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INFORMACJE O ŚRODOWISKU 
W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI

Streszczenie: Rachunkowość środowiskowa pozwala rzetelnie i wiernie odzwierciedlić prze-
bieg i wyniki działalności jednostki gospodarczej, jej wpływ na środowisko, bez pominięcia 
prowadzonych działań w sferze ochrony środowiska. Efektem są sprawozdania, które dostar-
czają informacje umożliwiające poprawę wyników ekonomicznych i ekologicznych jednostki 
gospodarczej. Sprawozdania powinny być źródłem przejrzystej i kompletnej informacji w za-
kresie działań w danej jednostce w określonym okresie sprawozdawczym.

Słowa kluczowe: rachunkowość, rachunkowość środowiskowa, sprawozdawczość, koszty.

DOI: 10.15611/pn.2014.329.01

1. Wstęp

Wzrastająca świadomość odpowiedzialności przedsiębiorstwa za środowisko przyrod-
nicze stwarza nowe wyzwania przed rachunkowością. Prowadzi to do powstania nowej 
dziedziny tematycznej – rachunkowości środowiskowej. Jednym z głównych zadań ra-
chunkowości środowiskowej jest prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdań 
finansowych tak, aby możliwe było identyfikowanie, mierzenie, analizowanie i inter-
pretowanie informacji o środowiskowych aspektach działalności przedsiębiorstwa.

Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobów włączenia aspektów środowi-
skowych do rachunkowości. W tym celu zdefiniowano podstawowe kategorie, tj. ak-
tywa i pasywa środowiskowe oraz koszty środowiskowe. Pokazano również zakres 
oraz sposób ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

2. Metodyka badań i przebieg procesu badawczego

W opracowaniu posłużono się analizą krytyczną literatury i obowiązujących aktów 
prawnych. Artykuł stanowi podstawę do przeprowadzenia dalszych badań w zakre-
sie rachunkowości i sprawozdawczości ekologicznej, a szczególnie konieczności jej 
wyodrębnienia w systemie rachunkowości. Zastosowana metodologia badawcza ma 
na celu ustalenie stanu wiedzy z określonej dziedziny naukowej. 
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12 Joanna Antczak

3. Rachunkowość środowiskowa

Przedsiębiorstwa działające w UE zostały zobowiązane do przestrzegania rygory-
stycznych standardów ochrony środowiska dotyczących produktów i całego procesu 
ich wytwarzania [Prandecki 2008, s. 151], co powoduje konieczność wprowadzenia 
różnych form sprawozdawczości środowiskowej, w tym rachunkowości. Na rozwój 
rachunkowości środowiska wpływają następujące czynniki [Kuzior, Strojek 1995, 
s. 35]:
 – system kontroli stanu środowiska,
 – polityka ochrony środowiska w skali kraju,
 – rodzaje wysokości kar i opłat za zanieczyszczenie środowiska i degradację śro-

dowiska przez przedsiębiorstwa,
 – ulgi dla tych podmiotów, które ponoszą koszty ochrony środowiska w dostatecz-

nej wysokości,
 – ogólna aprobata społeczeństwa dla ruchu zielonych jednostek.

Ponadto, z punktu widzenia ksiąg rachunkowych ważne są:
 – rodzaj i wartość odpadów z punktu widzenia skażenia środowiska,
 – utylizacja odpadów, opakowań,
 – rodzaje inwestycji w zakresie środowiska,
 – zużycie energii i materiałów,
 – planowanie długookresowe, budżetowanie,
 – właściwe określenie cyklu życia przedmiotu.

Analiza sprawozdań finansowych oraz informacji na temat jednostek wykazała, 
że nie informują one o zdarzeniach, które mogłyby zagrażać środowisku naturalne-
mu, co sprawia, że wizerunek jednostki nie jest rzetelny i wiarygodny.

Rachunkowość to całościowy i zwarty system ciągłego i systematycznego gro-
madzenia i przetwarzania danych oraz prezentacji informacji ekonomiczno-finan-
sowej [Sawicki 2002, s. 14]. Stanowi ona uniwersalny i elastyczny system infor-
macyjno-kontrolny odzwierciedlający dokonania i potencjał gospodarczy jednostek 
[Micherda 2005, s. 13]. Rachunkowość ekologiczna to dział rachunkowości, który 
uwzględnia powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń koszty środowiskowe. To sys-
tem ciągłego i systematycznego gromadzenia informacji, wraz z ich przetwarza-
niem i kontrolą, o działaniach z zakresu ochrony środowiska podejmowanych przez 
człowieka, której celem jest redukowanie kosztów środowiskowych. Rachunkowość 
środowiskowa jest także narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji związa-
nych z działalnością proekologiczną jednostki, np. projektów ekologicznych, a cha-
rakterystyczną jej cechą jest dwuwymiarowość: pierwszy wymiar stanowi wymiar 
pieniężny, a drugi jest wymiarem niepieniężnym [Węgrzyńska 2013, s. 95-96].

W Polsce anglojęzyczny termin environmental accounting jest tłumaczony m.in. 
jako rachunkowość: ekologiczna, środowiskowa, ochrony środowiska oraz zielona. 
Tabela 1 przedstawia wybrane definicje tego pojęcia.
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Tabela 1. Definicje rachunkowości środowiskowej

Autor/organizacja Definicja
R. Miłaszewski to wyodrębnienie zagadnień środowiskowych z typowej rachunkowości 

finansowej i włączenie ich do środowiskowych kosztów zewnętrznych
Public Accounts and 
Estimates Committee

to proces, który dostarcza informacji o środowisku i wpływie działań 
człowieka na środowisko, a informacje te mogą w późniejszym czasie 
zostać użyte przy podejmowaniu decyzji; może mieć wymiar pieniężny 
i niepieniężny

United States 
Environmental 
Protection Agency 

ma zadanie (funkcje) ujawnienia kosztów środowiskowych dla 
interesariuszy, którzy byliby zmotywowani do identyfikowania sposobów 
redukcji kosztów lub unikania tych kosztów i w tym samym czasie 
staraliby się ulepszać jakość środowiska

Międzynarodowa 
Federacja Księgowych

jest ujmowana zarówno w kontekście rachunkowości zarządczej 
(np. szacowanie wydatków na urządzenia kontrolujące zanieczyszczenia, 
przychody z recyclingu materiałów, roczne oszczędności wyrażone 
wartościowo z nowych energooszczędnych urządzeń), jak i rachunkowości 
finansowej (np. szacowanie i raportowanie bieżących środowiskowych 
zobowiązań organizacji)

J. Aleszczyk jako system informacyjny powinna dostarczać informacji o wpływie 
podmiotu gospodarującego także na środowisko. Informacje te powinny 
dotyczyć wszystkich zdarzeń związanych z działaniami proekologicznymi 
(działania retrospektywne i prospektywne), które obejmowałyby zasoby 
jednostki, informacje o ponoszonych kosztach i stratach, informacje 
dotyczące źródeł finansowania

A.K. Pramanik jest procesem zapisywania i sumowania w jednostkach pieniężnych 
wartości dóbr i usług środowiskowych. Jest częścią społecznej 
rachunkowości przedsiębiorstwa i stanowi próbę wyceny wpływu działań 
organizacji na zasoby środowiska

van der Veen jest to proces identyfikacji, pomiaru, gromadzenia, analizy, 
przygotowania, interpretacji i przekazywania informacji finansowych 
i niefinansowych wykorzystywanych przez zarządzających do planowania, 
oceny i kontroli środowiskowych aspektów organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Environmental Management Accounting… 2005, s. 14; 
Pramanik 2002, s. 2; van der Veen 2000, s. 155; Miłaszewski 1999 s. 159; Aleszczyk 2011, 
s. 17].

Rachunkowość ekologiczna obejmuje [Majchrzak 2001, s. 329]:
1. System kontroli stanu środowiska, w tym prace nad złagodzeniem negatyw-

nych skutków działalności jednostki.
2. Oddzielne ewidencjonowanie kosztów i przychodów związanych ze środowi-

skiem w ramach tradycyjnego sytemu księgowego.
3. Wprowadzenie ujednoliconego obowiązku przedstawienia osiąganych wyni-

ków w zakresie ekologii, np. w postaci zunifikowanych sprawozdań służących od-
biorcom wewnętrznym i zewnętrznym.
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14 Joanna Antczak

4. Identyfikowanie i badanie problemów oraz poszukiwanie odpowiednich roz-
wiązań w celu poprawy stanu środowiska.

5. Obmyślanie nowych form finansowych i niefinansowych systemu rachunko-
wości, systemów informacyjnych i systemów kontroli w celu zachęcenia zarządza-
jących do podejmowania decyzji bardziej łagodnych pod względem ekologicznym.

W zależności od poziomu, na jakim gromadzi się i wykorzystuje informacje eko-
logiczne, a także od pojawiających się potrzeb użytkowników tego typu danych, 
pojęcie to można odnieść do:

1) środowiskowej rachunkowości na szczeblu makroekonomicznym (w kontek-
ście pomiaru dochodu narodowego), która oznacza rachunkowość zasobów natural-

Tabela 2. Funkcje rachunkowości środowiskowej

Funkcja Opis
Informacyjna  – dostarczanie informacji ekologicznych w różnych przekrojach niezbędnych 

zarówno do oceny wpływu podmiotu na środowisko przyrodnicze, jak i dla 
potrzeb proekologicznych zarządzania

Kontrolna  – dostarczanie użytecznych informacji umożliwiających:
 – racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi;
 – zapobieganie marnotrawstwu i innym przejawom niegospodarności;
 – ustalanie zgodności rejestrowanych zjawisk z obowiązującymi przepisami 

środowiskowymi;
 – kontrolę negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko przyrodnicze;
 – ujawnianie szkód w środowisku przyrodniczym spowodowanych przez 

prowadzenie działań gospodarczych niezgodnych z obowiązującymi 
przepisami;

 – ustalanie stopnia realizacji wyznaczonych celów ekologicznych
Sprawozdawczo-
-statystyczna

 – dostarczanie wiarygodnych informacji na temat wpływu podmiotu na 
środowisko przyrodnicze oraz o efektywności podejmowanych działań na 
rzecz jego ochrony niezbędnych do sporządzania:

 – sprawozdań według uregulowań prawnych;
 – rocznego sprawozdania finansowego 

Analityczna  – dostarczanie danych liczbowych dotyczących kwestii środowiskowych 
zawartych w sprawozdaniach do:

 – oceny wpływu działalności gospodarczej na środowisko;
 – ustalenia efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych;
 – wskazania rezerw środowiskowych;
 – ustalenia ponoszonych nakładów na przedsięwzięcia proekologiczne;
 – podjęcia racjonalnych decyzji umożliwiających realizację celów 

ekologicznych
Stymulacyjna  – dostarczanie istotnych i wiarygodnych informacji ekologicznych w celu 

pobudzania i motywowania jednostki do:
 – podejmowania działań mających na celu zmniejszanie jej negatywnego 

oddziaływania na środowisko;
 – zwiększania efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Szadziewska 2013, s. 324-325].
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nych, co może wymagać informacji o konsumpcji krajowej i regionów, o rozmia-
rach, jakości i wartości zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych;

2) środowiskowej rachunkowości finansowej, która zazwyczaj jest określana 
jako przygotowanie finansowych raportów środowiskowych dla użytkowników ze-
wnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; zawierają one szacowanie i ra-
portowanie społecznych zobowiązań środowiskowych i środowiskowych kosztów 
materiałów;

3) środowiskowej rachunkowości zarządczej, przydatnej zarządzającym w po-
dejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących projektowania procesów (pro-
duktów); rachunkowość środowiskowa na tym poziomie odnosi się zatem do wy-
korzystania informacji o kosztach powstających w relacji działalność gospodarcza 
–środowisko przyrodnicze w decyzjach i operacjach przedsiębiorstw [Szadziewska 
2013, s. 144].

W oparciu o powyższe informacje oraz dane z tab. 2 stwierdza się, że rachun-
kowość środowiskowa spełnia wszystkie funkcje rachunkowości, tj. informacyjną, 
kontrolną, sprawozdawczo-statystyczną, analityczną i stymulacyjną.

3. Sprawozdawczość środowiskowa

Roczne sprawozdanie finansowe powinno obiektywnie i możliwie wszechstronnie 
informować użytkowników o sytuacji firmy, jej wyniku finansowym, obciążeniach 
podatkowych, a także o jej wizerunku, pozycji na rynku oraz dalszych perspekty-
wach rozwoju [Gmytrasiewicz, Karmańska 2006, s. 477]. Roczne sprawozdanie 
finansowe nie powinno pomijać informacji w zakresie środowiskowych aspektów 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Informacje te są niezbędne do oceny wpływu jed-
nostki na środowisko i zarazem określenia efektywności podejmowanych działań 
w zakresie jego ochrony.

Sprawozdawczość ekologiczna może być rozpatrywana jako badanie wpływu 
jednostki gospodarczej na środowisko oraz jako finansowy obraz działań proekolo-
gicznych. Jednostka może zaprezentować informacje środowiskowe w:

1) informacji dodatkowej jako oddzielna część w dodatkowych informacjach 
i objaśnieniach;

2) sprawozdaniu z działalności jako oddzielny rozdział;
3) dodatkowym raporcie środowiskowym będącym uzupełnieniem do sprawo- 

zdania finansowego.
W rocznym sprawozdaniu finansowym powinny być umieszczone informacje na 

temat prowadzonej działalności wraz z określeniem związanych z nią zagadnień śro-
dowiskowych. Informacje te stanowią podstawę określenia polityki środowiskowej, 
wskazującej przyszłe działania jednostki związane z ochroną środowiska. 

W bilansie powinny być zawarte informacje dotyczące majątku i źródeł jego 
finansowania zaangażowanych w ochronę środowiska. Jednostka powinna dokony-
wać grupowania danych rejestrowanych zdarzeń i operacji o ochronie środowiska 
(por. tab. 3). 
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Tabela 3. Bilans zawierający informacje o ochronie środowiska

Bilans
Aktywa trwałe
Prawa majątkowe, uprawnienia zbywalne, 
pozwolenia na emisję zanieczyszczeń, na pobór 
wody, koszty zakończonych prac rozwojowych, 
licencje, koncesje, związane z realizacją celów 
ekologicznych.
Grunty, prawo wieczystego użytkowania 
gruntów i inne środki trwałe związane z celami 
ekologicznymi.
Udzielone długoterminowe pożyczki na cele 
ekologiczne. Należne kwoty za wykonanie usługi 
inwestycyjnej na cele ekologiczne.
Długoterminowe inwestycje rzeczowe (w tym 
nieruchomości) i finansowe (obligacje) związane 
z celami ekologicznymi

Kapitały (fundusze) własne
Udziały (akcje funduszy ekologicznych, 
banków i skarbu państwa.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 
aktywów zaangażowanych w ochronę 
środowiska.
Wynik finansowy z tytułu dotacji, subsydiów, 
ulg i zwolnień podatkowych, darowizn 
i pomocy instytucji pomocowych na rzecz 
ochrony środowiska

Aktywa obrotowe
Materiały, półprodukty i produkty związane 
z celami ekologicznymi.
Udzielone krótkoterminowe pożyczki na cele 
ekologiczne. Należne kwoty za dostarczone dobra 
i usługi na cele ekologiczne.
Krótkoterminowe inwestycje finansowe związane 
z celami ekologicznymi

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązana ekologiczne.
Zobowiązania warunkowe.
Gwarancje na finansowanie działalności 
w ochronie środowiska.
Pożyczki, kredyty od banków i instytucji na 
przedsięwzięcia ekologiczne.
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 
ekologicznych.
Zobowiązania z tytułu podatków i opłat 
ekologicznych.
Zobowiązania z tytułu robót i usług 
inwestycyjnych na cele ekologiczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Famielec, Brodniewicz 2006, s. 52 i 63].

Rachunkowość środowiskowa wymaga wprowadzenia zmian w zakładowym 
planie kont, które uwzględnią kwestie działalności proekologicznej wraz z przyjęty-
mi zasadami klasyfikacji zdarzeń, zasadami prowadzenia kont ksiąg pomocniczych 
oraz powiązania kont ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej.

Informacje zawarte w bilansie w zakresie ujawnienia informacji środowisko-
wych nie są wystarczające do oceny przedsiębiorstwa i jego wpływu na środowisko. 
Niezbędne są dane w zakresie kosztów środowiskowych, które powinny być zawarte 
w rachunku zysków i strat. Koszty środowiskowe można podzielić na:

1. Koszty według rodzajów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i świadczenia, po-
zostałe koszty.

2. Koszty według miejsca ich powstania: bezpośrednie, wydziałowe, zarządu, 
sprzedaży.
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3. Koszty według działań ochronnych: zapobiegania zanieczyszczeniom, usu-
wania zanieczyszczeń, zarządzania środowiskowego, degradacji środowiska przy-
rodniczego, straty powstałe na skutek awarii urządzeń produkcyjnych, wynikające 
z przyczyn losowych.

4. Koszty według zakresu przedmiotowego: woda, powietrze, hałas, wibracje 
i promieniowanie, ziemia, odpady, przyroda, krajobraz.

5. Koszty według zakresu podmiotowego: oczyszczanie ścieków, urządzenia 
ochrony powietrza, instalacje usuwania i obiekty składowania odpadów, prace ba-
dawcze i rozwojowe, monitoring środowiska, zarządzanie ochroną środowiska.

Koszty ochrony środowiska to wyrażone w pieniądzu zużycie zasobów w celu 
osiągnięcia bieżących lub przyszłych korzyści związanych z ochroną środowiska, 
która pozwoli używać zasoby środowiska dziś i w przyszłości, zapewniając w ten 
sposób możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez ograniczenia czaso-
wego [Famielec, Brodniewicz 2006, s. 23]. Należy je rozumieć jako koszty, które 
powstają w wyniku środowiskowych aspektów funkcjonowania jednostki gospodar-
czej [Szadziewska 2013, s. 330].

4. Wnioski

Rola rachunkowości w otrzymaniu informacji, które pozwolą na ocenę wpływu 
działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa na środowisko przyrodnicze, 
systematycznie wzrasta. Kierownictwo jednostki powinno wykazywać coraz więk-
sze zainteresowanie wyodrębnieniem rachunkowości środowiskowej z systemu ra-
chunkowości. Wymaga to zmian niezbędnych do prowadzenia działalności gospo-
darczej zgodnej z potrzebami środowiskowymi.

Zapotrzebowanie ze strony odbiorców sprawozdań finansowych coraz częściej 
dotyczy zagadnień z zakresu działalności środowiskowej. Brak lub niekompletność 
takich informacji może prowadzić do podejmowania błędnych decyzji, zwłaszcza 
w jednostkach skupiających się na działalności proekologicznej. Dlatego tak waż-
na jest właściwa prezentacja informacji przez rachunkowość środowiskową, która 
w połączeniu z ogólnymi informacjami o dokonaniach przedsiębiorstwa daje pełną 
wiedzę na temat jednostki i jej wyników.

Podstawowym elementem polityki rachunkowości środowiskowej jest okre-
ślenie przyjętej przez nią formy i zakresu prezentacji zagadnień. Zakres informa-
cji powinien umożliwiać ocenę wpływu na środowisko prowadzonej działalności 
i podejmowanych działań ochronnych. Następnie powinno nastąpić zdefiniowanie 
podstawowych kategorii, takich jak: aktywa środowiskowe, zobowiązania środowi-
skowe oraz koszty środowiskowe.
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INFORMATION ON ENVIRONMENT 
IN THE ACCOUNTING SYSTEM

Summary: The environmental accounting enables reflecting accurately and precisely activi- 
ties and the performance of a given economic entity as well as the environmental impact 
notwithstanding the endeavors related to the environment protection. The environmental ac-
counting results in generating reports providing information which enables the enhancement 
of the entity’s economic and ecological outcome. Reports should provide a transparent and 
complete information on activities taking place in a given economic entity in the defined 
reporting period.

Keywords: accounting, environmental accounting, reporting, costs.
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