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Wstęp 
 
 
 

Od początku XXI w. obserwuje się duże zmiany w sferze finansów w skali ma-
kro- i mikroekonomicznej. Zjawisko to dostrzegalne jest nie tylko w Polsce, ale prak-
tycznie we wszystkich rozwiniętych państwach niezależnie od kontynentu, i dotyczy 
finansów międzynarodowych, finansów publicznych, finansów banków i ubezpie-
czycieli, finansów przedsiębiorstw i jednostek nieprowadzących działalności gospo-
darczej, finansów gospodarstw domowych. Z systemem finansów nierozerwalnie 
związany jest system rachunkowości, który powszechnie traktowany jest jako źródło 
wiarygodnej i rzetelnej informacji. Jednak aktywny charakter rachunkowości spra-
wia, że system ten narażony jest na działania dysfunkcyjne, co w konsekwencji 
wpływa na wiarygodność sektora finansowego. Rachunkowość i finanse stanowią 
istotny element mechanizmu rynkowego. Oba systemy uważa się za kluczowe w za-
rządzaniu zarówno gospodarką, jak i przedsiębiorstwem. Rachunkowość i finanse 
zmieniają się wraz ze zmianami w ich otoczeniu, które następują coraz dynamiczniej.  

Niniejsze opracowanie Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunko-
wości stanowi głos w dyskusji nad problemami i kierunkami zmian współczesnych 
finansów i rachunkowości. Zostało ono podzielone na dwie części. 

Część I poświęcono wybranym szczególnym zjawiskom problemowym i wy-
zwaniom, przed którymi stoją finanse. W sześciu rozdziałach autorzy odnieśli się do 
istotnych zagadnień o charakterze dysfunkcyjnym, jak i stanowiących swoiste wy-
zwanie dla finansów: gospodarstw domowych (rozdział 1), gospodarstw rolnych 
(rozdział 2), rynku kapitałowego (rozdział 3), przedsiębiorstw (rozdział 4), uczelni za-
wodowych (rozdział 5), powiatu (rozdział 6). 

Część II opracowania zawiera zagadnienia dotyczące dylematów i perspektyw 
rozwoju rachunkowości. Autorzy w kolejnych jedenastu rozdziałach opisali różno-
rodne aspekty rachunkowości, koncentrując szczególną uwagę na ewolucyjnym cha-
rakterze rachunkowości (rozdział 7), etycznym wymiarze świadczenia usług rachun-
kowych (rozdział 8), strukturze informacyjnej czasoprzestrzeni rachunkowej ze 
wskazaniem na możliwość ewidencjonowania zdarzeń przyszłych (rozdział 9), uwa-
runkowaniach psychologicznych i etycznych pracy współczesnego księgowego (roz-
dział 10), zmianach w ustawie o rachunkowości do organizacji pozarządowych (roz-
dział 11), polityce rachunkowości Lasów Państwowych (rozdział 12), wycenie drzew  
w systemie rachunkowości uczelni zawodowej (rozdział 13), rozwiązaniach rachunkowości 
zarządczej w polskich bankach spółdzielczych (rozdział 14), możliwości rozliczania 
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kosztów przy zastosowaniu cen wewnętrznych (rozdział 15), przewidywanych zmia-
nach w zakresie cen transferowych (rozdział 16), zniekształcaniu elementów spra-
wozdania finansowego przedsiębiorstwa (rozdział 17). 

W opinii redaktorów niniejszej publikacji zagadnienia w niej prezentowane 
wskazują na szeroki zakres problemów i wyzwań współczesnych finansów i rachun-
kowości. Jednak nie wyczerpują tytułowej problematyki i stanowią jedynie punkt 
wyjścia do dalszego rozwijania wiedzy i praktyki w tym zakresie. W związku z tym 
redaktorzy wyrażają nadzieję, że opracowanie to przyczyni się do pozyskania no-
wych, cennych wiadomości o finansach i rachunkowości oraz stanie się inspiracją do 
dalszych badań nad ich współczesnymi postaciami i kontekstami.  
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