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WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE W ZEWNĘTRZNEJ
SPRAWOZDAWCZOŚCI ŚRODOWISKOWEJ
ENVIRONMENTAL INDICATORS OF EXTERNAL
ENVIRONMENTAL REPORTING
DOI: 10.15611/pn.2015.388.21
Streszczenie: W artykule przedstawiono rozważania na temat wskaźników środowiskowych
ujawnianych w zewnętrznej sprawozdawczości środowiskowej. Zaprezentowano istotę sprawozdawczości środowiskowej. Przedstawiono definicje wskaźników środowiskowych i ich
rodzaje. Analizie zostały poddane wskaźniki środowiskowe uwzględnione w fakultatywnej
zewnętrznej sprawozdawczości środowiskowej trzech podmiotów gospodarczych działających w branży motoryzacyjnej. Celem artykułu jest ukazanie rodzajów wskaźników środowiskowych, które są prezentowane przez przedsiębiorstwa ujawniające wskaźniki środowiskowe w publikowanych fakultatywnie zewnętrznych raportach środowiskowych. Podczas
pisania artykułu zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę, indukcję i wnioskowanie. Niezbędne były również raporty publikowane na oficjalnych stronach
internetowych.
Słowa kluczowe: wskaźniki środowiskowe, sprawozdawczość środowiskowa, ujawnianie
informacji środowiskowych.
Summary: The article presents a reflection on the disclosure of environmental indicators in
the external environmental reporting. It presents the essence of environmental reporting and
the definitions of environmental indicators and their types. Environmental indicators included
in the optional external environmental reporting of three operators from the automotive
industry were analysed. The purpose of this article is to show the types of environmental
indicators which are presented by the companies disclosing environmental indicators published
optionally in external environmental reports. When writing the article, the following research
methods were used: literature studies, analysis, induction and inference. Reports published on
the official website were also necessary.
Keywords: environmental indicators, environmental reporting, disclosure of environmental
information.
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1. Wstęp
Głównym celem artykułu jest ukazanie rodzajów wskaźników środowiskowych,
które są prezentowane przez przedsiębiorstwa ujawniające wskaźniki środowiskowe
w publikowanych fakultatywnie zewnętrznych raportach środowiskowych. Ze
względu na duży wpływ działalności gospodarczej na środowisko naturalne, ważne
jest, aby interesariuszom zewnętrznym była dostarczona określona informacja o jej
oddziaływaniu na otoczenie zewnętrzne.
Dlatego też, aby osiągnąć zamierzony cel główny artykułu, wyznaczono następujące cele cząstkowe:
•
przedstawienie istoty sprawozdawczości środowiskowej,
•
scharakteryzowanie pojęcia i rodzajów wskaźników środowiskowych,
•
przeprowadzenie analizy fakultatywnych zewnętrznych raportów środowiskowych wybranych przedsiębiorstw pod kątem ujawniania wskaźników środowiskowych.
Dążąc do osiągnięcia wymienionych celów, sformułowano również następujące
tezy:
1. Wskaźniki środowiskowe stanowią ważny element zewnętrznej sprawozdawczości środowiskowej.
2. Rozwój sprawozdawczości środowiskowej świadczy o wzroście świadomości ekologicznej interesariuszy zewnętrznych.
3. Jednostki gospodarcze w sprawozdawczości środowiskowej ograniczają się
głównie do ujawniania wskaźników środowiskowych wyników.
Przy pisaniu artykułu zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę, indukcję i wnioskowanie. Niezbędne również były raporty środowiskowe, zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dane
i informacje publikowane na oficjalnych stronach internetowych przedsiębiorstw.

2. Istota sprawozdawczości środowiskowej
Według ustawy Prawo ochrony środowiska: „środowisko jest to ogół elementów
przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka,
a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat
oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami” [Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001]. Źródłami informacji o środowisku są monitoring środowiska, sprawozdawczość statystyczna, informacja urzędowa, wyniki badań naukowych oraz sprawozdawczość podmiotów
gospodarczych [Sej-Kolasa 2002, s. 74].
Pierwsze sprawozdania środowiskowe powstawały w latach 70. i 80. XX wieku. Sprawozdawczość środowiskowa ma stosunkowo krótką historię, jednak wielu
naukowców i instytucji zajmowało się i zajmuje już tym zagadnieniem. Wynika
z tego różnorodność w definiowaniu sprawozdawczości środowiskowej. Wybrane
definicje zostały zaprezentowane w tab. 1.
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Tabela 1. Wybrane definicje sprawozdawczości środowiskowej
Autor
Definicja
United Nations Conference
Sprawozdawczość środowiskowa jest terminem powszechnie wykoon Trade and Development – rzystywanym do opisu ujawniania przez podmiot danych związanych
UNCTAD (2002)
ze środowiskiem, zweryfikowanych (badanych) lub też nie,
w zakresie ryzyka środowiskowego, wpływu na środowisko, polityk,
strategii, celów, kosztów, zobowiązań lub efektywności środowiskowej dla tych, którzy są zainteresowani takimi informacjami
M. Stępień, A.K. Pramanik
Sprawozdawczość środowiskowa oznacza ujmowanie problemów
(2006)
środowiskowych w dorocznych sprawozdaniach organizacji gospodarczych, a zatem dobrowolne i niedobrowolne ujawnienia
o wpływie ich działalności na środowisko
H.K. Arndt, O. Günther
Tradycyjna sprawozdawczość środowiskowa organizacji jest dobro(2006)
wolną metodą przekazywania informacji interesariuszom organizacji
o oddziaływaniu jednostki na środowisko
B.M. Lassaad, H. Khamoussi Sprawozdawczość środowiskowa jest pojęciem, które opisuje różne
(2013)
sposoby, za pomocą których firmy przekazują informacje na temat
wpływu swojej działalności na aspekty środowiskowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Stępień, Pramanik 2006, s. 97; Lassaad, Khamoussi 2013,
s. 173; Arndt, Günther 2006; Adams i in. 2002, s. 39].

Z prowadzenia sprawozdawczości środowiskowej wynikają następujące korzyści [Stępień, Pramanik 2006, s. 98]:
1. Korzyści biznesowe: zaspokajanie wzrastających oczekiwań dotychczasowych klientów i zdobywanie nowych, określanie silnych punktów środowiskowych
oraz możliwych oszczędności kosztów, ułatwianie sprostania przyszłym wymaganiom ochrony środowiska, ograniczanie przyszłych zobowiązań środowiskowych.
2. Ulepszone działania: zachęcanie do pomiarów, zbierania i przetwarzania danych środowiskowych celem wyrażenia ich w bardziej dostępnej formie, dostarczającej lepszych informacji dla zarządzania, wzmacnianie systemów zarządzania
i zapewnianie, że procedury są oparte na dobrej praktyce zarządzania, motywowanie
pracowników i innych osób, od których zależy podmiot, zachęcanie do stałej poprawy działania.
3. Poprawa reputacji: wspomaganie w utrzymaniu zaufania udziałowców podmiotu, przyczynianie się do wczesnego reagowania na obawy udziałowców i społeczeństwa, dostarczanie konkretnych dowodów na zaangażowanie środowiskowe
jednostki gospodarczej, poddawanie wiarygodności wkładu przedsiębiorstwa publicznej debacie.
Główną wadą tworzenia raportów środowiskowych jest związany z tym koszt.
Artykuł koncentruje się na zewnętrznej sprawozdawczości środowiskowej, która
znajduje się poza obrębem raportu rocznego i jednostka gospodarcza nie jest zobligowana do jej generowania. Zewnętrzna sprawozdawczość środowiskowa sporządzana jest przez przedsiębiorstwa i bardzo często publikowana na oficjalnych stronach internetowych tych podmiotów. Przybiera ona trzy zasadnicze formy. Może to
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być odrębny raport środowiskowy. Informacje o środowisku mogą również stanowić
jeden z elementów sprawozdania społecznej odpowiedzialności biznesu lub sprawozdania zrównoważonego rozwoju. Ze względu na to, iż sprawozdania te są fakultatywne, przedsiębiorstwo w sposób dowolny wybiera formę oraz zakres ujawnień
środowiskowych.

3. Klasyfikacja wskaźników środowiskowych
Pojęcie wskaźników środowiskowych jest różnie interpretowane. Wybrane definicje
wskaźników środowiskowych zostały przedstawione w tab. 2.
Tabela 2. Wybrane definicje wskaźników środowiskowych
Autor
D. Saunders, C. Margules,
B. Hill (1998)
Azjatycki Bank Rozwoju
(1999)
Program Środowiska
Narodów Zjednoczonych
(UNEP), 2004
Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju
(OECD), 2004
ISO 14031 (1999)
ISO 14001 (2004)

Definicja
Wskaźniki środowiskowe są to fizyczne, chemiczne, biologiczne lub
społeczno-ekonomiczne mierniki, które najlepiej reprezentują kluczowe elementy złożonego ekosystemu lub wpływ na środowisko
Wskaźniki środowiskowe stanowią efektywny sposób pomiaru zagadnień środowiskowych w kraju: potencjalnie wskaźniki mogą sygnalizować stan środowiska i mogą pomóc w formułowaniu działań w celu
zaspokojenia potrzeb długoterminowych środowiska i społeczności
Wskaźniki środowiskowe stanowią sposób na doskonalenie informacji
dostarczanych do podejmowania decyzji
Wskaźniki środowiskowe są istotnym narzędziem do śledzenia postępu
środowiska, wspierania oceny polityki oraz informowania społeczeństwa
Wskaźniki środowiskowe są szczególnym wyrażeniem, które dostarcza
informacji o efektach działalności organizacji w kwestiach środowiskowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Saunders, Margules, Hill 1998, s. 5; Ćirović, Petrović,
Slović 2014, s. 127-128; Perotto i in. 2007, s. 519].

Wskaźniki środowiskowe mogą być klasyfikowane w następujący sposób [Jasch
1999, s. 81]:
•
wskaźniki absolutne, wyrażone np. w tonach surowca, emisji,
•
wskaźniki względne, w których dane wejściowe są odnoszone do innych zmiennych, takich jak produkcja w tonach, przychody w euro, liczba pracowników
w osobach, powierzchnia biurowa w m2,
•
wskaźniki indeksowane, w których dane są wyrażone jako procent w stosunku
do całości lub jako procentowa zmiana w stosunku do wartości z lat poprzednich
itp.,
•
zagregowane wielkości, w których dane z tych samych jednostek są sumowane
w ciągu więcej niż jednego cyklu produkcji lub życia produktu,
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ocena ważona, która przedstawia dane o różnym znaczeniu za pomocą współczynników konwersji.
Jest to klasyfikacja ze względu na wielkość, w jakiej wyrażane są wskaźniki.
Inny podział wskaźników środowiskowych wyróżnia trzy klasy wskaźników
środowiskowych: wyników, zarządzania i stanu. Dokładny podział na klasy i grupy
został zaprezentowany na rys. 1.
•

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE
ZARZĄDZANIA

WYNIKÓW
WSKAŹNIKI
„WEJŚCIA”

WSKAŹNIKI
OCENIAJĄCE
SYSTEM

WSKAŹNIKI
„WYJŚCIA”

STANU

WSKAŹNIKI
OCENIAJĄCE
OBSZARY

stan wody,
ziemi, powietrza,
flory i fauny

materiały/
zaopatrzenie

odpady

wdrażanie
systemu

szkolenie/
personel

energia

powietrze
odlotowe

prawo
i zażalenia

bezpieczeństwo/
zdrowie

woda

ścieki

koszty
środowiskowe

logistyka

produkty

zewnętrzna
komunikacja

Rys. 1. Klasy wskaźników środowiskowych w przedsiębiorstwie
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Křivánek i in. 2005, s. 449].

Wskaźniki środowiskowe wyników są skoncentrowane na planowaniu, kierowaniu i kontroli działań przedsiębiorstwa na rzecz środowiska. Mogą one zostać
wykorzystane w sprawozdaniach lub deklaracjach środowiskowych, czyli w celach
komunikacyjnych. Wskaźniki środowiskowe zarządzania przedstawiają przeprowadzane działania zarządcze, które mają na celu zminimalizowanie negatywnych
skutków oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko. Wskaźniki te są zalecane dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Wskaźniki stanu środowiska opisują
otoczenie w okolicy zlokalizowania przedsiębiorstwa, np. jakość wody i powietrza
w najbliższym otoczeniu. Wskaźniki te są przydatne ze względu na ustanowienie
priorytetów przy podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie. Są charakterystyczne
dla dużych przedsiębiorstw, uważanych w danym regionie za głównych sprawców
zanieczyszczeń środowiska [Křivánek i in. 2005, s. 449-450].
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4. Wskaźniki środowiskowe w wybranej sprawozdawczości
środowiskowej
Na potrzeby artykułu przeanalizowano trzy fakultatywne zewnętrzne sprawozdania zawierające wskaźniki środowiskowe przedsiębiorstw pochodzących z trzech
różnych kontynentów. Badane podmioty funkcjonują w ramach branży motoryzacyjnej, a skala ich działalności jest bardzo rozległa. Wybór dużych przedsiębiorstw
umożliwi potencjalne zidentyfikowanie wszystkich rodzajów wskaźników środowiskowych, gdyż wskaźniki zarządzania i stanu są charakterystyczne tylko dla dużych jednostek. Branża motoryzacyjna została wybrana nie przypadkowo, lecz ze
względu na jej wpływ na środowisko naturalne. Wszystkie jednostki zamieszczają
w zewnętrznej sprawozdawczości środowiskowej wykaz wskaźników środowiskowych, robią to jednak w odmienny sposób.
Tabela 3. Porównanie zakresu oraz rodzaju ujawnień wskaźników środowiskowych zamieszczonych
w raportach zrównoważonego rozwoju trzech koncernów motoryzacyjnych

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Volkswagen Group
General Motors
Toyota Motor Corporation
1
2
3
Kontynent, na którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa
Europa
Ameryka Północna
Azja
Rodzaj analizowanej fakultatywnej zewnętrznej sprawozdawczości środowiskowej
Raport zrównoważonego rozwoju
Sposób wyodrębnienia wskaźników środowiskowych
Odrębnie
Wśród KPI
Odrębnie i wśród KPI
Wskaźniki wyników
zużycie energii (MWh/rok, – redukcja emisji dwutlenku węgla – roczna sprzedaż pojazdów hybrydokWh/pojazd)
(%)
wych (liczba pojazdów)
emisja dwutlenku węgla
– elektryfikacja pojazdów (liczba – skumulowana sprzedaż pojazdów
(t/rok, kg/pojazd, g/km, %)
pojazdów)
hybrydowych (liczba pojazdów)
emisja tlenków azotu i dwu- – efektywność zużycia paliwa (mil/ – skumulowana redukcja emisji dwutlenku siarki (t/rok, g/pojazd)
galon)
tlenku węgla w efekcie użytkowania
emisja lotnych związków orga- – redukcja zużycia energii (MWh/
pojazdów hybrydowych (t)
nicznych (t/rok, kg/pojazd)
pojazd, %)
– średnie zużycie paliwa przez samoemisja pyłów (t/rok)
– zużycie energii pozyskiwanej z odchody osobowe (indeks z 1997, warodpady do utylizacji (t/rok, kg/
nawialnych źródeł (MW)
tość bazowa równa 1)
pojazd)
– redukcja emisji dwutlenku węgla – emisja dwutlenku węgla (t, t/pojazd)
odpady do recyklingu (t/rok,
(t/pojazd, %)
– wielkość generowanych odpadów
kg/pojazd)
– redukcja emisji lotnych związków
(t, kg/pojazd)
zużycie wody i generowanie
organicznych (kg/pojazd, %)
– zużycie wody w zakładach montażu
ścieków (m3/rok, m3/pojazd)
– redukcja zużycia wody (m3/po(m3, m3/pojazd)
chemiczne zapotrzebowanie
jazd, %)
– recykling/poziom odzysku systetlenu – COD, miara zanie- – redukcja generowanych odpadów
mów kontroli trakcji oraz poduszek
czyszczeń w wodzie i ściekach
(kg/pojazd, %)
powietrznych (%)
(t/rok, g/pojazd)
– recykling/poziom odzysku pojazilość odprowadzonych ściedów (%)
ków (m3/rok)
– udział pojazdów spełniających
pobór wody wg źródeł (m3/
wymogi certyfikatu SU-LEV oraz
rok)
U-LEV** (%)
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Tabela 3, cd.
1

2

3
– emisja lotnych związków organicznych w procesie malowania pojazdów (g/m2)

Wskaźniki zarządzania
– koszty ochrony środowiska – promowanie obiektów wolnych* – emisja dwutlenku węgla przy ope(euro/rok, euro/pojazd)
od składowisk odpadów (liczba
racjach logistycznych w Japonii (t)
obiektów)
– ilość naruszeń ustaw i przepisów
– promowanie i angażowanie spodotyczących ochrony środowiska
łeczeństwa w ochronę środowiska
(liczba naruszeń)
poprzez publikowanie informacji – koszty środowiskowe – inwestycje
o wszystkich zakładach w ujęciu
środowiskowe i koszty utrzymania
rocznym (%)
w bardzo szczegółowym zestawieniu (jeny)
Wskaźniki stanu
– pośredni wskaźnik stanu – za- – pośredni wskaźnik stanu – poprabrak
kłady w sąsiedztwie terenów
wa stanu siedlisk przyrodniczych w
chronionych (odległość w km
każdym miejscu wytwarzania (liczi powierzchnia w ha)
ba certyfikatów Wildlife Habitat
lub ekwiwalentnych)
Sposób wyrażenia wskaźników środowiskowych
Wskaźniki absolutne, względne Wskaźniki absolutne, względne oraz Wskaźniki absolutne, względne,
oraz indeksowane
indeksowane
indeksowane oraz wielkości zagregowane
Odniesienie wskaźników środowiskowych
Względem lat poprzednich
Forma prezentacji wskaźników środowiskowych
Wykresy, tabele
Wykresy, schematy
Wykresy, tabele

*Wszystkie produkty uboczne (odpady), które pochodzą z działalności, zostają rozdysponowane
różnymi metodami, z wyjątkiem umieszczania ich na składowiskach odpadów; **Japońskie certyfikaty
redukcji poziomu emisji szkodliwych spalin samochodowych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Strategy, Economy, People… 2013, s. 131-138; Connecting you…, s. 74-76; Sustainability Report 2014, s. 11-33 – 11-34, 16-01 – 16-02].

Porównanie zakresu oraz rodzaju ujawnień wskaźników środowiskowych zamieszczonych w raportach zrównoważonego rozwoju General Motors, Toyota Motor
Corporation oraz Volkswagen Group zostało w syntetyczny sposób ujęte w tab. 3.
Wszystkie jednostki w obszerny sposób uwzględniają w swoich sprawozdaniach
wskaźniki środowiskowe wyników. Zdecydowanie mniej informacji można znaleźć
o wskaźnikach środowiskowych zarządzania, chociaż są nawet bardziej istotne,
ponieważ w większym stopniu mogą wpłynąć na przyszły kształt oddziaływania
przedsiębiorstwa na środowisko. Incydentalne pojawianie się wskaźników środowiskowych stanu nie jest faktem zaskakującym, gdyż pozyskiwanie informacji
o stanie otaczającego środowiska jest kosztowne, a nie jest związane z bezpośrednimi korzyściami, jakie przedsiębiorstwo może dzięki temu uzyskać.
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Sposób wyrażania wskaźników środowiskowych we wszystkich analizowanych
raportach jest różnorodny. Odniesienie danych do lat poprzednich pozwala na zobrazowanie pewnej skali działalności przedsiębiorstwa, jednak brakuje szerszych
odniesień do średniej dla branży lub innego podmiotu, np. lidera działań proekologicznych. Forma prezentowania informacji jest wystarczająca i właściwie dobrana do przedstawianych informacji. W raportach często można spotkać objaśnienia
dotyczące wskaźników, których sama nazwa jest zbyt mało precyzyjna lub może
być dla odbiorcy niezrozumiała, co znacznie ułatwia przekaz zamieszczanych informacji.

5. Zakończenie
Rozwój sprawozdawczości środowiskowej świadczy o wzroście świadomości ekologicznej interesariuszy zewnętrznych i znacznego wpływu działalności człowieka na
otoczenie zewnętrzne, które ulega coraz większej degradacji. Wskaźniki środowiskowe stanowią informacje, które są coraz częściej zamieszczane w sprawozdawczości środowiskowej i stanowią jej istotny element. Pozwalają na przedstawienie
stopnia szkodliwości przedsiębiorstwa, a często także produktów przez nie wytwarzanych, na środowisko naturalne. Wskaźniki dostarczają informacji niezbędnych
zarówno dla interesariuszy zewnętrznych, jak i wewnętrznych na potrzeby podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Sporządzanie sprawozdawczości środowiskowej oraz konstruowanie samych wskaźników środowiskowych wiąże się z kosztami, jakie musi ponosić podmiot gospodarczy, jednak zapewnia właściwą
komunikację, a w przyszłości może pozwolić na wygenerowanie korzyści dzięki
odpowiedniej polityce środowiskowej i ciągłemu doskonaleniu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.
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