
                                                                                 
 

 

ISSN 1641-4381 print / ISSN 2391-677X online  

Copyright  © 2021 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

Prawa wydawnicze zastrzeżone 

http://www.ztr.skwp.pl 

2021, Vol. 45, Nr 3, s. 29−50 
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.2343 

 

 

Rachunkowość z perspektywy  

nauk o zarządzaniu i jakości  

– głos w dyskusji 
 

 

Accounting from the perspective  

of management and quality sciences  

– voice in the discussion 
 

 

TOMASZ CZAPLA, EWA WALIŃSKA 
 

 

Streszczenie 
Cel: Identyfikacja relacji pomiędzy nauką rachunkowością a naukami o zarządzaniu 

w świetle formalnego wyodrębnienia w Polsce dyscyplin w dziedzinie nauk społecznych 

oraz wskazanie konsekwencji tego wyodrębnienia dla rozwoju nauk ekonomicznych, do 

których, bez względu na regulacje prawne, należy także rachunkowość.  

Metodyka/podejście badawcze: Rozważania prowadzone w artykule przedstawiono na 

tle poglądów prezentowanych w literaturze przedmiotu przez wybranych autorów, a także 

stanowiska środowiska naukowego w sprawie obszarów zainteresowań badawczych dyscy-

pliny nauk o zarządzaniu i jakości. W artykule zastosowano metodę krytycznej analizy 

i syntezy opinii innych autorów oraz wnioskowania dedukcyjnego. 

Wyniki: Rachunkowość jako jeden zintegrowany system pomiaru ekonomicznego – bez 

względu na regulacje prawne w zakresie klasyfikacji nauki – jest integralną częścią zarządza-

nia organizacją, co oznacza, że powinna stanowić w całości subdyscyplinę nauk o zarządza-

niu i jakości. 

Praktyczne implikacje: Zakwalifikowanie dorobku naukowego badaczy reprezentują-

cych rachunkowość w Polsce do dyscyplin wyodrębnionych w ramach nauk społecznych 

może mieć istotny wpływ na wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021. 

Oryginalność/wartość: Wskazanie propozycji rozwiązań w zakresie klasyfikacji dyscyplin 

w naukach społecznych (w tym również rachunkowości) bazujących na formalnym ich łączeniu, 

a nie wyodrębnianiu, co sprzyja rozwojowi interdyscyplinarnego podejścia do badań nauko-

wych. 

Słowa kluczowe: rachunkowość, zarządzanie organizacją, nauki o zarządzaniu i jakości, 

ekonomia i finanse.  
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Abstract 
Purpose: The aim of the paper is to identify the relationship between accounting science 

and management sciences in the light of the formal separation of disciplines in the field of 

social sciences in Poland, and to indicate the consequences of this separation for the devel-

opment of economic sciences, which, regardless of legal regulations, also include accounting. 

Methodology/approach: The considerations in the article are presented against the 

views presented in the literature by selected authors and the position of the scientific 

community on the research interests of the discipline of management and quality sciences. 

The article uses the method of critical analysis and synthesis of opinions of other authors 

as well as deductive reasoning.  

Findings: Accounting, as one integrated system of economic measurement – regardless of 

legal regulations in the field of science classification – is an integral part of organization 

management, which means that it should constitute a sub-discipline of management and 

quality sciences.  

Research limitations/implications: Qualifying the scientific achievements of accounting 

researchers in Poland to the disciplines distinguished within the social sciences may have 

a significant impact on the results of the evaluation of science for 2017-2021.  

Originality/value: The article proposes solutions for the classification of social science 

disciplines (including accounting) based on formally combining, not isolating them, which 

favors the development of an interdisciplinary approach to scientific research. 

Keywords: accounting, organization management, management and quality sciences, 

economics and finance. 

Wstęp 

Jedną z fundamentalnych zasad zarządzania jest pomiar działań podejmowanych 

w organizacji. Można powiedzieć, że jeśli nie potrafisz czegoś zmierzyć, to nie mo-

żesz – przynajmniej na poziomie racjonalnym – tym zarządzać. Co więcej, w za-

rządzaniu obowiązuje swoista zasada „powiedz mi jak to mierzysz, a powiem ci, co 

masz na myśli”. W efekcie pomiar staje się jednym z kluczowych obszarów zainte-

resowania nauk o zarządzaniu i jakości. Precyzyjny i rzetelny pomiar ma szcze-

gólne znaczenie w podejmowaniu decyzji biznesowych w organizacji. Decyzje te 

dotyczą wszystkich sfer jej funkcjonowania i nawet jeśli nie wszystkie działania 

muszą być wyrażone w mierniku pieniężnym wykorzystując dane finansowe, to 

trudno przecenić te ostatnie – w sposób naturalny mają one szczególne znaczenie 

w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, czyli w finansowej sferze działalności 

organizacji. W naukach o zarządzaniu i jakości organizacje traktowane są jako 

dążące do podniesienia stopnia swojego wewnętrznego zorganizowania systemy 

socjokulturowe, podejmujące racjonalne decyzje mające im zagwarantować sprawność 

działania. Jeśli zatem zgodzimy się, że bez rzetelnego pomiaru nie ma racjonal-

nych decyzji to zastanawiające jest, że o ile takie subdyscypliny jak marketing czy 

logistyka nie budzą żadnych wątpliwości co do uznania ich jako integralnej części 

nauk o zarządzaniu i jakości, o tyle sfera finansów organizacji stanowi przedmiot 

dyskusji co do jej przynależności do dyscypliny naukowej – nauk o zarządzaniu 

i jakości czy ekonomii i finansów. Wątpliwość taka wciąż jest podnoszona mimo 

faktu, że analiza zakresu zainteresowań finansów wyraźnie wskazuje, że dotyczą 
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one przede wszystkim sfery finansowej gospodarki, a nie finansów podmiotu gospoda-

rującego1. W niniejszym artykule podjęta została próba rozwiania tych wątpliwości, 

wskazania przynależności rachunkowości – jako systemu pomiaru ekonomicznego 

– do zarządzania, bez względu na formalną klasyfikację nauki w Polsce.  

Celem artykułu jest identyfikacja relacji pomiędzy nauką rachunkowością 

a naukami o zarządzaniu w świetle formalnego wyodrębnienia w Polsce dyscyplin 

w dziedzinie nauk społecznych oraz wskazanie konsekwencji tego wyodrębnienia 

dla rozwoju nauk ekonomicznych, do których, bez względu na regulacje prawne, 

należy także rachunkowość.  

Zagadnienia te zostały przedstawione na tle poglądów prezentowanych w lite-

raturze przedmiotu przez wybranych autorów, a także stanowiska środowiska 

naukowego w sprawie obszarów zainteresowań badawczych dyscypliny nauk 

o zarządzaniu i jakości. W artykule zastosowano metodę krytycznej analizy i syn-

tezy opinii innych autorów oraz wnioskowania dedukcyjnego. Zasadnicza część 

artykułu obejmuje cztery punkty odnoszące się do:  

1) zakresu i ewolucji zainteresowań badawczych nauk o zarządzaniu i jakości;  

2) rachunkowości jako systemu pomiaru ekonomicznego wspomagającego zarzą-

dzanie organizacją;  

3) formalnego uwarunkowania relacji rachunkowości i nauk o zarządzaniu w Polsce;  

4) miejsca rachunkowości jako nauki ekonomicznej wśród dyscyplin naukowych – 

w wymiarze merytorycznym i formalnym. 
 

Podjęta w artykule problematyka jest szczególnie istotna dla praktyki i rozwo-

ju nauki w Polsce z uwagi na ewaluację jakości dyscyplin naukowych za lata 

2017–2021, w której po raz pierwszy ocenie podlegać będą nie jednostki naukowe 

(m.in. wydziały uczelni), ale dyscypliny naukowe, w których swoje badania prowadzą 

pracownicy badawczo-dydaktyczni tych jednostek. Z uwagi na zmianę podejścia 

do ewaluacji nauki – z podmiotowego na przedmiotowy – kluczową kwestią jest 

zakres dyscyplin oraz ich wzajemne relacje decydujące o przyporządkowaniu do-

robku pracowników badawczo-dydaktycznych do określonej dyscypliny podlegają-

cej ewaluacji. W szczególności problem ten dotyczy takich dyscyplin, które nie 

zostały formalnie wyodrębnione w ramach dziedziny nauki, a które – w zależności 

od przyjętych kryteriów – mogą być przyporządkowane do więcej niż jednej z for-

malnie wyodrębnionych w jej ramach dyscyplin naukowych. Taką dyscypliną jest 

właśnie rachunkowość. 

 

 

 
1 Finanse jako nauka odnoszą się do sfer funkcjonowania rynków finansowych, istoty 

pieniądza i rządzących nim zjawisk, powstawania i funkcjonowania instrumentów finan-

sowych i metod ich wyceny, natury pieniądza, badania zjawisk pieniężnych w gospodarce. 

Innymi słowy finanse obejmują pieniądz i rynki kapitałowe, inwestycje oraz zarządzanie 

finansami (financial management lub business finance) (por. Brigham, 1995, s. 4). 
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1. Zakres i ewolucja zainteresowań badawczych  

nauk o zarządzaniu i jakości a rachunkowość 
 

Nauki o zarządzaniu ukształtowały się jako odpowiedź na potrzeby i wyzwania 

stawiane przed organizacjami przez praktykę codziennego ich funkcjonowania2. 

W tej perspektywie rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu przedstawić można 

jako proces uczenia się, w którym z jednej strony pojawia się problem (wyzwanie) 

skupiający zainteresowanie osób zarządzających organizacjami i często stanowiący 

barierę dalszego ich rozwoju, a z drugiej strony pojawia się rozwiązanie – narzę-

dzie mające stanowić antidotum na rozpoznany problem. Próbę takiego przedsta-

wienia ewolucji dyscypliny nauk o zarządzaniu przedstawiono na rys. 1.  

 

Rysunek 1. Ewolucyjny rozwój nauk o zarządzaniu  
 

Problem (niedostatki) w:  Sposób rozwiązania 

 
Gospodarce kadrami  

wykwalifikowanymi 

 
    1990 ? 

Dostosowaniu do otoczenia 
 

   1980 
Zarządzanie  

strategiczne 

Orientacjach strategicznych 
 

  1970 
Strategia/Planowanie  

strategiczne 

Popytowej orientacji rynku 
 

 1960 Marketing/Sprzedaż 

Stanie obecnym i pożądanym 
 

1955 
Controlling/Planowanie  

w przedsiębiorstwie 

Orientacji kosztowej 1950 Rachunek kosztów/Ekonomika przedsiębiorstwa 

Ujęciu ilościowym 
 

Racjonalizacja/Organizacja 

 

Źródło: Moszkowicz (1992, s. 17). 

 

Choć autor tego opracowania nie podaje daty, początków ewolucji upatrywać 

można w rewolucji przemysłowej, której symbolem jest rok 1905. Wraz z maszyną 

parową dawne manufaktury przekształcać się zaczęły w protoplastów współcze-

snych fabryk. Nowe źródło energii – para – pozwoliło produkować na dużą skalę, 

a nowe zdolności produkcyjne zmieniły reguły gry biznesowej. To, co dotychczas 

mieściło się w głowie i zeszycie właściciela przestawało wystarczać. Odpowiedzią 

 
2 W literaturze przedmiotu podkreśla się, że „pojęcie »zarządzanie« można zdefiniować 

z punktu widzenia tzw. perspektywy zasobowej. Zgodnie z nią, każda organizacja wykorzy-

stuje zasoby pozyskiwane z otoczenia. Są to ograniczone zasoby: ludzkie, finansowe, mate-

rialne i informacyjne” (Gorynia, 2019, s. 504). Warto podkreślić, że dyscyplina ta skupia się 

na poziomie mikro (firmy, organizacje, ludzie, grupy itp.), por. Gorynia (2019, s. 497–522). 
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na to wyzwanie stały się techniki racjonalizacji i organizacji pracy. Konieczne było 

wdrożenie podwalin systematycznego pomiaru zdarzeń zachodzących w organiza-

cji. Odpowiedzią stała się ekonomika przedsiębiorstwa i rachunek kosztów. Natu-

ralną konsekwencją rozwoju rachunku kosztów stał się controlling – znany jako 

rachunkowość zarządcza. Przeszedł on od prostego rejestrowania zdarzeń do 

wspierania zarządzających organizacjami w podejmowaniu racjonalnych decyzji, 

w szczególności tych dotyczących rozwoju. Wraz z technikami planowania 

w przedsiębiorstwie, rachunkowość, a w szczególności jeden z jej podsystemów, 

jakim jest rachunkowość zarządcza, stał się antidotum na nowe wyzwania cykli 

gospodarczych. Wraz z rozwojem organizacji rozwijał się także rynek i zaczęły się 

kształtować jego prawa. Zwiększone moce produkcyjne – opanowane ilościowo 

i finansowo – przyczyniły się do powstania, niezauważanej wcześniej i wręcz nie-

istniejącej kategorii klienta masowego. Spowodowało to wyzwanie w postaci ko-

nieczności zrozumienia i dopasowania się do popytowej orientacji rynku. Na arenę 

narzędzi zarządzania wkroczyły nowoczesne techniki sprzedaży i marketing, który 

zmienił logikę projektowania produktów i usług. Inżynier jako kreator ustąpić 

musiał pola klientowi z jego potrzebami, stając się realizatorem wizji klienta. 

Wydawać by się mogło, że ewolucja dobiegła końca. Zarządzający organizacjami 

mieli wszystkie niezbędne narzędzia pozwalające im racjonalnie zarządzać zaso-

bami organizacji dostosowując się do potrzeb jej klientów. Jednakże wraz z pod-

noszeniem sprawności funkcjonowania organizacji zapoczątkowany został, wspo-

mniany wyżej, proces kształtowania się współczesnego rynku coraz bardziej dy-

namicznego, zróżnicowanego i coraz trudniejszego do przewidzenia. W starym 

podejściu mentalnym, zarządzający organizacjami szukali rozwiązania w wydłu-

żeniu perspektywy – celów formułowanych w postaci strategii i planów działania. 

Jednakże dopiero zmiana podejścia – sposobu myślenia i pogodzenia się z faktem, 

że zmiany na współczesnym rynku stały się nieciągłe, a w efekcie nieprzewidy-

walne, pozwoliło kontynuować rozwój organizacji. Zarządzanie strategiczne nie 

było połączeniem planowania strategicznego i strategii. Stało się nową filozofią 

działania – ukierunkowaną w większym stopniu na nawigację na rynku niż na 

planowanie kolejnych działań. Ważniejsze stało się określanie, gdzie chcemy dojść niż 

wyznaczanie drogi dojścia. Najbardziej szczegółowe plany weryfikowane były nowy-

mi, nieprzewidywalnymi zmiennymi rynkowymi. W tym nowym świecie kluczowe 

stały się udoskonalone narzędzia pomiaru stanowiące domenę strategicznej ra-

chunkowości zarządczej, a także nowe parametry pomiaru wykorzystywane przez 

rachunkowość finansową, dopasowane do oczekiwań zewnętrznych interesariuszy 

i uwzględniające perspektywę długoterminową (m.in. wartość godziwa). Choć autor 

opracowania nie nazwał ostatniego narzędzia, trafnie określił jego (ich) ukierun-

kowanie, jakim jest gospodarka wykwalifikowanymi kadrami. Na arenę wkroczyło 

zarządzanie wiedzą i kompetencjami, mające jak najefektowniej wspierać zarzą-

dzanie kluczowym zasobem organizacji, jakim są dziś jej pracownicy.  

Jak zatem widać, wraz ze wzrostem złożoności otoczenia organizacji różnicowały 

się narzędzia i rozwiązania, które miały swoje korzenie w różnych teoriach i kon-

cepcjach. Tak narodził się interdyscyplinarny charakter współczesnych nauk o zarzą-

dzaniu i jakości (zob. rys. 2). 
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Rysunek 2. Interdyscyplinarny charakter nauk o zarządzaniu 

 

Źródło: Bielski (1992, s. 13). 

 

W sposób bardziej szczegółowy interdyscyplinarny obszary zainteresowań ba-

dawczych dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości opisuje stanowisko zespołu 

badawczego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk3 

(rys. 3). W ujęciu tym dominującym, charakterystycznym dla nauk o zarządzaniu 

i jakości, nurtem badawczym jest nurt praktyczny, koncentrujący się na aspek-

tach zarządzania oraz kwestiach dotyczących typów organizacji. Rozważania 

badawcze w zakresie zarządzania dotyczą trzech poziomów: strategicznego, ope-

racyjnego i funkcjonalnego. W zakresie typów organizacji obejmują zaś: zarządzanie 

organizacjami biznesowymi oraz zarządzanie instytucjami publicznymi i organi-

zacjami non-profit. Uzupełnieniem zainteresowań badawczych jest nurt teore-

tyczny dotyczący przede wszystkim: teorii organizacji i zarządzania, metodologii 

nauk o zarządzaniu i jakości oraz studiów krytycznych o naukach o zarządzaniu 

i jakości.  

 

 

 
3 Aktualny skład zespołu: dr hab. Grzegorz Bełz, prof. UE, prof. dr hab. Szymon Cyfert, 

prof. dr hab. Wojciech Czakon, prof. dr hab. Wojciech Dyduch, dr hab. Dominika Latusek-

Jurczak, prof. ALK, prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH, 

dr hab. Agnieszka Szpitter, prof. UG, prof. dr hab. Maciej Urbaniak, prof. dr hab. Jan Wiktor. 

Rozważania na ten temat prowadzone były w literaturze przedmiotu (por. np. Cyfert i in., 

2014, s. 37). 
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Rysunek 3. Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu i jakości (wersja 2.0) 
 

 

Źródło: http://www.knoiz.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/Subdyscypli-ny_nauk_ 

o_zarządzaniu_i_jakosci.pdf (dostęp 5.03.2020). 
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Nurt praktyczny 
Nurt  

teoretyczny 

Poziomy zarządzania 
Typy  

organizacji  

Poziom  

strategiczny  

Poziom  

operacyjny  
Poziom  

funkcjonalny  

 

Zarządzanie 

strategiczne  

 

Przedsię- 

biorczość  

Wspomaganie 

decyzji  

kierowniczych  

Zarządzanie 

procesami 

i projektami 

Zachowania 

organizacyjne  

Zarządzanie 

wiedzą  

Zarządzanie 

innowacjami 

Zarządzanie 

jakością  

Zarządzanie  

produkcją,  

usługami  

i technologią 

Zarządzanie  

finansami  

i rachunkowość 

menedżerska 

Zarządzanie  

logistyczne  

Zarządzanie  

zasobami  

ludzkimi  

Zarządzanie  

marketingiem 

Zarządzanie  

organizacjami 

biznesowymi  

Zarządzanie  

instytucjami  

publicznymi 

i organizacjami 

non-profit 

Teoria  

organizacji  

i zarządzania  

Metodologia  

nauk  

o zarządzaniu  

i jakości  

Studia krytyczne  

w naukach 

o zarządzaniu  

i jakości 



36                                                                                                       Tomasz Czapla, Ewa Walińska                
 

 

W świetle przedstawionego stanowiska dotyczącego subdyscyplin nauk o zarzą-

dzaniu i jakości powstaje pytanie o miejsce rachunkowości w zarządzaniu organiza-

cją. Rachunkowość stanowi część subdyscypliny zarządzanie finansami przedsię-

biorstwa i rachunkowość menedżerska4, która koncentruje się, między innymi, 

wokół: zarządzania majątkiem, analizy finansowej przedsiębiorstwa, zarządzania 

aktywami trwałymi przedsiębiorstwa, efektywności inwestycyjnej, optymalizacji 

kosztów działalności, zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa, zarzą-

dzania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa, rachunkowości zarządczej, za-

rządzania wartością przedsiębiorstwa, controllingu, audytu oraz rachunku kosztów 

działań. Problem polega na tym, że w tej subdyscyplinie mowa jest jedynie o ra-

chunkowości zarządczej (menedżerskiej), a zatem jednym z jej podsystemów, co 

sugeruje wykluczenie z nauk o zarządzaniu i jakości drugiego podsystemu, jakim 

jest rachunkowość finansowa. Analizując szczegółowy zakres zainteresowań ba-

dawczych wyodrębnionej subdyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości – zarządzanie 

finansami i rachunkowość menedżerska – zauważyć można, że odnoszą się one do 

obu perspektyw systemu rachunkowości – rachunkowości finansowej i rachunko-

wości zarządczej, a nie tylko do wskazanej w stanowisku rachunkowości mene-

dżerskiej (por. tab. 1). 

 

Tabela 1. Zagadnienia badawcze subdyscypliny zarządzanie finansami  

i rachunkowość menedżerska a system rachunkowości przedsiębiorstwa 
 

Zagadnienie  

badawcze 
Komentarz 

Zarządzanie  

majątkiem 

Obszar ten stanowi przedmiot analiz rachunkowości zarządczej, jak 

i finansowej, a dodatkowo należy podkreślić, iż obejmuje zarządza-

nie aktywami trwałymi przedsiębiorstwa – wskazane jako odrębny 

obszar badawczy 

Analiza finansowa 

przedsiębiorstwa 

Wpisuje się w obszar zainteresowań rachunkowości finansowej, jest 

to w dużej mierze analiza sprawozdań finansowych, będących pro-

duktem rachunkowości finansowej 

 
4 Pozostałe subdyscypliny poziomu funkcjonalnego to: zarządzanie produkcją, usługami 

i technologią, zarządzanie logistyczne, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie 

marketingiem Zainteresowania badawcze zarządzania produkcją, usługami i technologią  

dotyczą w szczególności: zarządzania produkcją, typów i rodzajów produkcji, postępu tech-

nicznego i organizacyjnego, metod i technik organizatorskich, zarządzania sprzedażą, pro-

jektowania cyklu życia, projektowania usług oraz zarządzania w warunkach automatyzacji 

i robotyzacji procesów operacyjnych. Zainteresowania badawcze subdyscypliny – zarządza-

nia logistycznego – odnoszą się między innymi do: organizacji logistyki w przedsiębior-

stwie, zarządzania dostawami, zarządzania zaopatrzeniem, zarządzania zapasami, wyma-

gań związanych z systemowym zarządzaniem jakością. Subdyscyplina – zarządzanie zaso-

bami ludzkimi – dotyczy między innymi: modeli zarządzania zasobami ludzkimi, zarządza-

nia kompetencjami oraz audytu personalnego. Zainteresowania badawcze piątej subdyscy-

pliny – zarządzania marketingiem – odnoszą się w szczególności do: analizy rynku i sektora 

konkurencyjnego, strategicznego i operacyjnego planowania marketingu oraz sektorowych 

obszarów i koncepcji marketingu. 
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Zagadnienie  

badawcze 
Komentarz 

Efektywność  

inwestycyjna  

Stanowi obszar zainteresowań rachunkowości zarządczej – jeśli 

chodzi o poszczególne projekty inwestycyjne, natomiast efektywność 

działalności inwestycyjnej organizacji jako całości jest przedmiotem 

pomiaru i analiz także rachunkowości finansowej 

Optymalizacja 

kosztów  

działalności 

To jedno z działań składających się na zarządzanie wynikiem finan-

sowym przedsiębiorstwa – stanowiące przedmiot zainteresowania 

całego systemu rachunkowości – rachunkowości finansowej i za-

rządczej 

Zarządzanie  

kapitałem  

obrotowym  

przedsiębiorstwa 

Stanowi obszar zainteresowań rachunkowości zarządczej, ale nie 

jest możliwe bez pomiaru dokonywanego przez rachunkowość finan-

sową i analizy sprawozdania finansowego, będącego jej produktem 

końcowym 

Rachunkowość 

zarządcza 

Jest integralną częścią całego systemu rachunkowości, i nie może 

funkcjonować w oderwaniu od rachunkowości finansowej; inną jej 

nazwą jest controlling 

Zarządzanie  

wartością  

przedsiębiorstwa 

Stanowi przedmiot analiz rachunkowości zarządczej, ale bazuje na 

informacjach generowanych przez rachunkowość finansową, która 

mierzy wartość księgową przedsiębiorstwa stanowiącą podstawę 

ustalania innych jego wartości (metodami majątkowymi czy docho-

dowymi) 

Rachunek kosztów 

działań 

Ten obszar badawczy powinien obejmować wszystkie modele ra-

chunku kosztów, w organizacjach stosowany jest nie tylko rachunek 

kosztów działań (ABC), ale i inne modele rachunku kosztów, który 

jest wspólną częścią obu podsystemów rachunkowości – zarówno 

zarządczej, jak i finansowej 

Audyt Może mieć wymiar zewnętrzny, i wtedy dotyczy sprawozdań finanso-

wych, albo wewnętrzny – i wtedy stanowi specyficzny proces kontroli, 

również danych i procedur rachunkowości – zarówno rachunkowości 

finansowej, jak i zarządczej 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rachunkowość – tak jak zarządzanie – koncentruje się na określonej organiza-

cji – bądź sektora prywatnego, bądź publicznego. Nie dotyczy – tak jak finanse 

jako nauka – sfer funkcjonowania rynków finansowych, istoty pieniądza czy ba-

dania zjawisk pieniężnych w gospodarce. Rachunkowość organizacji stanowi bazę 

informacyjną dla finansów organizacji, określanych mianem zarządzania finan-

sami organizacji. Analizowana subdyscyplina w szczególny sposób pokazuje in-

terdyscyplinarny charakter nauk o zarządzaniu i jakości, który powoduje, że 

trudno jednoznacznie wyznaczyć granicę, a w efekcie rozłącznie, względem innych 

dyscyplin, obszary ich zainteresowań badawczych. Przykładem może tu być ulo-

kowanie finansów, a także rachunkowości, w obszarze zainteresowań badawczych 

nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii (obecnie klasyfikowanej jako dyscy-

plina ekonomia i finanse). Zakres przedmiotowych zainteresowań rachunkowości 

organizacji (także zarządzania jej finansami) lokuje ją w granicach zainteresowań 

badawczych nauk o zarządzaniu i jakości, jednakże z uwagi na wykorzystywane 
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metody i finansowy kontekst analiz może być postrzegana jako element dyscypliny 

ekonomii i finansów (rys. 4). 

 

Rysunek 4. Rachunkowość i zarządzanie finansami organizacji 

 jako wspólny obszar zainteresowań badawczych nauk  

o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie 

strategiczne 
 

Zarządzanie 

operacyjne 
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Źródło: Czapla (2019, s. 71). 

 

Takie „graniczne” ulokowanie rachunkowości ma swoje konsekwencje. Zaliczyć 

można do nich próby podziału rachunkowości na część przynależną do nauk 

o zarządzaniu i jakości (rachunkowość zarządcza, określana także mianem mene-

dżerskiej) i część należącą do ekonomii i finansów (rachunkowość finansowa). 

Przykład takiego podejścia znaleźć można w zaprezentowanej wyżej klasyfikacji 

subdyscyplin w naukach o zarządzaniu i jakości (wersja 2.0). Rozwiązanie takie 

nie wydaje się jednak słuszne, gdyż stwarza wrażenie zaakceptowania sytuacji, 

w której miałoby dojść do podzielenia zainteresowań badawczych rachunkowości 

pomiędzy dwie dyscypliny – nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finan-

sów. Oba nurty badawcze powinny łączyć się stanowiąc całość, tak jak całością 

jest (powinien być) system rachunkowości w organizacji. Rozdzielenie tych per-

spektyw badawczych może skutkować naruszeniem integralności systemu ra-

chunkowości. Dwa różne sposoby analizowania i prezentowania danych i informacji 

finansowych dotyczących organizacji – mimo różnic w swojej formie i strukturze, 

które wynikają z różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) użytkowników informa-

cji – powinny dawać ten sam obraz organizacji, a różnić się jedynie poziomem 

szczegółowości. Gwarantem tego jest jedna rachunkowość, niepodzielona i nieza-

wężona do wybranego obszaru analizy – np. rachunkowości zarządczej. Rachun-

kowość finansowa daje obraz organizacji jako całości (istotny głównie na poziomie 

top management), na który składają się obrazy finansowe poszczególnych frag-

mentów działalności organizacji, ważne w podejmowaniu decyzji na niższych po-

ziomach zarządzania5. 

 
5 Rachunkowość stanowi „bazę metodycznego zarządzania realizowanego przez naczelne 

kierownictwo. […] Profesjonalny menedżer koncentruje się na wielkościach finansowych […]” 

(por. Niemczyk, 2014, s. 50–53). 

Nauki  

o zarządzaniu  

i jakości  

Ekonomia  

i finanse  



Rachunkowość z perspektywy nauk o zarządzaniu i jakości – głos w dyskusji                    39 
 

 

2. Rachunkowość jako system pomiaru  

ekonomicznego wspomagający  

zarządzanie organizacją  
 

Rachunkowość stawia sobie dwa kluczowe cele. Po pierwsze – pomiar ekonomiczny 

zdarzeń gospodarczych, po drugie – komunikację informacji do użytkowników – 

wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do organizacji. 

Rachunkowość jako system pomiaru ekonomicznego6 dokonuje pomiaru rzeczywi-

stości gospodarczej – dokonań podmiotu oraz jego sytuacji finansowej. Skutkiem 

pomiaru transakcji i zdarzeń gospodarczych są dane finansowe, które w zależno-

ści ich odbiorcy są prezentowane albo w sprawozdaniach finansowych (jeśli od-

biorcą jest zewnętrzny użytkownik informacji), albo w raportach zarządczych 

(jeśli odbiorcą jest wewnętrzny użytkownik informacji). 

Przedstawione cele rachunkowości znalazły swoje odzwierciedlenie w praktyce, 

stanowiąc treść regulacji sprawozdawczości finansowej – jednego z podsystemów 

systemu rachunkowości7. W wymiarze międzynarodowym są to Międzynarodowe 

Standardy Sprawozdawczości Finansowej (International Financial Reporting 

Standards), w wymiarze krajowym są to ustawy, kodeksy lub standardy krajowe 

(por. Walińska, 2015, s. 3). Należy podkreślić, że regulacje rachunkowości to tylko 

jej normatywny wymiar, gwarantujący bezpieczeństwo obrotu gospodarczego8.  

 
6 Rachunkowość to przede wszystkim teoria naukowa pomiaru rzeczywistości gospodar-

czej. Jak podkreślała E. Burzym (2008a, s. 33), jest ona „celowo zorientowana na potrzeby 

zarządzania i na realizację celów gospodarczych […]”. Pomiar dokonywany przez rachun-

kowość według Burzym (2008a, s. 34) „dotyczy, opartej na cenach, wartości stanów i procesów 

gospodarczych oraz rezultatów tych procesów”.  
7 Drugim podsystemem jest rachunkowość zarządcza, zorientowana na potrzeby infor-

macyjne wewnętrznych użytkowników. Zadania rachunkowości zarządczej są identyczne, 

jak w przypadku rachunkowości finansowej. Przyczynę różnic między tymi dwiema klasami 

rachunkowości stanowią odbiorcy informacji, co w rezultacie prowadzi do stosowania przez 

nie odmiennych metod i otrzymywania odmiennych wyników. Rachunkowość zarządcza co 

prawda wyrosła z rachunkowości finansowej, ale z czasem wypracowała własne metody 

i techniki (por. Walińska, 2014, s. 104–108). Podejście retrospektywne rachunkowości finanso-

wej było bowiem niewystarczające z punktu widzenia efektywnego zarządzania finansami. 

Niezbędne stało się uzupełnienie nowoczesnej rachunkowości zarządczej o elementy ra-

chunku prognostycznego i analizy prospektywnej (por. Dobija, 1988, s. 54). I. Sobańska 

(2003, s. 40–50) podkreśla, że obecna faza rozwoju rachunkowości zarządczej to skutek 

globalizacji rynków, rozwoju zarządzania strategicznego, postępu w technologii i zmiany 

struktur organizacyjnych przedsiębiorstw. 
8 Potrzeba regulacji rachunkowości wynika z faktu, iż „rachunkowość jako nauka spo-

łeczna, stosowana w sferze działalności gospodarczej dla jej racjonalizacji poprzez jej opis 

kwantytatywny, operuje szeregiem pojęć, norm, zasad i reguł, które w wyniku jej rozwoju 

ulegają naturalnym przeobrażeniom, zauważalnym w dłuższych okresach. Wymogi prak-

tycznego prowadzenia rachunkowości powodują konieczność ustanowienia takiej jej bazy 

normatywnej, która odwzorowując społeczno-ekonomiczne treści rachunkowości będzie 

sprzyjać realizacji celów gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej oraz w krótkich 

i długich okresach, a także integracji tych celów” (Burzym, 2008a, s. 65).  
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Rachunkowość jest nauką ekonomiczną9, posiadającą własną teorię10, własną 

metodę poznawczą (jest to metoda bilansowa)11, a wypracowane przez nią koncepcje 

teoretyczne stanowią wykładnię dla praktyki. Według A. Jarugowej (1991, s. 12–13): 

„Rachunkowość jest nauką ze względu na jej metodologię, natomiast nauką sto-

sowaną ze względu na jej zorientowanie na cel”12. 

Tożsamość rachunkowości jako nauki podkreśla A. Szychta (2015, s. 10) stwier-

dzając, że „Nauka rachunkowości ma swoją tożsamość i liczące się osiągnięcia 

badawcze, ważne dla podmiotów (organizacji) gospodarczych, określonych grup 

społecznych […] i społeczeństwa jako całości, co zostało potwierdzone docieka-

niami koncepcyjnymi i badaniami empirycznymi zapoczątkowanymi w niektórych 

krajach zachodnich (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone) już 

w drugiej połowie XIX wieku, a w Polsce około 100 lat temu”. 

Rachunkowość w praktyce jest zorientowana na tworzenie informacji o sytua-

cji majątkowej, finansowej i wynikach finansowych jednostek gospodarujących, 

które mają być użyteczne w podejmowaniu decyzji gospodarczych (biznesowych) 

przez interesariuszy danego podmiotu, w szczególności w obszarze zarządzania 

jego finansami. Informacje te są ukierunkowane bezpośrednio na pomiar i zarzą-

dzanie dokonaniami organizacji, w zakresie immanentnych funkcji zarządzania 

do jakich zalicza się: planowanie, koordynowanie, organizowanie, motywowanie, 

kontrola. Należy podkreślić, iż w obszarze rachunkowości, w tym sprawozdawczości 

finansowej, akcentuje się szczególnie potrzebę podejścia zarządczego/menedżerskiego 

w projektowaniu systemu informacyjnego rachunkowości (tzw. management approach) 

oraz dostosowania go do realizowanego w organizacji modelu biznesu. 

 

 
9 Na temat rachunkowości jako nauki swoje opinie prezentowało wielu autorów, w tym 

m.in.: A. Szychta (2015, s. 9–35), która określiła przedmiot i cele nauki rachunkowości jako 

dyscypliny społecznej należącej do dziedziny nauk ekonomicznych oraz wskazała istotę, 

charakter i typy teorii w nauce rachunkowości; M. Bąk (2013, s. 71), która zaprezentowała 

przede wszystkim elementy świadczące o tym, że rachunkowość jest dyscypliną naukową, 

zaliczając do nich: cechy charakterystyczne dyscypliny naukowej, jedność rachunkowości, 

wzajemną zależność między teorią, praktyką i polityką rachunkowości, rozwój teorii rachunko-

wości, istotny dorobek przypisany rachunkowości oraz obszary badawcze; N. Artienwicz 

(2013, s. 17), która przedstawiła m.in. powiązanie nauki rachunkowości z innymi naukami 

społecznymi. 
10 Teoria rachunkowości to zbiór pojęć, kategorii i zasad, dzięki którym możliwe jest 

przedstawienie rzeczywistości gospodarczej, tj. sytuacji majątkowo-finansowej konkretnego 

podmiotu gospodarczego. Według E.A. Hendriksena i M.F. van Bredy (2002, s. 43) teoria 

rachunkowości to „spójny, konsekwentny i wewnętrznie logiczny zbiór hipotetycznych, 

koncepcyjnych i pragmatycznych zasad tworzących ogólny układ odniesienia dla badania 

natury rachunkowości […]”. 
11 Rachunkowość opisuje istniejącą rzeczywistość gospodarczą i wyjaśnia ją przy użyciu 

swoistych metod: podmiotowej i bilansowej (Sojak, 2011, s. 267). 
12 Na teoretyczny i praktyczny charakter wskazuje także K.G. Szymański (1988, s. 55): 

„Charakter teoretyczny nauki rachunkowości wyraża się w formułowaniu zdań opisowych 

i wyjaśniających, natomiast charakter stosowany (praktyczny) w wykorzystaniu dyrektyw 

celowościowych”. 
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System rachunkowości stanowi podstawę zarządzania finansami. E. Burzym 

(2008b, s. 81) podkreślała, że: „Informacje retrospektywne dotyczące rzeczywisto-

ści gospodarczej tworzone w rachunkowości finansowej są w coraz szerszym za-

kresie wykorzystywane dla celów zarządzania finansowego, jak też dla bieżącej 

kontroli wewnętrznej. Stanowią one również punkt wyjścia dla podejmowania 

decyzji operacyjnych i strategicznych. Podobnie informacje prospektywne doty-

czące rzeczywistości hipotetycznej (kształtowanej przez zamierzone działania 

przyszłe), tworzone w rachunkowości zarządczej, są ujmowane w rocznych i wielo-

letnich planach finansowych przedsiębiorstwa […]”.  

Reasumując, zarządzanie organizacją, w szczególności zarządzanie jej finansami 

wykorzystuje zarówno dane generowane przez system rachunkowości zarządczej, 

jak i rachunkowości finansowej – w zależności od rodzaju podejmowanych decyzji 

i szczebla decyzyjnego organizacji. Rachunkowość finansowa generuje informacje 

o przedsiębiorstwie jako całości – istotne dla zarządzania finansami przedsiębiorstwa 

głównie na poziomie top management. Są to informacje zagregowane, składające 

się z informacji szczegółowych o poszczególnych fragmentach działalności przed-

siębiorstwa – informacji ważnych w podejmowaniu decyzji na niższych poziomach 

zarządzania finansami przedsiębiorstwa, za których dostarczenie odpowiada ra-

chunkowość zarządcza. Taka jest istota merytoryczna systemu rachunkowości, 

która niestety nie znalazła odzwierciedlenia w formalnych uwarunkowaniach 

obowiązujących w obszarze klasyfikacji polskiej nauki. 

 

 

3. Formalne uwarunkowania relacji  

rachunkowości i nauk o zarządzaniu w Polsce 

 – ewolucja czy rewolucja 
 

Rachunkowość, podobnie jak inne dyscypliny naukowe wydzielone w ramach nauk 

społecznych (przed rokiem 2018 w naukach ekonomicznych), przyjmuje dwa wy-

miary – naukowy i praktyczny. Z uwagi na służebny charakter w stosunku do 

innych dyscyplin – zarówno w wymiarze praktycznym, jak i naukowym – kwestia 

jej formalnego przyporządkowania do jednej z nich od zawsze była kontrowersyjna.  

Relacje rachunkowości i nauk o zarządzaniu w wymiarze formalnym w Polsce 

na przestrzeni lat ulegały zmianie i kształtowały się odmiennie na różnych eta-

pach ewolucji podejścia do klasyfikacji nauk społecznych (por. rys. 5). 

W etapie 1 dorobek naukowy badaczy rachunkowości w Polsce jednoznacznie 

można było przypisać jedynie do dziedziny nauk ekonomicznych – w zależności bo-

wiem od przedmiotu badań był on zaliczany do nauk o zarządzaniu lub ekonomii, 

przez całe lata wspomagając ich rozwój. Taka sytuacja nie wpływała negatywnie 

na rozwój nauki rachunkowości, które w zależności od zmian strukturalnych 

w polskich uczelniach, mających miejsce głównie w latach 90. (wskutek transfor-

macji gospodarki) pozostawała w ekonomii lub była przypisywana do wyodręb-

nionych z ekonomii nauk o zarządzaniu. Taki stan rzeczy utrzymywał się do roku 
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2010, kiedy to w dziedzinie nauk ekonomicznych wyodrębniono formalnie nową, 

czwartą dyscyplinę – finanse (etap 2). Obowiązujące wówczas regulacje wydane 

przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów13 wskazywały obszary zain-

teresowania m.in. nauk o zarządzaniu i finansów. „Nauki o zarządzaniu obejmują 

zagadnienia, które mają wpływ na podejmowanie w organizacjach racjonalnych 

decyzji i sprawne ich funkcjonowanie, przyczyniając się do osiągnięcia ich celów 

[…]. Problemy funkcjonowania i rozwoju organizacji mogą być rozpatrywane 

w naukach o zarządzaniu w kilku płaszczyznach: 

[…] 

• według zasobów: zasoby materialne, zasoby ludzkie, zasoby techniki, zasoby 

wiedzy i informacji, zasoby finansowe;  

• według poziomów zarządzania: zarządzanie strategiczne, taktyczne i operacyjne 

[…]” (Komunikat nr 7/2010). 
 

 

Rysunek 5. Ewolucja podejścia do klasyfikacji dyscyplin  

w naukach ekonomicznych (społecznych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Obszar zainteresowań dyscypliny naukowej finanse14 określono w komunikacie 

następująco: „Finanse badają zjawiska związane z działalnością człowieka, w której 

to działalności występuje przepływ pieniądza, a więc przede wszystkim zjawiska 

związane ze sferą finansową gospodarki. Badania w zakresie finansów obejmują 

w szczególności analizę przyczyn i skutków przepływu pieniądza między podmio-

tami gospodarczymi. […] W szczególności, do obszaru badań finansów należą: 

 
13 Por. komunikat nr 7/2010, który utracił moc w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 

20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli z dniem 1 października 2018 r. 

14 Dyscyplina finanse została formalnie wyodrębniona w Polsce w roku 2010, jako dys-

cyplina nauk ekonomicznych, obok: ekonomii, nauk o zarządzaniu, towaroznawstwa.  
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• w ujęciu podmiotowym: finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw […];  

• w ujęciu funkcjonalnym: inwestowanie (zwłaszcza wtedy, gdy celem jest uzyska-

nie dochodu finansowego), pozyskiwanie kapitału, rynki finansowe, polityka 

finansowa, analiza i transfer ryzyka finansowego, redystrybucja środków finan-

sowych (np. przez system podatkowy)”.  
 

Co prawda w komunikacie w ujęciu podmiotowym wskazano finanse przedsię-

biorstw jako obszar badań dyscypliny finanse, to z analizy zakresu tej dyscypliny 

wynika, że finanse dotyczą przede wszystkim sfery finansowej gospodarki, a nie 

pojedynczego podmiotu gospodarującego15.  

Wyodrębnienie w 2010 roku finansów jako samodzielnej dyscypliny – obok 

ekonomii, nauk o zarządzaniu i towaroznawstwa – miało m.in. następujące skutki:  

1) odebrało obszary badawcze ekonomii i naukom o zarządzaniu; 

2) pogłębiło problem formalnego przyporządkowania rachunkowości do danej 

dyscypliny – ekonomii, finansów czy nauk o zarządzaniu; 

3)  stało się bodźcem do podjęcia starań środowiska rachunkowców dotyczących 

formalnego wyodrębnienia dyscypliny rachunkowość. 
 

Przykładem ilustrującym pierwszy skutek jest obszar badawczy – finanse 

przedsiębiorstwa. Ich przynależność do nauk o zarządzaniu jest bezsporna, jest to 

bowiem zarządzanie strefą finansową przedsiębiorstwa, stanowiące integralną 

część zarządzania przedsiębiorstwem. Drugi skutek to wzrost kontrowersji wokół 

przynależności dorobku naukowego badaczy reprezentujących rachunkowość – nie do 

dwóch, a do trzech dyscyplin, co przyczyniło się do reakcji środowiska naukowego 

rachunkowości, które w roku 2013 przedstawiło wniosek o wyodrębnienie ra-

chunkowości jako samodzielnej dyscypliny nauk ekonomicznych16. 

 

 
15 Potwierdza to kolejny fragment komunikatu Centralnej Komisji do Spraw Stopni 

i Tytułów (7/2010): „Finanse dążą z jednej strony do formułowania teoretycznych prawi-

dłowości dotyczących systemu finansowego, w tym podmiotów działających na rynku finan-

sowym, z drugiej strony mają charakter aplikacyjny i dążą do formułowania wniosków 

praktycznych związanych z przepływami pieniądza w zakresie sektora publicznego, przed-

siębiorstw, instytucji finansowych i gospodarstw domowych”. 

16 Działając na mocy Rezolucji Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości w Warszawie 

podjętej w dniu 25.09.2013 r., środowisko przygotowało wniosek w sprawie wyodrębnienia, 

w dziedzinie nauk ekonomicznych w obszarze nauk społecznych, nowej dyscypliny nauko-

wej rachunkowość obok ekonomii, nauk o zarządzaniu, towaroznawstwa oraz finansów. 

Wniosek był wyrazem opinii polskiego środowiska naukowego, zajmującego się rachunko-

wością i głębokiego przekonania, iż istnieje uzasadniona potrzeba aktualizacji klasyfikacji 

dyscyplin naukowych wyodrębnionych w dziedzinie nauk ekonomicznych w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.08.2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, 

dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Por. A. Karmańska (red.) 

(2016, s. XI–XXI). 
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Skutki wyodrębnienia w 2010 roku dyscypliny finanse ujawniły się w pełni 

w roku 2018, w którym wprowadzono rewolucyjną zmianę do klasyfikacji nauki 

w Polsce polegającą na likwidacji obszarów nauki i kumulacji dyscyplin w ramach 

nowo utworzonych dziedzin17. W przypadku nauk społecznych utworzono dziedzinę 

nauk społecznych, ale w jej ramach nie wyodrębniono jednej dyscypliny odpowia-

dającej dziedzinie nauk ekonomicznych, ale dwie dyscypliny – ekonomia i finanse, 

będące połączeniem dyscypliny finanse z ekonomią oraz nauki o zarządzaniu 

i jakości, będącą połączeniem dyscypliny nauki o zarządzaniu z towaroznaw-

stwem (etap 3)18. Połączenie takie nie rozwiązało kwestii przynależności rachun-

kowości do jednej z nich, dało jednak szanse na powrót do przeszłości, czyli stanu 

sprzed 2010 roku, co do którego istnieje pełna analogia i dziś dylemat polega na 

przypisaniu rachunkowości do ekonomii i finansów (przedtem do ekonomii) lub do 

nauk o zarządzaniu i jakości (poprzednio do nauk o zarządzaniu)19.  

Analiza formalnego zakresu dyscyplin naukowych wyodrębnionych w dziedzi-

nie nauk ekonomicznych przedstawionego w komunikatach CK (zarówno w roku 

2003, jak i 2010) pokazuje, że rachunkowość nie została wskazana jako element 

żadnej z nich, co daje możliwość różnych interpretacji, a w rezultacie podejmowa-

nia działań prowadzących do braku porównywalności dorobku naukowego tych 

samych dyscyplin na różnych uczelniach w Polsce20. Jakie jest, a jakie powinno 

być miejsce nauki rachunkowości wśród nauk ekonomicznych? Czy można (należy) 

wyznaczać rzeczywiste (merytoryczne) i formalne granice między dyscyplinami 

w ramach tych nauk? 

 

 
17 Rewolucyjny charakter zmiany polega przede wszystkim na tym, iż wyodrębnione 

nowe dyscypliny naukowe stały się przedmiotem ewolucji naukowej w ramach uczelni jako 

całości, podczas gdy w dotychczasowej ocenie parametrycznej takiej ocenie podlegały wy-

działy uczelni, a nie funkcjonujące na nich dyscypliny.  

18 W tej dziedzinie mieszczą się dodatkowo następujące dyscypliny: geografia społeczno- 

-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji 

społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, 

pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia. 

19 Warto podkreślić, iż przed wyodrębnieniem dyscypliny finanse do dyscypliny ekonomii 

czy nauki o zarządzaniu była zaliczana nauka rachunkowości jako całość, bez względu na 

to, czy obszar badawczy dotyczył rachunkowości finansowej, czy zarządczej.  

20 O ile wyodrębnienie dyscypliny finanse w ocenach parametrycznych jednostek nau-

kowych w Polsce obejmujących lata 2008–2016 stanowiło szansę dla tych jednostek, które 

uzyskały uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania w dyscyplinie finanse, o tyle nowa 

klasyfikacja może być zagrożeniem dla ewaluacji dyscyplin naukowych za lata 2017–2021. 

Po wyodrębnieniu w 2010 roku finansów dorobek rachunkowości został wykorzystany 

przez większość jednostek naukowych do uzyskania uprawnień awansowych w zakresie 

nowej dyscypliny – osiągnięcia uwzględnianego w ocenach parametrycznych. W obecnej 

ewaluacji dyscyplin naukowych połączenie finansów z ekonomią może powodować działania 

pracowników naukowych mające na celu sprostanie wymogom formalnym, a nie rzeczywiste 

uprawianie i rozwój nauki.  
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4. Miejsce rachunkowości w naukach ekonomicznych  

– granice merytoryczne i formalne 
 

Rachunkowość jest jednym zintegrowanym i komplementarnym systemem, 

w którym dokonuje się jednego pomiaru rzeczywistości gospodarczej według tych 

samych zasad, bez względu na to, czy efekty tego pomiaru są komunikowane 

użytkownikom wewnętrznym, czy zewnętrznym. W związku z tym nie może być 

dzielona na części przypisane do nauk o zarządzaniu czy finansów, gdyż jako 

całość – jeden system pomiaru i komunikacji informacji o działalności gospodar-

czej podmiotu – służy obu dyscyplinom i korzysta z ich dorobku. Przyporządko-

wanie jej podsystemów do różnych dyscyplin – rachunkowości zarządczej do nauk 

o zarządzaniu i jakości, a rachunkowości finansowej do ekonomii i finansów – nie 

znajduje uzasadnienia merytorycznego, co potwierdza praktyka innych krajów 

(w żadnym kraju nie dokonano takiego przyporządkowania)21. Przyporządkowanie 

określonego, tylko jednego podsystemu rachunkowości do danej dyscypliny jest 

sprzeczne ze współczesnymi trendami rozwoju nauk ekonomicznych i praktyką go-

spodarczą. Dziś dąży się do integracji w wielu obszarach – potrzeby informacyjne 

użytkowników zewnętrznych zrównują się z potrzebami informacyjnymi użyt-

kowników wewnętrznych, ujęcie retrospektywne przeplata się z ujęciem prospek-

tywnym, a szczególną wagę uzyskuje zarządzanie strategiczne współgrające z otocze-

niem zewnętrznym. Taka rzeczywistość wymaga zintegrowanego systemu ra-

chunkowości, bo tylko taki system jest w stanie spełnić oczekiwania współczesnej 

globalnej gospodarki. 

Traktując rachunkowość jako jeden system, składający się ze zintegrowanych 

podsystemów rachunkowości finansowej i zarządczej, spróbujmy umiejscowić ją 

w obowiązującej obecnie w Polsce klasyfikacji nauk ekonomicznych (por. rys. 6). 

Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem (wariant I), wyrażającym merytoryczną 

istotę nauki rachunkowości, byłoby jej wydzielenie jako odrębnej dyscypliny w dzie-

dzinie nauk społecznych (dawniej ekonomicznych). Jednakże w świetle obecnie 

obowiązującej klasyfikacji nauk w Polsce straciło ono uzasadnienie, gdyż jest 

sprzeczne z fundamentalną przesłanką wprowadzonych w 2018 roku zmian – 

łączeniem, a nie wyodrębnianiem dyscyplin naukowych. W związku z powyższym 

rachunkowość pozostaje – jako cały system – subdyscypliną naukową, a problemem 

jest przyporządkowanie jej do określonej, formalnie ustanowionej dyscypliny. 

W ramach takiego podejścia wskazano trzy kolejne warianty. 

 

 
21 Przykładowo w USA rachunkowość jest traktowana jako samodzielna dyscyplina nauko-

wa, a w Niemczech należy do nauk o zarządzaniu (Bąk, 2013, s. 57). Według klasyfikacji 

OECD (zob. szerzej klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych przyjęta przez Organizację 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Revised Field of Science and Technology [FOS] classi-

fication, 2007)), rachunkowość mieści się w dyscyplinie ekonomia i biznes, która to dyscy-

plina ma szeroki interdyscyplinarny charakter i nie tworzy problemów klasyfikacyjnych na 

styku poszczególnych, wchodzących w jej zakres obszarów nauki.  
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Rysunek 6. Miejsce rachunkowości w naukach ekonomicznych  

– granice formalne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Pomimo że rachunkowość jest związana z dwoma dyscyplinami – fundamental-

nymi w ramach nauk ekonomicznych – ekonomią i naukami o zarządzaniu – i jej 

dorobek, w zależności od przedmiotu badań naukowych i zastosowanych metod 

badawczych, może wpisywać się w jedną lub drugą dyscyplinę (wariant II), to 

takie rozwiązanie nie eliminuje problemu jednoznacznego przyporządkowania 

rachunkowości do określonej dyscypliny naukowej. Może ono także generować 

w dłuższej perspektywie problemy kształtowania tożsamości badawczej osób zaj-

mujących się rachunkowością. Mimo pokrewieństwa dyscyplin ekonomii i nauk 

o zarządzaniu wykształciły one własne, w wielu aspektach różniące się, laborato-

rium badawcze i zdecydowanie różnią się przyjętym względem badawczym – per-

spektywą, z której prowadzone są badania i w odniesieniu do której formułowane 

są wnioski i rekomendacje praktyczne.  

Przyporządkowanie rachunkowości jednoznacznie tyko do jednej z obecnie wyod-

rębnionych dyscyplin (wariant III) oznacza dokonanie wyboru pomiędzy ekonomią 

i finansami a naukami o zarządzaniu i jakością. Względy merytoryczne przema-

wiają za wyborem nauki o zarządzaniu i jakości. Wprawdzie rachunkowość dotyczy 

aspektów finansowych22, to jednak głównym przedmiotem jej badań są procesy 

zarządzania w organizacji.  

Ostatni wariant – prezentujący trend łączenia dyscyplin – wzorowany na roz-

wiązaniach przyjętych przez OECD, zakłada przyporządkowanie rachunkowości 

do jednej dyscypliny (powstałej z połączenia dwóch obecnie wyodrębnionych) – 

ekonomia i nauki o zarządzaniu (lub ekonomia i zarządzanie). Powstała w ten 

 
22 Przez co często przez niektóre instytucje lub gremia są one przypisywane do dyscy-

pliny ekonomia i finanse. 
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sposób dyscyplina (analogicznie jak ekonomia i biznes w klasyfikacji OECD) 

obejmowałaby finanse, rachunkowość, jakość oraz inne subdyscypliny (m.in. logi-

stykę czy marketing). 

Na zakończenie rozważań dotyczących granic nauk ekonomicznych warto 

przytoczyć opinię uznanego przedstawiciela tych nauk, który stwierdził, że „roz-

ważając granice nauk ekonomicznych jako dziedziny oraz granice poszczególnych 

dyscyplin, należy odróżnić pojęcie granic rzeczywistych i formalnych. Jeśli zaak-

ceptujemy postulat wolności prowadzenia badań naukowych, będący fundamentem 

istnienia współczesnych uniwersytetów, to można zauważyć, że nie ma de facto 

przeszkód w przesuwaniu się granic dziedzin i dyscyplin spowodowanym prze-

słankami badawczymi” (Gorynia, 2019, s. 515–516). Wskazał także znaczenie, dla 

rozwoju badań naukowych, formalnych granic między dyscyplinami „[…] nie jest 

jednak zasadne przecenianie samego aspektu formalnego i uznawanie, że przemiesz-

czenie, zmiana zakresu czy nawet likwidacja jakiejś dyscypliny mają przesądzające 

znaczenie dla przyszłości prowadzonych w jej ramach badań […]”. Podkreślił, że 

„pożyteczne społecznie badania i tak znajdą dla siebie sprzyjające zakotwiczenie 

dziedzinowe czy dyscyplinarne”.  

Z pewnością badania prowadzone w rachunkowości są pożyteczne społecznie 

i znalazły już zakotwiczenie dziedzinowe – ponieważ rachunkowość jest nauką 

społeczną stosowaną, od samego początku jej istnienia, będącą pełnoprawnym 

członkiem rodziny nauk ekonomicznych.  

 

 

Zakończenie 
 

Rachunkowość, jako system pomiaru rzeczywistości gospodarczej organizacji, nie 

powinna być sztucznie dzielona – na potrzeby kwalifikacji jej dorobku do określo-

nej dyscypliny naukowej – gdyż w swojej naturze jest całością, i to holistyczne 

spojrzenie jest jednocześnie jej siłą. Z tego punktu widzenia niepokojące jest sta-

nowisko Polskiej Akademii Nauk, w którym mowa o zarządzaniu finansami 

i rachunkowości menedżerskiej. Trudno wyobrazić sobie nauki o zarządzaniu bez 

zarządzania finansami (finansów organizacji), którego bazą jest system rachun-

kowości (zarówno finansowej, jak i zarządczej). Trudno sobie wyobrazić zarządzanie 

innymi sferami organizacji niż finansowa, bez pomiaru dokonywanego przez jej 

rachunkowość rozumianą jako jeden system, obejmujący zarówno rachunkowość 

finansową, jak i zarządczą. 

Rachunkowość, podobnie jak nauki o zarządzaniu i jakości, ma charakter in-

terdyscyplinarny. W wielu aspektach pomiaru dokonań organizacyjnych odwołuje 

się, i powinna odwoływać się, do perspektywy innych dyscyplin – w szczególności 

ekonomii i finansów. Nie uzasadnia to jednak – obiektywnie pojawiającego się – 

„rozdarcia” rachunkowości pomiędzy dwie dyscypliny.  

Główny nurt zainteresowań badawczych rachunkowości zbieżny jest podmio-

towo z obszarem zainteresowań nauk o zarządzaniu i jakości. W sytuacji, w której 

nie ma wyraźnych perspektyw, by wdrożyć najbardziej racjonalne rozwiązanie, 
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jakim byłoby wydzielenie rachunkowości jako odrębnej dyscypliny w dziedzinie nauk 

społecznych (dawniej ekonomicznych), zasadne wydaje się przypisanie rachunko-

wości do nauk o zarządzaniu i jakości jako wiodącej dyscypliny naukowej, z jedno-

znacznym zaaprobowaniem (naturalnego dla całej dyscypliny) interdyscyplinar-

nego charakteru badań obu podsystemów – rachunkowości zarządczej i finanso-

wej. Rozwiązanie takie pozwoliłoby uniknąć dalszego rozdrobnienia dyscyplin 

w dziedzinie nauk społecznych, które nie sprzyja rozwojowi badań naukowych.  

Reasumując, rachunkowość – bez względu na formalne klasyfikacje – pozostaje 

w ścisłym związku z dwoma dyscyplinami naukowymi – ekonomią i zarządzaniem. 

Rachunkowość – tak jak nauki o zarządzaniu – dotyczy konkretnej organizacji, 

dokonując pomiaru zachodzących w niej zdarzeń gospodarczych i komunikując 

rezultaty tego pomiaru osobom zarządzającym organizacją oraz pozostałym jej 

interesariuszom. Niezaprzeczalny fakt, iż dane finansowe generowane przez system 

rachunkowości danej organizacji są wykorzystywane przez dyscyplinę ekonomia 

i finanse (po ich agregacji na poziomie różnych grup organizacji, sektorów gospo-

darki) nie oznacza, że rachunkowość jest częścią tej dyscypliny.  
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