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    WSTĘP     
Podmioty lecznicze przechodziły w ostatnich latach szereg przemian
o charakterze systemowym. Przekształcały się z podmiotów budżetowych
w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, spółki prawa handlowego i inne formy dopuszczone przepisami prawa. Zgodnie z ustawą z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (u.dz.l.), podmiotami leczniczymi są następujące podmioty, w zakresie, w jakim wykonują działalność
leczniczą:
1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych
dla wykonywania działalności gospodarczej,
2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3) jednostki budżetowe,
4) instytuty badawcze,
5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie
zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie
działalności leczniczej,
6) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń,
7) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania1.
Procesy restrukturyzacji oraz zmian form organizacyjno-prawnych wymagają rzetelnej i wiarygodnej informacji ekonomiczno-finansowej dotyczącej m.in. kondycji majątkowej i finansowej podmiotu. Takich istotnych
i przydatnych informacji dostarcza rachunkowość. Książka poświęcona jest
problemom rachunkowości podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, do których ustawa o działalności leczniczej zalicza samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej (spzoz) i jednostki budżetowe. Celem
książki jest charakterystyka, w ujęciu problemowym, podstawowych zasad
1

Art. 4 ust. 1 u.dz.l.
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rachunkowości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
oraz jednostek budżetowych jako podmiotów leczniczych o specyficznych
uwarunkowaniach ich funkcjonowania. Skupienie się na zasadach rachunkowości spzoz oraz jednostek budżetowych uzasadnione jest specyfiką tych
podmiotów w zakresie:
a) gospodarki finansowej, w tym źródeł finansowania działalności,
b) regulacji prawnych,
c) rachunkowości, w tym sprawozdawczości.
Opracowanie składa się z dwóch części, zawierających wzajemnie uzupełniające się charakterystyki rachunkowości podmiotów leczniczych od
podstawowych zasad rachunkowości po sprawozdawczość finansową i budżetową podmiotów.
W pierwszej części zatytułowanej „Podstawy rachunkowości podmiotów leczniczych” scharakteryzowano podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą jako podmiot systemu rachunkowości. Omówiono podstawy
prawne rachunkowości w podmiotach leczniczych, oraz zakładowe zasady
jej prowadzenia. Istotnym uzupełnieniem rozważań na temat konstrukcji
systemów rachunkowości w podmiotach leczniczych są omówione zasady
rachunkowości, w tym istota i funkcjonowanie kont księgowych i bilansu
majątkowego oraz dokumentacji operacji gospodarczych.
W drugiej części opracowania „Ewidencje problemowe rachunkowości
podmiotów leczniczych” omówione zostały najważniejsze obszary rachunkowości spzoz i jednostek budżetowych. Zasady szczegółowe rachunkowości powiązano z zasadami finansowania działalności, kontroli i nadzoru
oraz przynależnością do sektora publicznego, w głównej mierze decydującymi o postaci ewidencji księgowej, rachunku kosztów, sprawozdawczości,
badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych, a tym samym o wartościach
informacyjnych rachunkowości podmiotów leczniczych.
Zarządzanie podmiotami leczniczymi nie ogranicza się do wykorzystania informacji płynących z systemów rachunkowości finansowej, lecz wymaga uzupełnienia ich przydatnymi w podejmowaniu decyzji informacjami
bieżącymi i o dużym potencjale prognostycznym. Właściwie prowadzona
rachunkowość finansowa może być punktem wyjścia do tworzenia nowoczesnych systemów informacyjnych wykorzystywanych w rozwoju i transformacji podmiotów leczniczych.
Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców (księgowych,
menedżerów, studentów) zainteresowanych rachunkowością podmio-
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tów działalności leczniczej – samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz jednostek budżetowych. Mam nadzieję, że Rachunkowość
podmiotów leczniczych spełni oczekiwania tych, którzy chcą poznać zasady
funkcjonowania systemów rachunkowości podmiotów leczniczych, ale także i tych, którzy posiadaną już wiedzę chcą zaktualizować, rozszerzyć lub
uporządkować.
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PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI PODMIOTÓW
LECZNICZYCH

     Rozdział 1     

PODMIOT LECZNICZY JAKO PODMIOT RACHUNKOWOŚCI

1.1. Rachunkowość jako element systemu informacyjnego
podmiotu leczniczego
1.1.1. Charakterystyka podmiotów leczniczych
Na rynku świadczeń zdrowotnych funkcjonują podmioty gospodarcze różniące się:
a) zakresem działalności,
b) formą organizacyjno-prawną,
c) formą własności.
Wspólną ich cechą jest jednak świadczenie usług zdrowotnych, pacjent
jako odbiorca tych usług, finansowanie świadczeń zdrowotnych z zawieranych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) oraz z innych
źródeł, korzystanie w szerokim zakresie ze środków publicznych, jakimi są
składki ubezpieczenia zdrowotnego, przynależność do sektora finansów
publicznych. Podstawą prawną funkcjonowania tych podmiotów jest ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1, a wcześniej ustawa
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej2. Ustawa o działalności leczniczej określa:
a) zasady wykonywania działalności leczniczej,
b) zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą
niebędących przedsiębiorcami,
c) zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
d) normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych,
 Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217.
 Tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.

1
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e) zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej
oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
Podmiotami wykonującymi działalność leczniczą są:
1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności
gospodarczej, jeżeli ustawa o działalności leczniczej nie stanowi inaczej,
2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone
i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego
do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej
ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej,
4) instytuty badawcze,
5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie
zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie
działalności leczniczej, oraz posiadające osobowość prawną jednostki
organizacyjne stowarzyszeń,
6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
7) lekarze lub pielęgniarki wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej
jako praktykę zawodową.
Podmioty wymienione w punktach 1–6 zaliczane są do podmiotów leczniczych w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.
Do grupy podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami (plnp)
zaliczane są samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (spzoz) oraz
jednostki budżetowe (jb). Zasady rachunkowości będące przedmiotem niniejszego opracowania odnoszą się do tej grupy podmiotów.
W formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
funkcjonują m.in. szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, sanatoria, prewentoria, przychodnie, ośrodki zdrowia,
poradnie, pogotowia ratunkowe. Organami tworzącymi spzoz były jednostki samorządu terytorialnego, ministrowie, centralne organy administracji
rządowej albo wojewodowie, publiczne uczelnie medyczne. Od momentu
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wejścia w życie przepisów ustawy o działalności leczniczej nie będą tworzone nowe spzoz, chyba że będą efektem połączenia dwu lub więcej funkcjonujących zakładów. Zgodnie z obecnymi przepisami, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo
wojewodę, jednostka samorządu terytorialnego, mogą utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie:
– spółki kapitałowej,
– jednostki budżetowej.
Uczelnia medyczna może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy
w formie spółki kapitałowej.
Działalnością leczniczą są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne oraz inne niż szpitalne, a także ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Świadczenia szpitalne, wykonywane całą dobę, są kompleksowymi świadczeniami zdrowotnymi polegającymi na diagnozowaniu,
leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane
w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych
lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin. Stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne mogą polegać w szczególności
na:
1) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających
hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych i wyrobów
medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia,
a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich
rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji
w warunkach domowych,
2) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim
zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających
hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych potrzebnych
do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do
stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów
i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
3) udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,

