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WPŁYW DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEGO
KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI
NA PROCES STANDARYZACJI
RACHUNKOWOŚCI W POLSCE
Zarys treści: Postępujące procesy globalizacji powodują zwiększone oczekiwania
zewnętrznych i wewnętrznych odbiorców informacji finansowych. Wymuszają one na
rachunkowości uniwersalność prezentacji danych wynikających ze sprawozdań
finansowych. Powszechnym procesem stała się standaryzacja wyrażająca się
w ujednolicaniu zasad identyfikacji, pomiaru i ujęcia w sprawozdaniu składników je
kształtujących.
Jedną z organizacji, która dokonuje zmian w jakości polskiej rachunkowości jest
Krajowy Komitet Standardów Rachunkowości. Organizacja ta opublikowała cztery
krajowe standardy rachunkowości. Opiniuje też akty prawne z zakresu rachunkowości,
analizuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, standardy rachunkowości
opracowywane przez inne kraje i dyrektywy Unii Europejskiej. Współpracuje z
międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się standaryzacją rachunkowości i
podejmuje inne działania mające na celu harmonizację i standaryzację zasad
rachunkowości.
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Abstract
The influence of the polish National Committee of Accounting
Standards on the standardisation process in accounting in Poland
Progressing processes of globalisation cause increased expectations of external and
internal receivers of financial data. They make necessary for the accounting that the data
related to financial statement be universally presentable. Standardisation has become a
common process, which is expressed in the normalisation of methods of identification,
measurement and definition of components forming the statement.
One of the organisations that have had significant impact on the quality of the
Polish accounting is the Polish National Accounting Standards Committee. This
organisation has published three standards of accounting. It also gives opinions on legal
accounting acts, analyses the International Accounting Standards, accounting standards
devised by other countries and the European Union directives. The organisation
cooperates with international organisations dealing with standardisation of accounting
and undertakes other activities aiming at harmonisation and standardisation of rules of
accounting.
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