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STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW JAKO
NARZĘDZIE RACHUNKOWOŚCI SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA –
ASPEKTY PROEKOLOGICZNE
Streszczenie: Współcześnie relacja przedsiębiorstwo–środowisko naturalne coraz częściej
postrzegana jest jako ważna z punktu widzenia ustawodawstwa, świadomości ekologicznej,
społeczeństwa i budowania przewagi konkurencyjnej. Powszechny jest już zwrot „społeczna
odpowiedzialność biznesu”. Jednak menedżer do skutecznego kreowania polityki społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa potrzebuje odpowiedniej informacji, w tym tak zwanej
informacji ekologicznej. Źródłem takich informacji może być system rachunkowości. Jednym ze współczesnych kierunków ewolucji rachunkowości jest bowiem zainteresowanie
problematyką społecznej odpowiedzialności. Celem opracowania jest przedstawienie możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników jako narzędzia rachunkowości, które służy
do pozyskiwania informacji finansowych i niefinansowych, wykorzystywanych przez kadrę
menedżerską do zaspokojenia potrzeb decyzyjnych w obszarze społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: strategiczna karta wyników, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa,
informacja ekologiczna.

1. Wstęp
„Organizacja odpowiedzialna społecznie to organizacja nastawiona na kapitał intelektualny, na wiedzę, organizacja ucząca się, służąca otoczeniu, otwarta na zmiany,
wrażliwa na zjawiska wewnętrzne i zewnętrzne. Organizacje przyszłości muszą nauczyć się zaspokajania potrzeb społecznych, muszą tworzyć dobro publiczne, muszą
wreszcie poczuć się integralną częścią społeczeństwa” [Żemigała 2007, s. 12]. Zaprezentowana krótka charakterystyka przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego wskazuje na bardzo szeroki zakres czynników oraz uwarunkowań determinujących jego społeczną odpowiedzialność. Społeczna odpowiedzialność biznesu
związana jest z relacjami między przedsiębiorstwem i szeroko rozumianym społeczeństwem. Zgodnie z raportem z badania działalności firm należących do Klubu
Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w ramach realizowanego projektu
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badawczego zastosowano podejście kompleksowe i wyodrębniono następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu [Obszary społeczne… 2008, s. 68-69]:
1. Relacje z inwestorami (polityka informacyjna, respektowanie interesów
wszystkich właścicieli).
2. Strefa zatrudnienia (zarządzanie zasobami ludzkimi, partycypacja decyzyjna,
bezpieczeństwo i higiena pracy).
3. Ekologia (zarządzanie ochroną środowiska, globalne programy ekologiczne,
edukacja proekologiczna).
4. Otoczenie rynkowe (relacje z klientami, relacje z otoczeniem produkcyjno-usługowym).
5. Otoczenie publiczne (edukacja, nauka, kultura, ochrona zdrowia, relacje
z organizacjami i instytucjami publicznymi).
W niniejszym artykule rozważania zostały zawężone do obszaru związanego
z proekologiczną działalnością przedsiębiorstwa, a za cel przyjęto zidentyfikowanie
możliwości kreowania przedsiębiorstwa jako jednostki społecznie odpowiedzialnej
dzięki wykorzystaniu strategicznej karty wyników. Autor uważa, że informacje ekologiczne pochodzące z tego narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej mogą
stanowić swoisty rodzaj informacji zarządczej, będącej źródłem przewagi konkurencyjnej i zasobem wpływającym na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa,
a nawet ją kreującym. W rozważaniach wykorzystano doświadczenie autora zdobyte
w trakcie przeprowadzonych badań empirycznych w przedsiębiorstwach oraz analizę literatury przedmiotu.

2. Rachunkowość jako źródło informacji ekologicznej
Działalność proekologiczna przedsiębiorstwa zgodnie z klasyfikacją statystyczną
działań i inwestycji w zakresie ochrony środowiska (CEPEA) obejmuje [Famielec,
Stępień 2005, s. 8-9]:
–– ochronę powietrza i klimatu,
–– zarządzanie ściekami,
–– zarządzanie odpadami,
–– ochronę gleby, wód gruntowych i powierzchniowych,
–– ochronę przed hałasem i wibracjami,
–– ochronę bioróżnorodności i krajobrazu,
–– ochronę przed promieniowaniem,
–– badania i rozwój dotyczący ochrony środowiska,
–– pozostałą działalność, w tym administrację, zarządzanie środowiskiem, edukację, szkolenia i informacje dotyczące środowiska.
Należy zadać pytanie, czy system rachunkowości ukierunkowanej na tak sklasyfikowaną działalność proekologiczną może być skutecznym źródłem informacji
ekologicznej? Przez rachunkowość ukierunkowaną na działalność proekologiczną
rozumie się: „system informacyjno-kontrolny, którego przedmiotem jest interakcja
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gospodarka – środowisko; stanowi ona segment poznawczy rachunkowości jednostki gospodarczej, oparty na obowiązujących zasadach prawa bilansowego danego
kraju oraz na zasadach przyjętych w rachunkowości zarządczej danej jednostki; jako
podsystem rachunkowości jednostki gospodarczej tworzy informacje o przebiegu i
rezultatach procesu ochrony środowiska w danym okresie sprawozdawczym” [Stępień 2008, s. 376-377]. Zdaniem autora, współcześnie rachunkowość, która wykorzystuje nie tylko dane finansowe, ale i niefinansowe, przy rosnącej świadomości
ekologicznej kadry menedżerskiej może być cennym źródłem informacji ekologicznej, także tej o charakterze zarządczym. Postulaty formułowane jeszcze na początku
XXI w., aby tradycyjna rachunkowość była poszerzona o aspekty rachunkowości
ukierunkowanej na ochronę środowiska, m.in. przez tworzenie informacji o środowisku, controlling ekologiczny i audyt ekologiczny [Borys 2001, s. 32-40], stają się
stopniowo praktyką w przedsiębiorstwach. Współcześnie coraz mocniej podkreśla
się rolę rachunkowości zarządczej jako źródła informacji ekologicznej, ponieważ
uwzględnia ona dane jakościowe i opisowe, które należy uznać za ważne do oceny
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Dlatego warto prowadzić rozważania nad możliwościami, jakie dają w tym zakresie narzędzia rachunkowości zarządczej jako źródło informacji ekologicznej. Jednym z takich narzędzi jest strategiczna
karta wyników.

3. Ujawnienie działalności proekologicznej przedsiębiorstwa
w strategicznej karcie wyników
Strategiczna karta wyników (SKW), określana także jako zrównoważona lub zbilansowana karta wyników, charakteryzuje się tym, że misja i strategia działania przedsiębiorstwa są przekładane na mierzalne cele. Cele te są rozpisane na konkretne zadania przyporządkowane konkretnym osobom. Fundament SKW tworzą cztery
perspektywy związane z działalnością przedsiębiorstwa, mające dać odpowiedzi na
zdefiniowane pytania, mianowicie [Kaplan, Norton 2006, s. 27-28]:
1. Perspektywa finansowa: Jak powinni nas postrzegać udziałowcy, aby uznano,
że odnieśliśmy sukces finansowy?
2. Pespektywa klientów: Jak powinni nas postrzegać klienci, abyśmy zrealizowali swoją wizję?
3. Perspektywa procesów wewnętrznych: Jak musimy doskonalić procesy wewnętrzne, aby właściciele i klienci firmy byli zadowoleni?
4. Perspektywa rozwoju: Jak zachować zdolność do zmian i poprawy efektywności, aby zrealizować naszą wizję?
Ujawnienia działalności proekologicznej przedsiębiorstwa w SKW mogą zachodzić na dwa sposoby:
1. Przez uwzględnienie we wszystkich lub wybranych perspektywach SKW
uwarunkowań związanych z ochroną środowiska.
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Tabela 1. Ujawnienia działalności proekologicznej przedsiębiorstwa w celach pespektyw
strategicznej karty wyników
Perspektywa SKW
Finansowa

Klienta

Procesów
wewnętrznych

Rozwoju

Zakres tematyczny celu lub celów
Rezultaty finansowe działalności proekologicznej przedsiębiorstwa można
wykazać w odniesieniu do:
–– przychodów z działalności proekologicznej (przychodów związanych
z główną działalnością (sprzedaż wyrobów, usług, towarów ekologicznych
lub tych bardziej przyjaznych środowisku) oraz tych związanych z działalnością operacyjną pozostałą i finansową (pozostałe przychody operacyjne
i przychody finansowe związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska),
–– kosztów ochrony środowiska, które mogą być różnorodnie klasyfikowane
z punktu widzenia systemu rachunkowości oraz systemu zarządzania środowiskiem,
–– relacji przychodów do kosztów z tytułu ochrony środowiska,
–– wyniku finansowego z obszaru działalności, jakim jest ochrona środowiska,
–– wpływów i wydatków środków pieniężnych z tytułu działalności proekologicznej,
–– produktu, segmentu rynku wyodrębnionych w ramach działalności proekologicznej
Cele perspektyw klienta mogą uwzględniać:
–– „zorganizowanych klientów zielonych”, czyli odbiorców w postaci przedsiębiorstw mikro, małych, średnich i dużych, którzy zwracają uwagę na rozwiązania proekologiczne lub preferują je w swoich przedmiotach, zakupach i/lub
uwzględniają stopień oddziaływania naszego przedsiębiorstwa na otoczenie
ekologiczne,
–– „indywidualnych klientów zielonych”, czyli ostatecznych odbiorców o dużym stopniu świadomości ekologicznej, których można odnaleźć w każdej
grupie wiekowej, jak i niezależnie od płci, wykształcenia, osiąganych dochodów, miejsca zamieszkania itd.
Z tego obszaru SKW wynika, czy i w jakiej mierze rzeczywiste uwarunkowania przedsiębiorstwa (pracownicy, wyposażenie, przepływ informacji, proces
obsługi klienta itd.) są przygotowane do tego, by spełnić wymagania „klientów zielonych” oraz osiągać założone wyniki z działalności proekologicznej
(wzrost przychodów, optymalizacja kosztów z tytułu ochrony środowiska itd.).
W związku z tym należy dokonać szczegółowej identyfikacji i analizy procesów oraz działań realizowanych w przedsiębiorstwie pod kątem ich oddziaływania m.in. na:
–– otoczenie ekologiczne,
–– walory „ekologiczne” wyrobu, usługi, towaru,
–– możliwość kreowania przedsiębiorstwa jako jednostki przyjaznej dla środowiska
Ta perspektywa SKW to baza, punkt wyjścia do realizacji postulatów określonych w perspektywie procesów wewnętrznych, a tym samym i w pozostałych
perspektywach SKW. Związane są z nią przede wszystkim przedsięwzięcia
w nowe technologie informacyjne, technologiczne, procedury organizacyjne,
ale i inwestycje w pracowników. Możliwość dostosowania się przedsiębiorstwa
do zmieniających się uwarunkowań w otoczeniu ekologicznym to ważny czynnik skutecznego i efektywnego działania na rzecz ochrony środowiska. Dlatego
tak istotne są inwestycje proekologiczne w kapitał ludzki, środki trwałe, technologie itd.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Szczypa 2010, s. 494-496].
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Tabela 2. Ujawnienia działalności proekologicznej przedsiębiorstwa w ramach mierników SKW
Perspektywa SKW
1
Finansowa

Klienta

Procesów
wewnętrznych

Rozwoju

Przykłady mierników
2
–– stopa wzrostu sprzedaży w segmencie „klientów zielonych” (o dużej i bardzo dużej
świadomości ekologicznej),
–– udział przychodów z produktów ekologicznych (lub przyjaznych środowisku),
–– udział przychodów z „klientów zielonych”,
–– rentowność produktów ekologicznych (przyjaznych środowisku),
–– rentowność „klientów zielonych”,
–– przychody z ochrony środowiska w relacji do liczby zatrudnionych,
–– nakłady na inwestycje proekologiczne (% w relacji do sprzedaży),
–– nakłady na badania i rozwój w zakresie ochrony środowiska (% w relacji do sprzedaży)
–– udział w rynku (odzwierciedla, jaką część rynku produktów ekologicznych lub przyjaznych środowisku opanowało przedsiębiorstwo),
–– zdobywanie „klientów zielonych” (mierzy w wartościach względnych lub bezwzględnych, w jakim tempie przedsiębiorstwo pozyskuje nowych „klientów zielonych”),
–– satysfakcja „klientów zielonych” (określa poziom satysfakcji „klientów zielonych”
w zależności od poszczególnych kryteriów kreowanej wartości),
–– rentowność „klientów zielonych” (mierzy zysk netto generowany przez „klientów zielonych” z uwzględnieniem specyficznych kosztów związanych z obsługą tej grupy
klientów)
1. W ramach procesu innowacji:
–– udział w rynku (odzwierciedla, jaką część rynku produktów ekologicznych lub przyjaznych środowisku posiada przedsiębiorstwo),
–– zdobywanie „klientów zielonych” (mierzy w wartościach względnych lub bezwzględnych, w jakim tempie przedsiębiorstwo pozyskuje nowych „klientów zielonych”),
–– satysfakcja „klientów zielonych” (określa poziom satysfakcji „klientów zielonych”
w zależności od poszczególnych kryteriów kreowanej wartości),
–– rentowność „klientów zielonych” (mierzy zysk netto generowany przez „klientów zielonych” z uwzględnieniem specyficznych kosztów związanych z obsługą tej grupy
klientów)
2. W ramach działalności podstawowej:
–– przeciętny czas upływający od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez „klienta
zielonego” do momentu zrealizowania dostawy,
–– przeciętny czas upływający od rozpoczęcia procesu produkcyjnego do odebrania wyrobów przez kontrolę jakości i przyjęcia do magazynu,
–– czas, w którym na skutek awarii, maszyny i urządzenia nie są dostępne do produkcji
(brany jest tu pod uwagę tylko czas, w którym produkcja może być wykonana, tzn. jest
na nią popyt, ale na skutek awarii nie można jej zrealizować),
–– koszt realizacji procesów wewnętrznych (z wykorzystaniem takich metod rachunkowości zarządczej, jak np. rachunek kosztów działań)
3. W ramach procesu serwisu posprzedażnego:
–– przeciętny czas upływający od zgłoszenia przez „klienta zielonego” reklamacji do jej
ostatecznego rozpatrzenia,
–– koszt działań związanych z serwisem posprzedażnym (koszt udzielenia informacji
i rozpatrywania reklamacji, koszt udzielanych kredytów),
–– przeciętny okres rotacji należności oraz przeciętny poziom należności przeterminowanych i nieściągalnych
–– zaangażowanie pracowników w działalność proekologiczną (do pomiaru zaangażowania pracowników w tym obszarze można wykorzystać m.in. wskaźnik liczby zgłoszeń
inicjatyw proekologicznych przypadający na jednego pracownika),
–– wydajność pracowników (wydajność ta może być mierzona za pomocą wielkości przychodów ochrony środowiska przypadających na jednego zatrudnionego)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Szczypa 2010, s. 496-499; Wnuk-Pel 2006, s. 464-467].
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2. Przez stworzenie dodatkowej perspektywy poświęconej wyłącznie działalności proekologicznej lub szerzej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
W pierwszym przypadku układ i struktura SKW oparte są na standardowych
założeniach uwzględniających wskazane cztery perspektywy. Wśród wyznaczonych
celów wszystkich lub wybranych perspektyw pojawiłby się cel lub cele bezpośrednio związane z działalnością proekologiczną. Do każdego celu zostałby dopasowany
miernik, cel szczegółowy oraz lista zadań ukierunkowanych na realizację tego celu.
W tab. 1 wskazano przykładowe cele proekologiczne dla poszczególnych perspektyw SKW. Natomiast w tab. 2 przedstawiono przykładowe mierniki dotyczące celów działalności proekologicznej w ramach czterech konwencjonalnych perspektyw
SKW.
W drugim przypadku, w wyniku dodania lub zastąpienia jednej z dotychczasowych perspektyw nową dotyczącą działalności proekologicznej lub szerzej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, układ i struktura SKW ulega zmianie.
Takie rozwiązanie wskazuje na istotność uwarunkowań społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, w tym uwarunkowań środowiskowych, w przyjętej strategii
przedsiębiorstwa. Powinno ono być stosowane szczególnie w przypadku przedsiębiorstw silne oddziałujących na środowisko naturalne, jak przemysł chemiczny, metalowy czy energetyka. Ujawnienia działalności proekologicznej przedsiębiorstwa
w SKW będą w tym przypadku bardziej uwypuklone, a jednocześnie perspektywa
proekologiczna nie wyklucza ujęcia celów proekologicznych i ich miar w ramach
pozostałych perspektyw. Podsumowując, należy stwierdzić, iż w obu przypadkach
możliwe są wyraźne wskazania na działalność proekologiczną w ramach SKW.

4. Budowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
z wykorzystaniem strategicznej karty wyników
uwzględniającej aspekty proekologiczne
Troska o środowisko naturalne w przypadku przedsiębiorstw staje się normą moralną, która skłania je do przyjmowania „proekologicznego nastawienia” [Żemigała
2007, s. 147-148]. Typy proekologicznego nastawienia przedsiębiorstwa, których
charakterystykę przedstawiono w tab. 3, w dużym stopniu wynikają z branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w kontekście uwarunkowań ekologicznych rośnie wraz z siłą i zakresem oddziaływania
przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.
Niezależnie od typu proekologicznego nastawienia przedsiębiorstwa SKW zapewnia jednoczesne uwzględnienie: grupy docelowej, treści, charakteru informacji
ekologicznej oraz instrumentarium komunikacji na linii przedsiębiorstwo – otoczenie ekologiczne (tab. 3). Zatem można stwierdzić, że SKW jest narzędziem rachunkowości zarządczej, które dzięki odpowiedniemu systemowi zarządzania informacją
ekologiczną sprzyja budowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
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Tabela 3. Typy proekologicznego nastawienia przedsiębiorstwa
Branża
Grupa docelowa

Treść

Charakter
Instrumenty

Typ „musi”
Typ „powinien”
–– chemiczna
–– przemysł spożywczy
–– przemysł metalowy –– handel
–– energetyka
–– transport
–– klienci
–– organizacje konsumenckie i organizacje związane z ochroną środowiska naturalnego
–– twórcy opinii społecznej
–– media i politycy
–– pracownicy
–– partnerzy handlowi i dostawcy
–– badania i rozwój
–– produkcja
–– produkty
–– usuwanie odpadów
–– kształtowanie asortymentu
rzeczowy
rzeczowy
i emocjonalny
–– informacja
–– reklama
i propaganda
–– komunikacja
wewnątrz firmy
–– komunikacja
wewnątrz firmy
–– promocja sprzedaży
–– dialog ze stowarzy- –– informacja i propaszeniami prowadząganda
cymi działalność na –– sponsorowanie
rzecz ochrony środo- –– dialog ze stowarzywiska naturalnego
szeniami prowadzącymi działalność na
–– dialog z organizacjarzecz ochrony środomi konsumenckimi
wiska naturalnego
–– reklama
–– promocja sprzedaży –– dialog z organizacjami konsumenckimi
–– sponsorowanie

Typ „może”
–– instytucje kredytowe
–– ubezpieczenia
–– turystyka
–– klienci
–– szeroka publiczność

–– zaangażowanie
w ochronę środowiska naturalnego
–– serwis
emocjonalny
–– sponsorowanie
–– komunikacja
wewnątrz firmy
–– informacja i propaganda
–– reklama
–– promocja sprzedaży
–– dialog ze stowarzyszeniami prowadzącymi działalność na
rzecz ochrony środowiska naturalnego
–– dialog z organizacjami konsumenckimi

Źródło: [Castenow 1996, s. 168-169].

Dzięki uwzględnieniu działalności proekologicznej w SKW można uzyskać następujące informacje ekologiczne zarządcze [Zygała 2007, s. 36-37]:
–– informację pokrzepiającą, dotyczącą bieżącej działalności proekologicznej; celem tej informacji jest zapewnienie, że wszystko przebiega zgodnie z przyjętymi
założeniami;
–– informację rozwojową, związaną z oceną stanu lub przebiegu zadań wykonywanych w ramach działalności proekologicznej oraz wskazującą ewentualne trudności z ich realizacją;
–– informację ostrzegawczą, sygnalizująca, że wystąpiły określone zagrożenia w
wyniku realizacji działalności proekologicznej lub też że mogą one niebawem
wystąpić;
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–– informację operacyjną, która określa działalność proekologiczną przedsiębiorstwa i pozwala na jej umiejscowienie na „mapie” działalności na rzecz ochrony
środowiska innych podobnych przedsiębiorstw;
–– informację opiniodawczą, dotyczącą informacji o najbliższym oraz dalszym otoczeniu ekologicznym, informacji kontrolowanych, które mają być przekazane
otoczeniu, odnośnie do działalności proekologicznej.
Warto podkreślić, że wymieniony rodzaj informacji ekologicznej pochodzący ze
SKW, odpowiednio wykorzystany przez kadrę menedżerską, może posłużyć do kreowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w zakresie uwarunkowań na
rzecz ochrony środowiska.

5. Podsumowanie
Budowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w zakresie działalności
proekologicznej jest możliwe m.in. przez wykorzystanie informacji ekologicznej.
Informację taką można pozyskać ze strategicznej karty wyników dzięki:
–– opracowaniu mapy strategii odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa
przez uwzględnienie celów działalności proekologicznej w różnych perspektywach lub stworzeniu nowej perspektywy SKW poświęconej działalności na
rzecz ochrony środowiska,
–– wskazaniu mierników finansowych i niefinansowych związanych bezpośrednio
ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa w ramach działalności proekologicznej,
–– uszczegółowieniu celów działalności proekologicznej przez listę zadań dedykowanych konkretnym pracownikom.
SKW daje możliwość zaobserwowania związków przyczynowo-skutkowych
między informacjami ekologicznymi a decyzjami menedżerów kształtującymi społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa.
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BALANCED SCORECARD AS A CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY ACCOUNTANCY TOOL –
PROECOLOGICAL ASPECTS
Summary: Contemporary corporation – natural environment relation is increasingly
perceived as important from the legislation, ecological awareness of society and building
differential advantage point of view. A phrase: ”social responsibility of business” is
common. However, a manager to create social responsibility policy efficiently needs relevant
information, therein so-called ecological information. The system of accountancy can be
the source of this information because one of the contemporary directions of accountancy
evolution is the interest of social responsibility concern. The purpose of the article is to
introduce the possibilities of Balanced Scorecard being a tool of accountancy, which is used
to gather financial and non-financial information by management to fulfill the decision needs
in the area of corporate social responsibility.
Keywords: balanced scorecard, corporate social responsibility, ecological information.

