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Streszczenie  
Ramowy charakter regulacji prawa bilansowego umożliwia jednostkom gospodarczym świadome pro-

wadzenie polityki rachunkowości, które pozwala na kreowanie obrazu przedsiębiorstwa, a tym samym na 

realizację jego celów i założeń gospodarczych. W artykule, na podstawie analizy literatury przedmiotu i 

aktów prawnych przedstawiono współczesne problemy związane z tworzeniem polityki rachunkowości i jej 

dostosowywaniem do indywidualnych potrzeb jednostek gospodarczych. Zaprezentowano także wyniki 

badań ankietowych przeprowadzonych na grupie polskich biegłych rewidentów. W ich opinii jednostki 

gospodarcze częściej wykorzystują instrumenty polityki rachunkowości w celu świadomego i celowego 

kreowania obrazu przedsiębiorstwa, niż w rozmyślnym fałszowaniu sprawozdań finansowych. Autorzy 

zwracają uwagę na wzrost znaczenia zewnętrznych jednostek konsultingowych w tworzeniu i dostosowy-

waniu polityki rachunkowości do potrzeb jednostek. Przeprowadzone rozważania skłaniają także do zmiany 

postrzegania roli biegłego rewidenta w badaniu polityki rachunkowości. W opinii autorów, potwierdzo-nej 

wynikami badań, biegły rewident powinien nie tylko sprawdzać zgodność przyjętych rozwiązań z prawem 

bilansowym, ale też oceniać ich celowość i zasadność w konkretnej sytuacji danej jednostki. 
 
Słowa kluczowe: polityka rachunkowości, outsourcing, rewizja finansowa. 
 
 

Abstract  
Accounting policy in business practice in the context of its assessment by statutory auditors  

The regulatory nature of the accounting law enables business entities to be aware of the accounting policies 

that allow them to create an image of an enterprise, and thus to achieve its objectives and eco-nomic 

assumptions. In the article, on the basis of analysis of relevant literature and legal acts, contempo-rary 

problems connected with the creation of accounting policy and its adaptation to the specific needs of 

individual entities are presented. In addition, results of surveys conducted on a group of Polish statutory 

auditors are described. In their opinion, business units incresingly use accounting policy instruments with the 

intention of conscious and deliberate creation of an image of an enterprise rather than for the purpose of 

falsifying financial statements. The authors draw attention to the increasing importance of external 

consulting companies in creating and adapting accounting policies to the specific needs of individual entities, 

and point to the change in the perception of the statutory auditor's role in the process of audit of accounting 

policies. In the opinion of the authors, confirmed by the results of the research, the statutory auditor should 

not only check the compliance of the adopted solutions with the accounting law, but also evaluate their 

appropriateness and validity in the context of the specific situation of the entity. 
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Wstęp 

 

W prawie bilansowym, oprócz przepisów bezwzględnie obowiązujących, istnieją 

także przepisy o charakterze alternatywnym. Dają one jednostkom gospodarczym 

możliwość wyboru określonych sposobów postępowania w prowadzeniu 

rachunkowości, a tym samym wpływania na zawartość informacyjną sprawozdań 

finansowych oraz decyzje ich odbiorców. Istnienie obszarów swobodnego wyboru 

umożliwia podmiotom prowa-dzenie świadomej i celowej polityki rachunkowości, 

ale może stać się także przy-czyną działań związanych z rozmyślnym fałszowaniem 

lub zamazywaniem rzeczy-wistego obrazu sytuacji majątkowo-finansowej, 

wynikającego ze sprawozdań finan-sowych.  
W dobie gospodarki opartej na usługach coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się 

na korzystanie z usług zewnętrznych jednostek konsultingowych, które oferują swoją 

pomoc w tworzeniu i aktualizacji polityki rachunkowości oraz dostosowywaniu sze-

roko pojętych instrumentów tej polityki do partykularnych interesów danego podmiotu. 

Zdaniem autorów wzrasta także znaczenie roli biegłych rewidentów, którzy podczas 

badania sprawozdań finansowych powinni w coraz szerszym zakresie dokonywać 

oceny przyjętej przez jednostkę polityki rachunkowości. Takie ustalenia powinny 

pozwolić na stwierdzenie, że wszystkie działania zostały podjęte zgodnie z prawem, a 

tym sa-mym przyjęta polityka rachunkowości umożliwia rzetelne i jasne przedstawienie 

sytu-acji majątkowej i finansowej badanego przedsiębiorstwa. Badanie polityki 

rachunko-wości jest jednak zadaniem kontrowersyjnym, z którym wiąże się dylemat 

dotyczący zakresu ingerencji biegłego rewidenta – czy zadaniem biegłych powinno być 

tylko sprawdzenie zgodności przyjętych z rozwiązań z przepisami prawa bilansowego, 

czy także ich ocena pod kątem celowości i zasadności w konkretnej sytuacji danej jed-

nostki.  
Celem artykułu jest analiza współczesnych problemów związanych z 

tworzeniem polityki rachunkowości jednostek gospodarczych, dostosowywaniem 

przyjmowanych rozwiązań do ich indywidualnych potrzeb oraz wykorzystywaniem 

polityki rachunko-wości w badaniu sprawozdań finansowych przez biegłych 

rewidentów. Rozważania prowadzono wykorzystując studia literaturowe i analizę 

regulacji prawnych. W opra-cowaniu zaprezentowane zostały także wyniki badania 

ankietowego przeprowadzo-nego w latach 2015–2016 na grupie 390 biegłych 

rewidentów. Na ich podstawie przed-stawione zostały opinie biegłych dotyczące 

skali wykorzystania możliwości, jakie daje kształtowanie polityki rachunkowości 

jednostek oraz roli, jaką powinien pełnić audytor w ocenie celowości i zasadności 

wybranych przez jednostkę rozwiązań w prowadzeniu rachunkowości. 
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1. Polityka rachunkowości i jej świadome prowadzenie 

przez jednostki gospodarcze 
 
Przez prowadzenie polityki rachunkowości należy rozumieć nie tylko wybór i stoso-

wanie określonych rozwiązań prowadzenia rachunkowości, ale też taki ich dobór, który 

pozwala na kształtowanie kategorii bilansowych i wynikowych, prezentowanych w 

spra-wozdaniu finansowym. Jednostki gospodarcze posiadają prawa wyboru, czyli 

„jedno-znacznie przyznane alternatywy postępowania” (Kamiński, 2001, s. 27), w 

których zakre-sie mogą zdecydować się na określone rozwiązania, dotyczące m.in. 

metody księgowości i sposobu jej prowadzenia, układu i szczegółowości kont, 

terminów inwentaryzacji, sposobu wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania 

przychodów i kosztów, czy do-boru postaci niektórych sprawozdań finansowych. 

Wybór i stosowanie tego wariantu polityki, który najlepiej odpowiada profilowi 

działalności oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, należy do kompetencji kierow-

nictwa danej jednostki. Głównym zadaniem świadomego prowadzenia polityki rachun-

kowości staje się wtedy wspieranie realizacji głównych celów, wyznaczonych przez 

jednostkę gospodarczą. Aby osiągnąć wybrane cele polityki rachunkowości, wykorzy-

stuje się różnego rodzaju instrumenty, które w literaturze przedmiotu dzielone są naj-

częściej na materialne i formalne (Sawicki (red.), 2009, s. 33), a czasami wyróżnia się 

również instrumenty czasowe polityki rachunkowości, związane przede wszystkim z ce-

lowym doborem czasu sporządzania, zatwierdzania czy publikacji sprawozdań finan-

sowych. Największą siłę i zakres oddziaływania mają instrumenty polityki materialnej, 

wpływające bezpośrednio na wartość aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, oraz wy-

sokość wyniku finansowego, prezentowanego w sprawozdaniu finansowym. 

Kształtowanie polityki rachunkowości daje możliwość wyboru określonych 

rozwią-zań w zakresie rachunkowości, co może być swobodnie wykorzystane przez 

przedsię-biorstwo dla jak najlepszego zrealizowania określonych celów, ale jedynie 

w granicach określonych przez prawo. W przypadku gdy warunek ten nie jest 

spełniony, można nadal mówić o swoistej polityce przedsiębiorstwa, jednak nie 

przekracza ona granic polityki rachunkowości, która kończy się tam, gdzie 

rozpoczyna się zamazywanie i fałszowanie prawdziwego obrazu przedsiębiorstwa.  
Jeśli kreatywne podejście do zawartości sprawozdania finansowego odbywa się w 

ramach obowiązującego prawa, to taka sytuacja jest zbieżna z pojęciem „prowadzenie 

polityki rachunkowościˮ (szerzej: Zieniuk, 2010). Świadome używanie instrumentów 

polityki rachunkowości będzie więc umożliwiało oddziaływanie informacją na różnych 

odbiorców oraz motywowanie ich do działań zgodnych z celami danego podmiotu.  
Za jeden z najbardziej newralgicznych obszarów polityki rachunkowości jednostek, 

dający możliwość szerokiego wykorzystania obszarów swobodnego wyboru, autorzy uznają 

wycenę szacunkową. Prawo bilansowe dopuszcza bowiem stosowanie wartości 

szacunkowych w wycenie, nie dając przy tym jednoznacznych i precyzyjnych wytycznych. 
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Istnieje wiele możliwych źródeł wyceny, a proces wyceny szacunkowej charakteryzuje 

się wysokim stopniem subiektywności, wynikającym ze stosowanych metod szacunku, 

przyjmowanych założeń i doboru informacji wejściowych z różnych źródeł. 

 

 

2. Polityka rachunkowości w kształtowaniu 

wizerunku jednostki gospodarczej 
 

Podstawowym zadaniem każdego przedsiębiorstwa jest zapewnienie warunków 

sprzy-jających rozwojowi i długotrwałej działalności. W oparciu o ten cel główny, 

każda jed-nostka stawia sobie szereg celów cząstkowych, prowadzących do 

realizacji celu wzglę-dem nich nadrzędnego. Stąd też jednostka musi prowadzić 

odpowiednią politykę w dzie-dzinie zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży, inwestycji, 

gospodarki finansowej itp. Tym samym cele polityki rachunkowości mogą być 

podporządkowane realizacji zamierzo-nych zadań przedsiębiorstwa, a w zależności 

od tego, co dana jednostka chce osiągnąć, przyjmowane mogą być różne zasady 

prowadzenia rachunkowości, w ramach obowią-zującego prawa bilansowego.  
Określenie efektywności zmian wprowadzanych poprzez wykorzystywanie róż-

nych instrumentów polityki rachunkowości ułatwia analiza finansowa, będąca 

narzę-dziem łączącym politykę rachunkowości z procesem planowania i polityką 

finansową. O możliwości wykorzystania polityki rachunkowości w realizacji celów 

przedsiębior-stwa decyduje wiele czynników, wśród których za najistotniejsze 

uznać należy (np. Gmytrasiewicz, Karmańska, 2006, s. 469–470) umiejętności 

menedżerów, liczba in-strumentów polityki rachunkowości, jakie stoją do ich 

dyspozycji, elastyczność krajo-wych zasad rachunkowości, czy też siłę ograniczeń 

wewnętrznych i zewnętrznych po-lityki rachunkowości. 

Różnorodne mogą być także cele, których osiągnięcie miałby zagwarantować 

od-powiednio dobrany zestaw instrumentów polityki rachunkowości. Mogą to być 

cele operacyjne, takie jak zachęcenie obecnych i potencjalnych inwestorów do 

zakupu lub powstrzymania się od sprzedaży akcji, utrzymanie dotychczasowych i 

zdobycie no-wych kontrahentów, czy spełnienie zaostrzonych warunków 

kredytowania. Z drugiej zaś strony jednostki mogą dążyć do „agresywnejˮ 

realizacji tych celów, przyjmując rozwiązania powodujące m.in.:  
 zawyżanie zysku lub ukrywanie strat,
 manipulowanie wskaźnikami analizy finansowej,
 przekonywanie kredytodawców o swojej wiarygodności,
 unikanie negatywnych skutków kontroli.
 

Instrumenty polityki rachunkowości mogą być dobierane w sposób pozwalający na 

kształtowanie wskaźników płynności i rentowności jednostki. Wskaźnik bieżącej płyn-

ności, czyli stosunek majątku obrotowego do zobowiązań bieżących, można poprawiać 
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m.in. aktywując koszty zakupu, wyceniając produkty w toku według kosztów 

wytworze-nia, naliczając odsetki od należności nieregulowanych terminowo oraz nie 

naliczając odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań, nie tworząc odpisów 

aktualizują-cych należności wątpliwe. Z kolei pogorszenie płynności finansowej nastąpi 

w przy-padku przyjmowania rozwiązań takich jak m.in. tworzenie odpisów 

aktualizujących wartość należności, zapasów, wycenianie zapasów po cenach zakupu, 

nie wyższych od aktualnych cen rynkowych, czy klasyfikowanie do inwestycji 

długoterminowych pa-pierów wartościowych, które nabywane były z myślą o ich 

sprzedaży. Wymienione rozwiązania, sprzyjające podwyższeniu lub obniżeniu 

wskaźników płynności, są tylko przykładami spośród wielu możliwości wpływania na 

wyniki analizy finanso-wej przez dobór metod wyceny i prezentacji informacji 

finansowych. Polityka rachun-kowości ukierunkowana na rentowność polega 

najczęściej na wykorzystywaniu instru-mentów o odwrotnym działaniu, niż polityka 

rachunkowości ukierunkowana na płyn-ność.  
Instrumenty polityki rachunkowości mogą być wykorzystywane także do 

wpływa-nia na wartość innych wskaźników. Przykładem może być chociażby 

struktura akty-wów trwałych. W zależności od przyjętych metod amortyzacji i 

wyceny bilansowej składników majątku, przedsiębiorstwa mogą zwiększać lub 

zmniejszać wartość akty-wów. To z kolei w różny sposób będzie wpływać na 

wysokość wskaźnika i jego inter-pretację. 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku wskaźników obrotowości zapasów i 

na-leżności. Z jednej strony zwiększenie przychodów prowadzi do wzrostu 

wskaźników i tym samym poprawy efektywności gospodarowania zapasami lub 

należnościami. Z drugiej strony na wartości tych wskaźników mogą mieć wpływ 

możliwości wyboru w zakresie wyceny bilansowej zapasów i należności. Wysoki 

poziom zapasów może oznaczać planowany wzrost produkcji i sprzedaży lub 

powstanie zbędnych zapasów. Natomiast wzrost należności prowadzący do 

obniżenia wskaźnika obrotowości może oznaczać większą wartość sprzedaży z 

terminem płatności lub kłopoty ze ściągnięciem należności.  
Podsumowując, polityka rachunkowości może być wykorzystywana do 

osiągania wielu celów przedsiębiorstwa, poprzez odpowiednie kształtowanie jego 

obrazu w spra-wozdaniach finansowych. Ma to wpływ na ocenę różnych aspektów 

działalności jednostki przez otoczenie. Dzięki polityce rachunkowości możliwe 

staje się też wpływanie na wartość wskaźników analizy finansowej. Ważny jest 

jednak wybór celów, jakie jed-nostka chce osiągnąć i odpowiedni dobór 

instrumentów polityki rachunkowości. Na-leży pamiętać, że do realizacji celów 

wykorzystuje się wiele instrumentów, które do-tyczą różnych płaszczyzn ewidencji, 

wyceny składników oraz ich prezentacji w spra-wozdaniu finansowym. Z tego 

powodu oddziaływanie na cele przedsiębiorstwa można określić jako wypadkową 

odpowiednio dobranych rodzajów, form i instrumentów po-lityki rachunkowości. 
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3. Proces opracowywania polityki rachunkowości 
 

Jak zauważa się powszechnie, opracowanie prawidłowej i odpowiedniej dla danego 

podmiotu polityki rachunkowości jest zadaniem złożonym oraz wymagającym staran-

nego przygotowania, decyduje bowiem o wiarygodności i porównywalności 

sprawozdań finansowych emitowanych przez jednostkę (Lander, 2003, s. 29–30). 

Dzięki możliwo-ści wyboru rozwiązań, w ramach istniejących zapisów ustawy o 

rachunkowości (UoR), podmioty tworzą indywidualny i niepowtarzalny system na 

miarę własnych potrzeb i oczekiwań. Jest to pochodną zapisów UoR, które wskazują 

jedynie ogólne ramy, po-zostawiając podmiotom pewną elastyczność w analizowanym 

zakresie. Równocześnie dopuszczalna elastyczność istniejących rozwiązań z jednej 

strony daje duże możliwości na etapie kształtowania polityki z drugiej jednak sprzyja 

rozterkom co do prawidłowego wyboru spośród możliwych rozwiązań.  
Ze względu na zróżnicowanie w obrębie zarówno wielkości, jak również zakresu i 

kierunków działania podmiotów gospodarczych zauważono konieczność opracowy-wania 

polityki rachunkowości na miarę każdej z jednostek. Jest to zauważalne, zwłaszcza w 

ostatnim okresie, wraz z wprowadzeniem uproszczeń dla jednostek małych i mikro. Polityka 

rachunkowości dostosowywana jest zatem odrębnie dla każdego podmiotu. Działanie takie 

to efekt specyfiki jednostek gospodarczych oraz ich indywidualnych potrzeb (Sutton, 2004, 

s. 164). Równocześnie coraz szersze oczekiwania ze strony od-biorców zewnętrznych jak i 

wewnętrznych co do rozwiązań przyjmowanych przez nie w ramach polityki rachunkowości 

powodują, że coraz częściej wykorzystuje się w tym procesie wiedzę, doświadczenie i 

kompetencje specjalistów świadczących usługi z za-kresu szeroko rozumianej 

rachunkowości. Decyzja taka podejmowana jest zwykle już na etapie rozpoczynania 

działalności. Właściciele jednostek gospodarczych rezygnują z prowadzenia księgowości we 

własnym zakresie na rzecz coraz bardziej popularnej usługi zewnętrznej jaką jest jej 

outsourcing (Bragg, 2007, s. 1–2).  
Należy tu jednak podkreślić, że obowiązek stworzenia polityki rachunkowości wynika z 

UoR
1
, a odpowiedzialnym za jej przygotowanie i stosowanie jest kierownik jednostki. 

Nawet jeśli zleci powyższe działanie firmie zewnętrznej nie będzie to skutkowało ogra-

niczeniem jego odpowiedzialności w tym zakresie. Zgodnie z zapisami UoR (art. 10, ust. 2) 

to właśnie kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumen-tację, 

opisującą w języku polskim przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachun-kowości. W 

myśl tego zapisu nie ma znaczenia, czy księgi będą prowadzone przez biuro rachunkowe, 

czy przez dział księgowości w jednostce, gdyż to zawsze kierownik jest zobowiązany do 

zatwierdzenia zasad (polityki) rachunkowości. Tym samym UoR nie przewiduje możliwości 

zwolnienia kierownika z odpowiedzialności za zatwierdzenie zasad (polityki) 

rachunkowości i przeniesienia jej na inną osobę lub podmiot również 
 

 
1 Przygotowanie polityki rachunkowości dotyczy jednostek, które zgodnie z UoR mają obowiązek 

pro-wadzenia ksiąg rachunkowych.
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w sytuacji, gdy księgi jednostki są prowadzone przez biuro rachunkowe. Pomimo że 

opracowanie i przygotowanie zasad (polityki) rachunkowości można, w ramach pod-

pisanej umowy o świadczenie usług, zlecić biuru, które prowadzi księgi rachunkowe to 

jednak mogą być one zatwierdzone tylko przez kierownika. Podobna sytuacja doty-czy 

jego akceptacji dla każdej ich aktualizacji (Paszkowska, 2015, s. 11).  
Istotą prawidłowo opracowanej polityki rachunkowości jest wyselekcjonowanie 

konkretnych zasad rachunkowości, które zostaną wykorzystane w praktyce (rys. 1). 

 
Rysunek 1. Udział podmiotu zewnętrznego w opracowaniu polityki rachunkowości  
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Na rysunku przedstawiono podstawowe elementy, które powinny być poddane 

ana-lizie w procesie opracowania polityki rachunkowości dopasowanej do potrzeb 

konkret-nego podmiotu. Ich zastosowanie pozwoli na uzyskanie wysokiej jakości 

informacji pochodzących z systemu rachunkowości.  
Punktem wyjściowym poprawnego opracowania polityki jest wskazana na rysunku 

analiza mających miejsce zdarzeń gospodarczych zachodzących w jednostce i przyjęcie na 
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dalszym etapie konkretnych zasad rachunkowości. Proces ten służy dokonaniu wy-boru, 

a następnie implementacji zasad rachunkowości dostosowanych do potrzeb konkretnego 

podmiotu w prawidłowy sposób odzwierciedlających jego wewnętrzne oraz zewnętrzne 

potrzeby informacyjne. Pochodną takiego działania będą prawidłowo podejmowane 

decyzje w zakresie zarządzania jednostką (szerzej: Świetla, 2014, s. 54–68).  
Wśród zalet skorzystania z usług zewnętrznych wymienia się najczęściej 

przygoto-wanie instrukcji dotyczących:  
 ukierunkowania na czytelne, przejrzyste i ujednolicone zasady rachunkowości 

będące podstawą gospodarowania majątkiem i finansami podmiotu gospodarczego;

 opracowania wzorów dokumentacji koniecznej dla prawidłowego, jednolitego 

ujmo-wania zdarzeń gospodarczych oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami;
 przygotowania dokumentacji zgodnej ze specyfiką podmiotu oraz 

odzwierciedlają-cej w sposób rzetelny zachodzące w nim procesy;
 opracowania procedur na wypadek konieczności dokonania zmian w polityce ra-

chunkowości;
 opracowania ujednoliconych, zrozumiałych zasad postepowania stosowanych w 

pro-wadzeniu rachunkowości danej jednostki.
 

Analiza ofert internetowych biur rachunkowych wskazuje, że najczęściej 

oferowa-nymi przez podmioty świadczące usługi w tym zakresie są
2
: 

 prezentacja odpowiednich dla danego podmiotu wzorów sprawozdań finansowych;

 dostosowanie planu kont (syntetycznych oraz analitycznych) do specyfiki 

działal-ności wraz z zasadami ich stosowania w praktyce;
 opracowanie planu wyceny aktywów (w tym zasad amortyzacji oraz podstaw dla 

aktualizacji wyceny) oraz pasywów;
 wsparcie w zakresie zasad stojących u podstaw ewidencji, rozliczania i kalkulacji 

kosztów wraz z propozycją odpowiedniego wariantu rachunku zysków i strat;

 bieżące wsparcie w ramach ewentualnych zmian w polityce rachunkowości pod-

miotu wynikających ze zmian obowiązujących przepisów lub zakresu i profilu 

dzia-łania podmiotu;
 zasady obsługi umów o usługi długoterminowe (szerzej: Dzierżanowska, 2016);
 wsparcie w ramach wyboru odpowiednich krajowych standardów 

rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w 

przypadku spraw nie ure-gulowanych w UoR.
 

Ponadto, wśród świadczonych usług coraz częściej oferowane jest opracowanie za-

kresu obowiązków dla konkretnych stanowisk w dziale księgowości, w powiązaniu z 

realizacją wyznaczonych im zadań w ramach realizacji polityki rachunkowości. 
 
 

2 Zaprezentowane usługi wskazano na podstawie analizy ofert 27 biur rachunkowych dostępnych 
w In-ternecie w okresie od 1.03.2017–10.03.2017. Należy także podkreślić, że przyjęto uogólnione 
sformuło-wania gdyż w przypadku niektórych ofert w ramach każdej ze wskazanych usług 
prezentowano po kilka bądź kilkanaście elementów szczegółowych.
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4. Wykorzystanie polityki rachunkowości  

do celów jednostek gospodarczych – wyniki badania ankietowego 

 

Wobec wskazanych możliwości wykorzystywania polityki rachunkowości jako na-

rzędzia rachunkowości kreatywnej, podjęta została próba oceny skali, w jakiej jed-

nostki świadomie i celowo dobierają zestaw instrumentów polityki rachunkowości do 

własnych potrzeb. Prezentowane wyniki badań są częścią szeroko zakrojonego ba-dania 

ankietowego dotyczącego stosowania wyceny szacunkowej w rachunkowości.  
Aby sformułować wniosek dotyczący skali wykorzystania instrumentów polityki 

rachunkowości w zaspokajaniu celów jednostek gospodarczych lub w rozmyślnym 

fał-szowaniu bądź zamazywaniu obrazu wynikającego ze sprawozdań finansowych, 

re-spondentom zadano następujące pytania:  
 Czy Pani/Pana zdaniem badane jednostki świadomie dostosowują politykę rachunko-

wości w zakresie wyceny szacunkowej do wyznaczonych celów przedsiębiorstwa?

 Czy Pani/Pana zdaniem badane jednostki wykorzystują instrumenty polityki ra-

chunkowości w zakresie wyceny szacunkowej z zamiarem rozmyślnego zamazy-

wania lub fałszowania obrazu przedsiębiorstwa?
 

Ankietowani wybierali odpowiedzi spośród zamkniętego katalogu odpowiedzi. 

Re-zultaty badania zaprezentowane zostały na rysunkach 2–3. 
 

Rysunek 2. Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące skali wykorzystywania polityki 

rachunkowości w realizacji celów przedsiębiorstwa 

 
Czy Pani/Pana zdaniem badane jednostki świadomie dostosowują politykę rachunkowości w zakresie 

wyceny szacunkowej do wyznaczonych celów przedsiębiorstwa? 
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Z rezultatów badania wynika, że najwięcej, czyli 248, biegłych rewidentów stwier-

dza, że badane przez nich jednostki raczej dostosowują politykę rachunkowości w za-

kresie wyceny szacunkowej do wyznaczonych celów przedsiębiorstwa. Aby potwier-

dzić statystyczną istotność wyniku z próby, zastosowano test istotności dla wskaźnika 

struktury. Weryfikacji podlega tu hipoteza zerowa: H0: p = 0,5 wobec hipotezy alter-

natywnej H1: p > 0,5, gdzie p to odsetek biegłych rewidentów w populacji, którzy uwa-

żają, że badane przez nie jednostki raczej dostosowują politykę rachunkowości, w za-

kresie wyceny szacunkowej, do wyznaczonych celów przedsiębiorstwa.  
Wartość empiryczna statystyki testowej wynosi Uemp = 5,368, a odpowiadające 

jej prawdopodobieństwo testowe p < 0,00001. Zatem można stwierdzić, że odsetek 

bie-głych rewidentów w populacji, którzy uważają, że badane przez nie jednostki 

raczej dostosowują politykę rachunkowości w zakresie wyceny szacunkowej do 

wyznaczo-nych celów przedsiębiorstwa, jest istotnie większy od 50% na poziomie 

istotności α = 0,05. 
 

Rysunek 3. Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące skali wykorzystywania polityki 

rachunkowości do zamazywania lub fałszowaniu obrazu jednostki 
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Z rezultatów badania wynika, że najwięcej, czyli 229, biegłych rewidentów stwier-dza, 

że badane jednostki raczej nie wykorzystują instrumentów polityki rachunkowości w 

zakresie wyceny szacunkowej z zamiarem rozmyślnego zamazywania lub fałszowania 
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obrazu przedsiębiorstwa. Aby potwierdzić statystyczną istotność wyniku z próby, 

zastoso-wano test istotności dla wskaźnika struktury. Weryfikacji podlega tu hipoteza 

zerowa: H0: p = 0,5 wobec hipotezy alternatywnej H1: p > 0,5, gdzie p to odsetek 

biegłych rewidentów w populacji, którzy uważają, że badane jednostki raczej nie 

wykorzystują instrumentów polityki rachunkowości, w zakresie wyceny szacunkowej, z 

zamiarem rozmyślnego zamazywania lub fałszowania obrazu przedsiębiorstwa.  
Wartość empiryczna statystyki testowej wynosi Uemp = 3,443, a odpowiadające 

jej prawdopodobieństwo testowe p = 0,00029. Zatem można stwierdzić, że odsetek 

bie-głych rewidentów w populacji, którzy uważają, że badane jednostki raczej nie 

wyko-rzystują instrumentów polityki rachunkowości w zakresie wyceny 

szacunkowej z za-miarem rozmyślnego zamazywania lub fałszowania obrazu 

przedsiębiorstwa, jest istot-nie większy od 50% na poziomie istotności α = 0,05. 

Przedstawione wyniki skłaniają autorów do wniosku, że pozostawiona 

jednostkom gospodarczym swoboda związana z możliwością doboru rozwiązań w 

prowadzeniu ra-chunkowości, wykorzystywana jest raczej do dostosowywania 

instrumentów polityki rachunkowości do wyznaczonych celów przedsiębiorstwa, a 

nie do rozmyślnego za-mazywania lub fałszowania sprawozdań finansowych. 

Wykorzystanie szacunków jako narzędzia rachunkowości kreatywnej w 

negatywnym znaczeniu nie jest więc zjawiskiem powszechnym. 
 

 

5. Polityka rachunkowości w badaniu sprawozdań finansowych 

 

Biegły rewident, badając sprawozdanie finansowe, ma obowiązek ustosunkować się 

do organizacji systemu rachunkowości, włącznie z obowiązującą w 

przedsiębiorstwie po-lityką rachunkowości. Badanie zasad rachunkowości 

przyjętych przez jednostkę wchodzi w skład pierwszego etapu badania 

sprawozdania finansowego – czyli przygotowania badania. Na tym etapie biegły 

rewident powinien zaznajomić się z sytuacją finansową, systemem rachunkowości 

oraz dokonać wstępnego przeglądu sprawozdania finanso-wego.  
Zarówno krajowe, jak i międzynarodowe standardy rewizji finansowej nie precy-

zują szczegółowych wytycznych dotyczących badania polityki rachunkowości. Bada-

nie sprawozdania finansowego ma jedynie dostarczyć podstaw do stwierdzenia, że 

przedstawia ono rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finan-

sowy jednostki oraz że jest prawidłowe, a więc zgodne z przyjętymi zasadami (poli-

tyką) rachunkowości. Standardy krajowe (KSRF 1, pkt. 37–41) uznają także zapozna-

nie się przez biegłego rewidenta z polityką rachunkowości za istotny element, mający 

wpływ na wypracowanie strategii badania oraz podkreślają znaczenie, jakie ma spraw-

dzenie przez biegłego, czy polityka rachunkowości stosowana jest w sposób ciągły.  
Z badaniem polityki rachunkowości przez biegłego rewidenta od dawna są jednak 

związane pewne dylematy. K. Sawicki (1997, s. 133–134) zwraca uwagę, że biegły 
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rewident nie powinien kwestionować wybranych przez badaną jednostkę 

instrumentów polityki rachunkowości, jeżeli nie są one sprzeczne z 

obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że biegły interweniuje tylko wówczas, 

gdy jednostka przyjmie sposoby postępowania, które nie są dopuszczone w UoR 

lub innych normach prawnych. Poza tym biegły rewident powinien wyrażać swoje 

poglądy dotyczące polityki rachunkowo-ści tylko w szczególnych wypadkach, a do 

oceny celowości przyjętych rozwiązań nie jest zobowiązany. 

T. Cebrowska (2001, s. 21–25) uważa badanie polityki rachunkowości za jeden z 

newralgicznych obszarów badania sprawozdań finansowych. Przyjmuje, że biegły 

rewident powinien ocenić zgodność przyjętych instrumentów polityki rachunkowości z 

przepisami, ale ocena celu, jakiemu służą wybrane rozwiązania, a także ich skutków w 

roku badanym i latach następnych, pozostaje już kwestią problematyczną.  
Z całą pewnością badania polityki rachunkowości nie można traktować 

wyłącznie jako ogólnego jej przeglądu podczas badania wstępnego, ale jaką 

integralną część całego procesu badania sprawozdań finansowych. W takim 

kontekście ocena polityki rachun-kowości będzie procesem wieloetapowym, na 

którym składają się (Zieniuk, 2011, s. 85–87):  
 diagnoza zakresu skorzystania przez jednostkę z praw wyboru,
 analiza dopuszczalności przyjętych rozwiązań,
 ocena kompletności dokumentacji polityki rachunkowości,
 ocena aktualności polityki rachunkowości,
 sprawdzenie zakresu i sposobu ujawniania przyjętych zasad,
 określenie stopnia świadomości i celowości prowadzenia polityki rachunkowości.
 

Przeprowadzona w ten sposób analiza i ocena przyjętych rozwiązań pozwala na 

stwierdzenie, czy przyjęta polityka rachunkowości może być podstawą 

sporządzenia rzetelnego sprawozdania finansowego. 

 

 

6. Rola biegłego rewidenta w badaniu polityki rachunkowości  
– wyniki badania ankietowego 

 

Przedstawione rozważania dotyczące roli biegłych rewidentów w ocenie polityki 

ra-chunkowości jednostek gospodarczych stały się punktem wyjścia do kolejnego 

pytania w przeprowadzonym badaniu ankietowym. Zostało ono sformułowane w 

sposób na-stępujący:  
Czy Pani/Pana zdaniem biegły rewident oprócz sprawdzania zgodności 

przyjętych rozwiązań w zakresie wyceny szacunkowej z prawem bilansowym 

powinien także oce-niać celowość i zasadność ich wyboru spośród dostępnych 

alternatyw? Strukturę od-powiedzi na to pytanie przedstawiono na rysunku 4. 
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Rysunek 4. Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące roli biegłego rewidenta w 

badaniu polityki rachunkowości (dane w %) 
 

Czy Pani/Pana zdaniem biegły rewident oprócz sprawdzania zgodności przyjętych rozwiązań w 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Z rezultatów badania wynika, że ok. 71,54% biegłych rewidentów jest zdania, że 

biegły rewident oprócz sprawdzania zgodności przyjętych rozwiązań w zakresie wy-

ceny szacunkowej z prawem bilansowym powinien także oceniać celowość i zasadność 

ich wyboru spośród dostępnych alternatyw. Aby potwierdzić statystyczną istotność 

wyniku z próby, zastosowano test istotności dla wskaźnika struktury. Weryfikacji pod-

lega tu hipoteza zerowa: H0: p = 0,5 wobec hipotezy alternatywnej H1: p > 0,5, przy 

czym p to frakcja biegłych rewidentów w populacji, którzy są zdania, że biegły rewi-

dent, oprócz sprawdzania zgodności przyjętych rozwiązań w zakresie wyceny szacun-

kowej z prawem bilansowym powinien także oceniać celowość i zasadność ich wyboru 

spośród dostępnych możliwości. Wartość empiryczna statystyki testowej wynosi Uemp = 

8,507, a odpowiadające jej prawdopodobieństwo testowe p < 0,00001. Zatem można 

stwierdzić, że odsetek biegłych rewidentów w populacji, którzy zgadzają się z badanym 

twierdzeniem, jest istotnie większy od 50% na poziomie istotności α = 0,05.  
Rezultaty badania wskazują, że potrzeba szerszego spojrzenia na problem 

badania wartości szacunkowych jest dostrzegana przez środowisko biegłych 

rewidentów. Także zdaniem autorów, w przypadku, gdy istnieje możliwość wyboru 

wielu możli-wych rozwiązań, które mogą być dostosowywane do specyficznych 

warunków danej jednostki, biegły rewident powinien rozważyć przedstawienie 

odpowiedniej sugestii kie-rownictwu. 
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Podsumowanie 

 

Przeprowadzone rozważania oraz zaprezentowane wyniki badań ankietowych 

podkreślają znaczenie polityki rachunkowości we współczesnej gospodarce. 

Istnienie obszarów swobodnego wyboru daje możliwość wykorzystania polityki 

rachunkowości do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem pod warunkiem, że 

jej instrumenty zostaną dobrane oraz wykorzystane we właściwy sposób.  
Dążeniu do prawidłowo opracowanej polityki rachunkowości sprzyja oferta 

usług prezentowanych przez podmioty zewnętrzne zatrudniające specjalistów z 

dziedziny szeroko pojętej rachunkowości mających odpowiednią wiedzę, 

umiejętności i kompe-tencje. Prawidłowo skonstruowana polityka rachunkowości, 

niezbędna dla osiągnięcia zakładanych przez podmiot celów, stoi u podstaw 

rozwoju rynku outsourcingu rachun-kowości w tym zakresie. Jest to tym bardziej 

istotne, że wpływa ona na całokształt funkcjonowania podmiotu gospodarczego 

poddawany następnie ocenie przez biegłego rewidenta.  
W opinii środowiska biegłych rewidentów jednostki gospodarcze częściej wyko-

rzystują politykę rachunkowości w realizacji swoich celów, rzadziej zaś jako narzędzie 

rachunkowości kreatywnej, przekraczając granice zakreślone przez prawo bilansowe. 

Należy też podkreślić, że dla wielu przedsiębiorstw tworzenie polityki rachunkowości 

jest tylko doborem pewnych sposobów postępowania spośród dostępnych alternatyw. 

Wybory te mogą być dokonywane bez związku z celami przedsiębiorstwa i bez świa-

domego zamiaru wpływania na wskaźniki analizy finansowej.  
Wybranie zestawu rozwiązań tworzących politykę rachunkowości i opracowanie pi-

semnej dokumentacji polityki rachunkowości, nie jest jednoznaczne z przestrzeganiem 

zawartych w niej zasad. Z tego powodu biegły rewident powinien na każdym etapie 

badania sprawozdania finansowego sprawdzać, czy jednostka stosuje się do przyjętych 

ustaleń, natomiast w przypadku stwierdzenia niezgodności, w zależności od ich cha-

rakteru, zasugerować odpowiednie rozwiązanie. 

 

 
Literatura 

 
Bragg S.M. (2007), Accounting Policies and Procedures Manual, A Blueprint for Running an 

Effective and Efficient Department, John Wiley& Sons, Hoboken, NJ. 
Cebrowska T. (2001), Badanie polityki rachunkowości – nowe wyzwanie dla audytora [w:] Rewizja 

spra-wozdań finansowych a rozwój podmiotów gospodarczych, Referaty i komunikaty na II 

Doroczną Kon-ferencję Auditingu, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.  
Dzierżanowska B. (2016), Polityka rachunkowości: jak wyceniać usługi długoterminowe, „Rachunko-

wośćˮ, 28.09.2016, www.rp.pl (dostęp 12.04.2017).  
Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2006), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.  
Kamiński R. (2001), Polityka bilansowa w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo 

Nau-kowe UAM, Poznań. 
Lander G.P. (2003), What is Sarbanes – Oxley?, The Mc Graw-Hill, New York. 

http://www.rp.pl/


Polityka rachunkowości w praktyce jednostek gospodarczych w kontekście jej oceny 205  
 
 

 
Paszkowska K. (2015), Zasady (polityka) rachunkowości, gdy księgi prowadzi biuro rachunkowe, 

„Gazeta Podatkowaˮ, 6 (1151).  
Sawicki K. (1997) Polityka bilansowa a badanie rocznych sprawozdań finansowych, „Zeszyty 

Teoretyczne Rady Naukowej SKwPˮ, 40.  
Sawicki K. (red.) (2009), Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu 

przedsię-biorstwem EKSPERT, Wrocław.  
Sutton T. (2004), Corporate financial accounting, Prentice Hall, London.  
Świetla K. (2014), Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich 

klientów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.  
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2016, poz. 1047.  
Zieniuk P. (2010) Świadome i celowe prowadzenie polityki rachunkowości jako wyzwanie dla 

współcze-snego przedsiębiorstwa, „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowieˮ, 

14. 
Zieniuk P. (2011), Kontrolna funkcja polityki rachunkowości, [w:] B. Micherda (red.), Współczesne 

aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Difin, Warszawa. 

 


