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FRwSGH to cykliczne dyskusje naukowe i platforma służąca wymianie doświadczeń odnoszących 

się do tematów ważkich w nauce i praktyce rachunkowości. Jest wyrazem wspólnej troski 

naukowców z dziedziny nauk ekonomicznych i praktyków związanych z działalnością 

gospodarczą o doskonalenie rozwiązań ważnych dla systemów informacyjnych (finansowych i 

innych zarządczych) w tym biznesie istotnych. FRwSGH podejmuje zagadnienia ważne zarówno 

w skali mikro-, makroekonomicznej, jak i globalnej. 

Organizatorem FRwSGH jest Instytut Rachunkowości w Kolegium Zarządzania i Finansów 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierowany przez prof. dr hab. Annę Karmańską.  

 
"Cyberprzestrzeń a rachunkowość" 

Warszawa, 21 listopada 2016 
 

9.30-9.45 Uroczyste otwarcie konferencji 

9.45-11.15 
 
Panel I: Cyberprzestrzeń i rachunkowość w badaniach naukowych  
 

Celem panelu jest przedstawienie – w świetle badań naukowych – wpływu cyfryzacji na 

rachunkowość, zdiagnozowanie spektrum problemów w tych badaniach podejmowanych a 

odnoszących się do miejsca rachunkowości we współczesnych systemach informacji 

biznesowych oraz do relacji z cyberprzestrzenią, w której te systemy funkcjonują lub z 

której zasobów korzystają. Szczególnie istotne są tu obszary badań prowadzonych przez 

naukowców zajmujących się ekonomią, zarządzaniem, finansami i rachunkowością oraz 

diagnozowanie wyzwań naukowych związanych z cyberprzestrzenią i systemami informacji 

finansowych. 
 

11.15-11.45 
 
Przerwa kawowa 



 
 

 
11.45-13.30 

 
Panel II: Cyfrowa transformacja a rachunkowość 
 
 
Celem panelu jest przedstawienie – wynikających z transformacji technologicznych - zmian 

w obszarze gromadzenia i przetwarzania informacji finansowych i niefinansowych w 

systemie rachunkowości. Szczególnym przedmiotem zainteresowania będą: automatyzacja 

procesów dokumentacyjno-ewidencyjnych, elektroniczne sprawozdania przekazywane do 

instytucji zewnętrznych, uniwersalne formaty danych, zmiany w obszarze usług 

informacyjnych świadczonych z wykorzystaniem danych pochodzących z systemu 

rachunkowości. Celem panelu jest także przedstawienie rozwiązań informatycznych 

wykorzystywanych w rachunkowości w zależności od specyfiki jednostki, realizowanego 

przez nią  modelu biznesowego, a także wpływu stosowanych rozwiązań na koszty i 

przychody. 

13.30-14.00 Lunch 

14.00-15.30 Panel III: Cyberbezpieczeństwo a rachunkowość 
 

Celem panelu jest prezentacja czynników ryzyka i obszarów jego występowania oraz metod 

zarządzania tym ryzykiem w kontekście bezpieczeństwa gromadzenia, przetwarzania i 

przesyłania danych ważnych dla systemu informacyjnego rachunkowości podmiotów 

gospodarczych funkcjonujących w otoczeniu cyberprzestrzeni. Na tym tle ważne jest więc: 

przedstawienie potrzeby prowadzenia i zasad organizowania monitoringu ryzyka 

związanego z bezpieczeństwem informacji ekonomiczno-finansowej, a w szczególności 

przykładów incydentów nieuprawnionego ujawniania lub modyfikowania danych (w tym 

tendencyjnego zniekształcania) oraz naświetlenie konsekwencji działań w cyberprzestrzeni 

nagannych i jednocześnie mających znaczenie dla funkcjonowania rachunkowości w 

praktyce.  

15.30-16.00 Rekomendacje dla nauki i praktyki – zakończenie konferencji 

 

 
 

 


