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CONTROLLING EKOLOGICZNY
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ECOLOGICAL CONTROLLING IN THE COMPANY
DOI: 10.15611/pn.2015.399.01
Streszczenie: W artykule przedstawiono rozważania na temat controllingu ekologicznego
w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano istotę ekocontrollingu. Przedstawiono definicje controllingu ekologicznego i jego zakres. Przeanalizowano i ujęto w sposób syntetyczny informacje na temat instrumentów controllingu ekologicznego. Analizie poddane zostały mocne
i słabe strony zastosowania controllingu ekologicznego w organizacji. Celem artykułu jest
ukazanie możliwości zastosowania controllingu ekologicznego w działalności jednostki gospodarczej. Controlling ekologiczny ma duży potencjał, który właściwie wykorzystany może
przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści. Przy pisaniu artykułu zastosowano następujące
metody badawcze: studia literaturowe, analizę, indukcję i wnioskowanie.
Słowa kluczowe: controlling ekologiczny, ochrona środowiska, zarządzanie środowiskiem.
Summary: The article presents a reflection on the ecological controlling in a company. It
presents the essence of eco-controlling, the definitions of ecological controlling and its scope.
It analyzes and includes in a synthetic way the environmental control instruments. The paper
presents the strengths and weaknesses of the application of ecological controlling in the
organization. The aim of the paper is to show the possible use of the ecological controlling in
the activities of an enterprise as well as the pros and cons of its operation. The ecological
controlling has a large potential, which if used properly can bring many benefits for the
company. When writing the article, the following research methods were used: literature
studies, analysis, induction and inference.
Keywords: ecological controlling, environmental protection, environmental management.

1. Wstęp
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania controllingu ekologicznego w działalności jednostki gospodarczej. Każdy podmiot funkcjonujący
w gospodarce korzysta z zasobów naturalnych i wytwarza zanieczyszczenia oraz
odpady, co prowadzi do zmian środowiska przyrodniczego na niekorzyść człowieka.
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Ze względu na duży wpływ przedsiębiorstw na środowisko przyrodnicze ważne jest,
aby organizacje miały stosowne narzędzia służące proekologicznemu zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Dlatego też, aby osiągnąć zamierzony cel główny artykułu, wyznaczono następujące cele cząstkowe:
•• przedstawienie istoty controllingu ekologicznego,
•• scharakteryzowanie instrumentów controllingu ekologicznego,
•• wyodrębnienie zalet i wad funkcjonowania controllingu ekologicznego w przedsiębiorstwie.
Dążąc do osiągnięcia wymienionych celów, sformułowano również następującą
tezę: controlling ekologiczny jest jednym z narzędzi, które może w dynamiczny sposób reagować na zmiany środowiskowe i wspierać proekologiczne działania przedsiębiorstwa.
Przy pisaniu artykułu zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę, indukcję i wnioskowanie. Niezbędna była również literatura przedmiotu z zakresu controllingu ekologicznego, zarządzania środowiskiem oraz rachunkowości zarządczej.

2. Pojęcie controllingu ekologicznego
Rozwój idei controllingu oraz wzrost zainteresowania przedsiębiorstw tą koncepcją
zarządzania nastąpił na początku XX w.; jest związany ze zmianami w warunkach
działalności gospodarczej, w szczególności [Nowak (red.) 2011, s. 13]:
•• z postępującą koncentracją działalności i szybkim wzrostem przedsiębiorstw,
które to zjawiska spowodowały problemy w komunikacji i koordynacji poszczególnych jednostek,
•• ze wzrostem stopnia niepewności oraz zmienności warunków prowadzenia działalności, co spowodowało zwiększone zapotrzebowanie na informacje,
•• z nadejściem kryzysu gospodarczego pod koniec drugiej dekady XX w., który
przyczynił się do wzrostu zainteresowania nowymi, skutecznymi instrumentami
zarzadzania.
Przedsiębiorstwa nie są zobligowane do wdrażania controllingu ekologicznego
w swojej działalności. Na podejmowanie decyzji o jego wprowadzeniu mają wpływ
następujące przesłanki [Niemiec i in. 2013, s. 197]:
•• rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa i menedżerów,
•• zaostrzenie wymogów prawnej ochrony środowiska,
•• wzrost zainteresowania gospodarki problematyką ekologiczną,
•• zwiększenie kosztów i nakładów inwestycyjnych w obszarze ochrony środowiska,
•• niepełna wiedza dotycząca oddziaływania przedsięwzięć i przedsiębiorstw na
środowisko oraz związanych z tym trudności w planowaniu i optymalizacji
finansowania ich rozwoju,
•• rozwój nauki inżynierii środowiska.

Controlling ekologiczny w przedsiębiorstwie
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Pojęcie controllingu ekologicznego, nazywanego również ekocontrollingiem,
jest różnie interpretowane. Wynika to między innymi z niejednoznaczności i złożoności pojęcia „controlling” oraz indywidualnych cech środowiska naturalnego, którego zasoby są wykorzystywane w procesie produkcyjnym w sposób nieograniczony, przy jednoczesnym „zasilaniu” go w odpady poprodukcyjne najczęściej
niepodlegające pomiarowi i wycenie [Majchrzak 2012, s. 146]. Wybrane definicje
controllingu ekologicznego zostały przedstawione w tab. 1.
Tabela 1. Wybrane definicje controllingu ekologicznego
Autor
R.N. Anthony
(1965)

Definicja
Ekocontrolling jest to proces, w którym menedżerowie zapewniają, że zasoby gospodarcze i ekologiczne są otrzymywane i efektywnie oraz skutecznie wykorzystywane w realizacji celów organizacji.
L. Wicke,
Controlling ekologiczny jest instrumentem ofensywnego i całościowego, proekoH.-D. Haasis,
logicznie ukierunkowanego zarządzania przedsiębiorstwem, który systematycznie
F. Schafhausen, ujmuje, przedstawia i ocenia działania przedsiębiorstw na rzecz środowiska
W. Schulz (1992) i związane z nimi koszty środowiskowe.
G. Borys (2001) Controlling ekologiczny należy definiować jako systemowe i ciągłe wspomaganie
zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie, którego treścią jest:
•• jasne formułowanie celów ekologicznych przedsiębiorstwa i wyznaczanie
polityki ekologicznej,
•• planowanie i kontrola wykorzystania surowców i energii oraz obciążeń dla
środowiska odpadami, ściekami, emisjami do powietrza powodowanymi przez
przedsiębiorstwa,
•• motywowanie pracowników do osiągania wyznaczonych celów ekologicznych,
•• pozyskiwanie i przetwarzanie informacji środowiskowych.
J.-F. Henri,
Ekocontrolling został zdefiniowany jako sformalizowane procedury i systemy,
M. Journeault
które wykorzystują informacje finansowe i ekologiczne w celu utrzymania lub
(2006)
zmiany wzorców w działalności środowiskowej.
J. Famielec
Controlling ekologiczny można traktować w szczególności jako narzędzie zarzą(2008)
dzania środowiskowego, które stanowi część ogólnego systemu zarządzania obejmującą: strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrożenia,
zrealizowania, przeglądu i utrzymania polityki środowiskowej.
W. Niemiec
Ekocontrolling jest narzędziem nowoczesnym, które można wykorzystać do
(2013)
wdrażania zarządzania środowiskiem z uwzględnieniem kryteriów jego ochrony:
•• uwarunkowań prawnych krajowych,
•• standardów i norm obowiązujących w UE,
•• w skali globalnej (świata).
P. Sommer
Controlling ekologiczny w przedsiębiorstwie jest narzędziem ofensywnego, cało(2013)
ściowego i proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, obejmującym systematyczną ewidencję i analizę wszystkich fizycznych i finansowych skutków
związanych ze środowiskiem, które wynikają z działalności prowadzonej przez
przedsiębiorstwo.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Niemiec i in. 2013, s. 195; Sommer 2013, s. 358; Borys
2001, s. 32-40; Křivánek, Eifler, Kramer 2005, s. 431; Famielec, Stępień 2008, s. 44; Henri,
Journeault 2010, s. 65].
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Controlling ekologiczny jest zaliczany do narzędzi zarządzania środowiskowego, które spełniają funkcję oceny efektów działalności środowiskowej [Wirkus,
Chmielarz 2013, s. 424]. W klasyfikacji według stopnia sformalizowania ekocontrolling stanowi narzędzie nieznormalizowane, według realizowanej funkcji – diagnostyczne, natomiast według zakresu podmiotowego – dotyczące organizacji
[Brzozowski 2007, s. 45].
Controlling ekologiczny czerpie informacje głównie z systemów rachunkowości, które funkcjonują w przedsiębiorstwie. Miejsce ekocontrollingu w systemie
rachunkowości ekologicznej (w ujęciu ogólnym) oraz zintegrowanej rachunkowości środowiskowej (w ujęciu bardziej kompleksowym) zostało przedstawione na
rys. 1.
Rachunkowość ekologiczna przedsiębiorstwa
1. Ujmowanie, analizowanie i udostępnianie informacji
2.Controlling ekologiczny jako subsystem zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie
3. Audyt ekologiczny jako systematyczna kontrola procesu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie
Zintegrowana rachunkowość środowiskowa
1. Identyfikacja przedmiotu działalności środowiskowej
2. Pomiar
3. Prezentacja –
środowiskowe sprawozdania, raporty i zestawienia
4. Analiza retrospektywna i prospektywna
dokonań środowiskowych
5. Wykorzystanie informacji środowiskowej (ekocontrolling, audyt środowiskowy, zbilansowana karta dokonań, inne)
6. Integracja z systemem zarządzania
środowiskowego
Rys. 1. Controlling ekologiczny w systemie rachunkowości ekologicznej oraz zintegrowanej rachunkowości środowiskowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Borys 2001, s. 32-40; Ferens 2013, s. 79].

Ekocontrolling obejmuje następujące pola działania [Křivánek, Eifler, Kramer
2005, s. 432]:
•• periodyczne ujmowanie, dokumentację i ocenę zarządzania strumieniami materiałów i energii,
•• konstruowanie oraz dalsze opisywanie celów i programów środowiskowych,
•• periodyczną ocenę działalności przedsiębiorstwa za pomocą analiz słabych
punktów,
•• regularną ocenę nowych czynników produkcji, metod wytwarzania, przebiegów
procesów i produktów,
•• nadzór nad ryzykiem wystąpienia awarii,
•• nadzór nieszkodliwości środowiskowej produktów,
•• spełnianie ustawowych zadań dotyczących komunikacji i dokumentacji,
•• rozwój, aktualizację i dokumentację pól działania controllingu ekologicznego,
•• kierowanie i kontrolę podjętych działań na rzecz ochrony środowiska,
•• kierowanie kosztami środowiskowymi.
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Proces controllingu ekologicznego, oprócz kierowania działaniami na rzecz
ochrony środowiska, wspiera również kontrolę wyników oraz kosztów działań proekologicznych, kształtowanie produkcji i produktów w odniesieniu do planowania
i wdrażania istotnych dla środowiska działań optymalizacyjnych.
Zgodnie z praktycznym zastosowaniem controllingu ekologicznego wyróżnia
się trzy grupy jego metod [Sommer 2013, s. 358]:
•• metody uwzględniające aspekty finansowe – przeprowadzenie proekologicznego zróżnicowania controllingu finansowego i rachunkowości, tzn. analiza finansowego wpływu działań związanych z ochroną środowiska,
•• metody uwzględniające aspekty ekologiczne – stworzenie i przeprowadzenie
proekologicznego controllingu jako rozszerzenie controllingu finansowego i rachunkowości, tzn. ukierunkowanie na ewidencję i sterowanie oddziaływaniem
na środowisko w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej,
•• metody zintegrowane pod względem ekonomicznym oraz ekologicznym – ewaluacja i sterowanie zarówno skutkami finansowymi działań, które są istotne
z punktu widzenia środowiska, jak i skutkami ekologicznymi działalności
gospodarczej.
Metody uwzględniające aspekty finansowe i ekologiczne są jednowymiarowe;
biorą pod uwagę odpowiednio aspekt finansowy oraz fizyczne zanieczyszczenie środowiska. Metody zintegrowane stanowią kategorie dwuwymiarowe, czyli przedstawiają jednostkę pieniężną na jednostkę zanieczyszczenia środowiska lub zanieczyszczenie środowiska na jednostkę pieniężną.

3. Instrumenty controllingu ekologicznego
Wymogi dotyczące instrumentów wspomagających controlling ekologiczny obejmują następujące aspekty [Sommer 2013, s. 364]:
•• podążanie za ideą ochrony środowiska dzięki ukierunkowanemu opracowywaniu zadań związanych ze środowiskiem naturalnym,
•• udostępnianie informacji o środowisku, wspomagających podejmowanie decyzji,
•• kompletny i aktualny, ale również redukujący złożoność problemu obraz zagadnień odnoszących się do środowiska naturalnego,
•• celowość, możliwość zastosowania i integracji w przedsiębiorstwie,
•• względnie proste w zastosowaniu i łatwe do zrozumienia.
Instrumenty controllingu ekologicznego mają na celu wspomaganie systematyki
i ciągłości ochrony środowiska w przedsiębiorstwie i służą redukcji szkód ekologiczno-ekonomicznych. Są to metody rozwiązywania specyficznych problemów
związanych z planowaniem, regulacją i ze wspieraniem ochrony środowiska lub
z zarządzaniem środowiskiem na szczeblu normatywnym, strategicznym i/lub operacyjnym.
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Tabela 2. Przegląd wybranych instrumentów controllingu ekologicznego
Instrument

Charakterystyka

Szczebel
zarządzania

Rodzaj
informacji

Częstotliwość
stosowania

1
Analiza ABC

2
3
Stopniowanie według ważności podejmowania Operacyjny
działań na podstawie wybranych kryteriów.

4
Jakościowy

5
Incydentalnie

Analiza
podmiotów lub
łańcucha
wartości

Badanie, jakie wewnętrzne i zewnętrzne pod- Operacyjny
mioty biorą udział w danym zakresie tematycznym wraz z ich możliwościami wpływu oraz
czy powinny być uwzględnione przy podejmowaniu decyzji.

Jakościowy

Incydentalnie

Zrównoważona
karta wyników

Zorientowana całościowo metoda zarządzania Strategiczny
przekładająca wizję i strategię przedsiębiorstwa lub jego części na specyficzne i dające się
zmierzyć cele i działania przy uwzględnieniu
wszystkich istotnych aspektów oraz ich wzajemnych odziaływań.

Ilościowy

Regularnie

Systemy
wczesnego
rozpoznawania

Ustalenie szans i ryzyka, ich poprawy lub Strategiczny
zmniejszenia.

Jakościowy

Regularnie

Analiza kosztów
i korzyści

Sprawdzenie czy wynik (korzyść) danego dzia- Operacyjny
łania odpowiada nakładowi (koszty). Ocena
opłacalności projektów, których koszty mogą
być ustalone przez ceny rynkowe, jednak korzyść z nich nie może być zmierzona jednostkami pieniężnymi.

Ilościowy

Incydentalnie

Ekologiczny
benchmarking

Porównanie wyników, procesów i praktyk w Operacyjny
celu wykrycia deficytów.

Ilościowy

Regularnie /
Incydentalnie

Proekologiczna
analiza wartości
użytkowej

Wybór kryteriów oceny, ustalenie najważniej- Operacyjny
szych kryteriów, wybór alternatyw działania,
całkowita wartość użytkowa jest wynikiem
oceny subiektywnej.

Jakościowy

Incydentalnie

Analiza portfolio
środowiskowego

Przyporządkowanie na podstawie marży i jed- Strategiczny
nostek zanieczyszczenia środowiska. Ocena
ukierunkowana na wartość.

Jakościowy

Incydentalnie

Ocena następstw
produktu/analiza
linii produktu

Ewidencja i ocena ekologicznych, społecznych
i gospodarczych następstw produktów w całym
cyklu ich życia, obejmuje także ocenę korzyści
z produktu.

Strategiczny
Jakościowy
(projektowanie) /Ilościowy
/operacyjny
(redukcja
skutków
ekologicznych)

Incydentalnie

Ekobilansowanie
produktu

Ujęcie, ocena i zilustrowanie skutków dla śro- Operacyjny
dowiska związanych z danym produktem.

Jakościowy
/ilościowy

Incydentalnie

Analiza
procesowa

Badanie zdarzeń lub operacji w przebiegu cza- Operacyjny
sowym i przestrzennym w celu wykrycia słabych punktów i zidentyfikowania możliwości
udoskonalenia

Jakościowy

Incydentalnie

Analiza ryzyka

Identyfikacja i ocena ryzyka w celu zminimali- Strategiczny/
zowania możliwych, negatywnych skutków za operacyjny
pomocą działań prewencyjnych.

Jakościowy

Regularnie
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1
Analiza
czynników
wejściowych
i wyjściowych
Analiza
scenariuszy
rozwoju

Ocena następstw
techniki i
technologii

Audyt
środowiskowy
Raport
ekologiczny
Systemy
wskaźników
środowiskowych
Rachunek
kosztów
środowiskowych
Ocena
oddziaływania na
środowisko

2
Zilustrowanie istotnych struktur procesu i ilościowych zależności wydzielonego systemu
poprzez obserwację przebiegu strumieni materiałów i energii.
Przedstawienie alternatywnych scenariuszy
prognostycznych przy uwzględnieniu możliwego rozwoju ważnych wielkości i ich wzajemnych oddziaływań oraz ich zgodności/niezgodności.
Analiza trendów w nauce i technice oraz z tym
związanego społecznego i kulturalnego rozwoju lub skutków, przede wszystkim ocena potencjału i ryzyka związanego z użyciem określonych technologii, analiza alternatyw działania
i sformułowanie możliwości udoskonalania.
Analiza przebiegu procesów.

3
Operacyjny

4
Jakościowy

5
Regularnie

Strategiczny

Jakościowy

Regularnie

Operacyjny

Jakościowy

Incydentalnie

Operacyjny

Jakościowy

Regularnie

Wymagania zgodnie z systemem zarządzania Operacyjny
środowiskowego lub komunikacji zewnętrznej.
Wybór, agregacja i przedstawienie ekologicz- Operacyjny
nych faktów w formie ilościowej.

Jakościowy

Regularnie

Ilościowy

Regularnie

Przejrzystość kosztowa, przyporządkowanie Operacyjny
przyczyny do poszczególnych projektów lub
produktów.
Kolejność działań zgodnie z ustawą o ocenie Strategiczny
oddziaływania na środowisko

Ilościowy

Regularnie

Jakościowy

Incydentalnie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Sommer 2013, s. 367-372; Křivánek, Eifler, Kramer 2005,
s. 438].

Ogólna charakterystyka wybranych instrumentów controllingu ekologicznego,
wraz ze szczeblem zarządzania, na którym występują, rodzajem przetwarzanych
informacji oraz częstotliwością stosowania, została przedstawiona w tab. 2.

4. Wady i zalety ekocontrollingu
Słabym punktem controllingu ekologicznego jest niewątpliwie orientacja na przeszłość niektórych jego instrumentów, które wyraźnie zaprzeczają dynamice zmian
środowiskowych i przez to mogą nie wspomagać proaktywnego zarządzania środowiskowego [Křivánek, Eifler, Kramer 2005, s. 461]. Inną wadą tego narzędzia jest
konflikt występujący w przedsiębiorstwie między celami ekonomicznymi a ekologicznymi. Przykładem mogą być koszty instalacji i eksploatacji techniki środowiskowej. Wyzwanie stanowi również połączenie celów i strategii przedsiębiorstwa
z płaszczyzną operacyjną w obrębie ekocontrollingu. Konsekwencją może być niska
akceptacja działań na rzecz ochrony środowiska oraz brak motywacji pracowników.
Barierami w stosowaniu controllingu ekologicznego są również niewystarczająco
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Tabela 3. Samodzielna funkcja controllingu ekologicznego – wady i zalety
Wady

Zalety

Ekocontrolling zintegrowany z działem ochrony środowiska
Dział ochrony środowiska jest działem technicz- Fachowość i specyficzny dla środowiska knownym, co utrudnia koordynację i komunikację z in- -how
nymi działami, np. rachunkowości lub marketingu
Ekocontrolling zintegrowany z klasycznym controllingiem
Brak specyficznego dla środowiska know-how

Doświadczenia z zakresu koordynacji, kierowania,
zbierania danych, analizy, wskaźników

Ekocontrolling jako sztab podporządkowany kierownictwu przedsiębiorstwa
Brak kompetencji do udzielania wskazówek i brak Bezproblemowa koordynacja i komunikacja
zdolności egzekwowania
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Křivánek, Eifler, Kramer 2005, s. 445].

czytelna ewidencja i dostępność danych środowiskowych, które nie mogą sprostać
wymaganiom merytorycznym lub jakościowym [Sommer 2013, s. 362].
Controlling ekologiczny ma mocne i słabe strony nie tylko ze względu na samą
skuteczność tego narzędzia. Można również rozpatrywać wady i zalety ekocontrollingu według kryterium jego umiejscowienia w strukturze organizacyjnej jednostki
gospodarczej. Ujęcie takie zostało zaprezentowane w tab. 3.
Do korzyści, jakie może osiągnąć przedsiębiorstwo, które wprowadzi w swojej
działalności controlling ekologiczny, należą [Niemiec i in. 2013, s. 197-198]:
•• poprawienie zdolności reakcji zarządzających na zagrożenia ekologiczne,
•• koordynacja działań uwzględniających aspekty ekologiczne,
•• usprawnianie systemów motywowania pracowników do zachowań proekologicznych,
•• zwiększanie zdolności przystosowania się przedsiębiorstwa do zmian w otoczeniu uwarunkowanym ekologicznie,
•• wspieranie podstawowych funkcji zarządzania strategicznego – formułowanie celów, planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie, informowanie.
Prawidłowo funkcjonujący controlling ekologiczny powinien wpływać na redukcję emisji zanieczyszczeń i odpadów, minimalizować zużycie surowców lub
dbać o wzrost efektywności inicjatyw prowadzonych na rzecz ochrony środowiska.
Skutkuje to korzyściami ekonomicznymi, poprawą wizerunku przedsiębiorstwa oraz
dobrymi relacjami z otoczeniem zewnętrznym.

5. Zakończenie
Wyodrębnienie controllingu ekologicznego świadczy o wzroście świadomości ekologicznej interesariuszy przedsiębiorstwa. Controlling ekologiczny dostarcza informacji niezbędnych dla interesariuszy zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych na
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potrzeby podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Dzięki mnogości instrumentów, które można dostosować do specyfiki działalności oraz kompleksowego podejścia do problemów występujących na styku przedsiębiorstwo a środowisko, ekocontrolling jest jednym z narzędzi, które może w dynamiczny sposób reagować na
zmiany środowiskowe i wspierać proekologiczne działania przedsiębiorstwa. Badania empiryczne pokazują, iż przedsiębiorstwa, niestety, nie wykorzystują w pełni
możliwości controllingu ekologicznego. Podmioty stosują głównie ekocontrolling
do identyfikacji i analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka i kosztów [Sommer 2013,
s. 363]. Świadczy to jednak o dużym potencjale tego narzędzia, które właściwie
wykorzystane, może przynieść jednostce gospodarczej wiele innych korzyści.
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