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Wstęp

Zadaniem nauki jest poszukiwanie racjonalnych rozwiązań dla cywilizacyjnych wy-
zwań współczesnego świata. Jednym z takich kluczowych wyzwań jest także rozwój 
zrównoważony. Idea zrównoważonego rozwoju jest niezwykle obiecująca, ale z całą 
pewnością wymaga ogromnego zaangażowania ekonomistów. Nauki ekonomiczne, 
a w tym dyscyplina nauki „finanse”, podejmują to wyzwanie. Wiele badań, spotkań, 
konferencji i publikacji służy naukowej analizie oraz praktycznej implementacji za-
sad zrównoważonego rozwoju we współczesnej gospodarce w zakresie finansów 
i rachunkowości.

Proces naukowego opracowywania problemu trwa, a społeczna ewolucja biz-
nesu dostarcza ambitnych tematów badawczych. Po latach pracy możemy wskazać 
zarówno na konkretne sukcesy, jak też i na wiele wątpliwości w zakresie koncepcji 
zrównoważonych finansów. Materialnym dowodem naukowego wkładu w posze-
rzanie wiedzy są publikacje. Znaczna część aktualnego dorobku naukowego dys-
cypliny „finanse” dotycząca zrównoważonego rozwoju jest już od lat regularnie 
prezentowana w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Kontynuujemy ten cykl opracowań.

W niniejszym tomie zebraliśmy wyselekcjonowane artykuły autorów z wielu 
uznanych ośrodków naukowych w Polsce. Ich tematyka skoncentrowana jest na za-
gadnieniach finansów i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono w nich doskonałe 
rozważania teoretyczne oraz konkretne przykłady z praktyki gospodarczej. Każdy 
artykuł stanowi inspirujący materiał naukowy.

Szczególne podziękowania należą się nie tylko Autorom, ale także Recenzen-
tom, którzy podjęli trud oceny nadesłanych materiałów. Jako redaktorzy tomu wraz 
z Autorami i Recenzentami mamy nadzieję, że poprzez publikację naszego wspólne-
go dzieła wnosimy istotny wkład w naukowe opracowanie problematyki finansowa-
nia zrównoważonego rozwoju.

Leszek Dziawgo, Leszek Patrzałek
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Streszczenie: Artykuł poświęcony jest zagadnieniu sprawozdawczości statystycznej doty-
czącej kosztów środowiskowych ponoszonych przez różne podmioty gospodarki narodowej 
w Polsce. W związku z nowymi regulacjami prawnymi UE państwa członkowskie mają obo-
wiązek sporządzania sprawozdań z tego zakresu. W ramach prac pilotażowych GUS spo-
rządził rachunek wydatków na ochronę środowiska w Polsce za lata 2010-2013. Celem tego 
artykułu jest prezentacja jego założeń metodologicznych oraz prezentacja i ocena jego wyni-
ków. Wyniki te zostały przedstawione i przeanalizowane w różnych układach, tj. według ro-
dzajów produkcji (rynkowa, pomocnicza, nierynkowa), podmiotów (sektor publiczny, sektor 
gospodarczy, sektor usług ochrony środowiska) oraz dziedzin ochrony środowiska (gospo-
darka ściekowa, gospodarka odpadami, pozostałe dziedziny). Oceny wyników rachunków 
wydatków na ochronę środowiska dokonano poprzez analizę kształtowania się poszczegól-
nych wielkości w czasie oraz relacji między nimi. Wydatki ponoszone na ochronę środowiska 
w całej gospodarce narodowej kształtowały się w poszczególnych latach w przedziale ok. 
22-29 mld zł. Z tego największa część dotyczy produkcji rynkowej usług ochrony środowiska 
i przypada na sektor publiczny. W zakresie dziedzin ochrony środowiska największe wydatki 
ponoszone są na gospodarkę ściekową i gospodarkę odpadami (po ok. 40% całości).

Słowa kluczowe: wydatki na ochronę środowiska, sprawozdawczość statystyczna, Eurostat, 
GUS.

Summary: The paper treats about the problem of statistical reporting on the environmental 
costs incurred by different entities of the national economy in Poland. In connection with the 
new EU regulations, Member States are required to prepare reports in this respect. As part of 
the pilot work Central Statistical Office prepared a calculation on environmental protection 
expenditure in Poland for the years 2010-2013. The purpose of this paper is to present its 
methodological assumptions and presentation and evaluation of its results. These results were 
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presented and analyzed in different layouts: according to the types of production (market, 
secondary, non-market), entities (public sector, business sector, the environmental protection 
services’ sector) and the fields of environmental protection (wastewater, waste management, 
other fields). The results of the statement of environmental protection expenditure were eval-
uated through the analysis of various metrics over time and the relationship between them. 
Environmental protection expenditure in the national economy as a whole totals to less than 
30 billion Polish zlotys. The majority of it concerns the market production of environmental 
services and falls on the public sector. In terms of fields of environmental protection the high-
est expenditures are on waste management and waste management (about 40% of the total).

Keywords: environmental protection expenditure, statistical reporting, Eurostat, Polish Cen-
tral Statistical Office.

1. Wstęp

Regulacje prawne UE nakładają na państwa członkowskie obowiązki sprawozdaw-
cze z zakresu europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (EEA, Environ-
mental Economic Accounts). Jednym z elementów EEA jest rachunek wydatków 
na ochronę (EPEA, Environmental Protection Expenditure Accounts). W związku 
z tym Polska, jako kraj członkowski, ma obowiązek sporządzania corocznych spra-
wozdań dotyczących wielkości ponoszonych kosztów środowiskowych (określa-
nych we wspomnianym rozporządzeniu jako wydatki na ochronę środowiska), przy 
czym pierwszym okresem sprawozdawczym ma być rok 2015. W ramach projektu 
pilotażowego GUS, jako podmiot odpowiedzialny, zlecił sporządzenie takiego ra-
chunku dla czteroletniego okresu, tj. 2010-2013, podmiotowi zewnętrznemu [Fun-
dacja 2014]. 

Głównym celem niniejszego artykułu jest szczegółowa analiza wyników prze-
prowadzonych kalkulacji z zakresu kosztów środowiskowych ponoszonych w go-
spodarce narodowej w różnych układach. Oceny ich wyników dokonano poprzez 
analizę kształtowania się poszczególnych wielkości w czasie i relacji między nimi. 
Ponadto zaprezentowano założenia metodologiczne rachunku, które wynikają z wy-
mogów narzuconych przez regulacje prawne UE, ale również z możliwości pozyska-
nia wymaganych danych sprawozdawczych. 

2. Zadania wynikające z obowiązku prowadzenia 
europejskich ekonomicznych rachunków środowiska 
w zakresie kosztów środowiskowych 
i podstawy metodologiczne ich sporządzania 

Obowiązek wykonywania rachunków EEA wynika z dwu szczegółowych regulacji 
prawnych w postaci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady [Rozporządze-
nie z 6 lipca 2011] oraz późniejszego, zmieniającego je [Rozporządzenie z 16 kwiet-
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nia 2014]. Regulacje te wprowadzają na kraje członkowskie UE, obok obowiązku 
sprawozdawczego w zakresie sporządzania rachunków ekonomicznych środowiska, 
także obligację w postaci przekazywania co roku danych sprawozdawczych do Ko-
misji Europejskiej (Eurostatu). Jednym z elementów (tzw. modułów) EEA jest mo-
duł kosztów środowiskowych, a precyzyjniej – zgodnie z terminologią Eurostatu 
– moduł „wydatków na ochronę środowiska”. W treści wspomnianego rozporzą-
dzenia używa się bowiem wyłącznie określenia „wydatki na ochronę środowiska” 
i definiuje je jako „zasoby gospodarcze przeznaczane na ochronę środowiska przez 
jednostki będące rezydentami” [Rozporządzenie z 16 kwietnia 2014, art. 1]. Przy 
tym wszelkie rodzaje działalności, których podstawowym celem jest ograniczanie 
oraz eliminacja zanieczyszczeń i innych form degradacji środowiska, jak również 
zapobieganie tym zjawiskom uważa się za działania na rzecz ochrony środowiska. 
Istotne jest też, że działania, które są wprawdzie korzystne dla środowiska, ale mają 
na celu przede wszystkim spełnienie wymagań technicznych lub wymogów we-
wnętrznych w zakresie higieny lub bezpieczeństwa i ochrony w przedsiębiorstwie 
lub innej instytucji, nie są w tej definicji ujęte1.

Sporządzane rachunki wydatków na ochronę środowiska powinny opierać się 
na już istniejących informacjach pochodzących z rachunków narodowych, statystyk 
strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw, rejestru przedsiębiorstw i innych po-
dobnych źródeł. Przy sporządzaniu danych sprawozdawczych dotyczących wydat-
ków na ochronę środowiska wykorzystywana jest Klasyfikacja Działalności Zwią-
zanych z Ochroną Środowiska (CEPA, Classification of Environmental Protection 
Activities). W ramach CEPA wyróżnia się 9 obszarów głównych – dziedzin ochrony 
środowiska. Są to:
• Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – CEPA 1;
• Gospodarka ściekowa – CEPA 2;
• Gospodarka odpadami – CEPA 3;
• Ochrona i poprawa gleb, wód podziemnych i powierzchniowych – CEPA 4;
• Zmniejszenie hałasu i wibracji (z wyłączeniem ochrony miejsc pracy) – CEPA 5;
• Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – CEPA 6;
• Ochrona przed promieniowaniem (z wyłączeniem bezpieczeństwa zewnętrzne-

go) – CEPA 7;
• Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie ochrony środowiska – CEPA 8;
• Pozostała działalność związana z ochroną środowiska – CEPA 9.

Informacje sprawozdawcze dotyczące wydatków na ochronę środowiska przy-
gotowywane przez poszczególne państwa członkowskie UE muszą być opracowy-
wane w oparciu o specjalny kwestionariusz sprawozdawczy [Eurostat 2014]. W jego 
ramach sprawozdawane dane mają przedstawiać wydatki poniesione na ochronę śro-
dowiska przez dany podmiot sprawozdawczy. Dane dotyczące wydatków na ochronę 
środowiska obejmują sektor publiczny (instytucje rządowe i samorządowe), sektor 

1 Szerszy opis EEA i powiązanych zadań sprawozdawczych znajduje się w: [Małecki 2015].
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prywatny oraz gospodarstwa domowe (jako konsumentów usług ochrony środowi-
ska). Podmioty reprezentujące sektor publiczny i sektor prywatny mogą być zarów-
no producentami, jak i konsumentami usług ochrony środowiska.

Zapisy w załączniku IV rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe rozporzą-
dzenie w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska [Rozporzą-
dzenie z 16 kwietnia 2014] stanowią, że państwa członkowskie UE mają obowiązek 
opracowywania rachunków wydatków na ochronę środowiska według określonych 
elementów, które zdefiniowane są zgodnie z Systemem Rachunków Narodowych 
(ESA, European System of Accounts). Do elementów tych zalicza się:
• produkcję globalną usług związanych z ochroną środowiska (rozróżnia się pro-

dukcję globalną rynkową, produkcję globalną nierynkową i produkcję globalną 
działalności pomocniczej),

• zużycie pośrednie usług związanych z ochroną środowiska przez producentów 
wyspecjalizowanych, 

• import i eksport usług związanych z ochroną środowiska, 
• podatek od wartości dodanej (VAT) i inne podatki pomniejszone o dotacje do 

produktów związanych z ochroną środowiska.
Rachunki EPEA przedstawiają wydatki na ochronę środowiska w odniesieniu do 

działalności podstawowej, drugorzędnej i pomocniczej. Obejmują one następujące 
sektory [Rozporządzenie z 16 kwietnia 2014]:
• sektor instytucji rządowych i samorządowych (w tym instytucje niekomercyjne 

działające na rzecz gospodarstw domowych) oraz przedsiębiorstwa i instytucje 
finansowe jako sektory instytucjonalne świadczące usługi związane z ochroną 
środowiska. Wyspecjalizowani producenci świadczą usługi związane z ochroną 
środowiska w ramach swojej działalności podstawowej;

• gospodarstwa domowe, sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz 
przedsiębiorstwa i instytucje finansowe jako konsumenci usług związanych 
z ochroną środowiska;

• zagranica jako beneficjent lub pochodzenie transferów związanych z ochroną 
środowiska.
Jak już nadmieniono, głównym źródłem danych do sporządzania sprawozdań 

o wydatkach na ochronę środowiska są rachunki narodowe. To powoduje pewne trud-
ności, gdyż zmienne stosowane w rachunkach narodowych nie są zawsze „kompaty-
bilne” ze zmiennymi wymaganymi w kwestionariuszu Eurostatu. Stąd też przy sporzą-
dzaniu przedmiotowych sprawozdań niekiedy istnieje konieczność ich ujednolicenia.

3. Ogólne założenia pilotażowego rachunku wydatków 
na ochronę środowiska w Polsce w latach 2010-2013

GUS zlecił sporządzenie pilotażowego rachunku wydatków na ochronę środowiska 
poniesionych w gospodarce narodowej [Fundacja 2014]. Obejmuje on czteroletni 
okres, tj. 2010-2013. Rachunek ten został przeprowadzony w oparciu o wymaganą 
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przez Eurostat metodologię opisaną w punkcie 2 niniejszego artykułu2. Nadmienić 
przy tym trzeba, że przy sporządzaniu rachunków wydatków na ochronę środowiska 
w Polsce w latach 2010-2013 wykorzystano w dużej mierze prowadzone od wielu 
lat – wcześniej (do roku 2013) przez Ministerstwo Środowiska, a obecnie Główny 
Urząd Statystyczny – badania bieżących wydatków na ochronę środowiska w go-
spodarce narodowej. 

Dotychczas prowadzone badania z zakresu kosztów środowiskowych ponoszo-
nych w gospodarce narodowej obejmowały następujące elementy:
• nakłady na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz efekty,
• wydatki bieżące ochrony środowiska w jednostkach z określonych wybranych 

sekcji klasyfikacji NACE3,
• wydatki bieżące ochrony środowiska w gospodarstwach domowych.

Badanie te prowadzono w oparciu o obowiązujące sprawozdania statystyczne. 
Były to w odniesieniu do wymienionych wcześniej elementów odpowiednio:
• załącznik do sprawozdań F-03 (sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwa-

łych), SP (roczna ankieta przedsiębiorstwa) i SG-01 (statystyka gminy), do-
tyczący nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych;

• kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska –  
OŚ 29/k;

• kwestionariusz o wydatkach poniesionych na ochronę środowiska w gospo-
darstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska –  
OS-GD.
W pierwszym przypadku badania prowadzone były co rok, w pozostałych 

okresowo.
Przedstawiany i analizowany w niniejszym artykule rachunek wydatków na 

ochronę środowiska w Polsce w latach 2010-2013 obejmuje sektor publiczny (in-
stytucje rządowe i samorządowe), sektor gospodarczy (przedsiębiorstwa i instytucje 
finansowe) oraz gospodarstwa domowe. Podmioty sektora publicznego oraz sektora 
gospodarczego ujmowane są dwojako – jako producenci usług ochrony środowiska 
oraz konsumenci tychże. Ponadto wyodrębniono sektor usług ochrony środowiska 
(usługi specjalistyczne świadczone przez podmioty z obu wymienionych sektorów).

W ramach prowadzonych kalkulacji wydatków na ochronę środowiska obliczo-
no wielkość globalnej produkcji usług ochrony środowiska w poszczególnych latach, 
w podziale na: produkcję rynkową, pomocniczą oraz nierynkową. Produkcja rynkowa 
oznacza przychody ze sprzedaży usług ochrony środowiska. Produkcja pomocnicza to 
koszty działań na rzecz ochrony środowiska prowadzone we własnym zakresie. Nato-
miast produkcja nierynkowa obliczana jest następująco [Fundacja 2014]:

2 Bardziej szczegółowy opis założeń metodologicznych tego rachunku, w którym zwraca się też 
uwagę na liczne dylematy interpretacyjne z tym związane, znajduje się w: [Małecki 2015].

3 NACE (fr. Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Euro- 
péenne) to stworzona dla potrzeb statystycznych klasyfikacja działalności gospodarczych w UE.
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koszty działań prowadzonych we własnym zakresie + wynagrodzenia +  
podatki – subwencje + amortyzacja – przychody i oszczędności + transfery/

subwencje przekazane innym sektorom.

Wielkość produkcji usług ochrony środowiska kalkulowana jest ponadto w roz-
biciu na dziedziny ochrony środowiska (CEPA). Wyodrębnia się zasadniczo trzy 
grupy: gospodarka ściekowa (CEPA 2), gospodarka odpadami – CEPA 3 oraz pozo-
stałe. Wydatki sektora gospodarstw domowych obliczane są jako suma poniesionych 
opłat za zakupy usług ochrony środowiska. Całkowite wydatki na ochronę środowi-
ska zostały policzone według formuły [Fundacja 2014]:

wydatki krajowe = produkcja globalna – zużycie pośrednie + VAT i inne podatki + 
+ import – export.

4. Wyniki rachunku wydatków poniesionych 
na ochronę środowiska w Polsce w latach 2010-2013 

W tej części artykułu zaprezentowano 
szczegółowe zestawienia (tabele i ry-
sunki) obrazujące wielkości wydatków 
na ochronę środowiska ponoszonych 
w Polsce w okresie 2010-2013 w wybra-
nych układach zgodnych z wymaganym 
kwestionariuszem sprawozdawczym 
[Eurostat 2014]. Kształtowanie się tych 
wielkości w czasie oraz relacje między 
nimi jest przedmiotem prezentowanej tu 
analizy.

W tabeli 1 przedstawiono wielkość 
produkcji usług ochrony środowiska 
według sektorów – zdefiniowanych 
w punkcie 3 tego artykułu – w okre-
sie 2010-2013, a rysunek 1 pokazuje 
to w ujęciu strukturalnym. Jak widać, 
struktura opisywanych wielkości jest 
zbliżona we wszystkich analizowanych 
latach. Wyraźnie natomiast dominuje 
w tym zakresie sektor publiczny (ponad 
60% całości). Produkcja w tym sekto-
rze kształtowała się na poziomie ok. 20 mld zł rocznie, jakkolwiek dostrzec można 
znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi latami. Na pozostałe sektory przypada 
po ok. 20% całości, ale wśród tych przeważa sektor usług ochrony środowiska. 

Tabela 1. Produkcja usług ochrony środowiska 
według sektorów w latach 2010-2013 (w mln zł)

Wyszczególnienie Rok Wielkość

Sektor publiczny 2010 18 189,7

2011 16 579,5

2012 23 187,7

2013 18 771,9

Sektor 
gospodarczy

2010 4 562,3

2011 5 061,6

2012 5 019,0

2013 4 445,1

Sektor usług 
ochrony 
środowiska

2010 6 331,9

2011 5 595,0

2012 6 933,6

2013 6 137,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Fun-
dacja 2014].
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Rys. 1. Wykres dla danych z tabeli 1

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 2 pokazano tok obliczania wydatków na ochronę środowiska w gospo-
darce narodowej w badanym okresie. Wydatki te kształtują się w poszczególnych 
latach w przedziale 20-30 mld zł, przy czym skrajne wielkości dotyczą roku 2011 
(niecałe 22 mld zł) oraz roku 2012 (niecałe 29 mld zł). W tabeli 2 przedstawiono tak-
że wielkości produkcji usług ochrony środowiska według rodzajów produkcji (ryn-
kowa, pomocnicza, nierynkowa) oraz według dziedzin ochrony środowiska (CEPA). 
Łączna wielkość tej produkcji kształtowała się na poziomie ok. 30 mld zł rocznie, 
jakkolwiek dostrzec można wyraźne różnice w poszczególnych latach. Największa 
wartość (ok. 35 mld zł) dotyczy roku 2012. Strukturę badanego zjawiska według 
rodzajów produkcji obrazuje rys. 2. Widać, że jest ona zbliżona w całym badanym 
okresie. Ponad połowa wielkości produkcji usług ochrony środowiska przypada na 
produkcję rynkową. Na rysunku 3 natomiast pokazano strukturę analizowanego zja-
wiska, ale w odniesieniu do dziedzin ochrony środowiska – CEPA2 (gospodarka 
ściekowa), CEPA 3 (gospodarka odpadami) i CEPA 1+4+5+6+7+8+9 (pozostałe 
dziedziny). W tym zakresie wyraźnie dominują gospodarka ściekowa i gospodarka 
odpadami, stanowiące we wszystkich analizowanych latach ponad 80% całości. Co 
charakterystyczne, w roku 2010 największy udział w produkcji usług ochrony śro-
dowiska ma CEPA 3 (prawie 50% całości). Natomiast w kolejnych latach sytuacja 
się odwraca, gdyż największy udział ma CEPA 2.
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Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Obliczanie wydatków na ochronę środowiska według klasyfikacji CEPA 
w latach 2010-2013 (w mln zł)

Lp. Wyszczególnienie Rok CEPA 2 CEPA 3 CEPA 
1+4+5+6+7+8+9 Razem

1 2 3 4 5 6 7
I Produkcja usług 

ochrony środowiska, 
z tego:

2010 9 789,1 13 894,4 5 400,4 29 083,9
2011 12 217,2 9 979,2 5 039,7 27 236,1
2012 14 221,6 14 099,8 6 818,9 35 140,3
2013 13 336,2 11 208,7 4 810,0 29 354,9

 produkcja rynkowa 2010 5 558,4 9 363,5 313,8 15 235,6
2011 8 247,7 6 057,7 279,1 14 584,5
2012 9 370,7 9 020,8 329,0 18 720,5
2013 9 145,3 6 846,2 288,1 16 279,6

 produkcja pomocnicza 2010 893,9 978,5 2 689,9 4 562,3
2011 779,8 995,1 3 286,7 5 061,6
2012 781,1 980,8 3 257,1 5 019,0
2013 767,4 925,6 2 752,1 4 445,1

produkcja nierynkowa 2010 3 336,8 3 552,5 2 396,7 9 286,0
2011 3 189,7 2 926,4 1 473,9 7 590,0
2012 4 069,7 4 098,1 3 232,8 11 400,7
2013 3 423,5 3 436,9 1 769,7 8 630,2
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1 2 3 4 5 6 7
II Zużycie pośrednie usług 

ochrony środowiska 
przez producentów 
wyspecjalizowanych

2010 1 268,9 2 626,4 869,8 4 765,0
2011 1 976,2 2 471,8 751,1 5 199,0
2012 2 502,9 3 134,8 510,9 6 148,6
2013 2 709,8 2 813,8 559,2 6 082,8

III Import usług ochrony 
środowiska

2010 17,3 353,7 0,0 371,0
2011 47,4 486,3 0,0 533,7
2012 44,9 558,9 0,0 603,8
2013     

IV Eksport usług ochrony 
środowiska

2010 6,9 1 631,0 0,0 1 637,9
2011 4,8 2 067,4 0,0 2 072,2
2012 17,9 2 081,2 0,0 2 099,1
2013     

V VAT i inne podatki 
pomniejszone 
o subwencje i dotacje

2010 444,7 2 634,1 19,6 3 098,4
2011 659,8 484,6 7,5 1 152,0
2012 749,7 721,7 7,7 1 479,0
2013 731,6 547,7 7,8 1 287,1

VI Wydatki na ochronę 
środowiska 
(I-II+III+V-IV)

2010 8 975,3 12 624,8 4 550,3 26 150,3
2011 10 943,4 6 410,9 4 296,2 21 650,5
2012 12 495,4 10 164,3 6 315,7 28 975,4
2013 11 358,0 8 942,6 4 258,5 24 559,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Fundacja 2014].
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Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2, cd.
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Tabela 3 pokazuje zestawienie wydatków gospodarstw domowych na usługi z za-
kresu ochrony środowiska. Są to usługi związane z gospodarką odpadami (CEPA 3) 
i z gospodarką ściekową (CEPA 2). Zostały one zakupione od jednostek reprezentu-
jących sektor publiczny lub prywatny. Jak widać, łączne wydatki gospodarstw domo-
wych wyraźnie wzrosły od roku 2012: od poziomu ok. 7 do ok. 10 mld zł rocznie.

Tabela 4. Wydatki gospodarstw domowych na usługi z zakresu ochrony środowiska 
według klasyfikacji CEPA w latach 2010-2013 (w mln zł)

Rok CEPA 2 CEPA 3 Razem
2010 4 524,2 2 099,13 6 623,3
2011 4 747,1 2 202,41 6 949,5
2012 6 714,2 3 646,60 10 360,8
2013 6 717,0 3 648,50 10 365,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Fundacja 2014].
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4 obrazuje strukturę wydatków gospodarstw domowych na usługi z za-
kresu ochrony środowiska według dziedzin ochrony środowiska w badanych la-
tach. Zauważyć można, że struktura ta jest zbliżona w całym analizowanym okresie. 
Wydatki na gospodarkę ściekową są prawie dwukrotnie wyższe niż na gospodarkę 
odpadami. W ostatnich dwu latach badanego okresu nieznacznie wzrastają wydatki 
na gospodarkę odpadami.
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5. Zakończenie

W artykule zostały zaprezentowane wyniki zleconych przez GUS obliczeń doty-
czących wielkości wydatków na ochronę środowiska ponoszonych w gospodarce 
narodowej w okresie 2010-2013 [Fundacja 2014]. Wyniki te zostały przeanalizo-
wane w różnych układach, tj. według rodzajów produkcji (rynkowa, pomocnicza, 
nierynkowa), podmiotów (sektor publiczny, sektor gospodarczy, sektor usług ochro-
ny środowiska) oraz dziedzin ochrony środowiska (gospodarka ściekowa, gospo-
darka odpadami, pozostałe dziedziny). Oceny wyników rachunków wydatków na 
ochronę środowiska dokonano za pomocą analizy kształtowania się poszczególnych 
wielkości w czasie oraz relacji między nimi. Wydatki ponoszone na ochronę środo-
wiska w całej gospodarce narodowej kształtowały się w poszczególnych badanych 
latach w przedziale 20-30 mld zł. Z tego największa część dotyczy produkcji rynko-
wej usług ochrony środowiska i przypada na sektor publiczny. W zakresie dziedzin 
ochrony środowiska (CEPA) największe wydatki ponoszone były na gospodarkę 
ściekową (CEPA 2) i gospodarkę odpadami (CEPA 3) – ok. 80% całości, jakkolwiek 
– co ciekawe – roku w 2010 największy udział w produkcji usług ochrony środowi-
ska miała CEPA 3 (prawie 50% całości), a w kolejnych latach CEPA 2. Wydatki go-
spodarstw domowych w badanych latach ponoszone były na gospodarkę odpadami 
i gospodarkę ściekową. Ich wielkości wyraźnie wzrosły od roku 2012 – od poziomu 
ok. 7 do ok. 10 mld zł rocznie.
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