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Korzy ści z ochrony środowiska

� redukcja kosztów w wyniku poprawy 
efektywno ści energetycznej i surowcowej , 

� bezpiecze ństwo prawne, 

� poprawa struktur organizacyjnych i 
komunikacyjnych w przedsi ębiorstwie, 

� zwiększona motywacja pracowników i wi ększy 
stopie ń identyfikacji z przedsi ębiorstwem, 

� poprawa wizerunku firmy w śród interesariuszy, 

� zmniejszenie ilo ści odpadów i emisji,

�wzmocnienie potencjałów kreatywno ści i
innowacyjno ści.
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Ocena systemu zarz ądzania środowiskowego

�Monitorowanie i pomiary w zakresie 
ochrony środowiska

�Wyniki auditów wewn ętrznych i 
zewnętrznych

�Przegl ądy SZŚ przez kierownictwo
�Ocenę realizacji celów środowiskowych
�Analiz ę kosztów ochrony środowiska
�Szacunkow ą ocenę poziomu SZ Ś
�Wskaźniki efektywno ści działalno ści 
środowiskowej (ISO 14031)

Oceny SZŚ dokonuje si ę poprzez:
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Koszty ochrony środowiska

O dobrym poziomie funkcjonowania SZ Ś  
świadczy m.in.:

� Prowadzenie rejestracji i analizy kosztów ochrony 
środowiska (wg zasad GUS i EUROSTAT, nie tylko 
opłaty i inwestycje)

� Możliwo ść porównania kosztów eksploatacji 
urządzeń ochrony środowiska, monitorowania, 
szkole ń, utrzymania SZ Ś itp. w ró żnych okresach 
czasu

� Możliwo ść porównania kosztów ochrony powietrza, 
post ępowania z odpadami, oczyszczania ścieków 
itp. w ró żnych okresach czasu i mi ędzy podobnymi 
instalacjami

� Stan opłat i kar oraz podatków zwi ązanych z 
ochron ą  środowiska
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EUROSTAT EUROSTAT 

�Komisja Europejska podejmuje swoje decyzje i ustala  
programy m.in. na podstawie danych Biura 
Statystycznego Unii Europejskiej (EUROSTAT).

�Zasadami gromadzenia danych  i danymi statystycznym i 
w zakresie ochronie środowiska zajmuje si ę Dyrektoriat E 
(Directorate E: AGRICULTURE AND ENVIRONMENT 
STATISTICS ; STATISTICAL COOPERATION ).

�Wydaje on m.in. dane statystyczne i metodyki w zakr esie 
statystyki, wskazuj ące zasady ustalania kosztów 
inwestycyjnych i bie żących ochrony środowiska oraz 
opłat środowiskowych, która obowi ązuje wszystkie 
państwa UE.
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EUROSTAT EUROSTAT 
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EUROSTAT EUROSTAT 
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EUROSTAT EUROSTAT 

�Strona internetowa: 
http://http://eppepp..eurostateurostat.es..es.europaeuropa..eu eu 

�Opublikowano m.in. metodologie:
-Environmental expenditure statistics - Industry data col lection
handbook (7.09.2005)
-OECD/Eurostat Environment Protection Expenditure and
Revenu Joint Questionnaire / SERIEE Environmental Prot ection
Expenditure Account: Conversion guidelines (1.07.2005)

�W Polsce na podstawie ustawy z 29.06.1995 o statyst yce 
publicznej przedsi ębiorstwa s ą zobowi ązane do 
przekazywania informacji do GUS zgodnie z zał ączonymi 
do corocznych Rozporz ądzeń RM formularzami. Jednym z 
nich jest O Ś-29k, wynikaj ący z ww metodyki.
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GUS GUS 

�Obowi ązek badania kosztów bie żących ochrony 
środowiska w Polsce spoczywa na Ministerstwie 
Środowiska. 
�Badania s ą corocznie zapisywane w Programie bada ń 
statystycznych statystyki publicznej i są obligatoryjne dla 
wylosowanych jednostek. 
�Prowadzone s ą metod ą reprezentacyjn ą, na 
wspomnianym formularzu statystycznym O Ś-29/k 
Kwestionariusz o kosztach bie żących poniesionych na 
ochron ę środowiska w roku sprawozdawczym . 
�Badania w sektorze gospodarczym s ą gromadzone 
w cyklu 3-letnim:
pierwszy rok bada ń – podmioty gospodarcze 10-41 oraz 90  
PKD,
drugi rok bada ń – 01-05 oraz 45-74 PKD,
trzeci rok bada ń – 80-85 oraz 91-93 PKD.
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Działania i urządzenia ochrony środowiska Działania i urządzenia ochrony środowiska 

�Dane o nakładach na środki trwałe słu żących ochronie 
środowiska i ich efektach rzeczowych od 1999 r. 
prezentuje si ę zgodnie z Polsk ą Klasyfikacj ą Statystyczn ą 
Dotycz ącą Działalno ści i Urz ądzeń Związanych z Ochron ą 
Środowiska wprowadzon ą rozporz ądzeniem Rady 
Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 25, poz.  218).
Klasyfikacja ta opracowana została na podstawie 
Międzynarodowej Standardowej Statystycznej Klasyfikacj i 
EKG/ONZ Dotycz ącej Działalno ści i Urz ądzeń Związanych 
z Ochron ą Środowiska i Europejskiego Systemu Zbierania 
Informacji Ekonomicznej Dotycz ącej Ochrony Środowiska 
(SERIEE), wdra żanego przez Uni ę Europejsk ą 
(EUROSTAT). 
�Dane te są porównywalne z danymi prezentowanymi od 
1996 r. 
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Wydatki inwestycyjne ochrony środowiska Wydatki inwestycyjne ochrony środowiska 

Zgodnie z zasadami Głównego Urz ędu Statystycznego oraz Biura 
Statystycznego Unii Europejskiej (EUROSTAT ) całkowite nakłady 
na ochron ę środowiska stanowi ą sum ę wydatków 
inwestycyjnych i kosztów bie żących. 
Wydatki inwestycyjne = nakłady na środki trwałe + 
pozostałe nakłady na:
�budynki i budowle, w tym m. in.: roboty budowlano-
monta żowe, dokumentacja projektowo-kosztorysowe,
�maszyny, urz ądzenia techniczne i narz ędzia (ł ącznie z 
przyrz ądami, ruchomo ściami i wyposa żeniem), 
�środki transportu, 
�inne, np. koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i 
używanych środków trwałych, odsetki od kredytów i 
pożyczek inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji . 
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Rodzaje inwestycji ochrony środowiskaRodzaje inwestycji ochrony środowiska
Wydatki inwestycyjne na ochron ę środowiska wg 
rodzajów inwestycji:
�ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 
(m.in. nowe techniki i technologie spalania paliw) 
�gospodarka ściekowa i ochrona wód 
�gospodarka odpadami, 
�ochrona i  przywrócenie warto ści u żytkowej gleb oraz  
ochron ą wód podziemnych i pow., 
�zmniejszenie hałasu i wibracji 
�ochrona ró żnorodno ści biologicznej i krajobrazu 
�ochrona przed promieniowaniem jonizuj ącym
�działalno ść badawczo-rozwojowa
�pozostała działalno ść związana z ochron ą środ.
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Koszty bieżące ochrony środowiskaKoszty bieżące ochrony środowiska

Koszty bie żące ochrony środowiska to:

�koszty działa ń własnych , w tym koszty zwi ązane z  
funkcjonowaniem i utrzymywaniem urz ądzeń ochrony  
środowiska („ko ńca rury” oraz zapobiegaj ących 
zanieczyszczeniom), 

�koszty działa ń świadczonych przez podmioty 
zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska w danej 
firmie, (np. opłaty usługowe za oczyszczanie 
ścieków, wywóz i utylizacj ę odpadów itp.), 

�zakup dóbr u żywanych dla celów ochrony 
środowiska , na przykład wodorozcie ńczalne farby,   

paliwa o niskiej zawarto ści siarki lub surowce 
odnawialne,
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Koszty bieżące ochrony środowiskaKoszty bieżące ochrony środowiska –– c.d. c.d. 

Koszty bie żące ochrony środowiska to:
�opłaty ekologiczne ( m.in. produktowa i 
depozytowa)
�wewnętrzne koszty transportu i przetwarzania 

odpadów,
�koszty kontroli, bada ń laboratoryjnych i 

monitorowania stanu środowiska,
�koszty szkole ń, 
�koszty prac badawczo - rozwojowych ,  
�koszty administrowania i innych działalno ści , na 

przykład utworzenia i utrzymywania systemów 
informacji o środowisku, przygotowania pozwole ń 
środowiskowych, wdra żania i certyfikacji 

systemów  zarz ądzania środowiskowego ,
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Kwestionariusz OŚKwestionariusz OŚ--29/k 29/k 

Kwestionariusz  O Ś-29k o kosztach bie żących 
poniesionych na ochron ę środowiska
Dział 1. KOSZTY BIE ŻĄCE PONIESIONE NA OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA 
1 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , w tym:
•koszty funkcjonowania urz ądzeń końca rury do 
zatrzymywania zanieczyszcze ń pyłowych i gazowych
•koszty funkcjonowania urz ądzeń zapobiegaj ących 
powstawaniu zanieczyszcze ń pyłowych i gazowych
•naliczone opłaty za emisj ę zanieczyszcze ń pyłowych i 
gazowych
•koszty bada ń i rozwoju
•koszty kontroli, monitoringu, bada ń laboratoryjnych itp.
•koszty innych działa ń związanych z ochron ą powietrza i 
klimatu        
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Kwestionariusz O ŚKwestionariusz O Ś--29/k 29/k 

Kwestionariusz  O Ś-29k o kosztach bie żących 
poniesionych na ochron ę środowiska
Dział 1. KOSZTY BIE ŻĄCE PONIESIONE NA OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA – c.d.
2. Gospodarka ściekowa
3. Gospodarka odpadami
4. Ochrona gleby, wód powierzchniowych i podziemnyc h
5. Ochrona ró żnorodno ści biologicznej i krajobrazu
6. Ochrona przed hałasem i wibracjami
7. Ochrona przed promieniowaniem jonizuj ącym
8. Pozostałe koszty działalno ści zwi ązanej z ochron ą 
środowiska
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Kwestionariusz O ŚKwestionariusz O Ś--29/k 29/k 

Kwestionariusz  O Ś-29k o kosztach bie żących 
poniesionych na ochron ę środowiska

Dział 2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW 
BIEŻĄCYCH PONIESIONYCH NA OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA

Dział 3. PRZYCHODY I OSZCZĘDNOŚCI 
OSIĄGANE Z TYTUŁU DZIAŁALNO ŚCI SŁUŻĄCEJ 
OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział 4. LICZBA ZATRUDNIONYCH
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Kwestionariusz O ŚKwestionariusz O Ś--29/k 29/k 

Koszty bie żące na ochron ę środowiska nie 
uwzgl ędniaj ą:

�kosztów działa ń związanych z 
bezpiecze ństwem i higien ą pracy,
�kosztów gospodarki le śnej,
�kosztów działa ń związanych z ochron ą 
zasobów naturalnych lub oszcz ędzaniem energii, 
jeśli głównym celem tych działa ń nie była 
ochrona środowiska.
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Wytyczne IFAC Wytyczne IFAC –– Rachunkowość Zarządzania ŚrodowiskowegoRachunkowość Zarządzania Środowiskowego

Misja Mi ędzynarodowej Federacji Ksi ęgowych (IFAC)
Działając dla dobra publicznego IFAC pracuje na rzecz 

wzmocnienia zawodu księgowego na całym świecie, a także 
przyczynia się do rozwoju międzynarodowego rynku 
gospodarczego przez ustanawianie, egzekwowanie i 

propagowanie wysokich standardów zawodu oraz 
wypowiadanie się w takich kwestiach dotyczących dobra 

publicznego, które mogą wymagać specjalistycznej wiedzy z 
zakresu rachunkowości.
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Wytyczne IFAC Wytyczne IFAC –– Rachunkowo ść Zarządzania Rachunkowo ść Zarządzania 
ŚrodowiskowegoŚrodowiskowego

Rozdział 1 – Wprowadzenie i kontekst 
Rozdział 2 - Definicje, zastosowania, korzy ści i wyzwania zwi ązane z 

RZŚ 
Rozdział 3 – Informacje fizyczne: Wykorzystanie i przep ływ energii, 

wody, materiałów i odpadów 
Rozdział 4 – Informacje finansowe: Przychody i wydatk i związane ze 

środowiskiem 
(kategorie wydatków, finansowe wska źniki działalno ści środowiskowej, 

szczegółowy opis kategorii kosztów, przychody i oszcz ędności 
związane ze środowiskiem, podział kosztów według obszarów 
(domen) środowiskowych )

Rozdział 5 – Wybrane przykłady zastosowa ń RZŚ w zarządzaniu 
wewnętrznym 

Rozdział 6 – Wybrane przykłady zastosowa ń RZŚ oraz linki do innych 
rodzajów rachunkowo ści oraz programów dotycz ących 
sprawozdawczo ści zewn ętrzne 
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24Koszty środowiskowe w Polsce w ujęciu teoretycznym i statystycznym

4. Przewidywane zmiany w statystyce kosztów 
środowiskowych w świetle wymogów Eurostatu

Źródło: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich 
rachunków ekonomicznych środowiska, Dz.U. L 192 z 22.07.2011
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25Koszty środowiskowe w Polsce w ujęciu teoretycznym i statystycznym

Źródło: Wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w 
sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska. COM (2013) 247 final z 02.05.2013
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26Koszty środowiskowe w Polsce w ujęciu teoretycznym i statystycznym

wydatki na ochron ę środowiska to „suma wykorzystania 
� usług związanych z ochroną środowiska przez jednostki 

będące rezydentami, 
� nakładów brutto na środki trwałe przeznaczonych na 

działalność związaną z ochroną środowiska oraz 
� transferów związanych z ochroną środowiska, które nie 

stanowią odpowiedników powyższych pozycji, 
pomniejszoną o finansowanie przez zagranicę”

Zgodnie z projektem rozporz ądzenia zmieniaj ącego 
dotychczasowe rozporz ądzenie w sprawie europejskich 
rachunków ekonomicznych środowiska:

Źródło: Wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie 
europejskich rachunków ekonomicznych środowiska. COM (2013) 247 final z 02.05.2013, s. 5.
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