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RAPORTOWANIE SPOŁECZNE  
– WYZWANIE DLA SŁUŻB RACHUNKOWOŚCI  

PODMIOTÓW LECZNICZYCH 
  
Streszczenie: Raportowanie społeczne w sektorze ochrony zdrowia jest rzadkością, choć 
koncepcja społecznej odpowiedzialności jest zgodna z celami sektora ochrony zdrowia. 
W artykule podkreślono znaczenie wdrożenia idei zrównoważonego rozwoju w podmio-
tach leczniczych oraz scharakteryzowano cel raportowania społecznego. Przeprowadzo-
na analiza obecnej sprawozdawczości podmiotów leczniczych w Polsce wskazała na 
niewielką możliwość ich wykorzystania na potrzeby raportowania społecznego. W opar-
ciu o wyniki analizy wskazano na wyzwania stojące przed służbami rachunkowości 
w zakresie przygotowania do raportowania społecznego. 
 
Słowa kluczowe: raportowanie społeczne, GRI, sprawozdawczość jednostek ochrony 
zdrowia, społeczna odpowiedzialność jednostek ochrony zdrowia. 
 
 
Wprowadzenie 

Spośród wielu branż, w których przedsiębiorstwa prowadzą działalność, 
sektor ochrony zdrowia wydaje się obszarem prowadzenia biznesu szczególnie 
wpisującym się w ideę społecznej odpowiedzialności z racji przedmiotu swojej 
działalności: ochrony i poprawy jakości zdrowia oraz życia ludzkiego. Tymcza-
sem, choć koncepcja społecznej odpowiedzialności jest znana i stosowana w sze-
regu instytucji komercyjnych wielu branż gospodarki, w sektorze ochrony zdro-
wia nie doczekała się dotychczas opracowań teoretycznych ani nie jest 
rozpowszechniona w praktyce podmiotów leczniczych. Ponieważ sektor ochro-
ny zdrowia wyraźnie różni się od innych sektorów gospodarki, konieczne jest 
uzupełnienie istniejącej luki, co służyć będzie podkreśleniu społecznej wartości 
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tych podmiotów. Wskazane istniejące braki nakreślają bardzo szeroki obszar 
badawczy. Cel artykułu wpisuje się w ten obszar, jednak jest zawężony do zwró-
cenia uwagi na znaczenie odpowiedzialności społecznej w jednostkach ochrony 
zdrowia, a także zbadania możliwości wykorzystania gromadzonych informacji 
finansowych przez niektóre z nich do informowania interesariuszy o działaniach 
odpowiedzialnych społecznie. Przedmiotem analizy była obowiązkowa sprawoz-
dawczość podmiotów leczniczych w Polsce. W związku z powyższym, w artykule 
zastosowano metaanalizę literatury oraz regulacji prawnych. Nakreślony w artykule 
zakres informacji, w szczególności danych finansowych, prezentuje jedynie wyci-
nek raportowania społecznie odpowiedzialnego, jednak może stanowić początek 
wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności w podmiotach leczniczych.  
 
 
1. Zakres raportowania społecznego 

Współczesna odpowiedzialność społeczna jest odpowiedzią na standardy 
etyki, które wpierw zaczęły obowiązywać w krajach najbardziej rozwiniętych, 
gdzie społeczności wyraźnie umieją określić wyznawane przez siebie wartości 
i obowiązujące normy [Powers, Vogel, 1979]. Stąd zaangażowanie przedsię-
biorstw w wymianę informacji z interesariuszami lub wrażliwość na potrzeby 
członków społeczności służą zwróceniu uwagi na innych i oznaczają, że przed-
siębiorstwa nie prowadzą działalności wyłącznie z egoistycznych pobudek, 
ograniczając postrzeganie otaczającego je świata do swoich potrzeb i celów. 
W wielu przypadkach pierwsze zaangażowanie jednostki w sprawy społeczne 
może wynikać z presji określonych grup nacisku (np. organizacji proekologicz-
nych), jednak z czasem wymiana informacji z interesariuszami polepsza jakość 
współpracy, służy budowaniu reputacji firmy [Clacher, Hagendorff, 2012; Aki-
sik, Gal, 2014], a także podwyższa jakość ujawnianych danych finansowych 
[Hong, Andersen, 2011]. Powyższe dotyczy także jednostek ochrony zdrowia, 
co potwierdzają istniejące nieliczne publikacje w zakresie raportowania społecz-
nego podmiotów działających w tym sektorze [Militaru, Zanif, Baltaretu, Stefan, 
2013; Jamali, Hallal, Abdallah, 2010; Kakabadse, Rozuel, 2006].  

Najczęściej wykorzystywane i najbardziej rozpoznawalne [Tschopp, Huef-
ner, 2015] standardy raportowania społecznego zostały opracowane przez mię-
dzynarodową organizację Global Reporting Initiative (GRI) promującą koncepcję 
zrównoważonego rozwoju. Celem zrównoważonego rozwoju jest zaspokojenie 
potrzeb obecnego pokolenia bez pozbawiania możliwości przyszłych pokoleń do 
zaspokojenia ich potrzeb. Z kolei raportowanie kwestii zrównoważonego rozwo-
ju GRI określiła jako mierzenie, ujawnianie oraz ponoszenie odpowiedzialności 
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względem interesariuszy za wyniki i wydajność w zakresie ekonomicznym, 
środowiskowym i społecznym.  

Z punktu widzenia odpowiedzialnego prowadzenia działalności, zgodnie 
z koncepcją zrównoważonego rozwoju, należy wymienić pięć grup podmiotów 
systemu ochrony zdrowia: podmioty lecznicze, firmy farmaceutyczne, dostaw-
ców towarów i usług, instytucje finansujące oraz instytucje nadzorcze. W cen-
trum systemu znajdują się jednak pacjenci, ponieważ odpowiedzialne prowadze-
nie działalności powinno w pierwszym rzędzie uwzględniać ochronę i poprawę 
zdrowia oraz życia pacjentów. Z tego powodu, współczesne społeczeństwa wy-
magają odpowiedzialnego prowadzenia aktywności, w tym ustalania cen, bez-
pieczeństwa świadczonych usług i dostarczanych produktów (sprzętu medycz-
nego), etycznej strategii marketingowej oraz etycznego oferowania/wyboru 
sposobu leczenia i stosowanych leków. Ocenie podlega też dbałość o środowisko 
naturalne przy jednoczesnych wysokich standardach sanitarnych w zakresie 
składowania odpadów medycznych oraz używania sprzętu jednorazowego, za-
chowanie tajemnicy lekarskiej wobec konieczności zapewnienia pełnej informa-
cji o pacjencie dla wdrożenia odpowiedniego leczenia lub szkolenie personelu me-
dycznego. Odpowiedzialne prowadzenie działalności przez każdą z wymienionych 
grup jest warunkiem osiągnięcia sukcesu w ochronie zdrowia i życia pacjentów oraz 
niezbędnym elementem zrównoważonego rozwoju całego społeczeństwa. Wymie-
nione przykłady z zakresu odpowiedzialnego prowadzenia działalności jednostek 
ochrony zdrowia świadczą o specyfice tego sektora, gdyż grono interesariuszy jest 
bardzo szerokie i wrażliwe na jakość świadczonych usług.  

Analiza informacji ujawnianych przez spółki publiczne na ich stronach in-
ternetowych wykazała, że z 12 spółek przemysłu farmaceutycznego notowanych 
na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych tylko jedna tworzy raport 
społecznej odpowiedzialności. Z kolei analiza stron internetowych 86 jednostek 
podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia wykazała, że żadna z jed-
nostek nie prezentuje raportów z zakresu społecznej odpowiedzialności. Prze-
gląd stron internetowych 50 najlepszych szpitali w Polsce wybranych w oparciu 
o ranking Rzeczpospolitej za 2014 r. nie wskazał, aby podmioty lecznicze w Pol-
sce były zaznajomione z raportowaniem społecznym. Na świecie raportowanie 
społeczne podmiotów leczniczych również nie jest powszechne. Istnieją jednak 
jednostki, które sporządzają takie dokumenty, jak Lucile Packard Childrens’ 
Hospital w Palo Alto (USA), Dr. Soliman Fakeeh Hospital (Arabia Saudyjska), 
Tata Main Hospital (Indie) oraz The Royal Bournemouth and Christchurch Ho-
spitals (Wielka Brytania).  
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2.  Zakres obecnej sprawozdawczości podmiotów leczniczych w Polsce 

Zakres raportowania działalności podmiotów leczniczych jest znacznie roz-
proszony i złożony, można jednak wydzielić dwa główne nurty: raportowanie 
o podstawowej działalności operacyjnej oraz pozostałe. Pierwszy rodzaj rapor-
towania jest szczególnie ważny i wymagający znacznego nakładu pracy. Jest to 
raportowanie systematyczne, które cechuje określony harmonogram prac spra-
wozdawczych. Tymczasem zakres raportowania pozaoperacyjnego, poza spra-
wozdawczością finansową, często przybiera charakter wybiórczy, niepowtarzal-
ny i wykonywany ad hoc, w odpowiedzi na aktualnie zgłaszane potrzeby 
określonych użytkowników. W tym zakresie występuje raportowanie doraźne, 
związane m.in. z ważnym problemem społecznym lub politycznym, jak również 
raportowanie systematyczne niezwiązane z podstawowym zakresem działalności 
podmiotu leczniczego.  

Źródeł raportowanych informacji jest wiele, w tym: księgi rachunkowe, 
karty medyczne pacjentów, inne dokumenty medyczne indywidualne oraz zbior-
cze, jak i systemy statystyki medycznej, a także wszelka dokumentacja finanso-
wa, kadrowa, płacowa, techniczna. Znaczna część sprawozdań obejmuje infor-
macje niefinansowe (rzeczowe, osobowe, o realizowanych świadczeniach 
zdrowotnych). W tabeli 1 przedstawiono podstawowe sprawozdania sporządza-
ne przez podmioty lecznicze sklasyfikowane według ich odbiorców. 

 
Tabela 1. Sprawozdawczość podmiotów leczniczych 

Lp. Odbiorca  
sprawozdania 

Rodzaje sprawozdań 
Rodzaj Podstawa prawna Uwagi 

1 2 3 4 5 

1. 

Organ założyciel-
ski (Ministerstwo 
Zdrowia, uczel-
nie medyczne, 
samorządy 
województwa, 
powiaty, gminy)/ 
/właściciele 
podmiotu leczni-
czego 

sprawozdanie finansowe Ustawa z dnia 
29.09.1994 r.  
o rachunkowości 

Sporządzane przez 
podmioty lecznicze 
prowadzące księgi ra-
chunkowe 

sprawozdania tworzone na 
potrzeby organu założycielskie-
go – roczne, półroczne, kwartal-
ne (w tym plan finansowy  
i inwestycyjny) 
Struktura zobowiązań (scalana 
dla MZ) 

Ustawa z dnia  
15 kwietnia 2011 r. 
o działalności 
leczniczej 

Zakres jest różny, zazwy-
czaj obejmuje: przycho-
dy, koszty i wynik finan-
sowy, plan finansowy  
i jego wykonanie, wybra-
ne pozycje bilansu, stan  
i zmiany w środkach 
trwałych  

sprawozdania budżetowe, m.in. 
Rb-27, Rb-WSa/b, Rb-Z, Rb-N, 
Rb-UZ, Rb-UN 
 
 

corocznie wyda-
wane rozporządze-
nie Ministra 
Finansów  
w sprawie  
sprawozdawczości 
budżetowej 

Sporządzane przez 
jednostki sektora finan-
sów publicznych (głów-
nie jednostki prawa 
budżetowego, ale także 
SPZOZ). 
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cd. tabeli 1 
1 2 3 4 5 

2. 

Organy centralne  
i inne instytucje 
związane  
z ochroną zdro-
wia (Minister-
stwo Zdrowia, 
wojewoda, 
WSSE i in.) 

MZ-BFA – kwartalna informa-
cja o sytuacji finansowej  
MZ-03 – Sprawozdanie  
o finansach samodzielnych 
publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej 
MZ-06,  
MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, 
MZ-19, MZ-24, MZ-29(A), 
MZ-30, MZ-35(A/B), MZ-54, 
MZ-55, MZ-88, MZ-89 
MZ/N-1a 
MZ/Szp-11, MZ/Szp-11B 
PARPA 
 

Ustawa z dnia 
15.04.2011 r.  
o działalności 
leczniczej. 
Ustawa z dnia 
29.06.1995 r.  
o statystyce pu-
blicznej. 
Corocznie wyda-
wane Rozporzą-
dzenia Rady 
Ministrów  
w sprawie progra-
mu badań statysty-
ki publicznej 

Również sprawozdania 
dla Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych (MSW), 
składane przez podległe 
mu podmioty lecznicze 

3. 

Płatnik za świad-
czenia zdrowotne 
(Narodowy 
Fundusz Zdro-
wia) 

sprawozdania określone przez 
płatnika (listy oczekujących, 
sprawozdanie  
z wykonania kontraktu i inne) 

Ustawa z dnia 
27.08.2004 r.  
o świadczeniach 
opieki zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków publicz-
nych 

Dodatkowo rozporządze-
nia Ministra Zdrowia 
określające funkcjonowa-
nie NFZ, zbiory groma-
dzonych informacji, 
zasady tworzenia  
i przechowywania doku-
mentacji medycznej i inne 

4. 

GUS MZ – Doraźne i stałe badania 
ankietowe 
ZD-2, ZD-3, ZD-4, ZD-5, SP-3, 
Z-03, Z-05, Z-06 
F-01 – Sprawozdanie  
o przychodach, kosztach  
i wyniku finansowym oraz  
o nakładach na środki trwałe 
(kwartalne) 
F-02 – Statystyczne sprawozda-
nie finansowe 
F-03 – Sprawozdanie  
o stanie i ruchu środków trwa-
łych 
PNT-01, PS-03, H-01a i inne 
(doraźnie, losowo) 

Ustawa z dnia 
29.06.1995 r.  
o statystyce pu-
blicznej. 
Corocznie wyda-
wane Rozporzą-
dzenia Rady 
Ministrów  
w sprawie  
programu badań 
statystyki  
publicznej 

Podmioty zobowiązane 
do składania sprawozdań 
określane w programie 
statystyki publicznej  
w oparciu o rodzaj 
prowadzonej działalności, 
rozmiar lub w formule 
doboru próby statystycz-
nej 

5. 

Inni użytkownicy 
sprawozdań 

sprawozdanie finansowe, dekla-
racje podatkowe, inne  

podstawa prawna 
zależna od właści-
wości odbiorcy 

Możliwe sporządzanie 
sprawozdań dobrowol-
nych, nieregulowanych 
przepisami prawa 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Wymienione sprawozdania mogą też trafiać do odbiorców wykazanych 

w innych pozycjach tabeli 1, w tym również w drodze agregacji danych na róż-
nych poziomach sprawozdawczości. Dotyczy to głównie sprawozdań sporzą-
dzanych w ramach statystyki publicznej, które wykazano w poz. 2 i 4 tabeli 1, 
które zbiorczo są przekazywane do GUS. W zakresie statystyki publicznej pod-
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mioty lecznicze mogą uczestniczyć w sporządzaniu szeregu innych sprawozdań, 
opracowanych także przez jednostki innych branż1.  

Podsumowując, podmioty lecznicze realizują obecnie szereg obowiązków 
sprawozdawczych we wskazanych obszarach informacyjno-kontrolnych, co wynika 
ze szczególnej pozycji, jaką zajmują te jednostki w systemie społeczno-ekonomicz-
nym. Sprawozdania tworzone przez podmioty lecznicze to zbiór informacji, 
które stanowią lub mogłyby stanowić system komunikowania interesariuszom 
określonych informacji, a także system pomiaru dokonań tych jednostek, umoż-
liwiający nie tylko wspomaganie zarządzania nimi, benchmarking i rangowanie 
z perspektywy zaspokajania potrzeb pacjentów, ale również z perspektywy infor-
mowania o świadomie realizowanej działalności oraz o jej wpływie na społeczeń-
stwo i środowisko. Istnieje zatem potencjał wykorzystania obecnej sprawozdawczo-
ści w tym obszarze na potrzeby realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, 
w tym raportowania społecznego. 
 
 
3.  Analiza możliwości wykorzystania istniejącej sprawozdawczości  

dla prezentacji wymiaru ekonomicznego raportowania społecznego  

Choć sprawozdawczość podmiotów leczniczych jest szeroka, to nie umoż-
liwia ona bezpośredniego wykorzystania na potrzeby raportowania społecznego. 
Główną przyczyną jest ukierunkowanie jej na potrzeby wybranych odbiorców 
(głównie instytucjonalnych). Ważną przeszkodę stanowi też brak powszechnego 
ujawniania sprawozdań. W zasadzie żaden z zaprezentowanych raportów (tabela 1) 
nie podlega prezentacji szerokiej publiczności, np. na stronie internetowej jed-
nostki. Tymczasem przed jednostkami ochrony zdrowia stoi wyzwanie transpa-
rentnej komunikacji podkreślającej społeczny wymiar działalności, tworzenia 
wartości oraz respektowania norm społecznych.  

                                                 
1  Program badań statystycznych obejmuje badania w zakresie: 1. Stan i ochrona środowiska,      

2. Organizacja państwa, samorząd terytorialny, 3. Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, 
wymiar sprawiedliwości, 4. Gospodarka społeczna, 5. Ludność, procesy demograficzne, 6. Wy-
znania religijne, grupy etniczne, 7. Rynek pracy, 8. Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia 
społeczne, 9. Rodzina, warunki bytu ludności, pomoc społeczna, 10. Mieszkania, infrastruktura ko-
munalna, 11. Edukacja, 12. Kultura, 13. Zdrowie i ochrona zdrowia, 14. Turystyka i sport, 15. Nauka, 
technika i społeczeństwo informacyjne, 16. Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny, 17. Dzia-
łalność rolnicza i leśna, 18. Działalność przemysłowa, 19. Działalność budowlana, 20. Działal-
ność transportowa, łączność, 21. Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wy-
brane rodzaje działalności usługowych, 22. Stosunki gospodarcze z zagranicą, 23. Wyniki 
przedsiębiorstw niefinansowych, 24. Rynek finansowy, 25. Ceny, 26. Finanse publiczne,         
27. Rzeczowy majątek trwały i inwestycje, 28. Rachunki narodowe, 29. Badania regionalne,   
30. Operaty statystyczne.  
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Przegląd realizowanej obecnie podstawowej sprawozdawczości w obszarze 
ekonomicznym2 podmiotów leczniczych oraz jej porównanie z wytycznymi 
opracowywania wskaźników ekonomicznych GRI pozwala sformułować wnio-
sek o nieznacznej korelacji danych finansowych prezentowanych w tych dwóch 
grupach raportów. Wytyczne GRI w tworzeniu raportu społecznego, w części 
ekonomicznej, w niewielkim zakresie są zbieżne ze sprawozdawczością podmio-
tów leczniczych. Jednak w dużej mierze możliwe jest obliczenie niektórych 
wskaźników GRI w oparciu o dane finansowe gromadzone w księgach rachun-
kowych. Powyższe wskazuje na konieczność przygotowania księgi głównej 
i ksiąg pomocniczych celem generowania informacji przydatnych dla raporto-
wania społecznej odpowiedzialności. Raportowanie społeczne nie wymaga jed-
nak zasadniczych zmian w obecnie prowadzonej ewidencji księgowej.  

Obszar ekonomiczny raportowania społecznego korzysta w dużym zakresie 
również z danych niefinansowych, często o charakterze opisowym z zakresu 
ekonomiki i efektywności działalności podmiotów leczniczych. W tym obszarze 
przygotowanie do raportowania społecznego również nie wymaga zmian w ist-
niejących systemach gromadzenia danych. Konieczne jest jednak odrębne opra-
cowanie informacji na potrzeby ich prezentacji interesariuszom. 

Podsumowując, występuje konieczność odpowiedniego przygotowania sys-
temu informacyjnego rachunkowości do raportowania społecznego, w tym po-
przez uszczegółowienie zapisów w księgach rachunkowych, adaptację systemu 
obiegu dokumentów księgowych i innych dokumentów przydatnych w opracowy-
waniu stosownych informacji. Nie bez znaczenia pozostaje wrażliwość służb finan-
sowych jednostki na zagadnienia społecznej odpowiedzialności, która skutkować 
może wskazywaniem działań podmiotu, które są ukierunkowywane na budowanie 
długoterminowych relacji z interesariuszami jednostki, w tym uwzględniających 
zagadnienia społeczne i środowiskowe równolegle z wymiarem ekonomicznym 
działalności podmiotu leczniczego. Zadaniem służb rachunkowości w tym obszarze 
jest gromadzenie odpowiednich danych z zachowaniem grupowań pozwalających 
na przygotowanie wskaźników ekonomicznych do raportowania społecznego. 
Choć z przeprowadzonej analizy informacji udostępnianych przez wybrane jed-
nostki ochrony zdrowia wynika brak raportowania społecznego, to nie oznacza 
on nieobecności działań społecznie odpowiedzialnych polskich jednostek ochrony 
zdrowia. Określenie spójnej i całościowej strategii w tym obszarze może stanowić 
pierwszy krok do kształtowania społecznie odpowiedzialnego podmiotu leczni-
czego, który troszczy się o potencjalne negatywne skutki swojej działalności. 
                                                 
2  Ze względu na ograniczone ramy artykułu dokonano analizy porównawczej wyłącznie w zakre-

sie ekonomicznym. 
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Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza stanu w zakresie raportowania społecznego jedno-
stek ochrony zdrowia w Polsce oraz możliwości wykorzystania obecnej spra-
wozdawczości dla raportowania GRI wykazała konieczność zapełnienia istnieją-
cej luki w tym obszarze. W celu jej wypełnienia konieczne jest podjęcie próby 
stworzenia modelu raportowania społecznego uwzględniającego specyfikę sek-
tora ochrony zdrowia, który mając na względzie zróżnicowanie podmiotów tego 
sektora, również powinien być niejednakowy dla tych poszczególnych organiza-
cji. Niewątpliwie na pierwszym miejscu pod względem istotności plasuje się 
model raportowania społecznego podmiotów leczniczych. Jednakże w przypad-
ku wszystkich jednostek ochrony zdrowia, włączenie społecznej odpowiedzial-
ności do przyjętego modelu biznesowego i sporządzanie jawnych raportów spo-
łecznych, nie wpłynie na całkowitą zmianę strategii działalności podmiotu, ale 
może przyczynić się do bardziej świadomego i odpowiedzialnego podejmowania 
decyzji na każdym szczeblu organizacji. 

Dodatkowo wyłania się również konieczność wskazania, w oparciu o dane em-
piryczne, przykładowych aplikacji danych finansowych gromadzonych w systemie 
informacyjnym rachunkowości oraz danych zbieranych poza tym obszarem do 
miejsc raportowania wskazanych w wytycznych GRI. Zaproponowana analiza wy-
daje się niezbędna dla bardziej szczegółowego określenia roli służb rachunkowo-
ści w systematycznym i uporządkowanym wdrażaniu koncepcji zrównoważonego 
rozwoju w jednostkach ochrony zdrowia oraz przygotowania do transparentnego 
raportowania społecznego. Służby rachunkowości nie muszą być ekspertem do 
spraw społecznej odpowiedzialności, ale powinny być świadome i wrażliwe na 
te zagadnienia, aby promować odpowiedzialne zarządzanie jednostkami ochrony 
zdrowia.  
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SUSTAINABILITY REPORTING  

– THE CHALLENGE FOR HEALTH SECTOR ACCOUNTANTS 

Summary: Sustainability reporting among health sector entities is very rare, although 
the concept of social responsibility is in accordance with the mission of the health sector. 
The article highlights the importance of sustainable idea incorporation into the strategy 
of health sector entities and presents the aim of sustainable reporting. The analysis of 
present obligatory reporting of Polish hospitals presents the limited possibility to use the 
data for sustainability reporting. Based on the analysis, authors described the challenges 
that hospitals’ accountants face in order to prepare for sustainability reporting. 
 
Keywords: sustainability reporting, GRI, health sector reporting, social responsibility of 
health sector. 


