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BUDŻETOWANIE JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA
KOSZTAMI OCHRONY ŚRODOWISKA
Streszczenie: Budżetowanie jest jednym z narzędzi umożliwiającym efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem w każdej sferze jego działalności, w tym również w sferze ochrony
i restytucji środowiska naturalnego. Dlatego w celu jego wykorzystania do podejmowania
racjonalnych decyzji proekologicznych jest niezbędne określenie specyficznych rozwiązań
dotyczących identyfikacji kosztów ochrony środowiska, zasad ich pomiaru i wyceny oraz
ujęcia w ewidencji księgowej. Celem artykułu jest wskazanie rozwiązań w tym zakresie.
Zaproponowane rozwiązania stanowią punkt wyjścia do budżetowania kosztów ochrony
środowiska.
Słowa kluczowe: budżetowanie, strategia zarządzania, koszty ochrony środowiska, pomiar
i wycena kosztów ochrony środowiska.

1. Wstęp
W ostatnich dziesięcioleciach odnotowuje się widoczny wzrost zainteresowania problematyką ekologii. Zainteresowanie to przejawiają najważniejsi uczestnicy życia
gospodarczego i społecznego. Wzrost ich wrażliwości i świadomości w zakresie
ekologii doprowadził, między innymi, do zmian w podejściu do zarządzania przedsiębiorstwami. Zarządzający w swych decyzjach nie mogą ograniczać się tylko do
maksymalizacji korzyści ekonomicznych, ale muszą również uwzględniać problemy związane ze środowiskiem naturalnym, takie jak: ograniczoność zasobów, konieczność ochrony środowiska i ponoszenia w związku z tym określonych kosztów
i nakładów. Tym samym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa staje się ciągłość
bytu, a nie zysk.
Wprowadzenie na szeroką skalę proekologicznego zarządzania wiąże się z objęciem środowiska naturalnego rachunkiem ekonomicznym, którego jednym z elementów są koszty. Zarządzanie kosztami ochrony środowiska wymaga zastosowania
odpowiednich narzędzi ich pomiaru, wyceny i kontroli. Jednym z narzędzi umożliwiających proekologiczne zarządzanie kosztami jest budżetowanie.
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Informacje o kosztach ochrony środowiska ujęte w budżetach operacyjnych i finansowych powinny umożliwiać podejmowanie decyzji co do kierunków inwestowania oraz efektywnej eksploatacji zasobów.
Celem artykułu jest wskazanie rozwiązań umożliwiających wykorzystanie jednego z narzędzi rachunkowości zarządczej, jakim jest budżetowanie, do skutecznego zarządzania kosztami ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.
Dla realizacji założonego celu przeprowadzono badania literaturowe w zakresie
ekologii i rachunku kosztów ochrony środowiska. Przesłanką do zaproponowania
rozwiązań w zakresie uwzględniania aspektów ekologicznych w podejmowaniu decyzji zarządczych przez podmioty gospodarcze były badania empiryczne przeprowadzone wśród przedsiębiorstw branży energetycznej1.

2. Budżetowanie kosztów ochrony środowiska
Pojęcie „budżet” najogólniej można zdefiniować jako zestawienie dochodów i wydatków na przyszły okres, np. miesiąc, kwartał, rok [Nowy leksykon PWN, 1998].
Dostosowując przedstawioną definicję do potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem,
można stwierdzić, że budżet (preliminarz, plan działania) jest ilościowym lub wartościowym zestawieniem wielkości ekonomicznych, uznawanych za racjonalne w danych warunkach techniczno-organizacyjnych [Kiziukiewicz (red.) 2012, s. 278],
opracowanym i realizowanym przy udziale pracowników wszystkich szczebli zarządzania [Świderska (red.) 2010, s. 459-460].
Jak wynika z przedstawionej definicji, budżetowanie może dotyczyć różnych
dziedzin i sfer prowadzonej działalności gospodarczej. Jego zakres jest uzależniony
od indywidualnych potrzeb jednostki, wynikających ze specyficznych cech prowadzonej działalności gospodarczej, procesu produkcyjnego i jego organizacji oraz sytuacji panującej w bezpośrednim jej otoczeniu. Tym samym budżetowanie kosztów
ochrony środowiska może być wydzielone w ramach całego przedsiębiorstwa, a także w ramach poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności.
Wszechstronny zakres budżetowania pozwala zarządzającym przedsiębiorstwami kompleksowo spojrzeć na efekty prowadzonej działalności gospodarczej we
wszystkich jej aspektach, również w aspekcie oddziaływania jednostki gospodarczej
na środowisko naturalne.
Mimo iż budżet definiuje się jako zestawienie wpływów i wydatków, przychodów i kosztów, w praktyce najczęściej zestawia się go w układzie kosztowym. Tym
samym budżety stają się prostym rozwinięciem prowadzonego w przedsiębiorstwie
rachunku kosztów. Z uwagi na fakt, że opracowanie budżetu niejednokrotnie wySzczegółowe wyniki badań przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw energetycznych
zostały opublikowane w artykule pt. Identyfikacja, pomiar i ewidencja kosztów ochrony środowiska
w rachunku kosztów polskich przedsiębiorstw energetycznych – wyniki badań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 182, Wrocław 2011, s. 291-300.
1
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maga uwzględnienia danych jakościowych uzupełnieniem ich może być system rachunkowości zarządczej obejmujący, między innymi, zarządcze odmiany rachunku
kosztów.
Podejście takie, choć bardzo uproszczone, pozwala pozyskać wiarygodne, kompleksowe i wielowymiarowe zbiory informacji wykorzystywanych w procesie budżetowania, analizowania, kontroli oraz przeciwdziałania niekorzystnym odchyleniom od założonego planu.
Budżetowanie kosztów ochrony środowiska ma na celu:
1) określenie i kontrolowanie poziomu negatywnego oddziaływania procesu
produkcyjnego na środowisko naturalne,
2) minimalizowanie zużycia surowców naturalnych,
3) podejmowanie działań w kierunku modyfikacji procesów produkcyjnych oraz
wytwarzanych produktów i świadczonych usług,
4) planowanie i realizację przedsięwzięć umożliwiających restytucję i odtworzenie zdegradowanego środowiska,
5) kontrolę wydatkowania środków pieniężnych na opłaty, kary i odszkodowania za gospodarcze wykorzystanie środowiska.
Podstawą wprowadzenia w przedsiębiorstwie procesu budżetowania, w tym budżetowania kosztów ochrony środowiska, jest sformułowanie przez właścicieli lub
zarząd misji, wizji oraz celów i zadań składających się na ogólną strategię działania
uwzględniającą również aspekt proekologiczny.
Kolejnym etapem w procesie budżetowania kosztów ochrony środowiska jest
zdefiniowanie zakresu kosztów ochrony środowiska, sposobów ich pomiaru i wyceny, określenia zasad ewidencji oraz kontroli wykonania budżetu. Są to zadania niezmiernie trudne z uwagi na brak jednoznacznych i powszechnych rozwiązań w tym
zakresie. Niemniej jednak wydaje się zasadne podjęcie prób określenia zasad ujęcia
kosztów ochrony środowiska w rachunku kosztów. Pomiar i preliminowanie tych
wielkości, w dobie akcentowania roli środowiska naturalnego, może przyczynić się
niewątpliwe do długofalowego sukcesu jednostki.

3. Strategia przedsiębiorstwa
a budżetowanie kosztów ochrony środowiska
Jak już podkreślano, dla procesu budżetowania kosztów ochrony środowiska istotne
znaczenie ma opracowanie strategii przedsiębiorstwa uwzględniającej aspekty proekologiczne.
Przez strategię przedsiębiorstwa należy rozumieć „projekt zawierający zasadnicze kierunki, reguły i instrumenty działań (wykorzystania zasobów i umiejętności), będących odpowiedzią na sygnały płynące z otoczenia, a więc pewną koncepcję (sposób) zapewnienia mu przyszłej pozycji względem otoczenia” [Penc 1998,
s. 181]. Tym samym można stwierdzić, że strategia jest drogą, jaką przedsiębiorstwo
podąża lub chce podążać, aby zrealizować swoje cele i misję. Zawiera ona bowiem
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zbiór decyzji, koncepcji rozwiązania określonych problemów oraz podjętych decyzji mających zapewnić jednostce osiągnięcie założonych celów.
Ustalanie celów
ochrona środowiska

Poszukiwanie różnych możliwości działania
Informacje
o otoczeniu
Informacje
o celach
i zadaniach
Informacje
o stanach
i procesach
gospodarczych

Gromadzenie informacji o różnych
możliwościach

Inne
dodatkowe
informacje

Wybór możliwości działania:
– wdrażanie proekologicznych technologii,
– edukacja ekologiczna pracowników,
– zmniejszanie lub zaniechanie produkcji uciążliwej dla
środowiska,...

Wdrażanie decyzji w życie

Porównanie aktualnych i planowanych rezultatów
Ocena decyzji
z przeszłości

Reakcja na odchylenia od planu

Decyzje
dotyczące
przyszłości

Rys. 1. Etapy procesu decyzyjnego w zakresie ochrony środowiska
Źródło: opracowanie na podstawie: [Drury 1998, s. 24; Kiziukiewicz (red.) 2003, s. 22; Zubalewicz
2001, s. 371].

Uwzględnienie w strategii przedsiębiorstwa aspektów proekologicznych wiąże
się z uwzględnianiem w decyzjach (zob. rysunek 1) pozytywnych działań w kierunku
ochrony środowiska i ograniczenia konieczności eliminacji negatywnych skutków
prowadzonej działalności produkcyjnej. W tym celu przedsiębiorstwa mogą wybrać
pasywną albo aktywną strategię2 ochrony środowiska (zob. tabela 1). Prowadząc
pasywną politykę w zakresie ochrony środowiska, ograniczają się do działań wymu2
W literaturze przedmiotu wyróżnia się ofensywną, innowacyjną, defensywną i neutralną strategię
ochrony środowiska [por. Penc 1994, s. 17; Budnikowski 1998, s. 91-92; Karmańska (red.) 2007, s. 183].
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szonych przez przepisy prawa, np. co do przestrzegania dopuszczalnych rozmiarów
emisji zanieczyszczeń, instalacji urządzeń chroniących przed zanieczyszczeniami.
Mogą też prowadzić aktywną politykę, znacznie wykraczającą poza obowiązujące
regulacje prawne.
Tabela 1. Strategie ochrony środowiska a polityka przedsiębiorstw
Rodzaj strategii
Polityka
w zakresie
ochrony środowiska

Strategia ukierunkowana
na ciągłość bytu

Strategia ukierunkowana
na maksymalny zysk

Pasywna

Przestrzeganie przepisów prawa,
a w przypadku znacznych obciążeń
środowiska naturalnego:
–– wycofywanie z rynku wyrobów
niespełniających określonych norm
lub obciążonych znacznymi kosztami,
–– rezygnacja z technologii
niespełniających kryteriów
ekologicznych.

Brak reakcji na problemy
ochrony środowiska,
a więc ograniczanie się do
przestrzegania przepisów
prawa, ale z tendencją
w kierunki ich omijania lub
łamania.

Aktywna

Poszukiwanie nowych („czystych”)
technologii, konstrukcji i wyrobów
dostosowanych do wymagań ochrony
środowiska w celu poprawy procesów
produkcyjnych pod kątem:
–– ochrony środowiska,
–– tworzenia kultury ekologicznej.

Zmniejszanie ilości
zanieczyszczeń i uzyskiwanie
w ten sposób przewagi
konkurencyjnej bez
wprowadzania nowości
technologicznych w zakresie
ochrony środowiska w celu
szybkiego osiągnięcia
założonego poziomu zysku.

Źródło: opracowanie własne.

Przy wyborze strategii ochrony środowiska przedsiębiorstwa powinny uwzględniać opinię społeczną, a tym samym zachowania potencjalnych klientów, które
w przyszłości mogą kształtować sytuację firmy na rynku. Należy spodziewać się, iż
w przyszłości cele ekologiczne, jako warunek ciągłości bytu i sukcesu przedsiębiorstwa, będą miały coraz większe znaczenie. Środowisko nabiera bowiem charakteru
dobra publicznego, które wprawdzie nie ma ceny, ale ma określoną wartość.
Uwzględnienie aspektów proekologicznych w strategii przedsiębiorstwa, a następnie określenie planu działania w zakresie ochrony środowiska wymaga zdefiniowania pojęcia kosztów ochrony środowiska oraz określenia zasad ich ujęcia
w rachunku kosztów. Budżetowanie jest bowiem niemożliwe bez znajomości poszczególnych składników kosztów, przyczyn ich powstawania oraz wzajemnych
proporcji i powiązań. W związku z tym wykorzystanie budżetowania do zarządzania
kosztami ochrony środowiska wymaga opracowania i wdrożenia w jednostce gospo-
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darczej, dostosowanego do jej indywidualnych potrzeb, modelu rachunku kosztów
ukazującego koszty ochrony środowiska.

4. Ujęcie kosztów ochrony środowiska w rachunku kosztów
Możliwość budżetowania kosztów ochrony środowiska wymaga objęcia ich rachunkiem ekonomicznym, a tym samym właściwego określenia ich istoty. Z uwagi na
brak jednoznacznej i powszechnie akceptowanej definicji kosztów ochrony środowiska [por. Majchrzak 2011, s. 292-294] autorka niniejszego artykułu przyjęła, iż
obejmują one wyrażone w pieniądzu celowe zużycie zasobów rzeczowych, pracy
i usług obcych, a ich rezultatem jest zachowanie równowagi ekologicznej i/lub przywrócenie poprzedniego stanu uszkodzonego środowiska. Zgodnie z przyjętą definicją do kosztów ochrony środowiska zalicza się też opłaty ekologiczne za gospodarcze wykorzystanie środowiska, niemające charakteru sankcji karnych.
Zgodnie z przedstawioną definicją w celu właściwego planowania kosztów
ochrony środowiska należy dokonać ich podziału na koszty (por. tabela 2):
a) zapobiegania degradacji środowiska naturalnego,
b) redukcji zanieczyszczeń i ich skutków,
c) restytucji środowiska.
Na potrzeby budżetowania kosztów ochrony środowiska zasadne wydaje się
dokonanie w ramach poszczególnych sposobów ochrony środowiska ich podziału
według tradycyjnych kryteriów klasyfikacji, a mianowicie ze względu na rodzaj
kosztów i rodzaj prowadzonej działalności.
Tabela 2. Podział kosztów ochrony środowiska
Wyszczególnienie

Charakterystyka

Koszty zapobiegania Obejmują one koszty przedsięwzięć prewencyjnych, mających nie dopuścić
degradacji środowiska do naruszenie równowagi ekologicznej. Do tej pozycji kosztów można
naturalnego
zaliczyć koszty zakupu i montażu urządzeń służących ochronie środowiska
przed zanieczyszczeniami, koszty monitorowania poziomu zanieczyszczeń
oraz koszty zmian technologicznych.
Koszty redukcji
zanieczyszczeń
i ich skutków

Są to koszty bezpośrednio związane z procesem produkcyjnym, obejmujące
w szczególności koszty oczyszczania, utylizacji i recyklingu.

Koszty restytucji
środowiska

Koszty te powinny obejmować wszystkie koszty poniesione w celu
odtworzenia zużytych (zniszczonych) zasobów środowiskowych
i likwidacji skutków prowadzonej działalności. Do tej pozycji kosztów
powinny być zaliczane wszystkie opłaty ekologiczne ponoszone przez
przedsiębiorstwo. Jako źródło tworzenia funduszy ekologicznych
wpływają one bowiem pośrednio na odtworzenie środowiska naturalnego
zmienionego pod wpływem działalności gospodarczej.

Źródło: opracowanie własne.
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Z punktu widzenia możliwości wykorzystania generowanych przez rachunek
kosztów informacji służących podejmowaniu racjonalnych decyzji zarządczych oraz
zgodnie z charakterystycznym dla rachunku kosztów budżetowanych kryterium klasyfikacji kosztów, wydaje się słuszne dokonanie podziału zidentyfikowanych kosztów ochrony środowiska według ich związku z rozmiarami produkcji, czyli w podziale na koszty zmienne i stałe.
W celu ujęcia kosztów ochrony środowiska w budżetach należy określić zasady ich pomiaru i wyceny oraz sposoby ujęcia w ewidencji księgowej. Rachunkiem kosztów powinny zostać objęte zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne koszty
ochrony środowiska.
Zgodnie z przyjętym założeniem do kosztów wewnętrznych ochrony środowiska należy zaliczyć koszty bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i ponoszone w celu ochrony i restytucji środowiska naturalnego, w tym
opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska będące formą rekompensat za
negatywne oddziaływanie na środowisko. Natomiast zewnętrzne koszty ochrony
środowiska to koszty ponoszone przez otoczenie oraz zinternalizowane zewnętrzne
koszty ochrony środowiska w postaci kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa
na rzecz otoczenia.
Pomiar i wycena wewnętrznych kosztów ochrony środowiska nie stwarza większych problemów, lecz wymierne oszacowanie zewnętrznych skutków oddziaływania jednostek gospodarczych na środowisko naturalne jest trudne i wymaga zastosowania specjalnych metod. W tym celu można wykorzystać wskaźniki ekologiczne
oraz metody bezpośredniej3 i pośredniej4 oceny wartościowej. Przy braku innych
możliwości pomiaru i wyceny można ustalić zewnętrzne koszty ochrony środowiska
na poziomie stawek opłat za korzystanie ze środowiska. Właściwie określony poziom kosztów ochrony środowiska powinien znaleźć odzwierciedlenie w ewidencji
księgowej (zob. rysunek 2).
Z punktu widzenia możliwości wykorzystania informacji o poziomie poniesionych kosztów ochrony środowiska, w celu porównania ich poziomu z wielkościami
3
Do metod bezpośrednich oceny wartościowej należy metoda cen hedonicznych, metoda kosztu
podróży. Zastosowanie tych metod wymaga wcześniejszej oceny skutków poszczególnych oddziaływań na środowisko, a następnie wartościowego określenia strat. W ten sposób można wycenić straty
gospodarcze spowodowane np. korozją maszyn i urządzeń, utratą surowców i materiałów, zmniejszeniem produkcji rolnej, przemysłowej lub leśnej, a także niektóre straty społeczne wynikające np. ze
zwiększonej absencji chorobowej, przedwczesnego inwalidztwa czy też wzrostu kosztów utrzymania
czystości.
4
Metody pośrednie oceny wartościowej to w szczególności metoda minimalizacji kosztów, wycena nakładów preferencyjnych i kosztów restytucji. Metody te służą do szacowania wpływu działalności gospodarczej na wartość użytkowanego środowiska. Najczęściej polegają one na symulacji,
z wykorzystaniem cen rynkowych lub cen godziwych, wartości określonych elementów lub walorów
środowiska. Za pomocą metod pośrednich wycenia się rezultat relacji: „oddziaływanie-skutek”, ustala
się koszty zastępowania utraconych wartości, a także koszty zachowań łagodzących negatywne skutki
dla środowiska.
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RACHUNEK KOSZTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
Koszty ewidencjonowane na ekokontach

Koszty ewidencjonowane w księgach rachunkowych
Grupy kosztów ochrony środowiska

Ujęte w ekobilansie koszty
oddziaływania
na środowisko*

Redukcja
zanieczyszczeń
koszty
koszty
zmienne
stałe

Zewnętrzne koszty ochrony
środowiska

Zapobieganie
degradacji
koszty
koszty
zmienne
stałe

Restytucja
środowiska
koszty
zmienne

koszty
stałe

Rozliczenie kosztów ochrony środowiska
w rachunku kosztów ochrony środowiska

Koszty oddziaływania
na środowisko ustalone
na podstawie informacji
z otoczenia

Miejsca powstawania kosztów

Rodzaje świadczonych usług

ANALIZA KOSZTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

KONTROLA KOSZTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

DECYZJE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Rys. 2. Struktura rachunku kosztów ochrony środowiska
2014-01-08 21:04:06

Źródło: opracowanie własne.

Iwona Majchrzak

*Koszty ustala przedsiębiorstwo.
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założonymi w planach, ewidencja księgowa powinna być odpowiednio rozbudowana i uzupełniona o informacje pozaksięgowe pochodzące np. z ekobilansu5 i/lub uzyskane z otoczenia6 [por. Majchrzak 2008, s. 251-260].
Ujęcie wewnętrznych kosztów ochrony środowiska wymaga przedmiotowej
rozbudowy zakładowego planu kont. Zakres jej powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb jednostki. Według autorki niniejszego artykułu jest zasadne, aby
największej rozbudowie podlegały konta zespołu 4 – „koszty według rodzaju i ich
rozliczenie”, ponieważ stanowi on główne źródło informacji o kosztach ochrony
środowiska. W ramach zespołu 5 – „koszty według typów działalności i ich rozliczenie” należy wyodrębnić konta kosztów bezpośrednich i pośrednich ochrony środowiska poszczególnych jego sposobów. Należy zatem wyodrębnić następujące konta:
„koszty zapobiegania degradacji środowiska”, „koszty redukcji zanieczyszczeń”,
„koszty restytucji środowiska” oraz „pośrednie koszty ochrony środowiska”.
Ujęcie zewnętrznych kosztów ochrony środowiska wymaga odpowiedniej ewidencji pozabilansowej na ekokontach. Wydzielenie odpowiednich ekokont jest
uzależnione od obszarów zanieczyszczeń powodowanych przez przedsiębiorstwo.
Przykładowo jako główne ich grupy można wyodrębnić: „zanieczyszczenia podstawowe”, „zanieczyszczenia uboczne”, „estetyczne zużycie krajobrazu”. Zidentyfikowane w ramach ewidencji pozabilansowej zewnętrzne koszty ochrony środowiska
powiększają koszty redukcji zanieczyszczeń.
W celu rozliczenia wewnętrznych i zewnętrznych kosztów ochrony środowiska
o charakterze pośrednim na sposoby ochrony środowiska należy wykorzystać klucze podziałowe. Przyjmując do rozliczenia pośrednich kosztów ochrony środowiska
klucze podziałowe, trzeba pamiętać, iż powinny one być wielkościami wyrażającymi związek między kosztami a podstawą ich rozliczenia. Mogą to być np. koszty
zużycia materiałów na poszczególne sposoby ochrony, koszty płac związane ze sposobami ochrony.
Po rozliczeniu wszystkich kosztów ochrony środowiska na sposoby ochrony
zasobów naturalnych należy przypisać je do miejsc powstawania kosztów, a w ich
ramach świadczonym usługom.
Przedstawione rozwiązanie w zakresie pomiaru, wyceny i ewidencji kosztów
ochrony środowiska stwarza podstawy do objęcia ich procesem budżetowania. Pozwala ono bowiem na:
5
Ekobilans dostarcza danych ilościowych uwzględniających parametry techniczne oraz negatywne skutki prowadzonej działalności produkcyjnej.
6
Informacje pochodzące z otoczenia to dane szacunkowe, które można uzyskać za pośrednictwem
ankiety skierowanej do społeczeństwa sąsiadującego z otoczeniem danej jednostki gospodarczej. Informacje powinny umożliwiać ustalenie, między innymi, poziomu kosztów: wpływu na otoczenie przedsiębiorstwa emisji szkodliwych zanieczyszczeń, powietrza, wody, gleby, fauny i krajobrazu, wpływu
emisji hałasu, niekontrolowanego wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych, zajęcia terenu i jego zagęszczenia, obniżenia odporności fizycznej i psychicznej mieszkańców oraz innych wypadków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem środowiska.
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1) planowanie przedsięwzięć proekologicznych,
2) planowanie poziomu kosztów ochrony środowiska,
3) określanie zadań poszczególnych ogniw zarządzania w zakresie ochrony środowiska,
4) egzekwowanie odpowiedzialności za ich wykonanie,
5) kontrolę kosztów ochrony środowiska poprzez porównanie poniesionych
kosztów z wielkościami ujętymi w planie (budżecie) i na tej podstawie określenie
miejsc powstawania odchyleń i ich przyczyn oraz osób za nie odpowiedzialnych.
Wskazane możliwości wykorzystania zaprezentowanego sposobu ujęcia kosztów ochrony środowiska w ewidencji księgowej i budżetach stanowią istotne źródło
informacji wpływających na osiągnięcie wyznaczonych w ramach obranej strategii celów. Pozwalają zarządzającym wykorzystywać efektywnie zasoby naturalne.
W konsekwencji budżetowanie, jako narzędzie zarządzania kosztami ochrony środowiska, daje duże możliwości oszczędności, które można ocenić w długim okresie.

5. Wnioski
Przedstawiona konstrukcja rachunku kosztów, uwzględniającego koszty ochrony
środowiska, umożliwia przede wszystkim identyfikację kosztów ochrony środowiska stanowiących podstawę podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych,
uwzględniających środowisko naturalne na każdym szczeblu zarządzania. Zidentyfikowane koszty ochrony środowiska są natomiast podstawą do ich analizy oraz
czynników, które wpływają na ich wysokość w sposób bezpośredni i pośredni, jak
np. należności i zobowiązania środowiskowe.
Informacje dostarczane przez zaproponowany model rachunku kosztów umożliwiają rozwiązywanie problemów decyzyjnych dotyczących:
1) optymalizacji rozmiarów produkcji z wykorzystaniem dostępnych urządzeń
o najlepszych parametrach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, przyczyniających
się do minimalizacji zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych,
2) dostosowania procesu produkcyjnego i wariantów technologicznych wytwarzania dóbr do trendów konsumpcyjnych społeczeństwa, kształtujących się pod
wpływem wzrostu świadomości ekologicznej,
3) wyboru technologii zapewniającej minimalne zużycie nieodnawialnych bogactw naturalnych i oddziałującej na środowisko naturalne w sposób najbardziej
przyjazny,
4) wyboru właściwej metody przeciwdziałania skutkom odprowadzania do otoczenia szkodliwych produktów odpadowych.
Należy podkreślić, iż zaprezentowany model rachunku kosztów ochrony środowiska umożliwia wykorzystanie go przez zarządzających na każdym szczeblu do
planowania przedsięwzięć proekologicznych oraz kontroli realizacji założonych zadań w zakresie kosztów ochrony środowiska, przedsięwzięć proekologicznych oraz
gospodarności wykorzystania zasobów naturalnych.
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BUDGETING AS A TOOL OF ENVIRONMENT PROTECTION
COSTS MANAGEMENT
Summary: Budgeting is one of the tools enabling effective management of an enterprise
in every sphere of its activity, including protection and restitution of natural environment.
Therefore to use it totake rational pro-ecological decisions it is indispensable to define specific solutions relating to the identification of environment protection costs, principles of their
measurement and pricing as well as inclusion in the accountant’s record. The aim of the article
is to show solutions in this respect. The proposed solutions are the starting point for environment protection costs budgeting.
Keywords: budgeting, strategy of management, costs of the environment protection, measurement and pricing of environment protection costs.
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