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„ZRÓWNOWAŻONY” RACHUNEK KOSZTÓW
Streszczenie: Przedsiębiorstwa działające na konkurencyjnym rynku poszukują metod i narzędzi, które umożliwiają im skuteczne działania. W ostatnich latach dużego znaczenia nabierają zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Działania podejmowane w ramach
tego systemu uznawane są często za nieopłacalne. Wdrożenie skutecznego rachunku kosztów
może zmienić nastawienie zarządzających do tych działań. Artykuł jest próbą wskazania modelu rachunku kosztów na potrzeby społecznej odpowiedzialności biznesu.
Słowa kluczowe: rachunek kosztów, odpowiedzialność społeczna biznesu, zrównoważony
rozwój.

1. Wstęp
Istotą prowadzenia działalności gospodarczej jest przede wszystkim generowanie
nadwyżki finansowej w krótkim horyzoncie czasowym, strategicznym celem zaś jest
maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, szczególnie dla właścicieli. Nadwyżka
finansowa, najogólniej określając, jest to różnicą między przychodami ze sprzedaży
produktów a kosztami związanymi z osiągnięciem tych przychodów. Koszty są wyrazem zaangażowania zasobów przedsiębiorstwa w jego działalność gospodarczą,
dlatego należy nimi racjonalnie gospodarować.
Dodatni wynik finansowy w przedsiębiorstwach traktowany jest jako główne
narzędzie służące zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie do uzyskania
i utrzymania trwałej przewagi na rynku. Zarządzający przedsiębiorstwami starają
się tak kreować strukturę asortymentową swoich działań, aby w optymalny sposób zaspokajać oczekiwania klientów. Jednocześnie podejmują działania służące do
zoptymalizowania technicznych i ludzkich metod wytwarzania, których celem jest
obniżanie tych kosztów.
W teorii i praktyce gospodarczej przełomu XX i XXI w. podnoszony jest postulat konieczności włączenia się zarówno wielkich korporacji międzynarodowych, jak
i reszty przedsiębiorstw do lepszego, optymalnego dla możliwości życia na Ziemi
wykorzystywania zasobów, którymi dysponuje ludzkość. Dotyczy to zasobów materialnych i niematerialnych. Za kluczowe dla dalszego harmonijnego życia uważa się
kwestie ochrony środowiska i relacji społecznych. Związane jest to z koniecznością
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wykorzystywania efektów działalności gospodarczej do poprawiania jakości życia
różnych grup interesariuszy. Działania takie zwykło określać się zrównoważonym
rozwojem lub szerzej – społeczną odpowiedzialnością biznesu.
Wielu autorów opracowań teoretycznych na temat odpowiedzialności społecznej uważa, że w rachunku ekonomicznym funkcjonowania przedsiębiorstw nie ma
miejsca dla odpowiedzialności społecznej w prowadzeniu działalności gospodarczej, że na podejmowanie działań związanych z odpowiedzialnością społeczną stać
tylko „największych” [Copeland i in. 1997, s. 3; Ocieczek, Gajdzik 2010, s. 14 i in.].
Z takim stwierdzeniem nie można się jednak w pełni zgodzić. Wynika to z tego, że
każde działanie społecznie czy biznesowo akceptowane może generować określone
korzyści wpływające na efektywność działania stosujących je przedsiębiorstw.
Od końca XX w. w wielu opracowaniach naukowych i popularnonaukowych
wiele miejsca poświęca się znaczeniu zasad odpowiedzialności społecznej dla rozwoju przedsiębiorstw. Organizuje się seminaria i szkolenia z zakresu wdrażania
i funkcjonowania zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – CSR (Corporate Social Responsibility). Oznacza to ciągle rosnące znaczenie CSR w działalności i rozwoju przedsiębiorstw. Zarządzający przedsiębiorstwami powinni umieć
wykorzystać tę swego rodzaju „modę”. Wiele działań podejmowanych w ramach
wdrożenia i stosowania zasad CSR w przedsiębiorstwie jest zgodnych z rachunkiem ekonomicznym i zaleceniami podstawowych zasad rachunkowości zarządczej.
Celem opracowania jest dokonanie podstawowej analizy możliwości zastosowania
dedykowanego modelu rachunku kosztów jako narzędzia wspierającego działania
związane z efektywnym, z ekonomicznego punktu widzenia, wdrożeniem zasad CSR
w przedsiębiorstwach. Autor ma nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie początkiem dyskusji nad zasadnością stosowania tego typu rachunków kosztów w praktyce
gospodarczej polskich przedsiębiorstw.

2. Zrównoważony rozwój
czy odpowiedzialność społeczna biznesu?
Definicja zrównoważonego rozwoju w swoich podstawowych założeniach zakłada
koncentrowanie przedsiębiorstw na jednoczesnym harmonijnym rozwoju w sferze
ekonomicznej i proekologicznej. W polskiej konstytucji kwestia ochrony środowiska jest gwarantowana poprzez stwierdzenie w art. 5, iż Rzeczpospolita Polska „zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.
Z kolei definicja zrównoważonego rozwoju sensu largo znalazła się w ustawie
Prawo ochrony środowiska: „rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń” [Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001…,
art. 3, pkt. 50].
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Definicja odpowiedzialności społecznej biznesu rozszerza pojęcia zawarte
w zrównoważonym rozwoju. Definicja ta określa, że odpowiedzialność społeczna to
dobrowolne uwzględnianie przez przedsiębiorstwo zagadnień społecznych i ekologicznych w działalności gospodarczej, wychodzące poza wymogi prawne i zobowiązania wynikające z umów [Promoting a European Framework for Corporate Social
Responsibility – Green Paper, za: Adamczyk 2009, s. 43]. Rozszerzenie tej definicji
znajduje się w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 13.03.2007, w której podkreśla się m.in.:
–– że przyjęcie przez przedsiębiorstwa większej odpowiedzialności w sprawach
społecznych i ochrony środowiska stanowi jeden z zasadniczych elementów europejskiego modelu społecznego i europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju,
–– potrzebę objęcia społeczną aktywnością przedsiębiorstwa nowych obszarów życia, takich jak np. ustawiczne kształcenie, równość szans, integracja społeczna,
–– związek między społeczną odpowiedzialnością a konkurencyjnością przedsiębiorstw.
Stosowanie w praktyce społecznej odpowiedzialności związane jest z koniecznością ponoszenia konsekwencji za działania przedsiębiorstw. Społeczna odpowiedzialność biznesu polega na zapobieganiu lub zniwelowaniu negatywnych skutków
ich działalności. A z kolei społeczny charakter podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań powoduje jego uczestnictwo w rozwoju cywilizacyjnym i kulturowym
społeczeństwa w globalnym i lokalnym wymiarze.
Przeciwnicy idei odpowiedzialności społecznej biznesu [Copeland i in. 1997,
s. 3 i n.] uważają, że może ona zagrażać całej gospodarce, redukując uwagę zarządzających od podstawowych celów przedsiębiorstw, do których należy m.in. generowanie zysków dla właścicieli.
Jednak biorąc pod uwagę rosnące znaczenie odpowiedzialności społecznej biznesu w ocenie działalności przedsiębiorstw, zarządzający nie powinni lekceważyć
możliwości stosowania tych zasad, a wykorzystywać je do pomnażania wartości
zarządzanych przedsiębiorstw.
Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju lub szerzej odpowiedzialności społecznej w działalności gospodarczej ma na celu przede wszystkim poprawę jakości
życia, w ogólnym słowa znaczeniu, ale także przyczynia się przecież do kreowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, czego głównym efektem może być
silniejsza pozycja konkurencyjna tego przedsiębiorstwa na rynku. W ostateczności
konsekwencją tych działań powinno być zwiększenie wyniku finansowego.
Odpowiedzialność społeczna w działalności gospodarczej ujmowana jest w kategorii potrójnego E [Gasparski 2000, s. 8]:
–– ekonomiczności odnoszącej się do efektów działalności gospodarczej traktowanej jako sposób wykorzystywania w maksymalny sposób zasobów przedsiębiorstwa bez marnotrawstwa,
–– ekologii odnoszącej się do działalności gospodarczej w jak najmniejszym stopniu wpływającej na stan środowiska naturalnego,
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–– etyki odnoszącej się do działania zgodnie z pozytywnymi wartościami uznawanymi za właściwe w danej kulturze społecznej.
Uwzględnienie aspektu społecznego w działalności przedsiębiorstw powinno
skutkować tworzeniem długotrwałych, pozytywnych relacji z otoczeniem. Co prawda założenia społecznej odpowiedzialności biznesu koncentrują się na wielu interesariuszach, ale przecież wśród nich są również dostawcy i klienci. Przy tworzeniu
obowiązujących w danym przedsiębiorstwie zasad społecznej odpowiedzialności
należy zaczynać od kluczowych dla przedsiębiorstwa obszarów, a za takie należy
uznać relacje z kontrahentami.
Odpowiedzialność społeczna biznesu jest pojęciem znacznie szerszym niż zrównoważony rozwój, więc przedsiębiorstwa, analizując możliwości wdrożenia jednego z tych systemów, powinny przede wszystkim brać pod uwagę odpowiedzialność
społeczną biznesu, która w swoich założeniach oprócz dbania o środowisko naturalne uwzględnia tworzenie dobrego wizerunku przedsiębiorstw w innych, często
potencjalnie bardziej „opłacalnych” obszarach działalności.

3. Rachunek kosztów w zarządzaniu systemem
odpowiedzialności społecznej biznesu
Dla właściwego zrozumienia, czym jest rachunek kosztów, a co za tym idzie, w jaki
sposób można go wykorzystać w tworzeniu systemu społecznej odpowiedzialności
biznesu, należy go zdefiniować. Również należy przyjąć strukturę modelu rachunku kosztów, na którego podstawie zostanie opracowany model „zrównoważonego”
rachunku kosztów.
Definicje rachunku kosztów w literaturze można spotkać różne. Poniżej zaprezentowano różne podejścia do definiowania rachunku kosztów:
1) „ogół działań zmierzających do odzwierciedlenia procesów zaopatrzenia,
produkcji i zbytu zachodzących w przedsiębiorstwie, poprzez ujęcie, zgrupowanie
i interpretacje w stosowanych przekrojach kosztów własnych wytworzenia i zbytu
produktów pracy działalności przedsiębiorstwa, mierzonych ilościowe i wartościowo, za pewien okres, w celu uzyskania możliwie wszechstronnych informacji potrzebnych dla ustalenia wyników i kierowania przedsiębiorstwem lub ich zespołem”
[Fedak 1962, s. 8, 9];
2) „ogół czynności zmierzających do ustalenia w różnych przekrojach i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wartości nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej, dokonanych w przedsiębiorstwie w określonym czasie i z określonym przeznaczeniem” [Mała encyklopedia… 1971, s. 652];
3) rachunek kosztów określa się jako pomiar i dostarczenie finansowych oraz
innych informacji odnoszących się do pozyskiwania i zużycia zasobów, dostarcza on
informacji na potrzeby rachunkowości zarówno finansowej, jak i zarządczej [Horngren i in. 1999, s. 5];

PN 252_Część 2.indb 283

2012-10-02 10:52:52

284

Grzegorz Lew

4) „rachunek kosztów jest procesem ustalania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu
usług czy też obrotu towarami” [Nowak 2011, s. 13].
Definicja rachunku kosztów ewoluowała w czasie, tak jak rozwijały się metody
i nauka o zarządzaniu. Mimo różnych definicji rachunku kosztów wszystkie one
w ostatecznym rozrachunku są zgodne co do jego walorów zarządczych, co istotnie może się przyczynić do optymalizacji procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach.
Dla poprawnego funkcjonowania rachunku kosztów, w tym również problemowego, istotne jest wskazanie i rozwiązanie w jego modelu następujących zagadnień
[Jarugowa i in. 1990, s. 52]:
–– celu prowadzenia rachunku kosztów – dostarczenia zarządzającym informacji
do oceny bieżącej sytuacji i kierowania przedsiębiorstwem,
–– procesów gospodarczych składających się na cały łańcuch wartości w przedsiębiorstwie i związanych z nimi kosztów – traktowanych jako przedmiot rachunku
kosztów,
–– przedsiębiorstwa – traktowanego jako podmiot rachunku kosztów,
–– ujmowania (pomiaru, dokumentowania i wyceny), grupowania i interpretowania
jako sposobu działania i metod odzwierciedlania (badania i kwantyfikowania)
dynamicznego procesu przebiegu działań w przedsiębiorstwie i narastania kosztów,
–– analizy kosztów,
–– okresowej prezentacji i interpretacji działań w aspekcie kosztowym i ich sekwencji,
–– konieczności operowania oprócz miernika pieniężnego również jednostkami naturalnymi.
Rachunek kosztów powinien zatem obejmować swoim zakresem całość działań
przedsiębiorstwa, tak aby w kompleksowy sposób wspierać zarządzających w podejmowaniu przez nich decyzji.
„Zrównoważony” rachunek kosztów powinien realizować w przedsiębiorstwie
wiele funkcji. Do najważniejszych funkcji należy zaliczyć:
1) informacyjną, w ramach której rachunek kosztów realizuje swój główny cel,
jakim jest dostarczanie informacji zarządzającym dla celów decyzyjnych. „Zrównoważony” rachunek kosztów powinien dostarczać na tyle dokładnych i istotnych
informacji, aby możliwe było wykorzystanie działań związanych z odpowiedzialnością społeczną biznesu (wśród których wiele uznawanych jest za działania nieopłacalne) do zwiększania efektywności działań przedsiębiorstwa;
2) rejestracyjną – rachunek kosztów powinien być prowadzony w sposób systematyczny, tak aby na kontach księgowych lub w ewidencji pozaksięgowej ujmowane
były wszystkie zdarzenia dotyczące zużycia zasobów przedsiębiorstwa związanych
z działaniami odpowiedzialności społecznej biznesu;
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3) klasyfikacyjną – funkcja ta dotyczy odpowiedniego grupowania kosztów
związanych z funkcjonowaniem narzędzi odpowiedzialności społecznej biznesu;
4) sprawozdawczą, ponieważ koszty działań CSR nie są przez ustawę o rachunkowości wskazane jako wyodrębniony segment rachunku zysków i strat, funkcja ta
sprowadza się do generowania sprawozdań wewnętrznych na potrzeby zarządcze;
5) analityczną, która związana jest z badaniem i oceną informacji o kosztach
związanych z działaniami CSR. Analiza tych kosztów może i powinna odbywać się
w tych przekrojach klasyfikacyjnych, które zostaną uznane za istotne dla zarządzających danym przedsiębiorstwem;
6) optymalizacyjną, funkcja ta należy do najbardziej pożądanych i jest głównym
powodem wdrażania problemowych rachunków kosztów. Dzięki informacjom płynącym ze „zrównoważonego” rachunku kosztów zarządzający mogą podejmować
decyzje w zakresie wyboru działań związanych z społeczną odpowiedzialnością
biznesu oraz badać relacje kosztów tych działań z ich efektami. Dzięki tej funkcji
„zrównoważonego” rachunku kosztów działania w ramach odpowiedzialności społecznej biznesu powinny być bardziej efektywne;
7) kontrolną – funkcja ta pozwala na oceną dokonań jednostek lub osób odpowiedzialnych za działania związane z funkcjonowaniem systemu odpowiedzialności
społecznej biznesu w danym przedsiębiorstwie i powiązanie tych dokonań z systemem motywacyjnym pracowników;
8) motywacyjną, informacje dostarczane przez ten rachunek pozwolą również
stworzyć odpowiedni system motywacyjny dla osób zajmujących się działaniami
odpowiedzialności społecznej biznesu w przedsiębiorstwie.
W identyfikowaniu kosztów na potrzeby „zrównoważonego” rachunku kosztów
uwzględnić należy koszty dotyczące działań skierowanych zarówno do wewnątrz
przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz. Działania wewnętrzne mają przede wszystkim
za zadanie zwiększyć lojalność i zadowolenie pracowników z udziału w organizacji
i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Innymi istotnymi działaniami będą te na rzecz
poprawy efektywności gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa. Działania skierowane na zewnątrz mają przyczyniać się do budowania pozytywnego wizerunku
przedsiębiorstwa jako tego, które jest odpowiedzialne za swoje działania oraz ograniczania negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na otoczenie.
W obszarze zainteresowania „zrównoważonego” rachunku kosztów będą zatem
wszystkie działania przedsiębiorstwa, a celem jego wdrożenia będzie zoptymalizowanie tych działań pod kątem społecznej odpowiedzialności danego przedsiębiorstwa.
Przedmiotem „zrównoważonego” rachunku kosztów będą zatem działania powodujące powstanie kosztów, wśród których w szczególności należy wymienić:
–– koszty zużycia energii, wody, materiałów, środków trwałych itp. – ogólnie zasobów przedsiębiorstwa,
–– koszty zagospodarowania odpadów,
–– koszty działań redukujących negatywny wpływ działań przedsiębiorstwa na środowisko naturalne we wszystkich jego ogniwach łańcucha tworzenia wartości,
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–– koszty działań związanych z kształtowaniem postaw proekologicznych wśród
pracowników, społeczności lokalnych i klientów,
–– koszty tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
–– koszty związane z zaangażowaniem niektórych zasobów przedsiębiorstwa
w działania społecznie użyteczne,
–– koszty monitoringu jakości produktów,
–– koszty programów związanych z tworzeniem systemów CSR współpracy z kontrahentami,
–– koszty lub koszty utraconych korzyści stosowania społecznych lub ekologicznych aspektów w decyzjach handlowych,
–– koszty programów etycznych stosowanych przez przedsiębiorstwo,
–– koszty (z reguły) ponadprzeciętnej dbałości o zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy,
–– koszty programów medycznych pracowników,
–– koszty szeroko rozumianej innowacyjności, ale tej, która przede wszystkim
wpływa na ograniczenie zużycia zasobów,
–– koszty zarządzania ryzykiem.
Wiele z tych kosztów w krótkoterminowym horyzoncie czasowym nie przyczynia się do powstawania adekwatnych do ich wartości przychodów, ale przedsiębiorstwa powoli odchodzą od modelu rentowności pojedynczej transakcji czy działań
na rzecz budowania trwałych, długoterminowych relacji z klientami i otoczeniem.
Głównym celem wdrażania działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością
biznesu jest budowanie wizerunku rzetelnego i godnego zaufania przedsiębiorstwa,
co ma w efekcie na celu zwiększenie rentowności działań tego przedsiębiorstwa
w długim czasie.
Model „zrównoważonego” rachunku kosztów powinien koncentrować się przede
wszystkim na:
–– dostarczeniu odpowiednich informacji do oceny przydatności i skuteczności bieżących działań związanych z odpowiedzialnością społeczną biznesu,
–– identyfikacji dodatkowych, potencjalnych obszarów, które należałoby włączyć
do działań odpowiedzialności społecznej biznesu,
–– ustaleniu działań, które należy podjąć w kolejnych okresach, oraz kosztów z nimi
związanych,
–– ocenie efektywności działania systemu odpowiedzialności społecznej biznesu
w przedsiębiorstwie,
–– umożliwieniu analizy słabych stron systemu odpowiedzialności społecznej biznesu oraz umożliwieniu doskonalenia tego systemu.
„Zrównoważony” rachunek kosztów funkcjonujący w przedsiębiorstwie powinien wykorzystywać jako informacyjne źródło o kosztach działań CSR dane pochodzące z rachunkowości finansowej, której plan kont powinien być dostosowany do
potrzeb przedsiębiorstwa w tym zakresie. „Zrównoważony” rachunek kosztów ma
stanowić podstawę do podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych. Przy
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takich założeniach można zaproponować ogólny, podstawowy model „zrównoważonego” rachunku kosztów, który powinien obejmować następujące etapy:
a) identyfikację, pomiar i ujmowanie w ewidencji kosztów związanych z działaniami odpowiedzialności społecznej biznesu,
b) analizę kształtowania się kosztów działania odpowiedzialności społecznej
biznesu i ich optymalizację,
c) sprawozdawczość wewnętrzną na podstawie przeprowadzonych analiz, służącą doskonaleniu systemu odpowiedzialności społecznej biznesu.
Przyjęcie zaproponowanego modelu „zrównoważonego” rachunku kosztów
i wdrożenie go do przedsiębiorstwa zwiększy w sposób istotny pojemność informacji w zakresie kosztów działań CSR oraz wpłynie na ich efektywność. „Zrównoważony” rachunek kosztów spełniający powyższe założenia może być elementem
systemu rachunkowości zarówno finansowej, jak i zarządczej. Jednak jego funkcjonowanie w przedsiębiorstwie oraz przeprowadzone dzięki niemu analizy kosztowe
stanowić będą podstawę decyzji zarządczych.
Oczywiście w osiąganiu założonych celów „zrównoważony” rachunek kosztów
powinien być wspierany przez inne narzędzia rachunkowości zarządczej.
Znaczenie kosztów związanych z odpowiedzialności społeczną biznesu w zarządzaniu kosztami i podejmowaniu optymalnych decyzji w celu poprawy lub utrzymania efektywności często jest niedostrzegane. Powszechnie zwykło się uważać, że
te koszty są kosztami nieprzyczyniającymi się do poprawy efektywności działania.
A tak przecież być nie musi. Dzięki „zrównoważonemu” rachunkowi kosztów zarządzający otrzymują informacje, dzięki którym można optymalizować te działania
pod względem rentowności.
Dzięki ewidencji kosztów związanych z działaniami CSR można ich znaczenie
poddać analizom, na podstawie których można te działania optymalizować. Ten etap
rachunku kosztów jest odpowiedni do podejmowania decyzji.
Na podstawie analizy tworzone będą raporty wewnętrzne, które powinny trafiać
w zależności od treści do odpowiednich osób. Raporty przygotowywane mogą być
w trzech obszarach związanych z działaniami CSR: organizacji, procesu lub stanowiska pracy.

4. Podsumowanie
Stosowanie „zrównoważonego” rachunku kosztów ma spowodować poprawę lub
eliminację działań, które są niezgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności
biznesu. Dzięki wdrożeniu i stosowaniu tego rachunku kosztów przedsiębiorstwo
powinno poprawić jakość swoich produktów, eliminować produkty niezapewniające
bezpieczeństwa użytkowania, ograniczać lub likwidować stosowanie przestarzałych
i kapitałochłonnych technologii, wytwarzać produkty przyjazne środowisku, rezygnować z opakowań obciążających nadmiernie środowisko, poprawić relacje z otoczeniem, w tym z kontrahentami. Po przeprowadzonej analizie daje się zauważyć,
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że większość zasad stosowanych w systemie społecznej odpowiedzialności biznesu
jest również postulowana do zastosowania w różnych systemach czy metodach rachunkowości zarządczej.
Budowa systemu „zrównoważonego” rachunku kosztów oraz jego miejsce w zarządzaniu kosztami przedsiębiorstwa powinny być dostosowane do rzeczywistych
potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa. Zaproponowany model jest modelem ogólnym, w którym w praktyce gospodarczej można wykorzystywać inne modele rachunku kosztów, chociaż najbardziej efektywnym rozwiązaniem wydaje się integracja najlepszych możliwości kilku modeli.
W budowie „zrównoważonego” rachunku kosztów należy wziąć pod uwagę takie elementy, jak:
–– wielkość przedsiębiorstwa oraz jego znaczenie na lokalnym i globalnym rynku,
–– rodzaj prowadzonej działalności i wykorzystywanych przy tym technologii,
–– strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, liczbę zatrudnionych pracowników
i strukturę ich kwalifikacji.
Opracowanie to stanowi próbę realizacji postawionego we wstępie problemu.
Analiza zasad odpowiedzialności społecznej biznesu oraz możliwości problemowych rachunków kosztów skłaniają do uznania działań CSR za istotny element działalności przedsiębiorstw, które to działania w znaczący sposób mogą wpłynąć w długim horyzoncie czasowym na podniesienie efektywności ich funkcjonowania.

Literatura
Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
Copeland T., Koller T., Murin H., Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG-Press, Warszawa 1997.
Fedak Z., Rachunek kosztów produkcji przemysłowej. Zagadnienia wybrane, PWE, Warszawa 1962.
Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
Horngren C.T., Bhimani A., Foster G., Datar S.M., Management and Cost Accounting, Prentice Hall
Europe, London 1999.
Jarugowa A., Malc W., Sawicki K., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1990.
Mała encyklopedia rachunkowości, PWE, Warszawa 1971, hasło Rachunek kosztów w przemyśle.
Nowak E., Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych, Ekspert, Wrocław 2011.
Ocieczek W., Gajdzik B., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU z 2008, nr 25, poz. 150 z późn.
zm.

PN 252_Część 2.indb 288

2012-10-02 10:52:53

„Zrównoważony” rachunek kosztów

289

,,BALANCED” COST ACCOUNTING
Summary: Companies operating on a competitive market search for methods and tools that
enable them effective actions. In recent years the rules of corporate social responsibility have
become significant. Actions taken as part of this system are often regarded as unprofitable.
The implementation of effective cost accounting can change the attitude of managers to these
actions. The article attempts to identify a cost model for corporate social responsibility.
Keywords: cost accounting, corporate social responsibility, balanced development.
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