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1. Informacja o wykształceniu i zatrudnieniu 
W 2008 roku po odbyciu pięcioletnich jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych 

obroniłam dwie prace magisterskie uzyskując tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w 

Warszawie:  

 „Rachunek Kosztów Działań i Systemy Zarządzania Kosztami Działań. Proces 

wdrażania systemu”, której promotorem była prof. zw. dr hab. Gertruda Krystyna 

Świderska, na kierunku Zarządzanie i marketing z wynikiem celującym, 

 „Analiza poziomu zadłużenia i strategii finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie 

spółki Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.”, której promotorem była dr Dorota 

Podedworna-Tarnowska, na kierunku Finanse i bankowość z wynikiem bardzo 

dobrym. 

W październiku 2008 roku rozpoczęłam studia doktoranckie w Kolegium Nauk o 

Przedsiębiorstwie SGH w zakresie nauk ekonomicznych, które ukończyłam we wrześniu 

2011 roku. 

27 października 2011 roku uzyskałam z wyróżnieniem stopień doktora nauk ekonomicznych 

w dyscyplinie nauk o zarządzaniu nadany uchwałą Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Broniłam rozprawy doktorskiej zatytułowanej 

„Zastosowanie rachunku kosztów działań do wyceny usług powszechnych”, której 

promotorem była prof. zw. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, a recenzentami prof. zw. dr 

hab. Michał Trocki i dr hab. Jolanta Chluska. Praca została nagrodzona Nagrodą Rektora 

SGH II stopnia w zakresie działalności naukowej. 

W dniu 1 lutego 2012 roku zostałam zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze 

Rachunkowości Menedżerskiej, funkcjonującej w ramach Kolegium Nauk o 

Przedsiębiorstwie SGH, której kierownikiem jest prof. zw. dr hab. Gertruda Krystyna 

Świderska, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego. 
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W toku pracy dwukrotnie uczestniczyłam w stażu w ramach wymiany międzyuczelnianej z 

Universität Hohenheim (2014) i Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (2015) w 

ramach programu ERASMUS Staff Mobility for Teaching Assignments. Prowadziłam 

wykłady dla studentów studiów licencjackich i magisterskich stanowiące integralny element 

kursów z zakresu zarządzania strategicznego, a także ekonomii i ekonomiki ochrony zdrowia. 

2. Ogólna charakterystyka aktywności zawodowej, dorobku oraz zainteresowań 
naukowych 
Dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy obejmuje łącznie 55 opracowań (w tym po 

uzyskaniu stopnia doktora 36) o łącznej wartości 333 punkty1 (w tym po uzyskaniu stopnia 

doktora 283 punkty). Są to między innymi prace o charakterze monograficznym, artykuły 

opublikowane w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.  

Moja aktywność naukowo-badawcza i publikacyjna, a także wynikająca z niej aktywność 

dydaktyczna i zawodowa, obejmuje dwa wyodrębnione etapy. 

Pierwszy z nich, realizowany głównie w latach 2008-2012, wiąże się z problematyką 

finansów przedsiębiorstwa. Zainteresowanie obszarem badawczym zostało zapoczątkowane 

pracą magisterską bronioną na kierunku Finanse i Bankowość, a także pracą zawodową 

związaną z analizą finansową. Konsekwencją zgłębiania tego obszaru badawczego był szereg 

publikacji, przede wszystkim o charakterze dydaktycznym i popularno-naukowym [11, 35, 

39, 41-55], opublikowanych w tym okresie, a także wykłady z zarządzania finansami i analizy 

finansowej prowadzone w latach 2009-2012 i 2014 na Podyplomowych Studiach 

Rachunkowości Zarządczej i Controllingu oraz Podyplomowych Studiach Rachunkowości 

według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości prowadzonych przez 

moją macierzystą Katedrę w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. 

Drugi etap – związany z problematyką rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej ze 

szczególnym uwzględnieniem specyfiki jednostek świadczących usługi powszechne, w tym 

przede wszystkim w ochronie zdrowia – rozpoczął się w 2010 roku i zdominował moje 

zainteresowania naukowo-badawcze. Tego obszaru dotyczy znacząca większość 

punktowanych publikacji. 

Na początku moje badania dotyczyły nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów 

wynikających z ewolucji rachunku kosztów działań i dotyczących obszaru ochrony zdrowia. 

W tym okresie praca naukowo-badawcza – realizowana w ramach badań własnych i projektu 

                                                           
1 Punktacja wyliczona zgodnie z wymogami MNiSW i prezentowana w załączniku 6. 



3 
 

systemowego Ministerstwa Zdrowia oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – była 

skorelowana z działalnością dydaktyczno-szkoleniową skierowaną do przedstawicieli 

podmiotów leczniczych. Wymiernym efektem prowadzonej działalności naukowo-badawczej 

są wydane publikacje [m.in. 5, 7, 18, 25, 37, 38]. Praktyczny wymiar prowadzonych prac 

podkreśla wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących 

standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U.2015.1126) bazujące na 

koncepcjach opracowanych przez zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH w 

której pracuję. 

W kolejnym okresie skoncentrowałam się na problematyce wyceny usług powszechnych i 

roli informacji kosztowej w procesie tej wyceny. Temat ten zapoczątkowałam w rozprawie 

doktorskiej, gdzie dowodziłam możliwości wykorzystania informacji płynących z rachunku 

kosztów działań w tym zakresie. W dalszych badaniach uzupełniłam i rozszerzyłam obszar 

badawczy o funkcje i zadania rachunku kosztów w procesie regulowanej wyceny usług 

powszechnych. Szczegółową charakterystykę dorobku naukowego związanego z tym 

zagadnieniem prezentuje dalsza część autoreferatu. 

Pomiędzy wskazanymi obszarami badawczymi istnieją silne współzależności. Zbiorem 

wspólnym jest rola informacji, w tym przede wszystkim informacji o kosztach, w obszarze 

usług powszechnych, w tym przede wszystkim powszechnych usług zdrowotnych. Problem 

ten analizuję z perspektywy pojedynczego podmiotu leczniczego,  jak również z perspektywy 

instytucji realizujących politykę zdrowotną. W ramach polityki zdrowotnej szczególnie 

interesuje mnie procedura ustalania i aktualizacji cen usług zdrowotnych (określana dalej jako 

regulowana wycena powszechnych usług zdrowotnych), dla której istotne znaczenie mają 

informacje o kosztach poszczególnych usług realizowanych przez podmioty lecznicze. Mój 

dorobek naukowy ewoluuje w kierunku nowych obszarów badawczych powiązanych z 

dwoma podstawowymi, co skutkuje pełniejszym i szerszym spojrzeniem na podstawowe 

obszary badawcze. Przejawia się to między innymi w  uwzględnieniu aspektów: 

 regulacji prawnych, które znalazły się w obszarze moich zainteresowań z uwagi na 

ścisły ich wpływ na możliwość prowadzenia regulowanej wyceny usług 

powszechnych [m.in. publikacje 3, 9, 17],  

 kosztów transakcyjnych, które pozwalają na operacjonalizację poszczególnych 

zawodności zachodzących w ochronie zdrowia, w tym również w zakresie wyceny 
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usług zdrowotnych oraz problematyki zrównoważonego rozwoju, która jest silnie 

związana z organizacją systemu ochrony zdrowia [m.in. publikacje 7, 16], 

 zarządczego, który dotyczy zastosowania informacji kosztowych do zarządzania 

różnymi obszarami działalności podmiotu leczniczego [m.in. publikacje 5, 18, 25].  

Działalność naukową wiążę z doradztwem gospodarczym w przedsiębiorstwach, Agencji 

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, World Health Organization oraz Krajowej 

Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej. Uczestniczę także – jako koordynator ze strony Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie – w projekcie Evidence-Informed Policy Network 

organizowanym przez World Health Organization. Konsekwencją takiego podejścia jest 

uzupełnianie się obu form aktywności oraz ich wzajemna inspiracja. Połączenie teorii i 

praktyki daje mi możliwość popularyzacji najnowszych trendów w zakresie rachunku 

kosztów i rachunkowości zarządczej, a z drugiej strony umożliwia identyfikację obszarów 

praktyki gospodarczej stanowiących istotne i nowe zagadnienia warte naukowego zbadania. 

Główne tezy i wnioski z prowadzonych prac badawczo-naukowych prezentowałam w postaci 

referatów na konferencjach naukowych lub tematycznych, z których pięć miało charakter 

międzynarodowy. Jeden z referatów, wygłoszony na XVth Scientific Conference Financial 

Management – Theory and Practice 2014, został nagrodzony Best Paper Award. 

Działalność dydaktyczną realizuję w ramach wykładów i konwersatoriów na studiach 

licencjackich, magisterskich, a także w ramach studiów podyplomowych prowadzonych w 

Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie prowadzę wykłady w języku angielskim 

kierując swoją ofertę nie tylko do studentów zagranicznych, lecz do wszystkich studentów 

pragnących zyskać wiedzę i kompetencje użyteczne w pracy na rynku międzynarodowym. 

Przygotowanie techniczne do wykładania w języku obcym zapewnia mi posiadany certyfikat 

University of Cambridge „Certificate of Proficiency in English”, natomiast praktyczne 

doświadczenie zdobyłam w trakcie wcześniej prowadzonych wykładów i konwersatoriów w 

języku polskim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także wykładów 

prowadzonych w języku angielskim w ramach programu ERASMUS Staff Mobility for 

Teaching Assignments. 

Ważnym, choć z uwagi na urlop macierzyński prowadzonym od niedawna, elementem mojej 

pracy naukowej jest działalność promotorska obejmująca wypromowanie 19 prac 

magisterskich, 13 prac licencjackich i 29 prac dyplomowych na studiach podyplomowych. 

Promowane przeze mnie prace dotyczą zagadnień związanych z rachunkiem kosztów i 



5 
 

rachunkowością zarządczą. Recenzentami prac są pracownicy naukowi zajmujący się 

tematyką finansów i zarządzania. Ponad 65% promowanych przeze mnie prac recenzenci 

ocenili na ocenę bardzo dobrą. 

Moje zaangażowanie na rzecz macierzystej uczelni przejawia się także w aktywnej realizacji 

projektów pod egidą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, które mają na celu 

promowanie Uczelni w różnorodnych środowiskach jako instytucji realizującej badania 

naukowe jak również prowadzącej działalność doradczą. Uczestniczyłam jako wykonawca w 

siedmiu projektach realizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, z których 

sześcioma jednocześnie kierowałam, a w siódmym byłam odpowiedzialna za działania 

administracyjne związane z realizacją projektu. Dwa z tych projektów były współfinansowane 

ze środków Unii Europejskiej, cztery ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, a jeden ze środków własnych instytucji zlecającej. 

3. Jednotematyczny cykl publikacji: Rachunek kosztów w regulowanej wycenie usług 
powszechnych: funkcja, wymogi, wykorzystanie 
3.1 Skład jednotematycznego cyklu publikacji 
Jednotematyczny cykl publikacji „Rachunek kosztów w regulowanej wycenie usług 

powszechnych: funkcja, wymogi, wykorzystanie”, stanowiący osiągnięcie wynikające z art. 16 

ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003.65.595 z późn.zm.) i będące znacznym 

wkładem dr Moniki Raulinajtys-Grzybek w rozwój nauk ekonomicznych w dyscyplinie 

finanse, obejmuje dziesięć najważniejszych publikacji poświęconych problematyce znaczenia 

rachunku kosztów w procesie regulowanej wyceny usług powszechnych. Prace zostały 

pogrupowane według prezentowanej w nich tematyki2: 

1. Rola rachunkowości regulacyjnej w procesie wyceny usług powszechnych w Europie, 

Studia Prawno-Ekonomiczne, 86, 2012, s. 253-273 [9] 

2. Część pracy wspólnej: Cost-based pricing of healthcare services. Relevance of a 

resource-based costing system, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 72(128), 2013, 

s. 117-137, współautorka: G.K. Świderska [8] 

3. Modele rachunku kosztów w opiece zdrowotnej, w: Wycena usług ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej, M. Raulinajtys-Grzybek, ABC Wolters Kluwer, Warszawa 

2014, s. 100-119 [17a] 

                                                           
2 W autoreferacie stosowana jest numeracja publikacji wynikająca wykazu publikacji zamieszczonego w 
załączniku 4. 
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4. Cost accounting models used for price-setting of health services – an international 

review, Health Policy, 118(3), 2014, s. 341-353 [2] 

5. Pricing health services: Transaction cost approach, Anchor Academic Publishing, 

Hamburg 2015, s. 1-162 [16] 

6. Ambulatory Patient Groups. Impact on service structure and providers’ behavior, 

Paradigm, 18(2), 2014, s. 121-134 [15] 

7. Jednorodność kosztowa usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – studium 

przypadku, w: Wycena usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, M. Raulinajtys-

Grzybek, ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 120-157 [17b] 

8. Część pracy wspólnej: The use of the innovation action research approach in the 

preparation of a regulation on a costing standard, Zeszyty Teoretyczne 

Rachunkowości, 86(142), 2016, s. 153-168, współautorka: G.K. Świderska [3] 

9. Znaczenie standardu rachunku kosztów w realizacji polityki zdrowotnej, Studia 

Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 272, 

2016, s. 120-130 [4] 

10. Część pracy wspólnej: Payment by Results vs. Costs of 24-hour Standby in Hospitals: 

Evidence from Poland, Argumenta Oeconomica, 2(35), 2015, s. 85-104, współautorka: 

G.K. Świderska [1] 

Jednotematyczny cykl publikacji obejmuje dziesięć pozycji z okresu 2012-2015: jedną 

monografię, dwa rozdziały monografii, dwa artykuły opublikowane w czasopismach 

naukowych znajdujących się na liście Journal Citation Reports, jeden artykuł opublikowany 

w innym czasopiśmie zagranicznym oraz cztery artykuły opublikowane w czasopismach 

naukowych wymienionych w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Sześć spośród tych publikacji zostało opublikowanych w języku angielskim, trzy pisane były 

we współautorstwie, a pozostałe samodzielnie. 

Trzy publikacje mają charakter prac wspólnych z prof. zw. dr hab. G.K. Świderską. 

Współpraca nad opracowaniami wynikała z dwóch różnych przyczyn: 

 wykorzystania w procesie wnioskowania modelu zasobowego rachunku kosztów 

będącego efektem wcześniejszych prac badawczych prowadzonych pod kierunkiem 

profesor G.K. Świderskiej [pozycja 8], 
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 wspólnego uczestniczenia w projekcie, w toku którego prowadzone były badania 

naukowe omawiane w artykule [pozycja 3] lub gromadzone dane do badania 

empirycznego [pozycja 1]. 

Wspólne opracowania tworzone były poprzez wymianę poglądów i polemikę naukową, która 

wnosiła istotny wkład do autorskiej koncepcji danego tematu. Szczegółowy opis wkładu i 

udziału we wspólnych publikacjach profesor G.K. Świderskiej zawarłam w oświadczeniach 

współautorów (załącznik 5). 

3.2 Uzasadnienie wyboru problemu badawczego 
Punktem wyjścia do sformułowania problemu badawczego przedstawionego w 

jednotematycznym cyklu publikacji „Rachunek kosztów w regulowanej wycenie usług 

powszechnych: funkcja, wymogi, wykorzystanie” były rozważania przedstawione w rozprawie 

doktorskiej na temat możliwości zastosowania rachunku kosztów działań do wyceny usług 

powszechnych. W toku dalszych prac badawczych temat ten ewoluował, został rozszerzony i 

uogólniony do poziomu rozważań na temat wyodrębnionej funkcji rachunku kosztów. 

W literaturze, zarówno polskiej jak i zagranicznej, rachunek kosztów przedstawia się jako 

narzędzie związane z dwoma podsystemami rachunkowości – finansową i zarządczą – które 

determinują podstawowe funkcje rachunku kosztów – sprawozdawczą i zarządczą3. W 

polskim piśmiennictwie tematykę tę poruszyli m.in. tacy autorzy jak: A. Jaruga, P. Kabalski, 

A. Szychta; E. Nowak, M. Wierzbiński; I. Sobańska; S. Sojak; G.K. Świderska4. W literaturze 

zagranicznej funkcje rachunku kosztów zdefiniowali m.in. A.A. Atkinson, R. S. Kaplan, S.M. 

Young; R. Cooper, R. S. Priest; C. Drury; P. Horváth.5 

Funkcja sprawozdawcza rachunku kosztów jest determinowana przez podstawowe cele 

rachunkowości finansowej i jej specyfikę. Podsystem rachunkowości finansowej służy 

sporządzaniu sprawozdań finansowych dla odbiorców zewnętrznych. Sprawozdawczy 

rachunek kosztów ma dostarczyć informacji pozwalających na wycenę zapasów oraz 

prezentację informacji o kosztach w rachunku zysków i strat. Przygotowanie i raportowanie 

informacji w sprawozdawczym rachunku kosztów musi być zgodne z obowiązującymi 

regulacjami. Prezentowane są wyłącznie informacje finansowe o wysokim poziomie 

                                                           
3 Niekiedy zarządcza funkcja kosztów dzielona jest dalej w zależności od celu na: funkcję wspierającą bieżące 
podejmowanie decyzji oraz planowanie i kontrolę; lub też w zależności od regularności prowadzenia na: 
problemowy rachunek kosztów oraz systematyczny rachunek kosztów wykorzystywany w procesie zarządzania 
(co do zasady bowiem rachunek kosztów pełniący funkcję sprawozdawczą ma charakter systematycznego 
rachunku kosztów). 
4 Pozycje wyszczególnione w bibliografii. 
5 Pozycje wyszczególnione w bibliografii. 
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agregacji, takie jak koszt wytworzenia sprzedanych produktów i wartość sprzedanych 

towarów w rachunku zysków i strat oraz łączna wartość wyrobów gotowych i produkcji w 

toku w bilansie. 

Zarządcza funkcja rachunku kosztów wspiera cele tożsame z celami podsystemu 

rachunkowości zarządczej. Dostarcza informacji dla potrzeb sporządzania wewnętrznych 

raportów, podejmowania decyzji, planowania i kontroli. Zarządczy rachunek kosztów 

wykorzystuje dane bieżące o dużym poziomie szczegółowości i uzupełnione o dane 

niefinansowe, a ich gromadzenie, przetwarzanie i prezentowanie odbywa się w sposób 

indywidualny dla każdej organizacji. Informacje tworzone w zarządczym rachunku kosztów 

są wykorzystywane do podejmowania decyzji, między innymi w zakresie polityki cenowej i 

wykorzystania zasobów organizacji. 

Usługi powszechne z uwagi na swoje istotne znaczenie społeczne i znaczący udział 

wydatków publicznych w ich finansowaniu podlegają różnorodnym regulacjom, między 

innymi w zakresie ustalania cen. Regulowana wycena oznacza, że ceny usług powszechnych 

są ustalane odgórnie i obowiązują we wszystkich transakcjach między wykonawcami usług a 

płatnikiem. Podstawą do podjęcia decyzji cenowych są informacje o kosztach pochodzące z 

rachunku kosztów.  

Analiza znaczenia informacji kosztowej w procesie regulowanej wyceny usług powszechnych 

doprowadziła mnie do ogólnej konkluzji, że funkcja pełniona przez rachunek kosztów – 

czyli system, w którym gromadzone, przetwarzane i prezentowane są informacje 

kosztowe – wykorzystywany w procesie wyceny stanowi odrębną funkcję rachunku 

kosztów w świetle następujących kryteriów – odbiorcy informacji, poziomu regulacji i 

szczegółowości dostarczanych informacji.  

Pomimo publikacji na temat modeli rachunku kosztów stosowanych do wyceny usług 

powszechnych (m.in. M.K. Chapko i in.; P. Cordes, J. Holzwarth, B. Krenzer; A. Kuźnicka, 

A. Turek, J. Górski P. Hussey; J.E. Leister, J. Stausberg; N. Robson; J.P. Simon; S.S. Tan i 

in.; M. Vogl; H.R. Waters)6, żaden z autorów nie dokonał wyodrębnienia i zdefiniowania 

takiej funkcji rachunku kosztów.   

3.3 Zakres i cel jednotematycznego cyklu publikacji  
Efektem pogłębionych studiów literaturowych światowego i polskiego piśmiennictwa 

naukowego w zakresie zastosowania rachunku kosztów w obszarze wyceny usług 

                                                           
6 Pozycje wyszczególnione w bibliografii. 
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powszechnych (ang. cost-based pricing of universal services) było zwrócenie uwagi na ważny 

problem naukowy, jakim jest funkcja rachunku kosztów związana z dostarczaniem informacji 

dla potrzeb wsparcia regulowanych działań w zakresie ustalania cen usług powszechnych. 

Zaprezentowany cykl publikacji ma na celu wyodrębnienie funkcji wsparcia wyceny 

rachunku kosztów, jej scharakteryzowanie i weryfikację praktycznej aplikowalności. 

Problem badawczy można ująć w dwóch zasadniczych pytaniach: 

 Jaką funkcję pełni rachunek kosztów w procesie regulowanej wyceny usług 

powszechnych? 

 Jaką konstrukcję rachunku kosztów implikuje ta funkcja? 

Odpowiedź na pierwsze pytanie pozwoli na scharakteryzowanie roli i znaczenia rachunku 

kosztów w procesie regulowanej wyceny (określanej dalej jako funkcja wsparcia wyceny). 

Wymaga ona doprecyzowania definicji szeregu pojęć, między innymi „usług powszechnych” 

oraz „regulowanej wyceny”. Scharakteryzowanie funkcji rachunku kosztów w tym obszarze 

wymaga analizy procesu wyceny usług powszechnych i wskazania celu zastosowania 

informacji dostarczanych przez rachunek kosztów. 

Usługi powszechne poddawane regulowanej wycenie występują między innymi na rynkach 

usług telekomunikacyjnych, energetycznych, czy pocztowych. W cyklu publikacji dokonałam 

zawężenia obszaru badawczego do powszechnych usług zdrowotnych. Usługi te spełniają 

definicję usług powszechnych, a jednocześnie stanowią interesujący obszar badawczy z uwagi 

na swoją specyfikę.  

Zdrowie jest dobrem o szczególnym znaczeniu społecznym. Wielość schorzeń i technologii 

medycznych przekłada się na bardzo duży katalog usług zdrowotnych, które są realizowane 

przez licznych wykonawców, różniących się wielkością, formą prawną, strukturą 

organizacyjną i stopniem złożoności realizowanej działalności. Dodatkowo realizacja usług 

zdrowotnych zachodzi w warunkach zawodności rynku – asymetrii informacji, efektów 

zewnętrznych czy niedoskonałości konkurencji. Znaczna część usług jest finansowana ze 

środków publicznych. Wszystkie te cechy stanowią silne uzasadnienie dla regulacji procesu 

świadczenia i finansowania powszechnych usług zdrowotnych, tym samym tworząc 

interesujące pole do badania funkcji wsparcia wyceny rachunku kosztów. Funkcja ta jest 

bowiem determinowana przez cel wykorzystania informacji kosztowych, jakim jest wycena 

usług powszechnych, czyli procedura ustalenia i aktualizacji cen tych usług. 
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Problematyka szczegółowej charakterystyki procesu wyceny powszechnych usług 

zdrowotnych, jak i znaczenia właściwej wyceny tych usług stanowi przedmiot rozważań w 

pracach [15], [16] i [17] wchodzących w skład jednotematycznego cyklu, jak i w publikacjach 

stanowiących pozostały dorobek naukowy [6, 26, 28]. 

Podstawowym założeniem wyodrębnienia funkcji wsparcia wyceny od dwóch pozostałych 

funkcji rachunku kosztów – sprawozdawczej i zarządczej – jest wskazanie zestawu cech 

posiadanych przez rachunek kosztów w funkcji wsparcia wyceny niepozwalających na 

zakwalifikowanie go do żadnej z pozostałych funkcji. Jako punkt wyjścia do identyfikacji 

tych cech wykorzystałam jeden z tzw. nowoczesnych modeli rachunku kosztów, osadzony w 

teorii rachunku kosztów działań. Ogólne wnioski na temat cech nowoczesnego rachunku 

kosztów skonfrontowałam z cechami wynikającymi ze specyfiki usług powszechnych 

określając: 

 odbiorców informacji pochodzącej z rachunku kosztów pełniącego funkcję wsparcia 

wyceny, 

 charakter i stopień szczegółowości informacji przetwarzanych i raportowanych przez 

rachunek kosztów, 

 stopień uregulowania modelu rachunku kosztów pełniącego funkcję wsparcia wyceny. 

Rysunek 1. Zakres jednotematycznego cyklu publikacji 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Połączenie ogólnych cech nowoczesnego rachunku kosztów ze specyficznymi cechami 

wynikającymi z funkcji wsparcia wyceny pozwoliło na skonstruowanie modelu rachunku 

kosztów pełniącego tę funkcję. W toku mojej aktywności naukowej aplikatywność modelu 

została poddana empirycznej weryfikacji, co przedstawiłam zarówno w publikacji [1] 

wchodzącej w skład jednotematycznego cyklu, jak i w publikacjach stanowiących pozostały 

dorobek naukowy [5, 25]. Na rysunku 1 przedstawiono schematycznie zakres 

jednotematycznego cyklu publikacji. 

Sześć uzupełniających się wzajemnie celów podjętych w ramach jednotematycznego cyklu 

publikacji to: 

 zdefiniowanie i scharakteryzowanie obszaru regulowanej wyceny usług 

powszechnych, a w ramach nich powszechnych usług zdrowotnych – cel realizowany 

w publikacjach [9] i [16], 

 wskazanie cech rachunku kosztów niezbędnych do realizacji funkcji wsparcia wyceny, 

jak również zilustrowanie stopnia ich występowania w ramach istniejących modeli 

teoretycznych – cel realizowany w publikacjach [8] i [17a], 

 identyfikację dobrych praktyk dotyczących modelu rachunku kosztów pełniącego 

funkcję wsparcia wyceny oraz jego funkcjonowania w podmiotach dostarczających 

informacje do wyceny – cel realizowany w publikacjach [2] i [16], 

 przedstawienie istoty analizowanego zagadnienia i znaczenia funkcji wsparcia wyceny 

poprzez analizę stopnia uwzględnienia informacji kosztowych w procesie wyceny – 

cel realizowany w publikacjach [15] i [17b], 

 zaprojektowanie założeń procesu tworzenia regulacji w zakresie rachunku kosztów 

pełniącego funkcję wsparcia wyceny – cel realizowany w publikacjach [3] i [4], 

 empiryczną weryfikację możliwości zastosowania rachunku kosztów do regulowanej 

wyceny usług powszechnych – cel realizowany w publikacji [1]. 

Przyjęto, że realizacja tak określonych celów jednotematycznego cyklu publikacji zapewni 

realizację celów poznawczych, metodycznych i aplikacyjnych. Cele poznawcze pełnią rolę 

podstawową i obejmują:  

 scharakteryzowanie usługi zdrowotnej w świetle definicji usług powszechnych, 

 przedstawienie regulowanej wyceny powszechnych usług zdrowotnych w odniesieniu 

do dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej, 
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 przedstawienie zależności między organizacją wyceny powszechnych usług 

zdrowotnych a metodą kalkulacji kosztów tych usług, 

 zdefiniowanie cech rachunku kosztów w funkcji wsparcia wyceny, 

 poznanie doświadczeń międzynarodowych i identyfikację dobrych praktyk w zakresie 

konstruowania rachunku kosztów stosowanego przy wycenie powszechnych usług 

zdrowotnych. 

Cele metodyczne związane są z opracowaniem metod badawczych w obszarze:  

 komparatywnej oceny poziomu kosztów transakcyjnych dla transakcji regulowanej 

wyceny usług powszechnych, 

 oceny stopnia uwzględnienia informacji kosztowych przy wycenie usług 

powszechnych, 

 tworzenia regulacji rachunku kosztów. 

Cele aplikacyjne dotyczą: 

 skonstruowania modelu rachunku kosztów w funkcji wsparcia wyceny, 

 przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia rachunku kosztów w podmiotach 

dostarczających informacje dla potrzeb wyceny.  

Cel główny cyklu publikacji, jakim jest wyodrębnienie funkcji wsparcia wyceny rachunku 

kosztów, wpisuje go w obszar finansów. Z uwagi na fakt, że kluczowe znaczenie dla 

zdefiniowania funkcji wsparcia wyceny ma scharakteryzowanie pojęcia regulowanej wyceny 

usług powszechnych, w cyklu publikacji umieściłam również pozycje charakteryzujące 

powszechne usługi zdrowotne, a także analizujące organizację procesu regulowanej wyceny 

tych usług. Takie publikacje dotykają obszaru nauk o zdrowiu i znalazły się również w moim 

pozostałym dorobku naukowym. Z uwagi na interdyscyplinarność problematyki poruszanej w 

cyklu publikacji w pracy naukowej posługuję się zróżnicowanym instrumentarium 

badawczym. W ramach cyklu publikacji pojawiają się następujące metody badawcze7: 

 obserwacyjne – w odniesieniu do sposobu organizacji wyceny w badanych krajach, 

 badania dokumentów – w odniesieniu do aktów prawnych, dokumentów 

wykonawczych i pozycji literaturowych, 

 statystyczne – w odniesieniu do analizy bieżącej sytuacji polskiej opieki zdrowotnej, 

                                                           
7 Na podstawie klasyfikacji J. Apanowicza. 
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 symulacyjne – w odniesieniu do projektowania podejścia do opracowania rachunku 

kosztów realizującego funkcję wsparcia wyceny, 

 analizy indywidualnych przypadków – stanowiącej uzupełnienie i ilustrację 

wniosków sformułowanych przy wykorzystaniu innych metod. 

Wykorzystuję zarówno metody jakościowe (studia przypadku, badania literaturowe) jak i 

ilościowe (analiza statystyczna, badania ankietowe ze skalą Likerta). 

3.4 Omówienie jednotematycznego cyklu publikacji 
Rozważania na temat znaczenia informacji kosztowej w procesie regulowanej wyceny usług 

powszechnych zostały poprzedzone zdefiniowaniem tych usług, wskazaniem znaczenia 

regulacji w odniesieniu do ustalania ich cen oraz scharakteryzowaniem obszaru regulowanej 

wyceny. Obszar badawczy scharakteryzowano w artykule [9] w odniesieniu do usług 

powszechnych ogółem, natomiast w pierwszym rozdziale pracy [16] zdefiniowano pojęcie 

powszechnych usług zdrowotnych. 

Punktem wyjścia do sformułowania definicji usługi powszechnej jest definicja dóbr 

publicznych oraz dóbr posiadających wybrane cechy dóbr publicznych. W toku studiów 

literaturowych  usługi powszechne zostały zdefiniowane jako usługi, które z uwagi na swoją 

istotną rolę społeczną oraz zawodności rynku zachodzące przy ich świadczeniu powinny być 

dostępne w sposób spójny, ciągły i niedyskryminujący żadnej grupy społecznej, a proces ich 

świadczenia jest regulowany przez organy władzy publicznej. Wprowadzenie na potrzeby 

niniejszego cyklu definicji usługi powszechnej ma na celu uogólnienie tego pojęcia i jego 

doprecyzowanie w sposób zapewniający usunięcie istniejącego pluralizmu pojęciowego w 

tym obszarze.  

Brak osiągnięcia przez rynek stanu równowagi ogólnej stanowi w ekonomii 

neokeynesowskiej uzasadnienie ingerencji organów władzy publicznej. Z uwagi na całkowite 

pominięcie problemu sprawiedliwości podziału dóbr w modelu równowagi ogólnej oprócz 

alokacji efektywnej znaczenie ma osiągnięcie tzw. alokacji uczciwej, w ramach której 

jednocześnie każdy podmiot na rynku preferuje własny koszyk dóbr ponad inne. Brak 

równowagi na rynkach dóbr i czynników produkcji ma miejsce w sytuacji wystąpienia 

zawodności rynku, które stanowią warunek konieczny funkcjonowania regulacji w obszarze 

wyceny. Warunek dostateczny dla przejęcia przez organ regulacyjny nadzoru nad wyceną 

usług powszechnych implikuje sformułowana definicja tych usług. 
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Jednym z obszarów działalności regulacyjnej jest proces ustalenia ceny usług powszechnych. 

Ingerencja państwa w tym zakresie może wynikać z niedoskonałości konkurencji, która przy 

sztywnym popycie na usługi powszechne (wynikającym z ich istotnej roli społecznej) może 

prowadzić do zawyżania cen. Kolejnym argumentem jest fakt finansowania usług 

powszechnych ze środków publicznych. Przejęcie procesu decyzyjnego w zakresie polityki 

cenowej przez organ regulacyjny implikuje konieczność przyjęcia przesłanek do ustalenia i 

aktualizacji cen usług.  

W obliczu braku informacji o cenie, jaka ukształtowałaby się na wolnym rynku, punktem 

wyjścia do ustalenia cen mogą być koszty realizacji usług powszechnych przez ich 

dostawców. Podejście to minimalizuje poziom arbitralności decyzji organu regulacyjnego. 

Analiza praktyki istniejącej na rynkach innych usług powszechnych potwierdza oparcie 

decyzji cenowych podejmowanych przez organ regulacyjny na informacjach o kosztach 

realizacji tych usług. 

Rachunek kosztów na rynkach usług powszechnych pełni zatem rolę związaną z 

identyfikowaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i prezentowaniem informacji na potrzeby 

podejmowania decyzji cenowych przez zewnętrznego w stosunku do przedsiębiorstwa 

odbiorcę – organ regulacyjny. Początkowo narzędzie to stanowiło immanentny element 

rachunkowości regulacyjnej związanej z kontrolą znacznej (zbliżonej do monopolistycznej) 

rynkowej pozycji wykonawcy usługi. W toku prac badawczych wyodrębniono rolę rachunku 

kosztów w funkcji wsparcia wyceny usług powszechnych. 

Przyjęta metodyka rachunku kosztów determinuje jakość generowanej informacji kosztowej, 

tym samym warunkując ostateczną jej użyteczność w procesie wyceny. Do podstawowych 

cech rachunku kosztów prowadzących do uzyskania poprawnych informacji o kosztach usług 

należy zachowanie związku przyczynowo-skutkowego przy alokacji kosztów do obiektów, 

spójna i jednolita metodyka rachunku kosztów oraz eliminacja skutków nieefektywnego 

działania przy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji kosztowych. Cechy te zostały 

najpełniej opisane w pracy [8] cyklu bazującej na badaniach prowadzonych na potrzeby 

rozprawy doktorskiej. Znaczenie wymienionych cech dla poprawności regulowanej wyceny 

usług powszechnych  zidentyfikowano w toku prowadzonych studiów literaturowych i 

potwierdzono badaniami empirycznymi. 

W publikacjach [17a] i [8] zaprezentowano koncepcję modelu opartego na relacjach 

przyczynowo-skutkowych i wyodrębniającego skutki nieefektywności dostosowanego do 
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specyfiki podmiotów realizujących powszechne usługi zdrowotne. W tym celu adaptowano 

model zasobowego rachunku kosztów, którego założenia sformułowano w toku prac 

badawczych prowadzonych wcześniej w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej SGH. 

Schemat modelu przedstawiono na rysunku 2.  

Model scharakteryzowano w odniesieniu do tzw. tradycyjnych koncepcji rachunku kosztów 

opisywanych w literaturze w odniesieniu do usług zdrowotnych. W przeciwieństwie do 

modeli tradycyjnych, zasobowy rachunek kosztów zapewnia realizację dwóch 

najważniejszych zasad warunkujących realizację funkcji wsparcia wyceny.  

Rysunek 2. Zasobowe podejście do kalkulacji kosztów usług zdrowotnych  

 

Źródło: [8]. 

Zasobowy rachunek kosztów jest merytorycznie zakorzeniony w koncepcji rachunku kosztów 

działań i uzupełnia pierwotny model o szczegółową analizę kosztów zasobów w sposób 

umożliwiający analizę stopnia wykorzystania ich potencjału. Podejście zakładające 

wyłączenie z kalkulacji kosztów usług zdrowotnych kosztów niewykorzystanego potencjału 

liczonego od praktycznych zdolności wytwórczych na poziomie poszczególnych zasobów 

gwarantuje wykluczenie konsekwencji działania nieefektywnego z kosztów usług 

zdrowotnych stanowiących dalej podstawę ustalania ich cen. Podobnie jak w przypadku 

wszystkich modeli bazujących na założeniach rachunku kosztów działań alokacja kosztów 
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pośrednich odbywa się przy wykorzystaniu kluczy podziałowych zachowujących związek 

przyczynowo-skutkowy między kosztem i obiektem kosztów. 

W rachunkowości wyróżnia się przeciwstawne podejścia do kalkulacji kosztów. Dwie główne 

klasyfikacje obejmują kalkulację podziałową i doliczeniową, a także kalkulację „z dołu do 

góry” (dalej określane angielskim terminem bottom-up) oraz „z góry na dół” (dalej top-down). 

Nazwy wywodzą się od kierunku przepływu informacji kosztowych przy kalkulacji kosztów 

pojedynczego obiektu. Metoda bottom-up zakłada wyliczenie kosztu obiektu finalnego przez 

odrębną kalkulację wszystkich obiektów składających się na jego koszt. W modelach 

opartych na metodzie top-down poniesione koszty rozliczane są na zrealizowane obiekty 

kosztów przy zastosowaniu wybranego klucza podziałowego. 

Przewaga podejścia bottom-up polega na możliwości ujęcia większej ilości czynników 

kosztotwórczych wpływających na obiekty kosztów i zróżnicowanie otrzymanych informacji. 

Otrzymane wyniki precyzyjnie wskazują przyczyny powstawania kosztów, nie są bowiem 

oparte na wartościach szacunkowych lecz rzeczywistych. Wykorzystanie rzeczywistych 

wielkości do kalkulacji kosztów w metodzie bottom-up odpowiada jednocześnie za ich wady, 

do których należy praco- i czasochłonność kalkulacji. Podejście top-down wymaga 

gromadzenia znacznie mniejszej ilości informacji – o kosztach łącznych i ilości przyjętych 

kluczy rozliczeniowych. 

Jak wynika z badań empirycznych przedstawionych w pracy [2], modele rachunku kosztów w 

funkcji wsparcia wyceny funkcjonujące w różnych krajach opierają się na kalkulacji 

doliczeniowej realizowanej zarówno przy podejściu bottom-up, jak i top-down. W artykule 

dokonano oceny rozwiązań funkcjonujących w obszarze wyceny usług szpitalnych przy 

zastosowaniu metody systematycznego przeglądu piśmiennictwa przy doborze krajów. 

Łącznie zidentyfikowano trzynaście krajów, w których rachunek kosztów jest 

wykorzystywany w funkcji wsparcia wyceny. Analiza porównawcza funkcjonujących 

rozwiązań doprowadziła do konkluzji, że w praktyce możliwe jest również połączenie 

obydwu podejść. Na etapie kalkulacji obiektów finalnych stosowane jest podejście bottom-up, 

natomiast przy kalkulacji pośrednich obiektów kosztów wykorzystywane jest podejście top-

down.  

W toku badań empirycznych dokonano punktowej oceny metod kalkulacji w celu wskazania 

najlepszych praktyk rachunku kosztów pełniącego funkcję wsparcia wyceny. Najbardziej 

dokładne rezultaty kalkulacji zapewniają modele oparte w całości na podejściu bottom-up 
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funkcjonujące w Niemczech, Szwecji i Australii. Z uwagi na duże znaczenie dodatkowych 

czynników systemowych, takich jak przygotowanie świadczeniodawców i obecność 

zaawansowanych rozwiązań informatycznych wskazywanych w tych krajach, w pracy 

wyszczególniono również grupę modeli rachunku kosztów łączących podejście bottom-up i 

top-down, które mogą być wskazywane jako dobre praktyki zwłaszcza w początkowych 

stadiach wdrożenia rachunku kosztów w funkcji wsparcia wyceny. 

Ocena modeli rachunku kosztów w funkcji wsparcia wyceny przedstawiona w pracy [2] 

dotyczy dokładności prowadzonej kalkulacji. Pominięto w niej czynniki związane z 

organizacją procesu wyceny – takie jak rodzaj instytucji wyceniającej, charakter podmiotów 

dostarczających danych, czy miejsce realizacji poszczególnych etapów kalkulacji – traktując 

je jako egzogeniczne dla modelu rachunku kosztów. W kolejnym etapie badań, ujętych w 

rozdziałach 2-6 pracy [16] rozszerzono zastosowane wcześniej podejście – uzasadniające 

prowadzenie regulowanej wyceny usług zdrowotnych opartej na informacjach z rachunku 

kosztów zawodnością rynku, bazujące na założeniach modelu równowagi ogólnej – o 

założenia nowej ekonomii instytucjonalnej. Organizacja systemu regulowanej wyceny 

wymaga powołania odpowiednich instytucji, które generują dodatnie koszty transakcyjne. 

Uwzględnienie kosztów transakcyjnych jako zmiennej objaśnianej zmienia sformułowaną 

funkcję celu, w odniesieniu do której analizowany jest rachunek kosztów. Rachunek kosztów 

w funkcji wsparcia wyceny ma zapewniać osiągnięcie prawidłowych wyników kalkulacji 

przy jednoczesnej minimalizacji poziomu kosztów transakcyjnych. Pomimo, że specyfika 

regulowanej wyceny jako procedury ustalania ceny kwalifikuje całkowity koszt tego procesu 

jako koszt transakcyjny, w literaturze brak jest pozycji wskazujących koszty transakcyjne 

związane z wyceną powszechnych usług zdrowotnych.  

Na podstawie charakterystyki modelowej transakcji wyceny przeprowadzono analizę 

porównawczą przebiegu tej transakcji w wybranych krajach. W badaniu uwzględniono 

siedemnaście krajów, które prowadzą regulowaną wycenę – niezależnie od tego, czy 

wykorzystuje ona informacje z rachunku kosztów. Dwanaście zidentyfikowanych cech 

specyficznych transakcji, mających wpływ na organizację wyceny, powiązano z czterema 

atrybutami transakcji wpływającymi na poziom kosztów transakcyjnych – specyficzność 

aktywów, niepewność, częstotliwość transakcji i mierzalność dóbr – zgodnie z podejściem 

zaproponowanym przez O. Williamsona i zmodyfikowanym o dorobek innych ekonomistów. 

Kraje sklasyfikowano w ramach każdej z cech metodą rangowania wskazując, w którym kraju 

występują najwyższe i najniższe koszty transakcyjne z uwagi na każdą z cech. 
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W kolejnym etapie badania określono kierunek wpływu każdej z cech transakcji na 

poprawność kalkulacji kosztów, a także dokonano względnej oceny siły tego wpływu. 

Najważniejszymi cechami transakcji dla poprawności kalkulacji kosztów dla potrzeb 

regulowanej wyceny są:  

 obecność regulacji dotyczących rachunku kosztów,  

 zróżnicowana struktura świadczeniodawców raportujących dane,  

 wysoka szczegółowość informacji kosztowych,  

 neutralność podmiotu realizującego wycenę.  

Cechy te stanowią uzupełnienie dla wniosków sformułowanych w poprzedniej pozycji cyklu, 

w której wskazano najlepsze praktyki dotyczące modelu rachunku kosztów. W pracy 

wskazano dobre praktyki krajów osiągających wysoki poziom poprawności kalkulacji przy 

jednoczesnych relatywnie niskich kosztach transakcyjnych – należą do nich Niemcy, 

Australia i Holandia. 

W ostatnim etapie tego badania dokonano próby oszacowania poziomu kosztów 

transakcyjnych ponoszonych przez podmiot dostarczający informacji kosztowych dla potrzeb 

wyceny prowadzonej w sposób niesystematyczny w Polsce. W celu kalkulacji kosztów 

transakcyjnych wykorzystano zasobowy rachunek kosztów. Wysoki poziom kosztów 

transakcyjnych badanej transakcji wynika z jej incydentalnego charakteru i braku znanej, 

jednoznacznie sformułowanej metodyki kalkulacji, która funkcjonowałaby w podmiocie 

raportującym informacje kosztowe i niefinansowe dla potrzeb wyceny. 

Proces opracowania regulacji dotyczących rachunku kosztów w funkcji wsparcia wyceny 

poprzedzono diagnozą bieżącej sytuacji w obszarze powszechnych usług zdrowotnych w 

Polsce przedstawioną w pracach [15] i [17b]. Analizie poddano usługi ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej w momencie zmiany sposobu ich wyceny w wyniku wprowadzenia w Polsce 

rozwiązania bazującego na koncepcji tzw. Ambulatory Patient Groups (ambulatoryjnych grup 

pacjentów). Badania literaturowe i doświadczenia empiryczne innych krajów wskazują, że w 

tej koncepcji wykorzystywane są informacje kosztowe. W badaniach zweryfikowano stopień 

uwzględnienia informacji kosztowych przy definiowaniu grup.  

W pracy [15] poddano ocenie, jak zmieniała się podaż poszczególnych usług w sytuacji 

zmiany jednego z czynników – ceny – przy założeniu stałości struktury popytu na usługi 

zdrowotne. Punktem wyjścia do badania zachowania dostawców usług było założenie, że 

całkowita podaż usług wynika z popytu na usługi stanowiącego sumę popytu będącego 
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efektem potrzeb medycznych, na który dodatkowo wpływa – dodatnio lub ujemnie – popyt 

indukowany przez dostawców (ang. supplier-induced demand), zależny od rentowności usług. 

W przypadku usług o nadzwyczajnej rentowności występuje nadpodaż usług, a w przypadku 

usług o nadzwyczajnie niskiej rentowności ograniczenie ich liczby.  

W sytuacji uwzględnienia informacji kosztowych przy ustalaniu ceny usług, zmiany cen 

powinny wynikać ze zmian w poziomie kosztów i nie powinny skutkować zmianą 

rentowności usług dla dostawców, a w konsekwencji zmianą w poziomie popytu 

indukowanego przez dostawców.  

W toku badań wykazano, że podaż usług, których wycena uległa zmianie, podlegała 

silniejszym wahaniom niż w przypadku usług, których wycena nie zmieniła się. Zmiana ceny 

powodowała reakcję świadczeniodawców obrazowaną przez nadzwyczajny wzrost ilości 

usług, których cena wzrosła, i nadzwyczajny spadek ilości usług, których cena spadła. 

Zgodnie z przyjętym założeniem dowodzi do zmian popytu indukowanego przez 

świadczeniodawców. Wskazuje to na występowanie czynników wskazywanych w literaturze 

jako wady systemów nieuwzględniających informacji kosztowych, takie jak ograniczenie 

dostępu do wybranych usług, nadpodaż usług lub wpływ czynników ekonomicznych na 

wybór metody leczenia pacjenta. 

Wnioski zgromadzone w wyniku zbiorczej analizy zmian podaży usług potwierdzono 

badaniem poziomu kosztów usług zdrowotnych wybranego świadczeniodawcy w publikacji 

[17b]. W rozdziale dokonano empirycznej weryfikacji bieżącej wyceny usług zdrowotnych w 

Polsce na przykładzie wybranej grupy usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Zastosowana metoda badawcza (studium przypadku) wynika z konieczności wdrożenia 

modelu rachunku kosztów w podmiocie realizującym usługi zdrowotne i przeprowadzenia 

poszczególnych etapów rachunku kosztów.  

W momencie realizacji badania podmioty świadczące usługi zdrowotne miały dowolność w 

zakresie doboru metod rachunku kosztów, co uniemożliwiało porównywalność wyników 

kalkulacji. W wątpliwość prowadzenia kalkulacji kosztów poszczególnych usług poddaje 

dodatkowo fakt braku konieczności wyceny produktów w tych jednostkach (z uwagi na 

usługowy charakter działalności oraz możliwość uproszczonego podejścia do wyceny 
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produkcji w toku8) – co implikuje brak konieczności kalkulacji jednostkowego kosztu 

wytworzenia produktów. 

W badanym podmiocie wdrożono model zasobowego rachunku kosztów posiadającego cechy 

wskazane jako istotne w sytuacji, gdy rachunek kosztów pełni funkcję wsparcia wyceny. 

Informacje kosztowe uzyskane w wyniku wdrożenia zestawiono z przychodami z ich 

realizacji. W modelu finansowania funkcjonującym w Polsce w momencie badania, badane 

usługi grupowano na podstawie ich przebiegu, a dla wszystkich usług w ramach danej grupy 

obowiązywała taka sama cena.  

Analizie poddano średnią rentowność poszczególnych grup usług, jak również rentowność 

pojedynczych usług w ramach każdej z grup. Zróżnicowanie w analizowanym zbiorze badano 

mierząc wariancję wewnątrz- i międzygrupową. W analizowanym zbiorze wystąpiła wysoka 

wariancja międzygrupowa przy znacznie niższej wariancji wewnątrzgrupowej co wskazuje na 

homogeniczny sposób kwalifikacji usług do poszczególnych grup przy jednoczesnych 

istotnych różnicach w poziomie rentowności poszczególnych grup. Potwierdza to brak 

związku między poziomem kosztów i przychodów w poszczególnych grupach. Na tym etapie 

prac badawczych wykazano zasadność dalszych prac badawczych nad aplikatywnością 

rachunku kosztów w funkcji wsparcia wyceny. 

Obecność regulacji dotyczących rachunku kosztów została wykazana jako jedna z 

najważniejszych cech transakcji wyceny. Jest to spójne z wcześniejszymi badaniami nad 

rachunkiem kosztów w funkcji wsparcia wyceny, który powinien funkcjonować w oparciu o 

spójną i jednolitą metodykę. W Polsce regulacje w obszarze powszechnych usług 

zdrowotnych opracowano w postaci standardu będącego efektem projektu badawczego, w 

którym uczestniczyłam. Regulacje obejmują zarówno etapy ewidencji jak i kalkulacji 

kosztów. Schemat modelu rachunku kosztów w funkcji wsparcia wyceny objętego 

regulacjami został przedstawiony na rysunku 3.  

Rysunek 3. Rachunek kosztów do kalkulacji powszechnych usług zdrowotnych 

                                                           
8 Na mocy art. 34 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994.121.591) jednostki mogą nie wyceniać produkcji w 
toku, jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki. 
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Źródło: [4]. 

Metodyka procesu przygotowania regulacji została przeprowadzona zgodnie z podejściem 

innovation action research i przedstawiona w pracy [3]. Celem badań prowadzonych metodą 

innovation action research jest wypracowanie nowej teorii i weryfikacja możliwości jej 

wdrożenia w rzeczywistych warunkach. Zakłada ona cykliczną realizację następujących 

etapów: opracowanie możliwego rozwiązania zidentyfikowanego problemu, prezentację 

rozwiązania praktykom, rozpowszechnianie koncepcji poprzez publikacje oraz wdrożenie jej 

w nowych organizacjach. 

Ponad 3-letni projekt opracowania regulacji rachunku kosztów obejmował dwa cykle 

obejmujące takie działania jak realizacja warsztatów i szkoleń, publikacje oraz wdrożenia. W 

wyniku wymiany doświadczeń zespołu badawczego i praktyków pierwotna koncepcja uległa 

szeregowi zmian o istotnym wpływie na ostateczny kształt modelu. Obejmowały one takie 

elementy, jak: oparcie kalkulacji na kosztach planowanych i rozliczaniu odchyleń między 

kosztami planowanymi i rzeczywistymi, wdrożenie pojęcia kategorii kosztów jako punktu 

wspólnego między systemem ewidencji i kalkulacji kosztów, czy doprecyzowanie pojęcia 

gotowości i niewykorzystanego potencjału. 

W artykule [4] dokonano oceny regulacji rachunku kosztów w funkcji wsparcia wyceny na tle 

regulacji stosowanych w obszarze powszechnych usług zdrowotnych w innych krajach. W 

większości analizowanych krajów standardy charakteryzują się jednoznacznością i dużym 

stopniem szczegółowości w odniesieniu do sposobu regulacji poszczególnych etapów 

rachunku kosztów – zarówno ewidencji jak i kalkulacji. Wytyczne regulują rodzajową i 
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podmiotową klasyfikację kosztów, a także sposób alokacji kosztów między ośrodkami oraz 

kalkulację kosztów jednostkowych obiektów pośrednich (w poszczególnych ośrodkach 

kosztów) jak i finalnych (usług powszechnych). 

W badaniu dokonano oceny zapisów dotyczących etapów ewidencji i kalkulacji kosztów w 

polskiej regulacji. Zamknięta lista kategorii kosztów, wzorcowy plan kont, a także wytyczne 

dotyczące struktury ośrodków kosztów wskazują na szczegółowość i jednoznaczność 

rozwiązań ewidencyjnych spójną z podejściem stosowanym w grupie porównawczej. 

Zdefiniowane zasady kalkulacji kosztów zasobów i ich alokowania do pośrednich obiektów 

kosztów, a ostatecznie usług zdrowotnych, plasują rozwiązanie polskie w czołówce 

analizowanych regulacji pod względem poziomu szczegółowości przetwarzanych informacji.  

Ostatnim etapem oceny aplikatywności wypracowanego rozwiązania jest pilotażowe 

wdrożenie rachunku kosztów i zastosowanie otrzymanych informacji do wyceny usługi 

powszechnej, przedstawione w pracy [1]. Przedmiotem badania była usługa zdrowotna 

polegająca na zapewnieniu ciągłego dostępu do opieki zdrowotnej dla ciężarnych pacjentek, 

określona mianem gotowości oddziału położniczego.  

W badanych podmiotach wdrożono rachunek kosztów w postaci ujętej w regulacjach. 

Wdrożenie modelu zorganizowano zgodnie z metodą constructive research, która zakłada 

podejście normatywne polegające na teoretycznej analizie nowej koncepcji i późniejszej 

empirycznej weryfikacji jej użyteczności.  

Definicja finalnego obiektu kosztów została oparta na literaturze przedmiotu oraz sposobie 

ujęcia gotowości w zagranicznych modelach finansowania opieki zdrowotnej. Na jej 

podstawie wskazano elementy składowe gotowości i określono sposób kalkulacji ich kosztów. 

Dokonano kalkulacji kosztów gotowości. Wyniki otrzymane od zróżnicowanych 

świadczeniodawców zostały dalej zestawione i wykorzystane do oceny wpływu czynników 

kosztotwórczych na gotowość świadczoną przez oddziały o różnym zasięgu terytorialnym i 

różnym poziomie specjalizacji. Przeprowadzona analiza może stanowić podstawę do 

zdefiniowania przedmiotu wyceny usług powszechnych i ustalenia jego ceny. Otrzymane 

rezultaty potwierdzają możliwość zastosowania w praktyce zaprojektowanego rachunku 

kosztów i wykorzystania go jako narzędzia wspierającego wycenę.  
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Podsumowując rozważania przeprowadzone w publikacjach najważniejszymi osiągnięciami 

są:  

 Wyodrębnienie funkcji rachunku kosztów dotyczącej wsparcia regulowanej 

wyceny usług powszechnych 

W literaturze z obszaru rachunkowości wskazuje się na dwie główne funkcje rachunku 

kosztów – sprawozdawczą i zarządczą. Są one tradycyjnie łączone z dwoma podsystemami 

rachunkowości – finansowej i zarządczej, co przekłada się na podstawowe cechy modeli 

rachunku kosztów pełniących poszczególne funkcje. Prowadzone badania empiryczne nad 

wykorzystaniem informacji kosztowych w procesie wyceny usług powszechnych 

doprowadziły do ogólnej konkluzji, że rachunek kosztów wykorzystywany w tym procesie 

pełni funkcję, której nie można jednoznacznie zakwalifikować jako sprawozdawczej ani 

zarządczej. 

Z jednej strony, wycenę usług powszechnych przeprowadza organ regulacyjny zewnętrzny w 

stosunku do wykonawców usług. Dalej, metodyka rachunku kosztów jest regulowana 

zewnętrznymi dokumentami w postaci aktów prawnych lub obowiązkowych wytycznych. 

Zewnętrzny odbiorca informacji oraz uregulowany proces gromadzenia i przetwarzania są 

cechami charakterystycznymi dla sprawozdawczej funkcji rachunku kosztów. 

Z drugiej strony, zagadnienia związane z ustalaniem poziomu cen oraz efektywnością 

wykorzystania zasobów organizacji należą do podstawowych decyzji zarządczych. 

Raportowanie informacji na potrzeby wyceny dotyczy kosztów poszczególnych usług, często 

dodatkowo z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji kosztowych składających się na 

koszt usługi. Przy kalkulacji kosztów obok informacji finansowych istotną rolę pełnią 

informacje niefinansowe, które są uwzględniane w kalkulacji i prezentowane w raportach, a 

ich poziom szczegółowości znacznie wykracza poza zakres informacji przedstawiany w 

sprawozdaniach finansowych. Cel prowadzenia rachunku kosztów oraz cechy przetwarzanych 

informacji są cechami charakterystycznymi dla zarządczej funkcji rachunku kosztów. 

Ważnym osiągnięciem cyklu jest wskazanie, że prowadzenie regulowanej wyceny usług 

powszechnych wykorzystującej informacje kosztowe implikuje konieczność funkcjonowania 

u wykonawców usług rachunku kosztów posiadającego unikalny zestaw cech. Rachunek 

kosztów pełniący funkcję wsparcia wyceny służy procesom decyzyjnym realizowanym przez 

podmiot zewnętrzny w stosunku do wykonawców usług na podstawie informacji, które mają 

wysoki poziom szczegółowości, a proces ich gromadzenia i przetwarzania jest uregulowany. 
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 Zdefiniowanie i scharakteryzowanie usług powszechnych 

Usługi powszechne zostały zdefiniowane jako usługi, które z uwagi na swoją istotną rolę 

społeczną oraz zawodności rynku zachodzące przy ich realizacji powinny być dostępne w 

sposób spójny, ciągły i niedyskryminujący żadnej grupy społecznej, a proces ich świadczenia 

jest regulowany przez organy władzy publicznej. Definicja ta wykracza poza tradycyjny 

podział dóbr na publiczne i prywatne, który nie uwzględnia specyfiki dóbr posiadających 

jedynie wybrane cechy dóbr publicznych (określanych w literaturze w zróżnicowany sposób – 

jako dobra społecznie pożądane, dobra mieszane, dobra quasi-publiczne czy dobra 

zespołowe). Definicja usług powszechnych obejmuje usługi, dla których ze względu na 

występujące zawodności rynku nie może zostać osiągnięte optimum Pareto lub nie zachodzi 

tzw. alokacja uczciwa. Ostateczna kwalifikacja usług jako powszechnych wynika z arbitralnej 

oceny ich znaczenia społecznego przez organ regulacyjny.   

 

 Scharakteryzowanie regulowanej wyceny w świetle dorobku nowej ekonomii 

instytucjonalnej 

Regulowana wycena usług powszechnych jest zbiorem czynności na rzecz ustalenia cen tych 

usług. W świetle nowej ekonomii instytucjonalnej stanowi przykład transakcji wynikającej z 

zawodności rynku generującej dodatnie koszty transakcyjne. Transakcja wyceny obejmuje 

kilka etapów – utworzenie otoczenia instytucjonalnego, zawarcie kontraktów z dostawcami 

danych oraz przeprowadzenie wyceny. Organizacja każdego z tych etapów dotyczy 

czynników instytucjonalnych, które w konsekwencji przekładają się na poziom kosztów 

transakcyjnych regulowanej wyceny.   

 Komparatywna ocena poziomu kosztów transakcyjnych dla transakcji 

regulowanej wyceny usług powszechnych 

W cyklu sformułowano cechy pozwalające w sposób kompleksowy scharakteryzować 

dowolną transakcję wyceny. W przypadku każdej cechy dodatkowo określono wpływ 

wartości danej cechy na poziom kosztów transakcyjnych, czyli łączny koszt organizacji 

regulowanej wyceny. Operacjonalizacji cech dokonano na podstawie podejścia 

zaproponowanego przez O. Williamsona łączącego poziom kosztów transakcyjnych ze 

specyficznością aktywów, niepewnością i częstotliwością transakcji, rozszerzone o atrybut 
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mierzalności dóbr proponowany przez innych autorów. Każdej wartości cechy nadano ilość 

punktów określającą jej wpływ na poziom kosztów transakcyjnych.  

Zastosowane podejście umożliwia scharakteryzowanie transakcji wyceny funkcjonujących w 

rożnych warunkach instytucjonalnych i ich porównanie, co przekłada się na możliwość 

prowadzenia analiz porównawczych i wskazywania dobrych praktyk w poszczególnych 

krajach; takie wnioskowanie nie byłoby możliwe przy zastosowaniu wyłącznie metody 

opisowej. 

 Identyfikacja i weryfikacja znaczenia cech nowoczesnego rachunku kosztów w 

funkcji wsparcia wyceny usług powszechnych 

Cechy rachunku kosztów w funkcji wsparcia wyceny usług powszechnych zostały 

zdefiniowane w oparciu o dorobek teoretyczny rachunkowości, w szczególności publikacji 

dotyczących nowoczesnych i tradycyjnych rozwiązań rachunku kosztów. Są to: zachowanie 

związku przyczynowo-skutkowego przy alokacji kosztów do obiektów, spójna i jednolita 

metodyka rachunku kosztów oraz eliminacja skutków nieefektywnego działania przy 

gromadzeniu i przetwarzaniu informacji kosztowych. Znaczenie tych cech poddano ocenie i 

pozytywnie zweryfikowano.  

 Zaadaptowanie modelu zasobowego rachunku kosztów do specyfiki 

powszechnych usług zdrowotnych 

Zasobowy rachunek kosztów zakorzeniony jest w koncepcji rachunku kosztów działań, co 

stanowi gwarant zachowania przyczynowo-skutkowej relacji przy alokacji kosztów. Ponadto 

rozwiązanie to opiera się na alokacji kosztów zasobów zaangażowanych proporcjonalnie do 

ich praktycznych zdolności wytwórczych, co prowadzi do wyłączenia kosztów 

niewykorzystanego potencjału z kalkulacji kosztów usług. Poszczególne elementy modelu – 

zasoby, nośniki kosztów zasobów, działania, nośniki kosztów działań oraz obiekty finalne – 

uwzględniają specyfikę opieki zdrowotnej. Zrealizowane wdrożenia modelu wskazują na jego 

aplikowalność w podmiotach realizujących różne usługi zdrowotne. 

 Wskazanie parametrów determinujących dokładność procesu kalkulacji kosztów 

Parametrami charakteryzującymi rachunek kosztów pełniący funkcję wsparcia wyceny są: 

o ewidencja kosztów według kategorii, 

o ewidencja kosztów według miejsc powstawania, 
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o metoda alokacji kosztów ośrodków działalności pomocniczej, 

o metoda kalkulacji pośrednich obiektów kosztów (w przypadku usług zdrowotnych 

takich jak badanie lekarskie czy zabieg operacyjny), 

o metoda kalkulacji finalnych obiektów kosztów. 

Dwa pierwsze parametry determinują sposób prowadzenia kalkulacji, a zatem mają jedynie 

pośredni wpływ na prawidłowość procesu kalkulacji kosztów. Trzem ostatnim parametrom 

nadano wartości punktowe w zależności od ich wpływu na prawidłowość kalkulacji. Za 

bardziej prawidłowe uznano metody rozliczania kosztów ośrodków działalności pomocniczej 

uwzględniające świadczenia wzajemne niż metodę prostą, która je pomija. W przypadku 

kalkulacji obiektów kosztów bardziej prawidłowa jest kalkulacja doliczeniowa zakładająca 

ustalenie kosztów wielu obiektów kosztów niż kalkulacja podziałowa uśredniająca koszty na 

bardzo ogólnym poziomie. Wyżej oceniono metodę bottom-up polegającą na ustalaniu 

kosztów jednostkowych poszczególnych obiektów niż metodę top-down polegającą na 

kalkulacji średnich kosztów w ramach danego ośrodka kosztów.  

Metoda rangowania pozwoliła na wskazanie najlepszych praktyk wśród krajów stosujących 

rachunek kosztów w funkcji wsparcia wyceny powszechnych usług zdrowotnych. 

Zastosowane podejście różni się od analiz porównawczych różnych rozwiązań rachunku 

kosztów pełniących funkcję wsparcia wyceny publikowanych w literaturze9 z uwagi na fakt, 

że nie ogranicza się do metody opisowej, lecz określa parametry i operacjonalizuje je 

pozwalając na porównanie rozwiązań międzynarodowych między sobą.  

 Identyfikacja czynników instytucjonalnych wpływających na poziom kosztów 

transakcyjnych regulowanej wyceny usług powszechnych 

 Określenie najlepszych praktyk w zakresie rachunku kosztów pełniącego funkcję 

wsparcia wyceny 

W cyklu wskazano czynniki, jakie stanowią warunek konieczny i wystarczający dla 

wypracowania rachunku kosztów pełniącego funkcję wsparcia wyceny i efektywnie 

wykorzystywanego w tym procesie. Warunkiem koniecznym jest stworzenie odpowiedniego 

otoczenia instytucjonalnego, natomiast warunek wystarczający dotyczy zastosowanej metody 

kalkulacji kosztów.   

                                                           
9 Np. Schreyögg i in.; Waters, Hussey; O’Reilly i in.; Tan i in – pozycje wyszczególnione w bibliografii. 
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Czynniki dotyczące otoczenia instytucjonalnego wyceny wynikają z analizy poziomu kosztów 

transakcyjnych. Poprawną kalkulację warunkuje obecność regulacji dotyczących rachunku 

kosztów, wysoka szczegółowość raportowanych danych, zróżnicowana struktura 

wykonawców usług dostarczających danych oraz neutralność podmiotu realizującego wycenę. 

Najbardziej dokładne wyniki kalkulacji zapewniają modele rachunku kosztów oparte na 

kalkulacji doliczeniowej przy podejściu bottom-up zarówno na etapie kalkulacji pośrednich 

jak i finalnych obiektów kosztów. Nieznacznie gorsze rezultaty zapewniają rozwiązania 

łączące podejście bottom-up w odniesieniu do obiektów finalnych i top-down w odniesieniu 

do pośrednich obiektów kosztów. Zastosowanie tych metod prowadzi do pozyskania 

informacji o wysokim poziomie szczegółowości, który został zidentyfikowany jako 

podstawowy czynnik warunkujący poprawność kalkulacji. 

 

 

 Wypracowanie metodyki oceny stopnia uwzględnienia informacji kosztowych 

przy wycenie usług powszechnych  

Zaproponowano dwuetapowe podejście badawcze łączące: 

o analizę łącznej podaży usług powszechnych w sytuacji zmiany ich cen, 

o analizę kosztów jednostkowych usług wybranych dostawców.   

Pierwsza metoda polega na ocenie zmiany podaży usług powszechnych w sytuacji zmiany 

jednego z czynników kształtujących podaż, tj. ceny, przy założeniu stałości struktury popytu 

na usługi. Drugi etap badania obejmował analizę rzeczywistych kosztów i przychodów 

dostawcy usług powszechnych i z uwagi na brak jednolitych i zweryfikowanych modeli 

rachunku kosztów w funkcji wsparcia wyceny w badanym obszarze przeprowadzono go 

metodą studium przypadku.  

Połączenie badań kosztów i przychodów usług świadczonych przez pojedyncze podmioty z 

oceną zmian całkowitej podaży usług jest nowatorskim podejściem badawczym, które 

niweluje ograniczenia metody studium przypadku. Ocena kosztów usług zdrowotnych przy 

zastosowaniu innej metody (np. badań ankietowych) nie byłaby możliwa z uwagi na brak 

jednolitych rozwiązań w obszarze rachunku kosztów. Zastosowane podejście umożliwiło 

uogólnienie wniosków, co nie byłoby możliwe przy zastosowaniu wyłącznie metody studium 

przypadku.   
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 Opracowanie metodyki tworzenia regulacji w zakresie rachunku kosztów w 

funkcji wsparcia wyceny 

Obecność regulacji rachunku kosztów została zidentyfikowana w przedstawionych w 

opracowaniu badaniach jako jeden z podstawowych parametrów warunkujących poprawność 

wyceny. W cyklu przedstawiono zaprojektowany i poddany empirycznej weryfikacji proces 

opracowania regulacji rachunku kosztów pełniącego funkcję wsparcia wyceny dla opieki 

zdrowotnej. Model został zaprojektowany przy wykorzystaniu podejścia innovation action 

research, łączącego zatem metodę symulacyjną zakładającą aktywną postawę badawcza z 

metodą obserwacyjną dotyczącą przede wszystkim analizy indywidualnych przypadków. 

Opracowanie regulacji odbyło się w ramach projektu zorganizowanego w dwóch etapach 

zakładających opracowanie rozwiązania problemu, prezentację rozwiązania praktykom, 

rozpowszechnienie koncepcji poprzez publikacje oraz jej wdrożenie w nowych organizacjach. 

Pierwszy etap badania koncentrował się na opracowaniu koncepcji modelu rachunku kosztów. 

Drugi etap ukierunkowany był ściśle na zagadnienia związane z możliwością realizacji 

funkcji wsparcia wyceny przez rachunek kosztów. Wynikiem prac były regulacje w zakresie 

wytycznych rachunku kosztów pełniącego funkcję wsparcia wyceny. 

 Opracowanie metody kalkulacji kosztów gotowości jako szczególnego przykładu 

powszechnej usługi zdrowotnej 

Odrębna wycena poszczególnych powszechnych usług zdrowotnych i finansowanie 

dostawców na podstawie ilości i rodzaju zrealizowanych usług implikują fakt, że przychód 

świadczeniodawcy pojawia się wyłącznie w sytuacji realizacji usługi.  

Gotowość została zdefiniowana jako zaangażowanie zasobów świadczeniodawcy związane z 

zapewnieniem całodobowego dostępu do wybranych usług zdrowotnych. Występuje w czasie, 

kiedy co do zasady nie są realizowane usługi zdrowotne – z wyjątkiem usług nagłych. 

Obszarami pozostającymi w gotowości są przykładowo szpitalny oddział ratunkowy, blok 

operacyjny, oddział intensywnej terapii czy traumatologii, a także blok porodowy i oddział 

położniczy. Zapewnienie ciągłej dostępności do opieki w tych obszarach z uwagi na swoją 

istotną rolę społeczną stanowi przykład usługi powszechnej. Jak wykazały prowadzone 

badania problem ten jest traktowany incydentalnie w systemach finansowania opieki 

zdrowotnej. W publikacji zaproponowano metodę kalkulacji kosztów gotowości i 

wyodrębnienia ich od kosztów realizowanych usług zdrowotnych. 
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 Weryfikacja możliwości zastosowania rachunku kosztów do regulowanej wyceny 

usług powszechnych 

W toku badania wdrożono w rzeczywistych warunkach skonstruowany rachunek kosztów 

pełniący funkcję wsparcia wyceny usług powszechnych. Wykazano, że możliwe jest 

pozyskanie informacji o zdefiniowanych obiektach kosztów od różnorodnych jednostek, ich 

kalkulacja zgodnie z jednorodną metodyką rachunku kosztów oraz przetworzenie w sposób 

prowadzący do otrzymania informacji o koszcie mogącym stanowić podstawę wyceny danej 

usługi. 

 Analiza wpływu czynników kosztotwórczych na koszt usługi 

Podstawą wyodrębnienia usług powszechnych powinny być czynniki merytoryczne – 

związane ze specyfiką danej usługi – jak również ekonomiczne. W pracy przeprowadzono 

analizę wpływu dwóch wybranych czynników związanych z charakterem dostawcy usługi 

powszechnej na poziom kosztów usługi. Wartość dodana przeprowadzonych badań dotyczy 

odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki objaśniają zmienność kosztów poszczególnych usług 

powszechnych.  

3.5 Wkład do nauki 
Przedstawiony jednotematyczny cykl publikacji „Rachunek kosztów w regulowanej wycenie 

usług powszechnych: funkcja, wymogi, wykorzystanie” wyodrębnia funkcję rachunku kosztów 

związaną z dostarczaniem informacji dla potrzeb wsparcia regulowanych działań w zakresie 

ustalania cen usług powszechnych. Wyodrębnienia w rachunku kosztów funkcji wsparcia 

wyceny usług powszechnych dokonano na podstawie następujących kryteriów – odbiorcy 

informacji, poziomie regulacji oraz szczegółowości dostarczanych informacji. Rachunek 

kosztów pełniący funkcję wsparcia wyceny służy procesom decyzyjnym realizowanym przez 

podmiot zewnętrzny w stosunku do wykonawców usług na podstawie informacji, które mają 

wysoki poziom szczegółowości, a proces ich gromadzenia i przetwarzania jest uregulowany. 

W publikacjach cyklu zdefiniowano funkcję wsparcia wyceny, scharakteryzowano ją, 

skonfrontowano z istniejącymi teoretycznymi modelami rachunku kosztów i dokonano 

empirycznej weryfikacji możliwości zastosowania jej w praktyce. Przeprowadzone 

pogłębione studia literatury polskiej i zagranicznej wykazały, że żaden z autorów nie dokonał 

wyodrębnienia i zdefiniowania takiej funkcji rachunku kosztów.  
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4. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 
Oprócz wyszczególnionych i omówionych powyżej prac tworzących jednotematyczny cykl 

publikacji jestem autorką 24 opracowań o charakterze naukowym opublikowanych po 

doktoracie. Szczegółowy wykaz tych publikacji znajduje się w załączniku 4. Do pozostałych 

kierunków badawczych związanych z moim zainteresowaniami naukowymi zaliczam:  

Ujęcie kosztów transakcyjnych w systemie informacyjnym rachunkowości 

Analiza sposobu ujęcia kosztów transakcyjnych w systemie rachunkowości została 

przedstawiona w pracy [10], a także rozwinięta dalej w szóstym rozdziale pracy [16] 

wchodzącej w skład cyklu publikacji, poświęconej w całości kosztom transakcyjnym na 

przykładzie transakcji wyceny usług powszechnych. W pracy [10] skoncentrowano się na 

systemach informacyjnych rachunkowości i możliwości operacjonalizacji w ramach nich 

kosztów transakcyjnych. Do najważniejszych osiągnięć tej publikacji należą:  

 Egzemplifikacja ujęcia w systemie rachunkowości finansowej kosztów transakcyjnych 

zwiększających cenę nabycia składników majątkowych oraz stanowiących koszty 

okresu sprawozdawczego. 

 Wskazanie szczególnych przykładów kosztów transakcyjnych i sposobu ich ujęcia w 

rachunkowości finansowej. Należą do nich: instrumenty pochodne, koszty emisji 

akcji, koszty transakcji połączenia jednostek gospodarczych. 

 Identyfikacja przykładowych kosztów transakcyjnych w systemie rachunkowości 

zarządczej. Należą do nich: pozyskanie i utrzymanie wyspecjalizowanych zasobów, 

koszty koordynacji działań organizacji, koszty zapewnienia optymalizacji procesów 

oraz koszty będące konsekwencją braku tej optymalizacji. 

 Wskazanie trzech podstawowych narzędzi rachunkowości zarządczej pozwalających 

na identyfikację zjawiska kosztów transakcyjnych. Są to: rachunek kosztów działań, 

rachunkowość według ośrodków odpowiedzialności i Zrównoważona Karta 

Wyników. 

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi rachunku kosztów do zarządzania ochroną zdrowia 

Efektem tych badań są publikacje [12] i [13], a także [26], [27], [34], [37] i [38]. Badanie 

opisane w artykule [13] dotyczyło użyteczności informacji z rachunku kosztów 

obowiązkowego dla szpitali w Polsce w latach 1998-2011 do zarządzania jednostkami 

ochrony zdrowia, zarządzania sektorem ochrony zdrowia i regulowanej wyceny usług 

zdrowotnych. Analizowany model jest przykładem tradycyjnego rozwiązania rachunku 
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kosztów opartego na kalkulacji doliczeniowej. Przeprowadzone badanie wykazało jego 

ograniczoną użyteczność we wszystkich trzech obszarach. Dowiedziono, że badany model 

rachunku kosztów jest jedynie w ograniczonym stopniu wykorzystywany do planowania, 

kontroli oraz zarządzania operacyjnego. Nie uwzględnia on specyfiki podstawowego 

produktu w szpitalnej opiece zdrowotnej (Jednorodnych Grup Pacjentów) i nie pozwala na 

precyzyjne określenie ich kosztów. Ponadto jest stosowany przez jednostki ochrony zdrowia 

w sposób nieustrukturyzowany i niespójny. 

Odpowiedzią na mankamenty modeli rachunku kosztów stosowanych w ochronie zdrowia 

przedstawione w pracy [13] jest nowoczesny rachunek kosztów. Zasady gromadzenia, 

przetwarzania i prezentacji kosztów w jednostkach ochrony zdrowia opisano w pracach [37] i 

[38]. Opracowany model zakorzeniony jest w koncepcji obiektowego rachunku kosztów 

opisanego wcześniej przez G.K. Świderską i in.10, zawiera jednak unikalne elementy 

wynikające ze specyfiki badanego obszaru, takie jak gotowość do realizacji usług 

zdrowotnych. W pracach [26], [27] i [34] zdefiniowano zasady gromadzenia i raportowania 

informacji z rachunku kosztów w sposób zapewniający ich użyteczność w procesie 

zarządzania opieką zdrowotną, w szczególności w procesie wyceny usług. 

W pracy [12] przedstawiono możliwość zastosowania rachunku kosztów działań sterowanego 

czasem i koncepcji łańcucha wartości do zarządzania ochroną zdrowia i optymalizacji 

wydatków publicznych na ochronę zdrowia w Polsce. Pierwotna koncepcja została stworzona 

przez R.S. Kaplana i M.E. Portera11. W artykule przedstawiono możliwość aplikacji tego 

narzędzia w polskiej ochronie zdrowia. Scharakteryzowano dotychczasowe działania w 

obszarze rachunku kosztów polegające na stworzeniu jednolitego nowoczesnego rachunku 

kosztów na poziomie pojedynczych świadczeniodawców. Zidentyfikowano także 

ograniczenia instytucjonalne utrudniające możliwość wdrożenia koncepcji Kaplana i Portera 

w Polsce. Powodują one brak optymalizacji kosztów w przekroju łańcucha wartości 

obejmującego wiele jednostek ochrony zdrowia działających w różnych sektorach – opiece 

szpitalnej, ambulatoryjnej czy rehabilitacji. Są to: optymalizacja wydatków w ramach 

regionalnych budżetów częściowych na ochronę zdrowia, wąskie gardło wynikające z braku 

wystarczających środków na ambulatoryjną opiekę zdrowotną, przerzucanie kosztów między 

jednostkami ochrony zdrowia oraz brak standardów leczenia. 

Badania nad procesem zarządzania kosztami w jednostkach ochrony zdrowia 

                                                           
10 Pozycja wyszczególniona w bibliografii. 
11 Pozycja wyszczególniona w bibliografii. 
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Badania zostały zrealizowane w odniesieniu do roli menedżerów operacyjnych w procesie 

dostarczania i otrzymywania informacji z systemu rachunkowości zarządczej na przykładzie 

pielęgniarek zarządzających w jednostkach ochrony zdrowia. Zostały one przedstawione w 

publikacji [18]. Do najważniejszych wyników tych badań należy: 

 Określenie funkcji pielęgniarek zarządzających w procesie zarządzania kosztami. 

 Określenie roli, jaką pełnią pielęgniarki zarządzające w procesie zasilania systemu 

rachunkowości zarządczej informacjami niefinansowymi. 

 Scharakteryzowanie i ocena procesu zasilania systemu rachunkowości zarządczej w 

dane niefinansowe. Badania wskazują na pracochłonność tego procesu, która w 

największym stopniu zależy od stopnia kompatybilności systemu do rejestracji danych 

niefinansowych o charakterze medycznym i systemu rachunkowości zarządczej, a 

także stopnia zaangażowania i samodzielności pozostałego personelu niemedycznego. 

 Identyfikacja podstawowych obszarów decyzyjnych pielęgniarek zarządzających. 

Podstawowymi zadaniami realizowanymi przez pielęgniarki zarządzające jest 

zarządzanie zasobami ośrodka kosztów, organizacja opieki pielęgniarskiej nad 

pacjentami oraz, w mniejszym zakresie, planowanie i kształtowanie strategii ośrodka 

odpowiedzialności. 

 Ocena znaczenia narzędzi rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania 

decyzji przez pielęgniarki zarządzające. Do najistotniejszych narzędzi należą: budżety 

oraz raporty dotyczące rzeczywistych kosztów materiałów bezpośrednich.  

 Identyfikacja, jakie informacje z systemu rachunkowości zarządczej mają największe 

znaczenie dla pielęgniarek zarządzających. Są to przede wszystkim informacje o 

jednostkowych kosztach leków i wyrobów medycznych, a także informacje o ilości 

zużywanych materiałów. Mniejsze znaczenie mają informacje dotyczące zasobów 

ludzkich, pomimo istotnej roli pielęgniarek w procesie zarządzania tymi zasobami. 

Analiza systemu finansowania ochrony zdrowia 

Analiza problematyki finansowania ochrony zdrowia miała na celu szczegółowe poznanie 

obszaru badawczego związanego z wyceną usług powszechnych. Wiedza ta następnie została 

wykorzystana do zdefiniowania funkcji wsparcia wyceny rachunku kosztów i przedstawiona 

między innymi w publikacjach [2], [16] i [17] wchodzących w skład cyklu publikacji. 

Ponadto wyniki badań w tym obszarze przedstawiono w publikacjach [6] i [30]. Do 

najważniejszych osiągnięć tych prac należy: 
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 Ekonomiczna analiza prawa w zakresie regulacji systemu wyceny usług 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej. 

 Analiza porównawcza organizacji systemu wyceny usług zdrowotnych w wybranych 

krajach. 

 Ocena systemu wyceny usług zdrowotnych w Polsce na tle modeli teoretycznych i 

przykładów zagranicznych. 

 Przegląd systematyczny badań w zakresie wpływu sposobu finansowania 

podstawowej opieki zdrowotnej na efektywność i jakość realizowanych usług. 

Analiza aplikowalności nowoczesnych modeli rachunku kosztów 

Ocena możliwości wdrożenia nowoczesnych modeli rachunku kosztów została 

przeprowadzona w pracach [5] oraz [25]. Do najważniejszych osiągnięć tych prac należy: 

 Dostosowanie specyfiki modelu rachunku kosztów do możliwości systemów 

informacyjnych przedsiębiorstw. 

 Identyfikacja czynników kosztotwórczych dla analizowanych obiektów finalnych 

kalkulacji. 

 Zastosowanie procesowego podejścia do rachunku kosztów i uwzględnienie kosztów 

cyklu życia produktu w kalkulacji. 

 Empiryczna weryfikacja możliwości połączenia założeń rachunku kosztów 

standardowych i rachunku kosztów działań. 

Identyfikacja czynników kosztotwórczych w opiece zdrowotnej 

Rezultaty badań zostały przedstawione w pracy [24]. Najważniejsze osiągnięcia badania 

obejmują: 

 Identyfikację cech dostawcy usługi zdrowotnej wpływających na koszty oddziałów 

szpitalnych. Należą do nich: specjalność medyczna, lokalizacja, typ szpitala, forma 

prawna, wielkość oddziału. 

 Opracowanie modelu oceny wpływu wybranych zmiennych zależnych na 

poszczególne kategorie kosztów oddziałów szpitalnych. Model wykorzystuje regresję 

liniową i uogólnioną metodę najmniejszych kwadratów. 

 Wskazanie stopnia, w jakim zdefiniowane cechy dostawców usług zdrowotnych 

wpływają na zmienność poszczególnych kategorii kosztów oraz wskazanie zmiennych 
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mających największy wpływ na poziom kosztów oddziałów szpitalnych. Należą do 

nich: wielkość oddziału, specjalność medyczna oraz typ szpitala.  

Zastosowanie nowoczesnych modeli rachunku kosztów w ekonomicznej analizie aspektów 
zrównoważonego rozwoju 

Problematyce tej poświęcono pracę [7]. Najważniejsze osiągnięcia tej publikacji to: 

 Identyfikacja kosztów i korzyści powstających w przedsiębiorstwie w wyniku działań 

związanych z czynnikami ekologicznymi i społeczno-ekonomicznymi. 

 Identyfikacja wymogów systemu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 

wynikających z założeń ekonomii zrównoważonego rozwoju.  

 Zastosowanie metody constructive research do zaprojektowania modelu obiektowego 

rachunku kosztów zapewniającego przepływ informacji o kosztach i korzyściach 

wynikających z działań związanych z zapewnieniem zrównoważonego rozwoju. 

  Analiza użyteczności obiektowego rachunku kosztów dla ekonomicznej oceny 

zrównoważonego rozwoju. 

 Identyfikacja najważniejszych cech obiektowego rachunku kosztów dla ekonomicznej 

oceny zrównoważonego rozwoju. Należą do nich: wyodrębnienie specyficznych 

obiektów związanych na przykład z czynnikami ekologicznymi, analiza kosztów tych 

obiektów i ich powiązań z innymi obiektami w modelu; ocena kosztów i korzyści 

realizacji działań wynikających z określonych potrzeb społecznych; identyfikacja 

przykładowych obiektów związanych z efektami zewnętrznymi; ocena kosztów i 

korzyści w perspektywie długoterminowej; identyfikacja kosztów wysokiej i niskiej 

jakości.  

Analiza pojęcia istotności w odniesieniu do systemu informacyjnego rachunkowości 

Problematyce tej poświęcono pracę [14]. Najważniejsze osiągnięcia tej publikacji obejmują: 

 Przedstawienie definicji istotności w rachunkowości i jej krytyczna analiza w 

kontekście definicji istotności w naukach o informacji, 

 Porównanie definicji istotności w rachunkowości finansowej i zarządczej, 

 Ocena znaczenia istotności dla systemu informacyjnego rachunkowości. 
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