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RACHUNKOWOŚĆ SPOŁECZNA –
PERSPEKTYWA ŚWIATOWA I KRAJOWA
Streszczenie: Rachunkowość społeczna rozwinęła się jako dyscyplina naukowa w latach 70.
XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Podkreśla ona konieczność informowania interesariuszy nie tylko o finansowych wynikach jednostki, ale także o społecznych i środowiskowych
skutkach jej działań. W opracowaniu przedstawiono rozwój koncepcji rachunkowości społecznej na świecie i w Polsce.
Słowa kluczowe: rachunkowość społeczna, społeczna odpowiedzialność, CSR.
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1. Wstęp
Podmioty gospodarcze, których operacje stanowią przedmiot zainteresowania rachunkowości, są częścią społeczeństwa. Prowadząc działalność, korzystają z dostępnych zasobów (materialnych i niematerialnych) i przekształcają je w produkty
pracy oraz wywierają wpływ na otoczenie, w którym funkcjonują. Wpływ ten ma
wymiar ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Tradycyjnie rachunkowość była
postrzegana jako mieszcząca się w ramach pierwszego z wymienionych, ekonomicznego obszaru. Wraz z szerszym postrzeganiem celu funkcjonowania jednostek
gospodarczych (zamiast osiągania zysku – tworzenie wartości) oraz podmiotów
zainteresowanych informacjami generowanymi w systemie rachunkowości (obok
inwestorów – pozostali interesariusze) zmieniło się także podejście do rachunkowości. W opinii jej przedstawicieli, będących zwolennikami koncepcji zrównoważonego rozwoju czy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, rachunkowość jako
system dostarczający informacji o wynikach działalności przedsiębiorstwa powinna
objąć swym zakresem również zagadnienia społeczne i środowiskowe.
Początkowo rachunkowość społeczna była traktowana jedynie jako dyscyplina
statystyczno-ekonomiczna, wykorzystywana w celu ujmowania procesów gospodarczych w skali makroekonomicznej1. Jako dyscyplina naukowa rozwinęła się w laPoczątki tak rozumianej rachunkowości społecznej sięgają lat 40. W Polsce rozprawę habilitacyjną na jej temat napisał w 1959 r. T. Peche [Sobczyk 2013, s. 159], w takim rozumieniu przedstawia ją
także S. Sojak w pracy [Sojak 2011, s. 269-270].
1
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tach 70. w Stanach Zjednoczonych. Jedna z najczęściej cytowanych w literaturze
definicji określa rachunkowość społeczną (social accounting) jako proces informowania poszczególnych grup interesariuszy oraz ogółu społeczeństwa o społecznych
i środowiskowych skutkach ekonomicznych działań organizacji. Wymaga on rozszerzenia obowiązków przedsiębiorstw poza tradycyjne dostarczanie sprawozdań
finansowych właścicielom kapitału, w szczególności akcjonariuszom. Konieczność
ta opiera się na założeniu, że na przedsiębiorstwach ciążą jeszcze inne obowiązki niż
zarabianie pieniędzy dla akcjonariuszy [Gray i in. 1987, za: Crowther 2000, s. 26].

2. Metodyka badań
Do pionierów rachunkowości społecznej zalicza się R. Graya, D. Owena, M. Mathewsa, J. Guthriego i L. Parkera [Gordon 2007, s. 30]. W Polsce do pierwszych publikacji
poświęconych temu zagadnieniu należą prace A. Jarugowej i E. Burzymowej. Przybliżenie osiągnięć powyższych autorów, jak i innych badaczy zajmujących się problematyką rachunkowości społecznej jest głównym celem niniejszego opracowania.
Do jego realizacji zastosowano metodę analizy literatury zagranicznej i krajowej. Ze
względu na ograniczoną objętość opracowania nie wymieniono w nim wszystkich autorów podejmujących problem rachunkowości społecznej w swoich pracach. Autorka
ma jednak nadzieję, że może ono być przydatne dla badaczy tej dyscypliny jako ciekawy i inspirujący, choć niewyczerpujący, przegląd dotychczasowej literatury.

3. Rozwój rachunkowości społecznej na świecie
W opracowaniu podsumowującym 25 lat rozwoju rachunkowości społecznej
M. Mathews [1997, s. 481-531] wyróżnił trzy przedziały czasowe: 1971-1980, 1981-1990, 1991-1995. Wybrane osiągnięcia każdego z nich zaprezentowano poniżej.
W latach 1971-1980 koncepcja społecznej rachunkowości dopiero się rozwijała. Więcej uwagi poświęcano problemom społecznym, związanym w szczególności
z ujawnianiem przez spółki informacji na temat pracowników i produktów, niż zagadnieniom środowiskowym, a prowadzone badania były w większości opisowe. Do
ważnych prac tego okresu należy zaliczyć artykuły m.in. K. Ramanathana [1976],
W. Abbotta i R. Monsena [1979] czy A. Belkaouiego [1980]. Warto też zaznaczyć,
że publikacje z zakresu rachunkowości społecznej nie były częste, nie tylko z powodu nowości tego zagadnienia, ale również dlatego, że wiele czasopism podejmujących obecnie tę problematykę wówczas jeszcze nie funkcjonowało. Wydawano
co prawda czasopismo „Accounting, Organizations and Society” (od 1976 r.), ale
mimo przychylności dla rachunkowości społecznej, poruszano na jego łamach również wiele innych „konkurencyjnych” tematów. W omawianym okresie rachunkowość społeczna nie była uwzględniana w programach studiów i nie publikowano
poświęconych jej podręczników, jak również nie wspominano o niej w książkach
poświęconych rachunkowości finansowej.
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Kolejny okres, lata 1981-1990, można podzielić na dwa etapy rozwoju rachunkowości społecznej. W pierwszym nadal interesowano się głównie zagadnieniami
społecznymi, natomiast w drugim poruszano przede wszystkim problematykę środowiskową. Powodem tego były liczne katastrofy ekologiczne w połowie i w późnych
latach 80. Podejmowano wówczas również próby uzasadnienia dobrowolnego ujawniania przez przedsiębiorstwa informacji społecznych i środowiskowych na gruncie teoretycznym, przywołując przede wszystkim koncepcję kontraktu społecznego
i teorię legitymizacji. W okresie tym znaczące prace opublikowali m.in. tacy autorzy, jak L. Parker [1986] i R. Gray i in. [1988]. Prowadzono także dyskusje nad zaangażowaniem księgowych w sprawy społeczne i środowiskowe oraz większą uwagę
zwrócono na edukację z zakresu rachunkowości społecznej. W niektórych podręcznikach zaczęto uwzględniać odwołania do społecznych i środowiskowych jej aspektów [Grayi in. 1987; Parker i in. 1989]. Na rynku wydawniczym pojawiły się także
czasopisma publikujące artykuły poświęcone rachunkowości społecznej: „Journal of
Accounting and Public Policy” w 1982 r. „Accounting, Auditing & Accountability
Journal” w 1988 r., a „Critical Perspectives in Accounting” w 1990 roku.
Lata 1991-1995 to czas prawie całkowitej dominacji zagadnień środowiskowych
nad społecznymi. Poświęcono im specjalne wydania czasopism „Accounting, Auditing & Accountability Journal” (1991) oraz „Accounting Forum” (1995). Autorzy
tacy jak m.in. M. Mathews [1993] i D. Owen [Green… 1992] opublikowali kolejne
książki poświęcone społecznej rachunkowości. Podręcznik M. Mathewsa i M. Perery [1995] był jednym z niewielu dostępnych w tym okresie pozycji dotyczących
teorii rachunkowości zawierających rozdział na temat jej społecznych i środowiskowych problemów.
Następny okres obejmuje lata 1996-2000. W badaniach empirycznych nadal
koncentrowano się głównie na problemach środowiskowych, zaczęto je także podejmować w odniesieniu do rachunkowości zarządczej i audytu, jak również starano się
wyjaśnić przesłanki dokonywania przez jednostki dobrowolnych ujawnień w oparciu o teorię legitymizacji [Mathews 2000, s. 2, 16, 22]. Ważnym podręcznikiem
wydanym w tym okresie była książka R. Graya i in. [1996]. Jej ograniczony nakład
wskazuje jednak, że rachunkowość społeczna wciąż była nauczana sporadycznie.
Lata 2001-2010 to dalszy rozwój rachunkowości społecznej. Czasopismo „Accounting, Auditing & Accountability Journal” poświęciło jej w tym okresie aż trzy
numery specjalne: teorii legitymizacji (2002 r.), etyce oraz społecznej i środowiskowej rachunkowości (2007 r.), zrównoważonemu rozwojowi (2010 r.). Coraz
więcej artykułów dotyczących społeczno-środowiskowych aspektów rachunkowości zaczęto publikować na łamach takich czasopism, jak: “Accounting Forum, Accounting, Organizations & Society”, “Accounting, Critical Perspectives in Accounting”, “European Accounting Review”, “British Accounting Review”, “Accounting
& Business Research”. Najwięcej autorów podejmujących tę problematykę pochodziło z Wielkiej Brytanii i krajów Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych oraz
regionu Australii i Nowej Zelandii [Deegan 2007, s. 13].
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4. Rachunkowość społeczna w badaniach polskich autorów
Analizując dorobek polskich autorów poświęcony społecznemu wymiarowi rachunkowości, należy zwrócić uwagę na artykuły, które już w 1984 r. ukazały się w Zeszytach Teoretycznych Rady Naukowej pod wspólną nazwą „Z badań nad rachunkowością społeczną” [Jarugowa 1984; Jaglińska 1984; Wasiel 1984; Wołkowski 1984].
W artykule z 1993 r. rachunkowość społecznej odpowiedzialności (RSO) uczyniła przedmiotem swoich rozważań E. Burzym [1993, s. 5-20]2. Problemy społeczno-środowiskowe autorka przywoływała także w swoich wcześniejszych opracowaniach (por. m.in. [Burzym 1990; Burzym1992])3. Do innych reprezentantów
krakowskiego ośrodka rachunkowości poruszających powyższą problematykę należą także m.in. M. Dobija [1997, 1999], M. Stępień [2001, 2007], E. Pogodzińska-Mizdrak [2008], K. Stępień [2013], J. Krasodomska [2010, 2012].
Prezentując dorobek z zakresu rachunkowości społecznej, szczególną uwagę
warto zwrócić na książkę T. Gabrusewicza. Autor definiuje w niej rachunkowość
społecznej odpowiedzialności jako „uwzględniającą obciążenia i korzyści społeczeństwa wynikające z działalności konkretnego podmiotu gospodarującego przedstawione w formie wartościowej lub opisowej” [Gabrusewicz 2010, s. 60]. Do
przedstawicieli nauki rachunkowości podejmujących w ostatnich latach problematykę odpowiedzialności społecznej czy zrównoważonego rozwoju można także zaliczyć m.in.: B. Gierusz, T. Martyniuk [2009], K. Kobielę-Pionnier [2012], M. Marcinkowską [2012], A. Banaszkiewicz, E. Makowską [2012], J. Fijałkowską [2012],
M. Perlińską, E. Śnieżek [2012], J. Samelaka [2013], A. Szadziewską [2013].

5. Wnioski
Podczas ubiegłorocznego Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Rachunkowości jedno z dziewięciu plenarnych sympozjów, prowadzone przez J. Bebbington,
poświęcono społecznej i środowiskowej rachunkowości4. Świadczy to o uznaniu
poruszanej w jej ramach problematyki za istotną zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Jednocześnie można zaryzykować stwierdzenie, że
rachunkowość społeczna nie została jeszcze całkowicie zaakceptowana przez środowisko naukowe. Jest to widoczne szczególnie w krajach, gdzie nie obserwuje
się jej długoletniej tradycji i postępującego rozwoju, m.in. w Europie Środkowo-

2
Warto także zaznaczyć, iż w tym samym numerze czasopisma ukazał się poświęcony rachunkowości społecznej i środowiskowej artykuł autorstwa R. Graya [1993, s. 145-172].
3
O rozpatrywaniu działalności gospodarczej podmiotu z punktu widzenia racjonalności i odpowiedzialności społecznej autorka pisała już w 1983 r. [Burzym 1983, s. 29-30].
4
Sympozjum 9 nt. Social and Environmental Reporting from Quantitative, Qualitative and Professional Perspectives, European Accounting Association 36th Annual Congress, Paris, 6-8 May 2013.
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-Wschodniej5. Obecnie problematyka rachunkowości społecznej jest z pewnością
częściej podejmowana przez badaczy niż 40 lat temu, ale nadal nie należy do jej
mainstream’u, a anglojęzyczne czasopisma z jej zakresu nie znajdują się w grupie
najbardziej uznawanych i wysoko punktowanych.
W Polsce zainteresowanie problematyką rachunkowości społecznej wzrosło
w okresie kryzysu ekonomicznego i można się spodziewać, że w najbliższych latach
będzie ukazywać się coraz więcej opracowań na ten temat, a do grona wymienionych w opracowaniu autorów dołączą nowi badacze. W badaniach naukowych z zakresu rachunkowości społecznej uzasadnione byłoby tworzenie interdyscyplinarnych zespołów złożonych z przedstawicieli rachunkowości oraz osób zajmujących
się problematyką odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw na gruncie innych
dziedzin wiedzy. Stąd szczególnie pozytywnie należy oceniać wszelkiego rodzaju
inicjatywy integrujące środowisko badaczy, takie jak konferencje dedykowane społecznej odpowiedzialności w kontekście finansów i rachunkowości czy powołanie
Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju w Finansach i Rachunkowości. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi tej dyscypliny jest także propagowanie
edukacji z jej zakresu.
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SOCIAL ACCOUNTING −
THE INTERNATIONAL AND NATIONAL PERSPECTIVE
Summary: Social accounting evolved as a scientific discipline in the United States in the
1970s. It underlines the need to inform stakeholders not only about the financial results of
the company, but also about the social and environmental consequences of its operations. The
paper discusses the development of social accounting in the world and in Poland.
Keywords: social accounting, social responsibility, CSR.
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