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Rozwój rachunkowości a cyberprzestrzeń w społeczeństwie sieci 

Abstrakt 

Obecnie przemiany społeczno-gospodarcze, spowodowane rozwojem technologii 

informacyjnych, wpływają na postrzeganiu rzeczywistości przez interesariuszy. Standaryzacja 

kultury, globalizacja, decentralizacja społeczeństw, integracja regionów oraz automatyzacja 

życia są wyzwaniem dla współczesnej rachunkowości. Celem niniejszego opracowania jest 

odpowiedzenie na pytanie, czy istnieją powiązania między rozwojem rachunkowości 

a cyberprzestrzenią w ramach społeczeństwa sieci. W ramach rozważań dokonano analizy 

literatury polskiej oraz obowiązujących regulacji prawnych. W artykule odniesiono się do 

pojęcia społeczeństwa sieci, istoty cyberprzestrzeni, znaczenia informacji, jako nowego 

kluczowego zasobu w gospodarce, czynników determinujących rozwój rachunkowości oraz 

współczesnych zmian zachodzących w rachunkowości. 

Słowa kluczowe: rozwój rachunkowości; cyberprzestrzeń; społeczeństwo sieci. 

Accounting development and cyberspace in a network society 

Abstract 

Currently, socio-economic changes, which were caused by the development of information 

technologies, affect the reality perception by stakeholders. The culture standardization, 

globalization, societies decentralization, integration of regions and life automation are 

a challenge for modern accounting. The aim of this study is to answer the question whether 

there are links between the accounting development and cyberspace within the network society. 

The analysis was made based on Polish literature as well as applicable legal regulations. The 

article refers to the concept of network society, the essence of cyberspace, the importance of 

information as a new key resource in the economy, factors which determining the development 

of accounting and contemporary changes taking place in accounting. 

Keywords: accounting; cyberspace; the network society. 

JEL: M41. 

  

https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2019.164


Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2019, nr 11 

 

110 

Wstęp 

Dynamiczny rozwój technologiczny, a zwłaszcza Internetu, ułatwia komunikacje, dzięki 

możliwości pozyskiwania i przesyłania informacji bez względu na miejsce i czas. W ten sposób 

odmieniło się nie tylko codzienne życie ludzi, ale też i gospodarka. Obie sfery przenoszą się 

obecnie do cyberprzestrzeni, gdzie informacja staje się kluczowym dobrem, pozwalającym na 

budowanie przewagi konkurencyjnej. Stąd popyt na informację stale rośnie, wymuszając na 

rachunkowości zwiększenie zakresu raportowanych informacji i publikowanie obok danych 

liczbowych, także komunikatów o charakterze narracyjnym niefinansowym. 

Technologie teleinformacyjne wpływają także na zmiany społeczne. Jak wskazuje M. 

Castells (2003, s. 7), technologia determinuje działanie wszelkich sfer życiowych człowieka, 

co powoduje powstanie nowego społeczeństwa, nazwanego społeczeństwem sieci, którego 

egzystencja w znacznej mierze zależy od możliwości pozyskiwania informacji i ich 

przetwarzania w wiedzę. 

Rachunkowość, jako najstarszy system ewidencyjny, dostosowywała się do nowych realiów 

gospodarczo-społecznych, aby móc sprostać coraz bardziej wymagającym potrzebom 

informacyjnym interesariuszy (Mazur, 2018, s. 124). Powstaje zatem pytanie badawcze, czy 

wobec wzrostu znaczenia informacji i zmian sposobów komunikacjiistnieją powiązania między 

rozwojem rachunkowości a cyberprzestrzenią w ramach społeczeństwa sieci. 

W ramach artykułu dokonano próby zdefiniowania społeczeństwa sieci oraz 

cyberprzestrzeni na podstawie literatury polskiej i aktów prawnych, określono klasyczne 

determinanty rachunkowości, by ostatecznie wskazać obecne tendencje rozwojowe 

rachunkowości. 

Społeczeństwo sieci jako nowe oblicze cywilizacji 

Społeczeństwo to „ogół ludzi pozostających we wzajemnych stosunkach wynikających 

z warunków życia, podziału pracy i udziału w życiu kulturalnym”. Definicja ta wskazuje, iż 

społeczeństwo budowane jest na podstawie wzajemnych relacji jej członków, którzy muszą 

mieć ze sobą coś wspólnego, żeby utożsamiać się ze sobą. Obecny rozwój technologii 

teleinformacyjnych wpływa na zmiany społeczno-kulturowe. W rezultacie postuluje się 

powstanie nowego społeczeństwa, egzystującego w cyberprzestrzeni, określanego mianem 

społeczeństwa sieci (Kęsy, 2011, s. 74-75). 

Rozwój społeczny, zdaniem A. Tofflera, jest specyficzny ze względu na jego 

sekwencyjność. Każdy kolejny etap wynika z powstających innowacji technologicznych, 
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organizacyjnych i instytucjonalnych, zmieniających funkcjonowanie ludzkości 

i przyczyniających się do odchodzenia od starych reguł na korzyść nowych. Można 

wyróżnićtrzy przełomowe momenty: społeczeństwo rolnicze, społeczeństwo przemysłowe oraz 

społeczeństwo informacyjne (Toffler, 1986, s. 87). Symbolem ostatniego etapu stały się 

informacja i wiedza, a przełomowym wynalazkiem Internet. 

Rozpowszechnienie się Internetu wpłynęło na uzależnienie ludzkości od technologii, 

informacji i wiedzy, tworząc wizję nowego typu człowieka, określanego mianem homo 

informaticus (Golka, 2005, s. 257-260). M. Castells (2007, s. 78-80) widzi w technologii 

informacyjnej procesem nieustającego rozwoju społecznego, w ramach paradygmatu 

technologicznego. W konsekwencji cyberprzestrzeń stanowi totalność, spod której nie można 

się wyrwać bez poniesienia sporych kosztów (Wiśniewska-Paluszak, 2017, s. 319-320). 

Istota cyberprzestrzeni 

Cyberprzestrzeń, choć rozwija się bardzo dynamicznie, nadal pozostaje tajemniczym 

fenomenem, który ciężko jest zdefiniować. Pierwszy opis cyberprzestrzeni opublikował W. 

Gibson (2015) w powieści „Neuromancer”, nadając jej postać nierzeczywistej, otwartej, 

wielowymiarowej halucynacji. 

Najbardziej spektakularnym obrazem cyberprzestrzeni pozostaje jednak film Braci 

Wachowskich – „Matrix”, w którym maszyny podporządkowują sobie człowieka poprzez 

stworzenie w jego umyśle nierzeczywistego świata, a informacje są przesyłane bezpośrednio 

do głowy człowieka. Wizja ta nawiązuje w swojej istocie do platońskiej koncepcji człowieka 

uwięzionego w jaskini. Nieustanna walka ludzi z maszynami o przetrwanie, może zakończyć 

się wybawieniem dzięki pozyskaniu informacji, które pozwolą na wolność (Zizek, 1999, s. 1). 

Inną wizję cyberprzestrzeni podaje K. Wiatr (2014, s. 17), dla którego Internet stanowi nowy 

wirtualny, złożony, interaktywny, zautomatyzowany i wielowymiarowy świat, zbudowany za 

pomocą infrastruktury informatycznej. Wydaje się jednak, że pogląd ten nie jest do końca 

poprawny, ponieważ cyberprzestrzeń jest terminem szerszym, a sam Internet stanowi tylko 

jedna z jej form. 

Popularyzacja Internetu wpłynęła na zainteresowanie tematyką przez osoby zajmujące się 

prawem. Kolejne państwa wdrażają nowe rozwiązania instytucjonalne i prawne, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom w sieci. Przykładem może być Narodowa 

Strategia dla Bezpiecznej Cyberprzestrzeni USA, wskazująca na kluczowe znaczenie 

technologii w kreowaniu cyberprzestrzeni, podkreślając jednocześnie wagę relacji człowiek – 
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maszyna oraz maszyna – maszyna przy budowaniu wirtualnego świata (Departament 

Bezpieczeństwa Krajowego…, 2011). Podobne regulacje wydały m.in. Japonia, Wielka 

Brytania, Niemcy, Francja, Polska, czy organizacje, jak np. Centrum Doskonalenia Współpracy 

Cyberobrony NATO. 

Tym samym cyberprzestrzeń można określić jako kompleksową, automatyczną złożoną 

sieć, oderwaną od rzeczywistego świata, zbudowaną za pomocą infrastruktury 

teleinformacyjnej, w której możliwe staje się funkcjonowanie człowieka, a informacja w niej 

generowana stanowi podstawę egzystencji i staje się dobrem o najwyższej wartości. 

Znaczenia informacji należy upatrywać w jej cechach, do których należą: relacyjność 

i dynamiczność (zależy od panujących w danym okresie warunków i okoliczności), fluktuacja 

(nie jest stała, może zanikać wraz z upływem czasu), niewyczerpalność i ogólnodostępność 

(podstawa wiedzy, może następnie być wykorzystana do działania, co spowoduje powstawanie 

nowych informacji), niematerialność (nie ma widzialnej postaci) oraz 

unikatowość(niepowtarzalność komunikatu, zależna zawsze od subiektywnej oceny odbiorcy) 

(Kęsy, 2011, s. 82-83). 

Wskazana charakterystyka informacji stawia ją w centrum procesu komunikacji, 

odgrywającego kluczową rolę w cyberprzestrzeni i społeczeństwie sieci. W klasycznym 

schemacie komunikacji występują dwie strony: nadawca i odbiorca wiadomości oraz przekaz i 

środek tego przekazu. Tym samym informacja, przy wykorzystaniu cyberprzestrzeni, jako 

nośnika, może być przesłana szybciej i niezależnie od lokalizacji na cały świat, co podkreśla 

jej rolę w gospodarce.Wartość zaczyna być tworzona na podstawie znaków, jako widocznej 

formy wiadomości, a jej zależność od zasobów materialnych maleje (Golka, 2005, s. 254-261). 

Uwarunkowania rozwoju rachunkowości 

Rachunkowość towarzyszyła ludziom od samego początku, pozwalając na praktyczny opis 

posiadanego majątku. Trudno mimo to wskazać jej jedną ogólną definicję, co wynika z wielości 

funkcji, jakie pełni w praktyce gospodarczej. Obecnie kluczowego znaczenia, wobec ewolucji 

technologii, społeczeństw i gospodarki, nabiera funkcja informacyjna rachunkowości 

rozumiana, jakosystem informacyjny, który identyfikuje, zapisuje i informuje interesariuszy 

podmiotu o ekonomicznych zdarzeniach zachodzących w jednostce (Smejda, 2011, s. 105). 

Przyszłe perspektywy rachunkowości należy więc rozpatrywać w odniesieniu cyberprzestrzeni, 

jako nowej formy komunikacji ze społeczeństwem sieci. 
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W świetle przedstawionych rozważań, rozwój rachunkowości rozumieć można zgodnie 

z definicją B. Micherdy (2014, s. 11), jako proces ustawicznej ewolucji, prowadzący do 

dostosowania się tego systemu informacyjno-kontrolnego do zmieniających się stosunków 

rynkowych. Ewolucja dokonuje się stopniowo, w drodze powolnych i długotrwałych 

przeobrażeń. Stąd proces dostosowawczy rachunkowości przebiega racjonalnie i jest zgodny 

z wymaganiami praktycznymi podmiotów gospodarczych w danym momencie w przeszłości 

(Bąk i Orzeszko, 2017, s. 13). Powstaje jednak pytanie, czy w dobie gwałtownych zmian 

społeczno-gospodarczych etapowe przystosowywanie się rachunkowości do nowych wymagań 

interesariuszy jest wystarczające i zgodne z ich nowymi potrzebami informacyjnymi. Szukając 

odpowiedzi stosowne staje się uwzględnienie następujących uwarunkowań (Zuchewicz, 2015, 

s. 194): 

− kulturowych: osobiste oczekiwania, aspiracje, motywacja, hierarchia społeczna, religia, 

− politycznych: stopień ingerencji w sprawy gospodarcze, społeczne i prawne, 

− technologicznych: infrastruktura komunikacyjna, stopień automatyzacji działań, 

− ekonomicznych: forma prawna przedsiębiorstw, źródła funduszy na rozwój, inflacja 

pozycja profesji rachunkowości i wymagania użytkowników informacji, 

− trendy: behawioryzm, ekologia, etyka, interdyscyplinarność dziedzin, świadomość 

społeczna. 

Przeszłość rachunkowości jest silnie związana z rozwojem cywilizacyjnym, rzeczywistością 

gospodarczą oraz potrzebami ekonomicznymi i informacyjnymi w danym okresie. Analiza 

historycznych uwarunkowań rachunkowości umożliwia wyciągnięcie wniosków na temat 

popełnianych błędów, stąd pogląd, że nauka opiera się na podstawach wynikających z 

doświadczeń i wierzeń przeszłych, co widoczne jest także w toku przemian rachunkowości 

(Biadacz, 2016, s. 22). 

Początki rachunkowości sięgają prehistorii, kiedy człowiek zaczął ewidencjonować 

posiadane zasoby za pomocą kijów, kości czy kamieni. Następniezastosowano tokeny, zaczęto 

podawać wartość w pieniądzu, a rozwój handlu spowodował wyodrębnienie kapitałów, 

rozrachunków i spółek, a to pozwoliło w kolejnych epokachrozwijać nowe obszary, jak np. 

rachunek kosztów oraz ustalić podstawy teoretyczne rachunkowości (Hendriksen i Van Breda, 

2002, s. 59-62). 

Potwierdzeniem problematyki rozwoju rachunkowości są słowa W. Brzezina (2001, s. 8): 

„Problemy teoretyczne pojawiające się w dobie rewolucji informacyjnej i informatycznej nie 

są podejmowane”. Należy oczekiwać, iż cyberprzestrzeńw obliczu obecnych przemian 
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społecznych i technologicznych będzie kolejnym kamieniem milowym na drodze ewolucji 

rachunkowości. 

Kierunki rozwoju rachunkowości 

Do tej pory nowości stosowane w rachunkowości, takie jakwartość godziwa w wycenie 

składników majątku,wspierały raportowanie danych finansowych. W konsekwencji 

przyczyniło się to do rozwoju księgowości kreatywnej, a skutkiem były oszustwa prowadzące 

do głośnych bankructw, manipulacji ratingami (Kaźmierczyk i Nowak, 2013, s. 52), a następnie 

kryzysu finansowego i zmniejszenia zaufania do rachunkowości i informacji publikowanych w 

sprawozdaniu finansowym (Mazur, 2018, s. 124-130). 

Próby odbudowy dobrego wizerunekrachunkowości rozpoczęto od zmian prawnych, jak np. 

dyrektywa Unii Europejskiej 2014/95/UE o ujawnianiu informacji niefinansowych i informacji 

dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dyrektywa 2014/95/UE, 

2014) czy nowelizacja ustawy o rachunkowości z dnia 15 grudnia 2016 roku (Dz.U. 2017 poz. 

61), żeby zwiększyć transparentność, spójność i porównywalność informacji dotyczących 

kwestii społecznych i środowiskowych. 

Większy zakres ujawnień wymaga jednak nowych rozwiązań w rachunkowości, dlatego 

w coraz większym stopniu wykorzystuje się narzędzia informatyczne, takie jak: 

− big data, czyli duże i zmienne zbiory danych cyfrowych gromadzone w systemach 

informatycznych i udostępniane dzięki sieciom teleinformacyjnym. Pozwalają na 

zwiększenie potencjału tworzenia wiedzy, dzięki nieograniczonemu dostępowi do 

informacji i doświadczeń innych korzystających z baz (Łada, 2016, s. 198); 

− hurtownie danych, rodzaj baz danych, charakteryzujący się scentralizowaniem 

i zorganizowane dla ściśle określonego zagadnienia, długim horyzontem czasowym, 

użyciem zgodnie z własnymi preferencjami, integracjąz posiadanym sprzętemi 

oprogramowaniem umożliwiając analizę i przetwarzanie informacji bezpośrednio bez osób 

trzecich (Woźniak i Kulig, 2018); 

− cloud computing (przetwarzanie w chmurze), narzędzie dostępne w każdym momencie 

na żądanie użytkownika, o szerokim dostępie do sieci i zasobów w niej zawartych, 

elastyczne do zapotrzebowania użytkownika na zasoby informacyjne w dowolnej ilości, 

pozwalające naredukcję kosztów własnych systemów informatycznych (Nycz, 2012, s. 

54); 
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− blockchain, definiowany jako zdecentralizowana i rozproszona baza danych działająca 

w Internecie bazująca na architekturze peer-to-peer (P2P), umożliwiająca bezpośredni 

kontakt i współpracę w sieci, bez konieczności wykorzystywania pośrednika czy 

administratora. Pozwala na automatyzację działań raportowania i rozliczania transakcji 

(Frankowski, Barański i Bronowska, 2017, s. 7). 

Ujawnianie informacji niefinansowych może dokonywać się także przy wykorzystaniu 

raportowania zintegrowanego, czyli raportów integrujących informacje finansowe 

i niefinansowe, obejmujące kwestie ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Pozwala to na 

zamykanie luki informacyjnej wobec interesariuszy, spełniając ich indywidualne potrzeby. 

Poza szerokim zakresem ujawnień informacje prezentowane są zarówno retrospektywne, jak 

i prospektywne, co pozwala na generowanie wartości dodanej. Raport pokazuje też powiązania 

i relacje pomiędzy posiadanymi zasobami tworzącymi różne kapitały (Michalczuk, 2016, s. 

225-229). 

Cyberprzestrzeń wspomaga raportowanie zintegrowane, m.in. przez dostarczanie narzędzi 

niezbędnych przy przygotowywaniu, prezentacji i interpretacji raportów. Przykładem może być 

standard XBRL (Extensible Business Reporting Language), pozwalający na interaktywny opis 

informacji i na nawiązywanie połączeń komunikacyjnych na linii podmiot – interesariusze. 

Wśród zalet cyfryzacji raportów zintegrowanych należy wymienić: automatyzację procesów, 

standaryzację przekazu, jednolity jasny język, elastyczność wobec wymagań, uniwersalność 

systemu. Największą obawę budzi jednak ochrona danych cyfrowych, ze względu na ryzyko 

ich wykasowania czy kradzieży przez hakerów komputerowych. Problem stanowi też ustalenie 

cech jakościowych niezbędnych do zapewnienia pełnej użyteczności raportów (Matuszyk, 

2017, s. 81-84). 

Podsumowanie 

Postępujące procesy rozwoju technologii informacyjnych i dostępności cyberprzestrzeni 

zmieniają świat, w tym i rachunkowość, wpływając zwłaszcza nafunkcję informacyjną. 

W konsekwencji cyberprzestrzeń determinuje nie tylko rozwój społeczeństwa, ale poprzez 

automatyzację procesów księgowych oraz wykorzystanie nowych narzędzi informatycznych 

zmienia też rachunkowość. Informacja generowana w ramach zintegrowanych systemów 

rachunkowości może być indywidualnie dostosowana do szerszego grona odbiorców, a raporty 

publikowane przy użyciu cyberprzestrzeni mogą zawierać szerszy zakres informacyjny, 

spełniający oczekiwania różnych grup interesu społecznego, budując w efekcie pozytywną 
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relacje z otoczeniem i budząc większe zaufanie wśród inwestorów i pożyczkodawców. 

Cyberprzestrzeń zwiększa więc użyteczność raportów. 

Kwestią budzącą jednak wątpliwości pozostaje nadal bezpieczeństwo danych 

w cyberprzestrzeni. Pomimo zmian prawnych problem ten pozostaje nadal nierozwiązany. 

Dalszych badań wymaga też wyznaczenie odpowiednich standardów określających cechy 

jakościowe, jakie powinny spełniać raporty w ramach systemów informatycznych 

rachunkowości, aby zapewnić ich pełna użyteczność. 
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