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Rachunkowość w podmiotach gospodarki komunalnej 

– stan obecny i perspektywa zmian

BEATA SADOWSKA  

Streszczenie 

Turbulentne otoczenie, dokonujące się przemiany cywilizacyjne oraz coraz większa złożoność sieci 

powiązań w gospodarce wymuszają również na podmiotach sektora komunalnego zmiany w sposobie 

myślenia, identyfikowania działań, pomiaru i wyceny dokonań, uwzględnianie w procesie gospodarczym 

nie tylko aspektów ekonomicznych, ale również społecznych oraz ekologicznych. Jak wynika z obserwa-

cji, sektor komunalny charakteryzują pewne swoiste cechy, takie jak: wielość interesariuszy oraz ich 

sprzeczne interesy i wymagania, liczne zróżnicowane podmioty komunalne, wielość poziomów zarzą-

dzania oraz różne style zarządzania (demokratyczny, autorytarny), różnorodność zadań oraz bariery 

prawno-ekonomiczne. Obecność tych zjawisk prowadzi do zaburzeń prowadzonej działalności gospodar-

czej, utrudnia proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania celów prowadzonej działalności przez 

podmioty gospodarki komunalnej przy wykorzystaniu systemu rachunkowości. Niniejsze opracowanie 

jest próbą identyfikacji tych zjawisk. Ponadto stanowi również próbę odpowiedzi na pytania badawcze: 1) 

Jakie instrumenty rachunkowości finansowej i zarządczej są wykorzystywane przez podmioty gospodarki 

komunalnej do generowania informacji o realizacji celów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych? 

2) Jakie zmiany należy wprowadzić w systemie rachunkowości podmiotów gospodarki komunalnej? W

opracowaniu wykorzystano metody i techniki badawcze, między innymi: metody indukcji oraz dedukcji,

analizę i syntezę, krytyczną analizę krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, metodę analizy porów-

nawczej.

Słowa kluczowe: rachunkowość, gospodarka komunalna, zmiana. 

Abstract 

Accounting in municipal sector entities - current status and prospect of changes 

The turbulent environment, the ongoing civilization changes and the increasing complexity of network 

connections in the economy force the entities of the municipal sector to change the way of thinking, 

identifying activities, measuring and valuing achievements, and to take into account not only the econom-

ic aspects but also the social and ecological dimensions. According to the observations, the municipal 

sector is characterized by some peculiarities, such as the multiplicity of stakeholders and their conflicting 

interests and requirements, great number and diversity of municipal entities, multiple management levels 

and different management styles (democratic, authoritarian), diversity of tasks, and legal and economic 

barriers. The presence of these phenomena leads to disturbances in business operations of municipal 

entities and hinders the process of identifying, measuring and communicating the objectives of their 
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activity by the accounting system. This study is an attempt to identify these phenomena. In addition, it is also an 

attempt to answer the research questions: 1) What financial and management accounting instruments are 

used by municipal economy entities to generate information on the implementation of economic, social 

and environmental objectives? 2) What changes should be made to the accounting system of municipal 

economy entities? The research methods and techniques used in the study include: induction and deduction, 

analysis and synthesis, critical analysis of national and foreign literature on the subject, and comparative 

analysis. 
 

Keywords: accounting, municipal economy, change. 

 

 

 

Wprowadzenie 
 

Gospodarka lokalna to złożony proces, w którym władze przy wykorzystaniu zasobów 

własnych, w tym także ludności, oraz zaangażowaniu zewnętrznych partnerów wraz 

z ich kapitałem stymulują rozwój społeczno-gospodarczy danej jednostki terytorialnej. 

Rozwój lokalny1 dotyczy przede wszystkim działalności społecznej i gospodarczej. 

Jego istotą jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, przy zaangażowaniu miesz-

kańców danego terytorium, struktur samorządu terytorialnego oraz innych organizacji 

i instytucji.  

Postawą prowadzenia rozwoju lokalnego, przez wszystkie podmioty w ten rozwój 

zaangażowane, jest określenie potrzeb społeczeństwa. To głównie oczekiwania spo-

łeczne determinują zaspokajanie potrzeb poszczególnych grup interesariuszy2. Nowe 

wartości materialne i niematerialne, wykreowane na określonej przestrzeni i przezna-

czone dla pewnej grupy ludzi stanowią podstawowe składniki rozwoju lokalnego. Jak 

słusznie zauważa A. Szewczuk i in. (2011, s. 52): „rozwój społeczno-gospodarczy jest 

powiązany z poszczególnymi kategoriami potrzeb. Oprócz potrzeb powszechnych, 

które ma każdy człowiek – bez względu na to, gdzie jest jego stałe miejsce pobytu oraz 

jakie walory cywilizacyjno-kulturowe uznaje za zasadne – wyróżnia się jeszcze pewne 

potrzeby określane mianem wysoce zindywidualizowanych. Należą do nich takie po-

trzeby, które są pochodną m.in. uznawanego światopoglądu, poziomu kulturowego, za-

możności, właściwości geograficznych terenu zamieszkania oraz prywatnych zaintere-

sowań i oczekiwań, w tym potrzeby informacyjne. Wszystkie potrzeby (uzasadnione) 

należy zaspokajać”. Rozwój lokalny powinien być postrzegany jako proces stałego 

wzrostu jakości życia obywateli w poszanowaniu walorów środowiska naturalnego. 

Proekologiczne działania w zgodzie ze społecznymi oczekiwaniami stają się dzisiaj 

imperatywem społecznym, ocena tych działań wymaga stosowania różnych narzędzi 

oferowanych m.in. przez system rachunkowości jednostek gospodarczych. Zdaniem 

 
1 Szerzej o rozwoju lokalnym między innymi: A. Klasik, F. Kuźnik (2017), C. Ducruet i in. (2013), 

M. Deakin, ed. (2013), S. Musterd, A. Murie (2010), M. Pluciński, red. (2017), A. Drobniak, red. (2017), 

M.R. Patkar, Y.M. Keskar (2014, s. 8529–8536), S.R. Foster, C. Iaione (2016, s. 281–349). 
2 W pracy pojęcie interesariusz będzie używane zamiennie z „użytkownikiem informacji”. 
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I. Sobańskiej (2005, s. 76): „nowa orientacja spółek w komunikowaniu się z interesa-

riuszami przez sprawozdania finansowe tworzone według międzynarodowych standar-

dów i dobrych praktyk rachunkowości wymaga głębokiej restrukturyzacji systemu ra-

chunkowości, zmian w organizacji i ich systemie zarządzania”. Autorka zgadza się 

z tym twierdzeniem, gdyż współcześnie informacja, generowana w systemie rachun-

kowości jednostki gospodarczej, jest jednym z kluczowych zasobów ekonomicznych. 

Rachunkowość jako system informacyjny3 jest zorientowana na użytkowników infor-

macji i to ich potrzeby oraz oczekiwania informacyjne przyczyniają się do ewolucyj-

nych zmian w systemach rachunkowości jednostek gospodarczych. Przedsiębiorstwa 

mają świadomość, że w swojej działalności powinny uwzględniać wpływ, jaki wywierają 

na społeczeństwo i środowisko. Zmiany zachodzące w systemach rachunkowości 

przedsiębiorstw, przede wszystkim identyfikowanie działań i ujawnianie informacji 

o realizacji celów ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych mają charakter 

ewolucyjny, są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby i oczekiwania zróżnicowa-

nych grup interesariuszy organizacji. 

Obserwacja działań zarówno ekonomicznych, generujących dodatnie wyniki z dzia-

łalności, jak i społecznych i ekologicznych przez podmioty gospodarki komunalnej, 

identyfikacja dokonań, pomiar oraz raportowanie stanowią obecnie ważne zagadnienie 

badawcze4. Ta problematyka nie jest zagadnieniem często podejmowanym w literaturze. 

Do kluczowych zagadnień rozpatrywanych obecnie przez nauki ekonomiczne należy 

zaliczyć realizację działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ostatnie lata XX wieku 

to okres ograniczania obywatelskiej aprobaty na działania gospodarcze powodujące ne-

gatywne skutki dla otoczenia przyrodniczego i społecznego. W XXI wieku organizacje są 

zorientowane na użytkowników informacji, a koncepcja zrównoważonego rozwoju 

w aspekcie społecznie odpowiedzialnej działalności gospodarczej podmiotów staje się 

zjawiskiem globalnym. Ta społecznie odpowiedzialna działalność gospodarcza jest re-

jestrowana w systemie rachunkowości podmiotu.  

Celem podjęcia badań jest diagnoza wykorzystywania narzędzi rachunkowości 

przez podmioty gospodarki komunalnej do pomiaru realizacji celów ekonomicznych, 

społecznych oraz środowiskowych, na co miały wpływ współczesne oczekiwania spo-

łeczne oraz rosnąca rola ochrony środowiska przyrodniczego. Motywacją do podjęcia 

rozważań na temat rachunkowości w podmiotach gospodarki komunalnej stały się 

w pewnym zakresie uwagi i opinie płynące z rozmów prowadzonych z przedstawicie-

lami praktyki gospodarczej oraz przedstawicielami społeczności lokalnych. W ramach 

przeprowadzonego badania podjęto próbę odpowiedzi na pytania badawcze:  

 
3 Szerzej w pracach: W.B. Adeoti-Adekeye (1997), C. Drury (2005), K. Lääts, T. Haldma (2012).  
4 Opracowanie ma na celu upowszechnienie wyników badań empirycznych przeprowadzonych w ramach 

diagnozy poziomu wykorzystywania instrumentów rachunkowości przez podmioty gospodarki komunal-

nej do pomiaru i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Studium analityczno-badawcze 

nie było dotąd prezentowane w środowisku naukowym. Zob. B. Sadowska (2019). 
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1. Jakie instrumenty5 rachunkowości finansowej i zarządczej są wykorzystywane 

przez podmioty gospodarki komunalnej do generowania informacji o realizacji celów 

ekonomicznych, społecznych i ekologicznych? 

2. Jakie zmiany należy wprowadzić w systemie rachunkowości podmiotów gospo-

darki komunalnej? 
 

Zakres prowadzonych w opracowaniu rozważań naukowych i prac badawczych wy-

nikał z wyznaczonych celów oraz postawionych pytań badawczych. W toku przygoto-

wania opracowania można było wyodrębnić trzy etapy prac, w ramach, których posłu-

żono się różnymi metodami badań naukowych. Na etapie studiów literaturowych do-

minujące znaczenie miała metoda indukcji, na etapie badań empirycznych posłużono 

się głównie analizą i syntezą, a na etapie koncepcyjnym kluczowe znaczenie miała me-

toda dedukcji. Biorąc pod uwagę źródła oraz sposoby pozyskiwania i przetwarzania 

danych w ramach badań empirycznych wykorzystywano: analizę desk research, kry-

tyczną analizę krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, metodę analizy porów-

nawczej, metodę ankietową. W pracy wykorzystano również indywidualny wywiad 

pogłębiony, obserwację oraz techniki graficznej prezentacji danych.  

Dokonując wyboru odpowiednich metod uwzględniono takie elementy jak: dostęp-

ność danych, koszty i opłacalność badania oraz czas przeprowadzenia badania. Zakres 

podmiotowy obejmuje podmioty gospodarki komunalnej. Zakres przedmiotowy obej-

muje głównie system rachunkowości podmiotów gospodarki komunalnej, a zakresem 

badania objęto województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie. Badanie 

przeprowadzono w 2018 roku. W ramach niniejszego badania wobec podmiotów go-

spodarki komunalnej zastosowano technikę online survey/CAWI. Jest to narzędzie wy-

pełniane przez respondentów na stronie internetowej. Technika ta sprzyja efektywności 

badania – umożliwia dotarcie do konkretnych grup w szybki sposób, jest wygodna dla 

badanych. Przygotowano kwestionariusz ankiet zawierający pytania zamknięte i póło-

twarte. Badane populacje dla wybranej grupy określone zostały w następujący sposób: 

na podstawie wstępnej analizy przygotowano operat: pełną bazę podmiotów gospo-

darki komunalnej w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim, 

tj. dla 459 jednostek. Podstawę do baz – listę gmin w wymienionych wyżej wojewódz-

twach – stworzono na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Staty-

stycznego. Bazy opracowano na podstawie analizy web research biuletynów informa-

cji publicznej każdej z gmin.  
 

Zastosowano pełny dobór próby – ankieta została wysłana do wszystkich zidenty-

fikowanych jednostek. Ankietę wypełniło 168 jednostek (36,6% badanej populacji). 

 

 

 
5 Pojęcie „instrumenty rachunkowości” będzie używane zamiennie z „narzędziami rachunkowości”. 

Do instrumentów rachunkowości autorka zalicza plan kont, nowoczesne rachunki kosztów, budżety, spra-

wozdanie finansowe. 
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1. Rola gospodarki komunalnej  

w ujęciu ekonomiczno-społecznym  
 

Gospodarka komunalna zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej (2017, poz. 827) 

obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem 

jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świad-

czenia usług powszechnie dostępnych. Gospodarka komunalna dotyczy zaspokajania 

potrzeb ludności wynikających ze wspólnego zamieszkiwania określonego miejsca 

(Mulawa, 2013, s. 153–162). Potrzeby społeczności lokalnej mogą być odmienne za-

równo w poszczególnych gminach, jak i odmienne w tej samej gminie na przestrzeni 

czasu. 

Zakres gospodarki komunalnej wyznaczają zadania, usługi i produkty komunalne, 

a istotą gospodarki komunalnej jest realizacja działań i celów o charakterze użyteczno-

ści publicznej6. Gospodarka komunalna7 stanowi zadanie własne samorządu terytorial-

nego, jest prowadzona w każdej gminie służąc wszystkim członkom społeczeństwa. 

Jest ona realizowana w ramach administracji zarządczej, w sferze dominium, z subsy-

diarnym zastosowaniem instrumentów władczych (Mulawa, 2013, s. 153–162). Od lat 

90. XX wieku w Polsce trwa proces restrukturyzacji sektora komunalnego, który opiera 

się na wprowadzaniu mechanizmów rynkowych do sektora komunalnego w celu: 

• realizacji inwestycji komunalnych; 

• poprawy jakości dóbr i usług komunalnych; 

• poprawy dostępności do dóbr i usług komunalnych; 

• minimalizacji wydatków budżetowych przy zachowaniu wysokiego standardu dóbr 

i usług komunalnych; 

• wyeliminowaniu wpływu czynników politycznych na decyzje gospodarcze; 

• dysponowania wykwalifikowaną, kompetentną kadrą. 
 

Podmioty gospodarki komunalnej prowadzące działalność na poziomie lokalnym 

bezpośrednio oddziałują na środowisko oraz społeczeństwo, kształtując wzajemne re-

lacje, zaspokajając potrzeby, ujawniając informacje, które determinują podejmowanie 

różnych decyzji. Poprzez swoją skalę i zakres działalności gospodarczej podmioty go-

spodarki komunalnej mają duży wpływ na gospodarowanie zasobami odnawialnymi 

 
6 Zadania gospodarki komunalnej z zakresu: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, 

ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów; wodocią-

gów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czy-

stości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopa-

trzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; lokalnego transportu zbiorowego; gminnego budownictwa 

mieszkaniowego; eksploatacji targowisk i hal targowych; utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień; utrzy-

mania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; eksploa-

tacja cmentarzy. Zob. art. 7 ustawy z dnia 8.03. 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r. nr 16, 

poz. 95 z późn. zm. 
7 Szerzej: Z. Dziembowski (1991, s. 5–6), Z. Grzymała (2010, s. 19–20), A. Wojtkowiak (2006, s. 170). 
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oraz nieodnawialnymi, a poprzez to na stopień zrównoważenia ekologicznego oraz 

społecznego konsumpcji i produkcji. 

Zależności pomiędzy elementami rozwoju lokalnego w ujęciu ekonomiczno-spo-

łecznym przy udziale podmiotów gospodarki komunalnej zaprezentowano na rysunku 1.  

 

Rysunek 1. Jednostki gospodarki komunalnej  

a rozwój lokalny – koordynacja działań i zależności 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sadowska (2019, s. 161). 

 

Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym tworzy wiele podmiotów. Podmioty 

gospodarki komunalnej, poprzez prowadzoną działalność z zakresu użyteczności pu-

blicznej, oddziałują na otoczenie w wyniku sprzężeń zwrotnych. Koordynacja nastę-

puje w wyniku wspólnych działań władz samorządowych, społeczeństwa, instytucji 

oraz stowarzyszeń, szkół, czy podmiotów nadzorujących. Powiązania lokalne oraz in-

terakcje zachodzące między podmiotami i jednostkami tworzą specyficzny obraz da-

nego terytorium, który jest nieustannie kontrolowany, interpretowany oraz oceniany 

przez otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne podmiotów gospodarki komunalnej. 

Rolą gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomiczno-społecznej oraz ekolo-

gicznej jest prowadzenie działalności obejmującej w szczególności działania o charak-

terze użyteczności publicznej. To zdolność do realizowania, teraz i w przyszłości, 

wszystkich ważnych ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych dokonań na po-

ziomie lokalnym, bez szkody dla innych systemów, w tym spełnianie wynikających z 

nich oczekiwań różnych grup interesariuszy. Nie bez znaczenia pozostaje sposób orga-

nizacji usług komunalnych, który zależy przede wszystkim od możliwości finanso-

wych oraz organizacyjnych danej gminy. 

Konkludując należy podkreślić, że gospodarka komunalna stanowi podstawową 

sferę działania i główną misję samorządu terytorialnego obejmując podstawowe ob-

szary zadań: 1) sferę gospodarki w sensie ścisłym realizowaną poprzez zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych; 2) 

interwencję na lokalnym rynku gospodarczym; 3) działania na rzecz rozwoju lokalnego 

oraz regionalnego. 
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2. Zasady prowadzenia rachunkowości  

przez podmioty gospodarki komunalnej 
 

Gospodarka komunalna jest prowadzona najczęściej przez spółki prawa handlowego – 

z ograniczoną odpowiedzialnością – oraz przez zakłady budżetowe. System rachunko-

wości jednostek gospodarki komunalnej jest zdeterminowany specyfiką ich działalno-

ści. Uzyskiwanie planowanej efektywności oraz skuteczności działalności wymusza na 

jednostkach wykorzystywanie zintegrowanego systemu rachunkowości. Jednostki go-

spodarki komunalnej prowadzą rachunkowość na podstawie (Ustawa o rachunkowo-

ści, 2019, poz. 351): 

• przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm.; 

• ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (za-

kłady budżetowe); 

• przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samo-

rządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych; 

• innych wewnętrznych aktów prawnych, takich jak: zarządzenia zarządu, dyrektora 

zakładu. 
 

Rachunkowość w jednostkach gospodarki komunalnej prowadzona jest z wykorzy-

staniem polityki rachunkowości, która jest przyjmowana w formie: 

1. Załącznika zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Protokołu z posie-

dzenia zarządu spółki. 

2. Załącznika zarządu spółki akcyjnej do protokołu z posiedzenia zarządu spółki. 

3. Załącznika do zarządzenia dyrektora zakładu budżetowego. 

4. Załącznika do zarządzenia dyrektora jednostki budżetowej. 
 

Przy użyciu polityki rachunkowości następuje kodyfikacja zasad funkcjonowania 

i gospodarowania podmiotu w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finan-

sowej, monitorowania planów, realizacji wydatków, prognozowania i kontroli po-

szczególnych działań. Polityka rachunkowości ma na celu przedstawienie obowiązują-

cych w jednostce gospodarczej: 

1) zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

2) okresowego ustalania stanu aktywów i pasywów, metod ich wyceny oraz ustalania 

wyniku finansowego, 

3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych poprzez przyjęcie zakładowego planu 

kont wraz z wykazem kont ksiąg pomocniczych oraz instrukcją obsługi i funkcjo-

nowania programu finansowo-księgowego, 

4) sporządzania sprawozdania finansowego, 

5) systemu służącego ochronie danych: w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunko-

wych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów. 
 

Celem zasad ujętych w polityce rachunkowości jest również ustalenie podstaw do 

rozliczeń z tytułu podatków, opłat i składek, prawidłowego ustalania stanów rozliczeń 
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z kontrahentami, tworzenie skutecznej kontroli wewnętrznej dokonywanych operacji 

gospodarczych. Polityka rachunkowości uwzględnia w szczególności przedmiot dzia-

łalności danej jednostki gospodarczej. 

W zakresie zasad funkcjonowania poszczególnych kont w układzie syntetycznym 

i analitycznym oraz sposobu ewidencjonowania na nich poszczególnych operacji go-

spodarczych przyjmuje się „Plan kont – zasady rachunkowości z komentarzem”. Plan kont 

stanowi załącznik do polityki rachunkowości. W jednostkach gospodarki komunalnej, 

w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości ujmuje się dodatkowo za-

sady dotyczące rozliczania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.  

Ważnym elementem systemu rachunkowości jest wprowadzenie do sprawozdania 

finansowego, w którym określa się, iż podstawowym przedmiotem działalności jed-

nostki jest pełnienie funkcji administratora zasobu komunalnego. Wprowadzenie do 

sprawozdania zawiera dodatkowo, między innymi, takie dane, jak: czas trwania dzia-

łalności, wskazanie do kontynuacji działania, formę prawną przedsiębiorcy, kapitał 

udziałowy. 

Do podstawowych elementów sprawozdania finansowego podmiotów gospodarki 

komunalnej zalicza się:  

• bilans;  

• rachunek zysków i strat sporządzany metodą porównawczą lub kalkulacyjną; 

• rachunek przepływów pieniężnych; 

• zestawienie zmian kapitałów; 

• informację dodatkową. 
 

W informacji dodatkowej umieszcza się między innymi informacje uzupełniające 

dane o elementach bilansu, rachunku zysków i strat, ryzyku związanym z prowadzoną 

działalnością, przeciętnym zatrudnieniu, wynagrodzeniu zarządu i rady nadzorczej.  

Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na kontach księgowych. Do ważnych 

elementów planu kont zalicza się zespół 4. – konta według rodzajów, zespół 5. – konta 

według typów działalności. Operacje gospodarcze dotyczące poziomu ponoszonych 

kosztów związanych z działalnością nie tylko ekonomiczną, ale również ekologiczną czy 

społeczną powinny być szczegółowo ewidencjonowane, na przykład na zespole 5 – koszty 

według typów działalności. Koszty według rodzaju w przypadku zakładów budżeto-

wych, ujmowane są na kontach księgowych według pozycji planu finansowego (zgod-

nie z klasyfikacją budżetową), oraz przekrojach dostosowanych do potrzeb planowa-

nia, analizy i sprawozdawczości, głównie finansowej. Nie bez znaczenia pozostaje 

również zadaniowe planowanie wydatków w sektorze komunalnym, który często jest 

utożsamiany z sektorem finansów publicznych. Rachunkowość sektora finansów pu-

blicznych jest opisywana, między innymi, przez: B. Leszczyńską-Konczanin (2015, 

s. 53–66), A. Zysnarską (2014), P.M. Woronieckiego (2014, s. 295–304), A. Zimnego 

(2013), K. Winiarską oraz M. Kaczurak-Kozak (2011), M. Mulawę (2013, s. 153–162), 

S. Heciaka (2016), B. Sadowską (2019). 
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Podmioty gospodarki komunalnej rozbudowują często plany kont dla zamówień 

w ramach tak zwanych umów „in house”8. W ramach tych umów gmina realizuje 

przedsięwzięcia we własnym zakresie, własnymi siłami, w ramach własnego przedsię-

biorstwa, jakim jest najczęściej komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Podmiot ten świadczy usługi dla gminy bez konieczności uruchamiana procedury w ra-

mach ustawy prawa zamówień publicznych. W systemie finansowo-księgowym nastę-

puje wyodrębnienie dla tych usług oddzielnych kont księgowych zarówno na zespole 

przychodów, jak i kosztów.  

Należy wskazać, że jednostki świadczące usługi komunalne oraz dostarczające dóbr 

komunalnych dla społeczności lokalnej, prowadzą głównie rachunkowość finansową, 

podlegają kontroli zewnętrznej oraz wewnętrznej, w tym społecznej. Należy w tym 

miejscu zwrócić uwagę na fakt, że podmioty gospodarki komunalnej nie upubliczniają 

informacji dotyczącej polityki rachunkowości, planu kont czy sprawozdań finanso-

wych, sprawozdawczości wewnętrznej na tablicach informacyjnych, czy też na swoich 

stronach internetowych. Niektóre podmioty publikują takie informację na stronach 

Biuletynu Informacji Publicznej, jednakże robią to bardzo rzadko. W praktyce wystę-

puje duża dowolność i swoboda w tym zakresie ze względu na brak uwarunkowań 

prawnych dla tych jednostek. 

 

 

3. Wyniki badań empirycznych oraz propozycje zmian 
 

Przeprowadzenie analizy empirycznej obejmującej system rachunkowości jednostek 

gospodarki komunalnej stanowiło trudny i złożony proces. Analiza została przeprowa-

dzona w trzech województwach Polski, pozwoliła na sformułowanie określonych 

wniosków, które zaprezentowano w formie opisowej oraz tabelarycznej. Dodatkowo 

przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami praktyki gospodarczej celem uzyskania 

informacji o gotowości do podejmowania zmian w działalności gospodarczej, w tym 

gromadzenia, generowania i ujawniania informacji ekonomicznych oraz pozaekono-

micznych. 

Do oceny kondycji finansowej podmiotu, praktycy wskazywali głównie sprawoz-

danie finansowe (90,48%) oraz system księgowy (75,60%), jednocześnie zaznaczając, 

że opracowują również plany operacyjne –33,93% badanych podmiotów (tab. 1). 

 

 

 

 
8 Zamówienia „in-house” – termin odnosi się do przedsięwzięcia realizowanego we własnym zakresie, 

własnymi siłami, w ramach własnego przedsiębiorstwa. Gdy zamawiający (gmina) zamiast udzielać za-

mówienia na wolnym rynku, w konkurencyjnych trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień pu-

blicznych, zleca wykonanie zadań zależnym od siebie spółkom (niekiedy – zależnym nie bezpośrednio, ale 

na którymś kolejnym szczeblu piętrowych związków). Szerzej: F. Poniewski (2016), M. Nawrat (2018). 
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Tabela 1. Wewnętrzne materiały źródłowe wykorzystywane  

przez jednostki gospodarki komunalnej w procesie generowania informacji  

dotyczących celów ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych 
 

Materiał źródłowy 
Liczba  

odpowiedzi 

Odsetek  

odpowiedzi 

Sprawozdawczość finansowa 152 90,48 

System księgowy 127 75,60 

Plany operacyjne (budżety) 57 33,93 

Systemy kalkulacyjne 35 20,83 

Sprawozdanie zarządu 35 20,83 

Dokumentacja dotycząca zatrudnienia (listy płac) 32 19,05 

Wyniki dotychczasowych analiz ekonomicznych 27 16,07 

Kosztorysy i kalkulacje wstępne 24 14,29 

Wnioski pokontrolne 13 7,74 

Dokumentacja technologiczna 5 2,98 

Nie dokonujemy takiej oceny 5 2,98 

Inne 3 1,79 

Informacje uzyskane od kontrahentów, pracowni-

ków, konkurentów 2 1,19 
 

Źródło: Sadowska (2019). 

 

W wyniku przeprowadzonych wywiadów rozmówcy podkreślali, że ich działalność 

jest najczęściej skierowana na aspekty ekonomiczne, a rzadziej na społeczne czy śro-

dowiskowe. To elementy finansowe determinują prowadzoną działalność podmiotów 

gospodarki komunalnej. Stosunkowo rzadko w rachunku kosztów, jaki prowadzą ba-

dane jednostki, uwzględniany jest poziom kosztów związanych z działalnością spo-

łeczną lub środowiskową. 46,43% badanych podmiotów ma możliwość dostosowania 

swoich systemów rachunkowości do prowadzenia rachunku kosztów tak, by uwzględ-

niał on prowadzoną działalność społeczną lub ekologiczną, podobna część uczestników 

badania (45,83%) nie ma takiej możliwości, co przedstawiono w tabeli 2.  

 

Tabela 2. Uwzględnianie w rachunku kosztów w systemach  

rachunkowości podmiotów gospodarki komunalnej poziomu kosztów  

dotyczących działalności społecznej lub środowiskowej 
 

Stwierdzenie 
Liczba 

odpowiedzi 

Odsetek 

odpowiedzi 

Tak w pełni, w rachunku kosztów w systemie finansowo-księ-

gowym podmiotu w pełni uwzględniany jest poziom kosztów 

związanych z szeroko pojmowaną działalnością społeczną lub 

ekologiczną.  

13 7,74 
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Ciąg dalszy tabeli 2 
 

Stwierdzenie 
Liczba 

odpowiedzi 

Odsetek 

odpowiedzi 

Tak, ale po odpowiednim dostosowaniu w rachunku kosztów 

w systemie finansowo-księgowym podmiotu w pełni uwzględ-

niany jest poziom kosztów związanych z szeroko pojmowaną 

działalnością społeczną lub ekologiczną.  

78 46,43 

Nie, w rachunku kosztów w systemie finansowo-księgowym 

podmiotu nie uwzględniany jest poziom kosztów związanych 

z szeroko pojmowaną działalnością społeczną lub ekologiczną.  

77 45,83 

 

Źródło: Sadowska (2019). 

  

Następnie przedstawiciele sektora komunalnego ocenili, które z instrumentów ra-

chunkowości finansowej są przydatne do generowania informacji o realizacji celów 

ekonomicznych, społecznych i ekologicznych (tab. 3 i 4). Do najbardziej przydatnych 

narzędzi rachunkowości zaliczono sprawozdanie z działalności podmiotu oraz dodat-

kowe finansowe raporty wewnętrzne. Za najmniej przydatne respondenci zgodnie 

uznali zestawienie zmian w kapitale własnym. Niepokojące jest, iż wiele odpowiedzi 

zawiera się w stwierdzeniu, że respondent nie wie / nie ma zdania.  

 

Tabela 3. Przydatność poszczególnych instrumentów rachunkowości finansowej  

do generowania informacji o realizacji celów społecznych (dane w %) 
 

Opinia Bilans 

Rachunek 

zysków  

i strat 

Informa-

cja dodat-

kowa 

Zestawie-

nie zmian  

w kapi-

tale  

własnym 

Rachunek 

przepły-

wów pie-

niężnych 

Sprawoz-

danie  

z działal-

ności  

podmiotu 

Dodat-

kowe fi-

nansowe 

raporty 

we-

wnętrzne 

Budżety 

we-

wnętrzne 

Całkowicie  

nieprzydatne 
13,7 11,3 8,9 19,6 16,7 8,9 10,1 10,1 

Raczej  

nieprzydatne 
19,6 19,0 11,9 16,1 13,1 7,1 6,5 7,7 

Ani przydatne, 

ani nieprzydatne 
9,5 11,3 11,3 11,9 11,3 7,7 8,3 12,5 

Raczej  

przydatne 
17,3 17,3 23,2 9,5 8,9 31,0 26,8 22,0 

Bardzo  

przydatne 
13,1 14,9 12,5 6,0 4,8 17,9 13,1 11,3 

Nie wiem/ 

nie mam zdania 
26,8 26,2 32,1 36,9 45,2 27,4 35,1 36,3 

 

Źródło: Sadowska (2019). 
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Tabela 4. Przydatność poszczególnych instrumentów rachunkowości  

finansowej w aspekcie generowania informacji o realizacji celów  

ekologicznych w opinii respondentów (dane w %) 
 

Opinia Bilans 

Rachunek 

zysków  

i strat 

Informa-

cja dodat-

kowa 

Zestawie-

nie zmian  

w kapi-

tale  

własnym 

Rachunek 

przepły-

wów pie-

niężnych 

Sprawoz-

danie  

z działal-

ności  

podmiotu 

Dodat-

kowe fi-

nansowe 

raporty 

we-

wnętrzne 

Budżety 

we-

wnętrzne 

Całkowicie  

nieprzydatne 
19,0 17,3 14,3 22,0 20,8 10,7 12,5 11,9 

Raczej  

nieprzydatne 
17,3 16,1 10,1 14,9 13,7 7,7 6,5 8,9 

Ani przydatne, 

ani nieprzydatne 
13,7 14,9 13,7 15,5 11,9 7,7 9,5 10,1 

Raczej  

przydatne 
14,3 15,5 25,6 6,5 7,1 32,7 29,8 27,4 

Bardzo  

przydatne 
5,4 5,4 3,6 3,0 2,4 10,7 7,7 6,0 

Nie wiem/ 

nie mam zdania 
30,4 31,0 32,7 38,1 44,0 30,4 33,9 35,7 

 

Źródło: Sadowska (2019). 

 

W tabeli 5 zaprezentowano wyniki badań wskazujące na wykorzystywanie (lub nie) 

przez respondentów w ich systemach rachunkowości innych dodatkowych rachunków 

kosztów. Dodatkowe rachunki, możliwe do zastosowania przez księgowych, nie stano-

wią atrakcyjnych narzędzi rachunkowości zdaniem respondentów. Najczęściej stoso-

wane są rachunek kosztów docelowych (u 13,69% badanych) oraz rachunek kosztów 

działań i procesów. Podmioty gospodarki komunalnej nie korzystają z nowoczesnych 

rachunków kosztów. Przeprowadzone wywiady z praktykami, potwierdziły,że działal-

ność jednostek gospodarki komunalnej opiera się głównie na rachunku kosztów peł-

nych. 

 

Tabela 5. Dodatkowe rachunki kosztów wykorzystywane  

w systemach finansowo-księgowych respondentów 
 

Rachunek Odpowiedź Tak Nie 

Rachunek kosztów docelowych 
Liczebność 23 145 

Odsetek  13,69 86,31 

Rachunek kosztów cyklu  

życia produktów/usług 

Liczebność 4 164 

Odsetek  2,38 97,62 
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Ciąg dalszy tabeli 5 
 

Rachunek Odpowiedź Tak Nie 

Rachunek kosztów działań i procesów 
Liczebność 18 150 

Odsetek  10,71 89,29 

Rachunek kosztów jakości 
Liczebność 3 165 

Odsetek  1,79 98,21 

Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia 
Liczebność 1 167 

Odsetek  0,60 99,40 

Rachunek kosztów sterowany czasem 
Liczebność 1 167 

Odsetek  0,60 99,40 
 

Źródło: Sadowska (2019) 

 

W tabeli 6 przedstawiono wyniki badań empirycznych obejmujące inne narzędzia 

systemu rachunkowości możliwe do zastosowania w celu generowania informacji o reali-

zacji celów ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych. Znaczna liczba pod-

miotów komunalnych (85,21%) nie wykorzystuje budżetów operacyjnych. Wśród tych 

budżetów do realizacji zarówno celów społecznych, jak i ekologicznych czasem kon-

struowany jest budżet sprzedaży, budżet wynagrodzeń bezpośrednich oraz kosztów 

wydziałowych.  

Większość respondentów stwierdziła, że nie wykorzystuje żadnego z wymienionych 

w ankiecie innych instrumentów rachunkowości do generowania informacji o realizacji 

celów społecznych oraz środowiskowych. W wyniku przeprowadzonych wywiadów 

rozmówcy podkreślali, że nie wszystkie nowoczesne narzędzi rachunkowości są im 

znane, o niektórych instrumentach dowiadywali się dopiero wypełniając ankietę ba-

dawczą, o innych w ramach dyskusji oraz rozmów prowadzonych międzyzakładowo. 

 

Tabela 6. Inne instrumenty możliwe do zastosowania  

w celu pomiaru realizacji celów społecznych lub ekologicznych  

w ramach działalności prowadzonej przez respondentów 
 

Stwierdzenie Odpowiedź Tak Nie 

Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności 
Liczebność 3 165 

Odsetek  1,79 98,21 

Strategiczna Karta Wyników 
Liczebność 1 167 

Odsetek  0,60 99,40 

Benchmarking 
Liczebność 2 166 

Odsetek  1,19 98,81 

System kontroli zarządczej 
Liczebność 43 125 

% Odsetek  25,60 74,40 
 

Źródło: Sadowska (2019). 
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Istotą rachunkowości jest identyfikacja, agregowanie, prezentacja i interpretacja da-

nych finansowych i niefinansowych, które są następnie wykorzystywane do podejmo-

wania decyzji bieżących oraz obejmujących przyszłe okresy. Dlatego respondentów 

zapytano, jakich pozytywnych efektów może się spodziewać ich jednostka w wyniku 

zastosowania narzędzi rachunkowości, które są obecnie stosowane na szeroką skalę 

przez sektor przedsiębiorstw, do pomiaru dokonań i raportowania informacji o realiza-

cji celów społecznych czy ekologicznych9. Respondenci jako pozytywne efekty korzy-

stania z narzędzi rachunkowości, które dotąd nie były stosowane w ich jednostkach, 

wskazali podejmowanie świadomych decyzji ekonomicznych, społecznych i ekolo-

gicznych (49,40%) oraz poprawę wizerunku jednostki gospodarczej (47,02%), co 

przedstawiono w tabeli 7. Nie bez znaczenia pozostaje również element stałej kontroli 

i oceny społecznej, jakiej są poddawane jednostki sektora komunalnego. 

 

Tabela 7. Pozytywne efekty, których można się spodziewać w wyniku zastosowania 

innych, dotąd niewykorzystywanych, instrumentów rachunkowości do generowania 

informacji o realizacji celów społecznych oraz ekologicznych  
 

Stwierdzenie Liczba  

odpowiedzi 

Odsetek  

odpowiedzi 

Akceptacja społeczna działań podmiotu 63 37,50 

Poprawa pozytywnego wizerunku podmiotu gospodarczej 79 47,02 

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko natu-

ralne 
54 32,14 

Podejmowanie świadomych decyzji ekonomicznych, spo-

łecznych i ekologicznych – zrównoważenie celów działal-

ności 

83 49,40 

Inne 3 1,79 

Żadnych. 38 22,62 
 

Źródło: Sadowska (2019). 

 

Podsumowanie analiz w zakresie wykorzystywania instrumentów rachunkowości 

przez podmioty gospodarki komunalnej w aspekcie generowania informacji o realizacji 

celów ekonomicznych, społecznych oraz ekologicznych wyraża się w następujących 

wnioskach: 

• do upowszechniania informacji ekonomicznych jednostki posługują się instrumen-

tami rachunkowości finansowej, tj. bilans, rachunek zysków i strat; 

 
9 Szerzej na temat rozwoju raportowania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce w: Czaja-Cie-

szyńska, Kochański (2018). 
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• najczęściej wykorzystywane i przydatne do oceny kondycji finansowej oraz reali-

zacji celów ekonomicznych podmiotów gospodarki komunalnej są: sprawozdanie 

finansowe i system finansowy; 

• respondenci korzystają również z informacji zawartych w budżetach operacyjnych; 

• część respondentów ma możliwość dostosowania swoich systemów finansowo-

księgowych do prowadzenia rachunku kosztów tak, by uwzględniał on prowadzoną 

działalność społeczną lub środowiskową, podobna część uczestników badania nie 

ma takiej możliwości; 

• za najbardziej przydatne narzędzia rachunkowości finansowej w zakresie pomiaru 

realizacji celów społecznych i ekologicznych oraz generowania informacji intere-

sariuszom uznano sprawozdanie z działalności podmiotu; 

• nowoczesne rachunki kosztów nie są często wykorzystywane przez respondentów; 

• z katalogu nowoczesnych rachunków kosztów najczęściej wybierany jest rachunek 

kosztów działań i procesów oraz rachunek kosztów docelowych; 

• podmioty gospodarki komunalnej nie prowadzą działalności przy zastosowaniu 

strategicznej karty wyników, nie wykorzystują ośrodków odpowiedzialności ani 

benchmarkingu; 

• znaczna większość biorących udział w badaniu podmiotów nie wykorzystuje instru-

mentów rachunkowości zarządczej do pomiaru realizacji celów społecznych lub 

ekologicznych. 
 

Coraz więcej przedsiębiorstw ma obecnie do czynienia z dynamicznym, zmieniają-

cym się otoczeniem, które zmusza organizacje do działań dostosowawczych. Zmiana 

jest zjawiskiem powszechnym i występuje w każdej organizacji. Zmiany, którym pod-

dawany jest system rachunkowości powinny generować oczekiwane korzyści przez 

dostosowanie rodzaju i szczegółowości, informacji prezentowanych użytkownikom in-

formacji. Propozycje zmian w systemie rachunkowości podmiotów gospodarki komu-

nalnej obejmują między innymi: 

1. Wdrażanie zmian w organizacji podmiotu tak, aby efektywnie kierować jednostką 

oraz na bieżąco diagnozować potrzeby informacyjne użytkowników informacji. 

2. Ukierunkowanie dokonań organizacji na efekty ekologiczne i społeczne oprócz 

ekonomicznych. 

3. Korzystanie z ogólnie dostępnych metod i narzędzi rachunkowości zarządczej czy 

controllingu. 

4. Przygotowanie pracowników do wdrażania zmian organizacyjnych związanych 

z potrzebą generowania informacji o realizacji celów społecznych oraz ekologicz-

nych, poprzez cykl szkoleń, warsztaty, prelekcje oraz uświadamianie wagi tej tema-

tyki. 

5. Bieżące korelowanie ludzi, narzędzi finansowo-księgowych oraz oprogramowania 

informatycznego do celów identyfikacji, pomiaru, wyceny i raportowania realizacji 

celów społecznych oraz ekologicznych oprócz typowo ekonomicznych. 
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6. Tworzenie oraz stosowanie sprawozdawczości zintegrowanej adresowanej do róż-

nych grup użytkowników informacji sektora komunalnego. 
 

W tabeli 7 przedstawiono macierz zmian w podmiotach gospodarki komunalnej, 

w tym w ich systemach rachunkowości, które będą się przyczyniały do generowania 

informacji o realizacji celów ekonomicznych, społecznych oraz ekologicznych sektora 

komunalnego, poprzez wykorzystywanie nowych metod oraz instrumentów organiza-

cyjnych oraz narządzi rachunkowości. 

 

Tabela 7. Macierz zmian w podmiotach gospodarki komunalnej  

w procesie realizacji zarówno celów ekonomicznych, jak i pozaekonomicznych 
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I. Narzędzia 

systemowe 

(organizacyjne) 

X X X X           

II. Narzędzia  

rachunkowości 

zarządczej 

    X X         

III. Narzędzia 

controllingu 
      X X X      

IV. Inne metody 

i narzędzia 
         X X X X X 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wskazane metody oraz instrumenty możliwe do wykorzystania w podmiotach go-

spodarki komunalnej stanowią jedynie wycinek rzeczywistości, który może być dowol-

nie dostosowywany do potrzeb pojedynczej jednostki gospodarczej. O wyborze danych 

instrumentów będą decydowały między innymi potrzeby oraz dojrzałość kapitału ludz-

kiego, w tym gotowość do wdrażania zmian w celu generowania oraz ujawniania in-

formacji o realizacji celów ekonomicznych, społecznych oraz ekologicznych sektora 

komunalnego. Dane na temat realizacji tych celów powinny znaleźć odzwierciedlenie 

w systemie rachunkowości danego podmiotu gospodarki komunalnej oraz w zintegro-

wanym raporcie. 
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Zakończenie 
 

System rachunkowości od wieków stanowił szczególny system informacyjny umożli-

wiający pomiar efektów działalności gospodarczej pojedynczego podmiotu. System 

ten ewoluował wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym świata. Współcześnie ob-

serwuje się rosnące zapotrzebowanie na informacje, a system rachunkowości zapewnia 

je przez swoje funkcje, głównie przez funkcję informacyjną.  

Przyjmuje się, że rachunkowość jest procesem generowania, przetwarzania i ujaw-

niania informacji, obejmującym ciąg następujących po sobie i logicznie skorelowanych 

jednostkowych czynności oraz działań. Każdy element tego procesu wywiera okre-

ślony wpływ na najważniejszy produkt systemu rachunkowości, którym są informacje 

finansowe i pozafinansowe oraz określone dokonania jednostki gospodarczej, stano-

wiące podstawę zaspokajania potrzeb informacyjnych różnych grup użytkowników in-

formacji.  

Proces zmian w przedsiębiorstwie dotyczy wszystkich jego obszarów i składowych 

w tym również systemu rachunkowości. Zmiany w przedsiębiorstwie zachodzą w całym 

okresie jego istnienia i są ściśle sprzężone ze zmianami zachodzącymi w jego otocze-

niu. Największe znaczenie odgrywają przemiany o charakterze: psychologicznym, spo-

łecznym, technologicznym i ekonomicznym. Autorka stoi na stanowisku, że podmioty go-

spodarki komunalnej powinny współtworzyć rozwój społeczny oraz ekologiczny na 

danym terytorium, co implikuje potrzebę zmian w ich systemach rachunkowości, gdyż 

realizując zadania z zakresu użyteczności publicznej przyczyniają się (poprzez rozwój 

lokalny) do kształtowania zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż tematyka rachunkowości w podmiotach go-

spodarki komunalnej jest aktualna i ważna teoretycznie oraz potrzebna praktycznie, 

a wyniki studium analityczno-empirycznego pozwoliły na udzielenie odpowiedzi na 

zadane pytania badawcze. Wskazano, jakie instrumenty rachunkowości finansowej 

i zarządczej są wykorzystywane obecnie przez podmioty gospodarki komunalnej do 

generowania informacji o realizacji celów ekonomicznych, społecznych i ekologicz-

nych oraz zaproponowano zmiany, jakie należy wprowadzić w systemie rachunkowości 

podmiotów gospodarki komunalnej. Niniejsze opracowanie może stanowić inspirację 

do modyfikacji oraz uzupełnień niniejszej tematyki. Należy również zwrócić szcze-

gólną uwagę na gotowość tego sektora do wprowadzania zmian w organizacji działal-

ności oraz w systemie rachunkowości danej jednostki lub jej brak. 
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