnąć zgodność bardzo często prowadzone są czynności wdrożenio-

we, które dostosowują system do konkretnych wymogów [Koh i inni 2006; 
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Parthasarathy, Anzbazhagan 2007]. Jednocześnie wciąż popularnym wybo-

rem wielu mniejszych firm pozostają systemy finansowo-księgowe, które 

skupiają się wokół prowadzenia samych ksiąg rachunkowych, przez co są 

tworzone, by spełnić wszystkie oczekiwania związane z tą częścią pracy. Do 

tych programów bardzo często można dokupić dodatkowe moduły, które 

ostatecznie budują sieć systemów połączonych ze sobą, spełniających  

w ograniczonym zakresie funkcje systemu ERP. 

W Polsce w ostatnich latach coraz częściej wdrażane są systemy ERP za-

granicznych producentów, jednak wciąż mało jest publikacji i wiedzy nau-

kowej na temat jakości wdrażanych systemów oraz ich zgodności z polskim 

systemem prawnym. Polskie przedsiębiorstwa często stoją przed trudnym 

zadaniem wdrożenia systemu, który nie jest kompatybilny z polskimi regu-

lacjami [Praca na zagranicznych… 2017: 1]. W konsekwencji regularnie 

dochodzi do sytuacji, w której spółka korzysta z pomocy bardzo kosztow-

nych zewnętrznych konsultantów, którzy instalują dodatkowe moduły lub 

„łatki” pozwalające uzyskać wymagane dokumenty czy raporty.  

Celem artykułu jest porównanie rozwiązań oferowanych przez przedsta-

wicieli dwóch typów SIR na przykładzie systemu finansowo-księgowego 

Sage Symfonia 2.0 oraz międzynarodowego systemu ERP Oracle NetSuite 

w zakresie zgodności z przepisami UoR. Intencją autora jest uwypuklenie 

obszarów newralgicznych przy wdrażaniu systemów ERP w Polsce przy 

aktualnie obowiązujących regulacjach oraz zapoczątkowanie dyskusji nad 

dostosowaniem zapisów UoR do panujących na świecie trendów związanych 

z regulowaniem rachunkowości. Tematyka badawcza objęta niniejszym ar-

tykułem jest bardzo kompleksowa i szeroka, dlatego zamieszczone rozważa-

nia są jedynie wstępem i zaproszeniem do dalszych rozważań nad kwestiami 

bardzo ważnymi dla praktyki gospodarczej. 

By zrealizować postawiony cel, przyjęto następującą konstrukcję artyku-

łu: najpierw przedstawiono wymogi postawione systemom, w których pro-

wadzone są księgi rachunkowe zgodnie z UoR. Następnie uzasadniono do-

bór systemów do analizy porównawczej. W kolejnym kroku dokonano po-

równania wybranych systemów według autorskiej skali, bazując na metodzie 

punktowej. Artykuł zakończono syntezą wyników porównania systemów 

informatycznych rachunkowości. 

2. REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĄG  
RACHUNKOWYCH 

W Polsce najważniejszym aktem prawnym regulującym zasady dotyczą-

ce rachunkowości jest ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowo-

ści (Dz.U. 2020 poz. 568 wraz z późniejszymi zmianami, zwana dalej UoR). 

W kwestiach nieregulowanych UoR jednostki kierują się Krajowymi Stan-
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dardami Rachunkowości, Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunko-

wości (zwanymi dalej Stanowiskami Komitetu) oraz Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 

Regulacje dotyczące wymogów prawnych w zakresie prowadzenia ksiąg 

rachunkowych w obecnym stanie prawnym można odnaleźć w dwóch z po-

danych wyżej regulacjach prawnych – w UoR oraz w Stanowisku Komitetu  

z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg 

rachunkowych [Stanowisko Komitetu 2010: 1]. 

Kwestii prowadzenia ksiąg rachunkowych w UoR poświęcono punkt 2. 

Artykuły 9 do 25 UoR przedstawiają założenia i zasady, które następnie 

zostały doprecyzowane w Stanowisku Komitetu. Poszczególne elementy 

wraz z opisem zostały zamieszczone w tabeli 1. Łącznie autor zdecydował 

się na wydzielenie 22 punktów z rozdziału dotyczącego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, decydując każdorazowo o wpływie poszczególnej regulacji 

na prowadzenie ksiąg rachunkowych szczególnie z uwzględnieniem posta-

wionego celu badań i późniejszej analizie porównawczej. 
Tabela 1.  

Wymogi prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z UoR  

oraz Stanowiskiem Komitetu 

Lp 
Artykuł 

UoR 
Opis 

1 Art. 9 

Wymóg prowadzenia w języku polskim dotyczy danych zawar-

tych w systemie (nazwy kont, opisy transakcji, nazwy operacji 

oraz walut), jak również raportów generowanych przez system 

(wszystkich elementów znajdujących się na wydruku). 

2 
Art. 

10.1.3.a 

Wykaz kont księgi głównej i pomocniczej wraz z ich numeracją, 

nazwami i zasadami powiązania w języku polskim. 

3 
Art. 

10.1.3.b 

Wykaz wymagany UoR musi zawierać opis struktury, wzajem-

nych powiązań oraz funkcji pełnionych w księgach rachunkowych 

przedstawione w języku polskim. 

4 
Art. 

10.1.3.c 

Opis systemu zawierający spis oraz szeroki opis stosowanych 

powiązań wzajemnych, parametrów, algorytmów, zasad ochrony 

danych osobowych w języku polskim. 

5 Art. 12.1 
Wymóg technicznego otwarcia ksiąg rachunkowych w związku  

z określonym zdarzeniem w określonym czasie. 

6 Art. 12.1 
Wymóg podziału ksiąg rachunkowych na wyznaczone jednostki 

czasu. 

7 Art. 12.2 
Wymóg technicznego zamknięcia ksiąg rachunkowych uniemoż-

liwiający jakiekolwiek zmiany w określonym czasie. 

8 Art. 13.1 

Do elementów ksiąg należą: dziennik, księga główna, księgi po-

mocnicze, zestawienie obrotów i sald, wykaz inwentarza. Każdy 

element musi być identyfikowalny i zawierać wszystkie składowe 

wymagane w ramach tych elementów. 
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9 Art. 13.3 

Warunkiem wykorzystania systemu informatycznego jest możli-

wość drukowania oraz eksportowania zapisów ksiąg rachunko-

wych na inny nośnik. 

10 Art. 13.4 

Każda strona raportu wygenerowana z systemu musi mieć trwałe 

oznaczenie nazwy jednostki, księgi rachunkowej oraz programu 

oraz oznaczenie roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i da-

ty sporządzenia raportu. 

11 Art. 14 

Dziennik ksiąg rachunkowych ma być prowadzony chronologicz-

nie, być numerowany, pozwalać na jednoznaczną identyfikację  

w dowodami księgowymi oraz możliwość drukowania za dany 

okres sprawozdawczy wraz z określeniem osoby odpowiedzialnej 

za zapis. 

12 Art. 15 
Zapisy w księdze głównej muszą być tworzone chronologicznie  

i systematycznie. 

13 Art. 16 
Księgi pomocnicze stanowią uszczegółowienie księgi głównej, 

prowadzone systematycznie 

14 Art. 17 
Księgi pomocnicze prowadzone są co najmniej dla części skład-

ników wymienionych UoR. 

15 Art. 18 

Zestawienie obrotów i sald sporządzane jest na koniec każdego 

okresu sprawozdawczego. Zestawienie musi zawierać nazwy lub 

symbole kont, salda na dzień otwarcia, obroty za okres oraz nara-

stająco od początku roku, a także salda na koniec okresu. 

16 Art. 20 
Dowody księgowe należy wprowadzać z podziałem na odpowied-

nie typy transakcji. 

17 Art. 20.5 

Istnieje możliwość uznania za równoważne dokumenty księgo-

wane automatycznie przy zachowaniu trwałej czytelności, możli-

wości stwierdzenia źródła pochodzenia, zapewnieniu poprawno-

ści, kompletności oraz identyczności zapisów oraz niezmienności 

przez okres przechowywania dokumentacji. 

18 Art. 23.1 
Zapisy wprowadzane do ksiąg prowadzonych elektronicznie mają 

być chronione przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem. 

19 Art. 23.2 

Zapis księgowy musi zawierać co najmniej datę operacji, nr iden-

tyfikacyjny dokumentu, datę wprowadzenia, kwotę, oznaczenia 

kont. 

20 Art. 23.3 
Operacje w walutach obcych wprowadza się z umożliwieniem 

sprawdzenia kwoty operacji w walucie oryginalnej i polskiej. 

21 Art. 23.4 
System powinien umożliwić sprawdzenie i powiązanie zapisów  

w księdze głównej z zapisami w dzienniku. 

22 Art. 24 
Księgi muszą być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie sprawdzalnie 

i na bieżąco. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 9−24 UoR, Stanowiska Komitetu, [Kunz… 

2014: 47], [Mazurek 2010: 42−49] oraz [Ebisch-Stenzel 2013: 40]. 

Przy studiowaniu zestawienia przedstawionego w tabeli 1 należy zwrócić 

szczególną uwagę na fakt bardzo dużego poziomu szczegółowości w niektó-

rych elementach, przykładowo w art. 10 ust 1 lub 13.4 czy 18. Zawierają one 
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wymogi bardzo szczególne, które z jednej strony wymagają szeregu kon-

kretnych oznaczeń na raportach generowanych przez system, a z drugiej 

bardzo technicznych kwestii jak opis algorytmów, powiązań oraz parame-

trów stosowanych w systemie. Zestawienie zawiera syntezę regulacji UoR 

oraz stanowiska Komitetu, który w znacznym stopniu doprecyzował niektóre 

przepisy, w szczególności dotyczące wymogu prowadzenia ksiąg rachunko-

wych w języku polskim. Jednocześnie tabela pomija regulacje, które nie 

stawiają wymogów samemu systemowi wykorzystywanemu do prowadzenia 

ksiąg rachunkowych. Tak jest na przykład w przypadku artykułów 11 oraz 

11a UoR, które dotyczą outsourcingu ksiąg rachunkowych. 

3. DOBÓR SYSTEMÓW DO BADAŃ 

Ze względu na różnorodność oferowanych rozwiązań przez każdy z sys-

temów, autor zdecydował się na zestawienie reprezentantów dwóch kategorii 

rozwiązań – systemu finansowo-księgowego oraz systemu ERP. Wybierając 

konkretne programy kierowano się popularnością, ceną oraz złożonością 

produktu.  

Program Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość znajduje się od lat w dzie-

siątce najpopularniejszych systemów finansowo-księgowych w Polsce [Ran-

king popularności polskich… 2020: 1]. Dodatkowym atutem przemawiają-

cym za wybraniem właśnie tego systemu jest fakt, że cała piątka najwięk-

szych uczelni ekonomicznych w Polsce ma w swojej ofercie dydaktycznej 

na studiach podyplomowych zajęcia z prowadzenia rachunkowości w syste-

mie Symfonia. Również wiele innych uczelni ekonomicznych oraz oddzia-

łów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w ramach swoich zajęć wykorzy-

stują ten program. Producentem systemu jest marka SAGE, która oferuje 

również rozwiązania ERP. Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość wydaje się 

być najbardziej rozbudowanym systemem finansowo-księgowym oferowa-

nym na rynku. Program kupowany jest w ramach rocznej subskrypcji  

z uwzględnieniem liczby stanowisk, czyli liczby osób, która może jednocze-

śnie korzystać z systemu. Instalowany jest na lokalnym serwerze, który 

gromadzi wszelkie dane. Na komputerach instalowana jest jedynie wersja 

robocza, dzięki której można załączyć system, wymagane jest jednak ciągłe 

podłączenie do serwera. 

Natomiast dobierając system ERP kierowano się wyborem programu, 

który produkowany jest na rynek globalny, czyli w założeniu ma odpowia-

dać na potrzeby różnych przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach od-

miennych regulacji w innych częściach świata. Dobierając system kierowano 

się rankingami popularności poszczególnych produktów. Zgodnie ze sche-

matem 1, jednym systemów obecnych na rynku globalnie, o dużym pozio-

mie satysfakcji i popularności jest Oracle NetSuite.  
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Schemat 1.  

Porównanie różnych systemów ERP 

 

Źródło: [Ranking popularności międzynarodowych… 2020: 1]. 

NetSuite to amerykańskie oprogramowanie, które w ostatnich latach stało 

się największym na świecie systemem ERP w modelu SaaS (Software as  

a Service). Jest jednym z tańszych produktów na rynku, co jest przyczyną 

dużej popularności i drugim argumentem przemawiającym za wybraniem go 

do analizy porównawczej. Coraz częstszy wybór opisywanego systemu 

szczególnie przez małe i średnie przedsiębiorstwa uzasadnia wybór właśnie 

produktu NetSuite do opracowania, jako pomocy dla podmiotów gospodar-

czych stających przed wyzwaniem wdrażania systemu w ich przedsiębior-

stwie. 
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Przytoczony model charakteryzuje się pracą w chmurze, dzięki czemu 

obciążenie zainstalowania oprogramowania (w tym spełniania wymogów 

systemowych czy posiadania własnego serwera) zostało przeniesione na 

udostępniającego. Zamiast jednorazowego zakupu uiszczana jest miesięcz-

na/roczna opłata za subskrypcję, która według analiz jest niższa niż łączny 

koszt wykupu licencji, serwera, sprzętu, aktualizacji i tym podobnych. Do-

datkowym plusem jest fakt pracy w chmurze w czasie rzeczywistym, dzięki 

czemu wszelkie dane wprowadzane przez osoby na całym świecie są na-

tychmiast wprowadzane do systemu i widoczne przez innych uprawnionych 

użytkowników. Stanowi to ogromne uproszczenie dla małych i średnich 

grup kapitałowych, które mimo posiadania oddziałów na całym świecie, 

mogą na bieżąco przesyłać i analizować swoje dane. 

4. ANALIZA PORÓWNAWCZA Z ZASTOSOWANIEM METODY  
PUNKTOWEJ 

Dokonując porównania systemów z przepisami UoR zestawiono 22 punkty 

z UoR zawartych w punkcie drugim UoR, które szerzej opisano we wcześniej-

szej części artykułu. Dodatkowo autor zdecydował o dopisaniu 8 innych punk-

tów UoR, które łącznie stanowią zbiór zasad najbardziej ingerujących w sys-

tem. Analizując zgodność systemu ERP NetSuite przedstawiono wyniki  

w dwóch ujęciach – jako system ERP w wersji podstawowej, czyli oferowa-

nej bezpośrednio przez producenta oraz po dostosowaniach wewnętrznych  

w systemie. Pominięto dostosowania o charakterze ingerencji zewnętrznych 

(dodatkowe moduły i nakładki na system produkowane przez osoby trzecie). 

W celu dokonania analizy zastosowano metodę punktową. System otrzy-

mywał 1 punkt, gdy system jest w pełni zgodny z zapisami UoR, 0 punktów 

gdy odbiega znacząco, lub nie jest w stanie zapewnić zgodności oraz  

0,5 punktu, gdy system jest w stanie zapewnić zgodność, lecz istnieje ryzyko 

wystąpienia sytuacji, w której system lub użytkownik systemu doprowadzi do 

sytuacji niezgodności (np. zbyt szerokie pole do manualnych popraw w sys-

temie). W ten sposób uwypuklono różnicę między programem w wersji pod-

stawowej a dostosowanej (ciemno szary kolor), jak również wydzielono kilka 

krytycznych obszarów pod względem zgodności niezależnie od stopnia dosto-

sowania programy NetSuite. Analizę zestawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2.  

Zestawienie zgodności systemu finansowo-księgowego z ERP z przepisami UoR 

Lp 
Artykuł 

UoR 
tematyka 

System 

finansowo-

księgowy 

Symfonia 

ERP NetSuite 

w wersji 

podstawowej 

Dostosowany 

system ERP 

NetSuite 

1 

Art. 9 

prowadzenie 

ksiąg w języku  

i walucie polskiej 

1 0 0,5 

2 
Art. 10.1.3.a 

zakładowy plan 

kont 
1 0 0,5 

3 

Art. 10.1.3.b 

wykaz zbioru 

danych  

tworzących księgi 

rachunkowe 

1 1 1 

4 
Art. 10.1.3.c 

opis systemu 

informatycznego 
1 0 1 

5 Art. 12.1 otwieranie ksiąg 0,5 1 1 

6 
Art. 12.1 

zasada  

periodyzacji 
1 0 0 

7 Art. 12.2 zamykanie ksiąg 1 1 1 

8 
Art. 13.1 

elementy ksiąg 

rachunkowych 
1 0 1 

9 

Art. 13.3 

warunek wyko-

rzystania systemu 

informatycznego 

1 0 0,5 

10 
Art. 13.4 

opis ksiąg  

rachunkowych 
1 0 0,5 

11 Art. 14 dziennik 1 0 1 

12 
Art. 15 

zapisy w księdze 

głównej 
1 1 1 

13 
Art. 16 

księgi  

pomocnicze 
1 1 1 

14 

Art. 17 

prowadzenie 

ksiąg  

pomocniczych 

1 1 1 

15 
Art. 18 

zestawienie  

obrotów i sald 
1 0 0 

16 

Art. 20 

wprowadzanie 

dowodów  

księgowych 

1 1 1 
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17 

Art. 20.5 

automatycznie 

wprowadzane 

dokumenty 

0,5 1 1 

18 

Art. 23.1 

trwałość, brak 

możliwości  

modyfikacji 

0,5 1 1 

19 
Art. 23.2 

elementy zapisu 

księgowego 
1 0 1 

20 

Art. 23.3 

operacje  

w obcych  

walutach 

1 1 1 

21 
Art. 23.4 

powiązanie  

zapisów 
1 1 1 

22 
Art. 24 

rzetelne prowa-

dzenie ksiąg 
1 1 1 

23 Art. 5 ust. 1 zasada ciągłości 1 0 0,5 

24 

Art. 5 ust. 1 

ujęcie bilansu 

zamknięcia jako 

bilansu otwarcia 

kolejnego roku 

0,5 1 1 

25 

Art. 28.3 

koszt  

wytworzenia 

wyrobów  

gotowych 

1 0 0,5 

26 

Art. 30.1 

bilansowa  

wycena wartości 

w walutach  

obcych 

1 1 1 

27 

Art. 30.2 

przeliczenie  

zdarzeń  

w walucie obcej 

na złoty 

1 0 1 

28 Art. 34. 4 rozchód 1 1 1 

29 Art. 46.5 szablon bilansu 1 0 1 

30 
Art. 47.4 

szablon rachunku 

zysków i strat 
1 0 1 

RAZEM 28 15 25 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy systemów Symfonia oraz NetSuite. 

Dwa zapisy UoR stanowią największą barierę dla wdrożenia systemu 

NetSuite w polskim porządku prawnym. Są nimi pkt 6 i 15 tabeli 2. Oma-

wiany system ERP nie posiada funkcji rozdzielenia na poszczególne lata 

obrotowe. Panuje ciągłość działań od początku pracy w systemie. Generując 

raporty lub zbiory danych wybiera się pożądany zakres dat. Stanowi to naru-

szenie zasady periodyzacji. Wynikającym z tego problemem jest brak sald 
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początkowych i sald końcowych dla danych lat obrotowych. Przez działanie 

systemu w ciągłym ujęciu, można dokonać jedynie zawężenia danych do 

generowanego raportu, osiągając w ten sposób wyniki w określonym prze-

dziale czasowym. Otrzymywany raport wskazuje jaka była wartość na po-

czątku okresu, zmiany w okresie i saldo na koniec, jednak nie są to liczby 

generowane jako osobne wartości, które mogą zostać wydzielone w celu 

wygenerowania osobnego zestawienia. System jedynie zlicza sumę działań 

sprzed pożądanego okresu i przedstawia jako jedną kwotę. W związku z tym 

nie da się wygenerować z systemu raportu spełniającego wymogi zestawie-

nia obrotów i sald. 

Szereg przepisów UoR może zostać spełnionych przez system jednak bez 

zapewnienia pełnej zgodności w każdych okolicznościach. Szczegóły doty-

czące poszczególnych punktów zawarto poniżej. 

W przypadku punktu 23 ryzyko powstaje w sytuacji funkcjonowania  

w ramach grupy kapitałowej. Powodem jest występowanie spółki dominują-

cej w grupie jako nadrzędnego podmiotu dla wszystkich pozostałych licencji 

w grupie kapitałowej. Każda jednostka otrzymuje swoją licencję, jednak 

osoby zarządzające od strony spółki dominującej mogą ingerować w funk-

cjonalność licencji danej jednostki poprzez zmianę głównych parametrów  

w systemie (np. zmiana sposobu zastosowania kursów czy planu kont).  

W przypadku braku ingerencji w parametry systemu, zgodność z przepisami 

UoR zostanie zachowana, jednak przy zmianie przez głównego administrato-

ra pewnych elementów systemu może nastąpić złamanie zasady ciągłości. 

Ryzyko niezgodności w punktach 1, 9 oraz 10 wynika z braku wsparcia 

systemu dla języka polskiego. Wszelkie elementy, które zgodnie z regula-

cjami mają być przedstawione w języku polskim, muszą zostać przetłuma-

czone manualnie, a następnie wprowadzone do systemu. Generuje to ryzyko, 

że pewne obszary mogą zostać pominięte, a w konsekwencji spowodować 

złamanie przepisów UoR. 

Ryzyko powstania niezgodności w punkcie 5 wynika ze sposobu narzutu 

kosztów pośrednich na wyroby gotowe. System pozwala jedynie na dany 

określony procentowy narzut kosztów pośrednich na produkowane wyroby, 

który może być źle oszacowany i generować wariancje w okresach sprawoz-

dawczych. Choć pozostaje to w zgodzie z możliwym do stosowania mode-

lem kosztu planowanego, to brak jest możliwości ręcznego narzutu kosztów 

pośrednich, co pozwalałoby na pełną zgodność z przepisami UoR (stosowa-

nie rzeczywistego kosztu wytworzenia na bieżąco). 

W następnej kolejności istnieje kilka zapisów UoR, których nie spełnia 

podstawowa wersja programu NetSuite. Podstawową przeszkodą zgodności 

w punkcie 4. ponownie jest brak polskiego wsparcia językowego dla pro-

gramu. W wyniku tego, wszelka dokumentacja opisująca system jest w języ-

ku angielskim. Każdy użytkownik programu może jednak przetłumaczyć 
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instrukcję lub poprosić o przetłumaczoną wersję dokumentacji dostawcę, by 

spełnić warunki stawiane przez UoR. 

Punkty 8 oraz 11 ze sobą powiązane. Problemem podstawowej wersji 

systemu jest brak możliwości zidentyfikowania raportów tożsamych do tych 

wymaganych przez UoR. Jednak przy dostosowywaniu programu można je 

zaprogramować spełniając tym samym wymogi. Dotyczy to również szablo-

nów bilansu oraz rachunku zysków i strat, co zapewni zgodność z punktami 

29 i 30 zestawienia. Podobnie jest w przypadku punktów od 8 do 11. W wer-

sji podstawowej system nie zawiera wszystkich wymaganych danych dla 

określenia dokumentu księgowego (w szczególności określonych dat). Ist-

nieje jednak możliwość dodania ich. 

W podstawowej wersji NetSuite wykorzystuje automatyczne przeliczenie 

transakcji walutowych przy użyciu kursu zaciąganego z Xignite lub Thom-

son Reuters [NoBlue, 2017]. Istnieje natomiast możliwość wprowadzenia 

kursu ręcznie, jak również ustawienia tabel z kursami NBP, co zapewni 

zgodność z UoR. 

Uwagę należy zwrócić również na fakt, że również wybrany system fi-

nansowo-księgowy Sage Symfonia nie spełnia w pełni wymogów UoR. Zi-

dentyfikowano potencjalne ryzyko niezgodności w punkcie 5, ze względu na 

to, że system pozwala na otwieranie roku obrotowego w dowolnym momen-

cie, również po upływie czasu przewidzianego UoR. W punkcie 17 ryzyko 

niezgodności wynika z systemu powiązań z innymi modułami. System do-

puszcza możliwość nieprzetransferowania dokumentów źródłowych z in-

nych modułów systemu, pozwala również na ich dowolną edycję i usuwanie. 

Łączy się to również z ryzykiem niezgodności w punkcie 18, który dodat-

kowo może zostać naruszony przez ingerencję firm informatycznych, na 

prośbę klienta. Ostatnie, ale bardzo istotne zidentyfikowane ryzyko powią-

zane jest z punktem 24. Ryzyko podyktowane jest złą budową systemu, któ-

ry pozwala użytkownikowi na ręczne wpisanie bilansu otwarcia w dowolny 

sposób i nie kontroluje zgodności z bilansem zamknięcia roku poprzedniego, 

co w oczywisty sposób stwarza pole do manipulacji dla obsługujących sys-

tem. 

W ramach zaproponowanej metody punktowej największy zakres zgod-

ności zachowuje program Sage Symfonia 2.0 (93%). Warto zwrócić uwagę 

na fakt, że Oracle NetSuite w wersji niedostosowanej zapewnia zgodność na 

poziomie tylko 50%, podczas gdy dostosowany system (bez uwzględniania 

zewnętrznych „łatek”) zapewnia zgodność rzędu 83%. Jest to cecha imma-

nentna złożonych systemów, które by dobrze funkcjonować, muszą zostać 

dostosowane do potrzeb konkretnego użytkownika (przedsiębiorstwa).  

W wielu obszarach oba systemy zapewniają pełen poziom zgodności, tak 

jest w przypadku 11 punktów (37% całości). Biorąc pod uwagę tylko NetSu-
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ite w dostosowanej formie, pełna zgodność występuje w 18 obszarach (60% 

całości punktacji).  

5. PODSUMOWANIE 

1. Analiza porównawcza dwóch typów systemów: finansowo-księgowego 

oraz ERP reprezentowanych przez odpowiednio Sage Symfonia 2.0 oraz 

Oracle NetSuite wskazuje na wyższy stopień dostosowania systemu fi-

nansowo-księgowego do wymogów prowadzenia ksiąg rachunkowych  

w Polsce.  

2. Taki fakt jest częściowo podyktowany tworzeniem systemów finansowo-

księgowych w sposób dedykowany dla danego kraju, podczas gdy syste-

my ERP klasy NetSuite są uniwersalne i muszą zaspokoić potrzeby od-

biorców funkcjonujących na różnych kontynentach w ramach wielu regu-

lacji. 

3. Zdaniem autora szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że nawet pro-

dukt dedykowany na polski rynek nie posiada 100% zgodności z regula-

cjami UoR. Pokazuje to potencjalne ryzyko, z jakim muszą mierzyć się 

jednostki wybierające system do prowadzenia rachunkowości. 

4. Zaprezentowane wyniki analizy porównawczej w opinii autora powinny 

stanowić początek szerszej dyskusji dotyczącej kwestii aktualności za-

gadnień regulowanych UoR. W Międzynarodowych Standardach Spra-

wozdawczości Finansowej nie istnieją zapisy mówiące o technicznych 

wymogach prowadzenia ksiąg rachunkowych. Brak jest w nich nawet 

wskazania jakichkolwiek metod księgowania zdarzeń na kontach. Czy za-

tem nie należałoby się zastanowić nad utworzeniem szeroko zakrojonych 

konsultacji społecznych, które wskazałaby obszary UoR, które wymagają 

zmian lub korekt? Ostatecznie należy pamiętać, że świat zmienia się co-

raz szybciej, systemy informatyczne potrafią spełniać coraz bardziej 

kompleksowe zadania i stawać się elementem przewagi konkurencyjnej 

[Kotarba 2018: 124]. Przedsiębiorstwa nie mają wyboru, lecz muszą wy-

korzystywać ich pełny potencjał. 
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