Wprowadzenie

Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez komputerów, Internetu czy telefonów komórkowych. Rozwój technologii komunikacyjnych, a przede wszystkim
technologii informatycznych, zmienił sposoby naszej komunikacji z innymi – komunikujemy się szybciej i częściej, łatwiej i szybciej docieramy do potrzebnych nam
informacji, przekazujemy informacje innym indywidualnym odbiorcom lub anonimowym czytelnikom blogów i stron internetowych, korzystamy z internetowych
banków, sklepów oraz bibliotek. Istotnie zmienia się także sposób funkcjonowania
współczesnych przedsiębiorstw i organizacji non-profit, zmienia się handel, nauka,
oświata oraz rozrywka.
Przedsiębiorstwa rozmaitych branż i o różnej wielkości korzystają z technologii
informatycznych na coraz większą skalę. Technologie informatyczne nie tylko stanowią podstawę nowoczesnych systemów sterowania produkcją, ale także wspierają
wszystkie inne sfery, w tym rachunkowość. Nowe technologie oznaczają przede
wszystkim ułatwienie w prowadzeniu rachunkowości przedsiębiorstw – coraz
bardziej przyjazne systemy księgowe, szybko generowane sprawozdania i raporty,
sprawna kontrola budżetów stanowią widoczne efekty tych zmian. Dzięki rozwojowi
Internetu dane rachunkowe przesyłane są błyskawicznie na ogromne odległości,
mogą być tworzone centra rozliczeniowe w dowolnym punkcie na świecie, dostęp
do informacji jest możliwy w czasie wymaganym przez użytkownika, a coraz więcej
użytkowników może też korzystać z przywileju dostępu do danych rachunkowych.
Nadal wprawdzie debet równa się kredytowi, pasywa aktywom, a ujemny wynik
finansowy spędza sen z powiek menedżerom, jednak bez wątpienia współczesna
rachunkowość przeobraża się wraz ze zmianami w jej otoczeniu technologicznym.
Problematyka zmian, jakie zachodzą w rachunkowości pod wpływem nowego
otoczenia technologicznego, stanowi temat rozważań podjętych przez autorów
w pierwszej części tego opracowania.
Zmiany we współczesnych przedsiębiorstwach i ich systemach rachunkowości nie
zachodzą jedynie pod wpływem nowych technologii. Nowe otoczenie wymaga od
przedsiębiorstw elastyczności działania, szybkiej reakcji na działania konkurentów
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i coraz to nowe oczekiwania klientów. Zwiększa się liczba działań realizowanych
w przedsiębiorstwach, które mają charakter działań projektowych, jednorazowych,
unikalnych, tworzonych przez specjalnie powoływane zespoły projektowe. Rozwój
organizacji projektowych, zarządzania projektami i przez projekty nie pozostaje
bez wpływu na rozwój systemów rachunkowości. Druga część książki poświęcona
jest problematyce z pogranicza rachunkowości i projektów – zgromadzone tu prace
analizują zmiany w rachunkowości pod wpływem projektów i pokazują projekty
związane z wdrażaniem nowych rozwiązań w systemach rachunkowości.
Analiza wpływu Internetu i nowoczesnych możliwości przetwarzania informacji
oraz wpływu zarządzania przez projekty na zmiany w systemach rachunkowości
finansowej i zarządczej to ogromnie istotne problemy. Na temat każdego z nich
pewnie można by przygotować ogromne, kompleksowe opracowanie. Poruszana
w książce problematyka często stanowi przyczynek do dyskusji i pokazuje wybrane
aspekty rozważanej problematyki. Mamy jednak nadzieję, że stanie się interesującą
lekturą dla Czytelników, cennym materiałem dydaktycznym w nauczaniu współczesnej rachunkowości, a także inspiracją do dalszych badań naukowych.
Książka ta jest efektem wysiłku wielu osób. Nie powstałaby przede wszystkim
bez zaangażowania autorów poszczególnych rozdziałów, recenzentów, sponsorów
oraz Wydawnictwa C. H. Beck. Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom, którzy
zechcieli się podzielić swoimi przemyśleniami dotyczącymi zmian we współczesnej
rachunkowości. Słowa podziękowania kierujemy także do recenzentów, których
cenne uwagi wpłynęły na ostateczny kształt tej książki. Dziękujemy za wsparcie ze
strony firm Browar Żywiec SA oraz Comarch SA, które od lat aktywnie wspomagają
działalność naukową polskich ośrodków akademickich. Szczególne podziękowania
składamy Wydawnictwu C.H. Beck, które nadało tej pracy finalną formę.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej pracy.
Życzymy miłej i inspirującej lektury.
Monika Łada i Alina Kozarkiewicz

VIII

