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INFORMACJA ŚRODOWISKOWA  
W SPRAWOZDAWCZOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

  
Streszczenie: W artykule przedstawiono rozważania na temat informacji środowisko-
wych w sprawozdawczości przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest określenie kategorii 
informacji środowiskowych ujawnianych w poszczególnych raportach sporządzanych 
przez przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano pojęcie informacji środowiskowej oraz 
przedstawiono złożoność sprawozdawczości przedsiębiorstwa uwzględniającej informa-
cje ekologiczne. Zidentyfikowano również rodzaje informacji środowiskowych, które są 
ujawniane w raportach jednostek gospodarczych. Zastosowano następujące metody 
badawcze: studia literaturowe, analizę i wnioskowanie. 
 
Słowa kluczowe: sprawozdawczość, informacja środowiskowa, ujawnianie informacji 
środowiskowych. 
 
 
Wprowadzenie 

Głównym celem artykułu jest określenie kategorii informacji środowiskowych 
ujawnianych w poszczególnych raportach sporządzanych przez przedsiębiorstwa. 
Informacje środowiskowe coraz częściej pojawiają się zarówno w fakultatywnej, jak 
i obligatoryjnej sprawozdawczości przedsiębiorstwa. Dlatego też, aby osiągnąć za-
mierzony cel główny artykułu, w artykule wyznaczono następujące cele cząstkowe: 
− scharakteryzowanie pojęcia informacji środowiskowej, 
− przedstawienie złożoności sprawozdawczości przedsiębiorstwa, 
− zidentyfikowanie rodzajów informacji środowiskowych, które są ujawniane 

w raportach jednostek gospodarczych. 
Dążąc do osiągnięcia wymienionych celów, sformułowano również nastę-

pującą tezę: kategorie informacji środowiskowych ujawniane w poszczególnych 
sprawozdaniach przedsiębiorstwa zależą od charakteru sporządzanych raportów. 
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Przy pisaniu artykułu zastosowano następujące metody badawcze: studia li-
teraturowe, analizę i wnioskowanie. Niezbędne również były raporty, literatura 
przedmiotu, akty prawne oraz dane i informacje publikowane na oficjalnych 
stronach internetowych. 
 
 
1.  Pojęcie informacji środowiskowej 

Informacja to uporządkowana i przeanalizowana wiadomość, sygnał, którą 
otrzymuje odbiorca, przekazana mu w odpowiedniej (zrozumiałej) postaci, a na 
którą zgłasza on zapotrzebowanie w związku z realizacją określonych celów 
[Świderska, 2003, s. 52]. Informacja środowiskowa, inaczej nazywana informa-
cją o środowisku lub informacją ekologiczną, jest definiowana zarówno w regula-
cjach prawnych, jak i w kręgach naukowych. Wybrane definicje informacji o śro-
dowisku przedstawione zostały w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Wybrane definicje informacji o środowisku 

Autor/ 
Akt prawny Definicja 

1 2 
Ustawa z dnia  
3 października 
2008 r. o udostęp-
nianiu informacji  
o środowisku  
i jego ochronie, 
udziale społeczeń-
stwa w ochronie 
środowiska oraz  
o ocenach oddzia-
ływania na śro-
dowisko 

Informacje o środowisku to informacje udostępniane w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, 
dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie dotyczące: 
− stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia Ziemi, 

kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie  
i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności bio-
logicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddzia-
ływań między tymi elementami, 

− emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub 
mogą wpłynąć na elementy środowiska, 

− środków takich jak: środki administracyjne, polityczne, przepisy prawne dotyczące 
środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony 
środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowi-
ska oraz na emisje i zanieczyszczenia, jak również środków i działań, które mają na celu 
ochronę tych elementów, 

− raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
− analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych  

w ramach wymienionych środków i działań, 
− stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi oraz stanu obiektów kultury  

i obiektów budowlanych – w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać: 
stany elementów środowiska lub wpływające na nie wymienione emisje i zanieczyszcze-
nia oraz środki. 

M. Szafraniec Informacja środowiskowa obejmuje wpływ wybranego podmiotu na środowisko (w tym 
aspekty środowiskowe), efekty działalności środowiskowej oraz efekty ich ciągłego dosko-
nalenia. 

Konwencja  
o dostępie do 
informacji, udziale 
społeczeństwa  
w podejmowaniu 

Informacja dotycząca środowiska oznacza każdą informację w pisemnej, wizualnej, słow-
nej, elektronicznej lub jakiejkolwiek innej materialnej formie, dotyczącą: 
− stanu elementów środowiska, takich jak powietrze i atmosfera, woda, gleba, grunty, 

krajobraz i obiekty przyrodnicze, różnorodność biologiczna oraz jej składniki, w tym ge-
netycznie zmodyfikowane organizmy, oraz wzajemnego oddziaływania pomiędzy tymi 
elementami, 
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cd. tabeli 1 
1 2 

decyzji oraz 
dostępie  
do wymiaru  
sprawiedliwości  
w sprawach 
dotyczących 
środowiska 
sporządzona  
w Aarhus,  
w Danii, 25 
czerwca 1998 r. 

− czynników takich jak: substancje, energia, hałas i promieniowanie, a także działań  
i środków, włączając w to środki administracyjne, porozumienia dotyczące ochrony śro-
dowiska, wytyczne polityki, ustawodawstwo, plany i programy, które mają lub mogą 
mieć wpływ na elementy środowiska w zakresie określonym powyżej oraz rachunków 
zysków i strat i innych ekonomicznych analiz lub opracowań wykorzystywanych przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska, 

– stanu zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, warunków życia ludzkiego, miejsc o znaczeniu 
kulturowym oraz obiektów budowlanych, w zakresie, w jakim wpływa lub może wpły-
wać na nie stan elementów środowiska lub, za pośrednictwem tych elementów, czynniki, 
działania lub środki wymienione powyżej. 

B. Poskrobko,  
T. Poskrobko 

Informację ekologiczną należy traktować jako specyficzny rodzaj informacji, odnoszącej się 
do stanu środowiska przyrodniczego i oddziaływania na środowisko wynikającego z aktyw-
ności gospodarczej człowieka. 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie: [Ustawa z dnia 3 października 2008 r.; Kiełczewski, Dobrzańska (red.), 
2007, s. 310; Konwencja z dnia 25 czerwca 1998 r.; Poskrobko, Poskrobko, 2012, s. 69]. 

 
Ze względu na charakter informacji środowiskowych można wyróżnić ich 

następujące kategorie [Sej-Kolasa, 2002]: 
1. Informacja o charakterze prawnym – odzwierciedlanie stanu prawnego doty-

czącego środowiska przyrodniczego oraz wskazywanie odpowiednich przepi-
sów wykonawczych. 

2. Informacja o charakterze politycznym – baza do podejmowania decyzji doty-
czących środowiska oraz prezentowanie działań instytucji rządowych i orga-
nizacji społecznych, opisywanie zasad kompetencji i odpowiedzialności. 

3. Informacja o charakterze społecznym – odzwierciedlanie m.in. stanu proeko-
logicznej postawy społeczeństwa lub stanu świadomości ekologicznej. 

4. Informacja o charakterze ekonomicznym – prezentowanie zagregowanych 
danych charakteryzujących stopień realizacji polityki ekologicznej państwa, 
funkcjonowanie środków i instytucji zarządzania środowiskiem oraz instru-
mentów zarządzania środowiskiem. 

5. Informacja o charakterze technicznym – opisywanie: 
− stanu środowiska przyrodniczego w układzie jego podstawowych elemen-

tów oraz podstawowych ekosystemów, 
− obciążenia środowiska przyrodniczego z wyodrębnieniem jego rodzaju 

i źródeł, 
− stopnia pozatechnicznej antropopresji na środowisko w układzie teryto-

rialnym i według jego rodzaju, 
− stanu podstawowych ekosystemów. 
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Inną klasyfikacją informacji ekologicznych stanowi podział na dane o stanie 
środowiska, dane o działalności ludzkiej naruszającej środowisko oraz dane o dzia-
łaniach ochronnych [Boć, Nowacki i Samborska-Boć, 2005, s. 380]. 

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje informacji środowiskowych gene-
rowane przez przedsiębiorstwa. Są to informacje dotyczące aktualnego stanu 
środowiska, które wynikają z oceny ponoszonych obciążeń z tytułu korzystania 
ze środowiska lub jego zanieczyszczania oraz informacje opisujące pożądany 
stan środowiska, które wyznaczają strategię rozwoju firmy, w tym budowę eko-
logicznego wizerunku jednostki gospodarczej [Czaja, Becla, 2007, s. 303]. 
 
 
2. Sprawozdawczość w jednostce gospodarczej 

Sprawozdawczość w działalności przedsiębiorstwa obejmuje gromadzenie 
i przetwarzanie informacji oraz sporządzanie raportów i sprawozdań opisują-
cych różne aspekty działania przedsiębiorstwa [Nita, 2014, s. 22]. Wyróżnia się 
następujące rodzaje sprawozdań sporządzanych w jednostkach gospodarczych 
[Kowalak (red.), 2014, s. 15]: 
− obligatoryjne i fakultatywne ze względu na obowiązek sporządzania, 
− wewnętrzne i zewnętrzne ze względu na obszar zastosowania, 
− roczne, półroczne, kwartalne, miesięczne ze względu na horyzont czasowy, 
− szczegółowe i uproszczone ze względu na szczegółowość sprawozdań, 
− dotyczące zaopatrzenia, produkcji, zbytu, logistyki, jakości ze względu na 

obszar działalności, 
− sporządzane dla najwyższego, średniego lub operacyjnego szczebla zarzą-

dzania ze względu na szczebel zarządzania, 
− historyczne, bieżące i prognostyczne ze względu na rodzaj danych. 

W przypadku informacji środowiskowych największe znaczenie ma podział 
sprawozdań na obligatoryjne i fakultatywne, gdyż przymus uwzględniania tego 
typu informacji ma dla wielu jednostek decydujące znaczenie przy podejmowa-
niu decyzji o ich generowaniu. 

Informacje o środowisku są uwzględniane w sprawozdawczości: 
− obligatoryjnej: sprawozdanie finansowe, inne sprawozdania zdeterminowane 

przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska, 
− fakultatywnej: raporty zrównoważonego rozwoju, środowiskowe, społecznej 

odpowiedzialności biznesu, itp. 
Wybrane sprawozdania obligatoryjne zdeterminowane przepisami prawa z za-
kresu ochrony środowiska zostały przedstawione w tabeli 2. 
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Tabela 2.  Wybrane sprawozdania obligatoryjne zdeterminowane przepisami prawa  
z zakresu ochrony środowiska 

Rodzaj sprawozdania Zakres informacyjny 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

1 2 
Zbiorcze zestawienie informacji 
oraz dane o zakresie korzystania 
ze środowiska i wysokości 
należnych opłat 

− o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz infor-
macje o wysokości należnych opłat, 

− o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz 
informacje o wysokości należnych opłat, 

− o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odpro-
wadzane są ścieki, 

− o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów 
wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu 
produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organi-
zmów, za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia  
30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego, 

− o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat, 
− o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, 

na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości na-
leżnych opłat, 

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
sprawozdania 
OS-1 
OS-3 
OS-4 
 
OS-5 
OS-6 
załącznik do sprawozdań:  
F-03, SP i SG-01 
OS-29/k 

 

− o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających, 
− o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń, 
− o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu 

stawów rybnych, 
− o oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich, 
− o odpadach, 
− dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska  

i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych, 
− kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska, 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
Roczne sprawozdania  
o produktach, opakowaniach 
 i o gospodarowaniu odpadami  
z nich powstającymi, które 
sporządzają wprowadzający 
opakowania oraz eksportujący 
opakowania, w zakresie opako-
wań i odpadów opakowanio-
wych  

− o masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według 
rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane, 

− o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty,  
z podziałem na poszczególne ich rodzaje, 

− o masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych,  
z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz z uwzględnieniem podziału 
na odpady pochodzące z gospodarstw domowych i z innych źródeł niż go-
spodarstwa domowe, a także według sposobu ich odzysku i recyklingu, 

− o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, 
z podziałem na poszczególne ich rodzaje, 

− o wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z podzia-
łem na poszczególne rodzaje opakowań – w przypadku nieosiągnięcia wy-
maganego poziomu odzysku lub recyklingu, 

− o masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, 
z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego 
użytku – w przypadku przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje we-
wnątrzwspólnotowej dostawy opakowań lub produktów w opakowaniach, 

− informacje o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych 
kampanii edukacyjnych, a w przypadku samodzielnego wykonania tego 
obowiązku – także o przeprowadzonych przez przedsiębiorcę publicznych 
kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem poniesionych na ten cel 
kosztów, 
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cd. tabeli 2 
1 2 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej 

OŚ-OP 1 − sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej, 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
Roczne sprawozdanie  
o wytwarzanych odpadach  
i o gospodarowaniu odpadami 

− o masie i rodzajach odpadów, 
− o sposobie gospodarowania odpadami, 
− o instalacjach i urządzeniach służących do przetwarzania tych odpadów, 
− informacje o ilości siarczanów lub chlorków w odpadach przypadających na  

Mg wyprodukowanego dwutlenku tytanu w przypadku posiadacza odpa-
dów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z prze-
twarzania tych odpadów, 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
Sprawozdanie w zakresie 
sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego 

− o ilości i masie sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do 
obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, 

− o masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebranego, 
poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszko-
dliwianiu, 

− o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 

− o wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, dla po-
szczególnych grup sprzętu – w przypadku nieosiągnięcia wymaganego 
poziomu zbierania, odzysku lub recyklingu, 

− informacje o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie 
edukacyjne. 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie: [Micherda (red.), 2007, s. 531-532; www 1; Ustawa z dnia 13 czerwca 
2013 r.; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.; Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r.; Ustawa z dnia 11 maja 
2001 r.; Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.]. 

 
 
3. Kategorie informacji o środowisku zawierane w poszczególnych 

sprawozdaniach przedsiębiorstwa 

Przedsiębiorstwa ujawniają coraz większą ilość informacji o środowisku za-
równo ze względu na rosnące obowiązki sprawozdawcze, jak i większe zdetermi-
nowanie jednostek gospodarczych do zaspokajania potrzeb informacyjnych swoich 
interesariuszy. Kategorie informacji o środowisku uwzględniane w poszczególnych 
sprawozdaniach przedsiębiorstwa zostały przedstawione w tabeli 3. 

 
Tabela 3.  Kategorie informacji o środowisku zawierane w obligatoryjnych i fakultatywnych 

sprawozdaniach przedsiębiorstwa 
Rodzaj sprawozdania Kategorie informacji 

1 2 
Zbiorcze zestawienie informacji  
i dane o zakresie korzystania ze 
środowiska oraz o wysokości należ-
nych opłat 

− informacje o charakterze technicznym i ekonomicznym, 
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cd. tabeli 3 
1 2 

sprawozdania 
OS-1 
OS-3 
OS-4 
OS-5 
OS-6 
załącznik do sprawozdań: F-03, SP 
 i SG-01 
OS-29/k 

 

− informacje o charakterze technicznym, 
− informacje o charakterze technicznym, 
− informacje o charakterze technicznym, 
− informacje o charakterze technicznym, 
− informacje o charakterze technicznym, 
− informacje o charakterze ekonomicznym, 
 
− informacje o charakterze ekonomicznym, 

Roczne sprawozdania o produktach, 
opakowaniach i o gospodarowaniu 
odpadami z nich powstającymi, które 
sporządzają wprowadzający opako-
wania oraz eksportujący opakowania,  
w zakresie opakowań i odpadów 
opakowaniowych 

− informacje o charakterze technicznym, społecznym i ekonomicznym, 

OŚ-OP 1 − informacje o charakterze ekonomicznym, 
Roczne sprawozdanie o wytwarza-
nych odpadach i o gospodarowaniu 
odpadami 

− informacje o charakterze technicznym, 

Sprawozdanie w zakresie sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego 
 i elektronicznego 

− informacje o charakterze technicznym, ekonomicznym i społecznym, 

Bilans − informacje o charakterze ekonomicznym, 
Rachunek zysków i strat − informacje o charakterze ekonomicznym, 
Informacja dodatkowa − informacje o charakterze ekonomicznym, 
Sprawozdanie z działalności − informacje o charakterze technicznym, politycznym, prawnym  

i ekonomicznym, 
Sprawozdanie zrównoważonego 
rozwoju 

− informacje o charakterze technicznym, politycznym, prawnym, 
społecznym i ekonomicznym Sprawozdanie środowiskowe 

Sprawozdanie społecznej odpowie-
dzialności biznesu 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Kategorie informacji środowiskowych ujawniane w poszczególnych spra-

wozdaniach przedsiębiorstwa zdecydowanie zależą od charakteru sporządzanych 
raportów. Elementy sprawozdania finansowego mają charakter ekonomiczny, 
natomiast sprawozdania wynikające z regulacji prawnych dotyczących ochrony 
środowiska to w przeważającej części informacje techniczne. Największą różno-
rodnością cechują się sprawozdania fakultatywne, które mogą zawierać pełen 
wachlarz informacji, jednak należy pamiętać, że są to raporty nieobligatoryjne 
i każde przedsiębiorstwo w sposób dowolny decyduje o jego zawartości. Infor-
macje te mogą, ale nie muszą, zostać ujawnione. 
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Informacje środowiskowe są wyrażane w sposób ilościowy i jakościowy. 
Niestety przeważają dane niefinansowe, zdecydowanie brakuje wyraźnego wy-
różnienia kategorii finansowych dotyczących kwestii środowiskowych. 
 
 
Podsumowanie 

Ze względu na rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz postę-
pującą degradację środowiska naturalnego wynikającą z działalności człowieka, 
przedsiębiorstwa przez podejmowane działania zwracają coraz większą uwagę 
na kwestie środowiskowe. Jednym z przejawów tego zachowania są informacje 
ekologiczne uwzględniane w fakultatywnej sprawozdawczości przedsiębiorstwa. 

Przejawem powagi problemu, jakim jest ochrona środowiska, jest również 
mnogość sprawozdań obligatoryjnych, które muszą sporządzać poszczególne 
jednostki gospodarcze – są one zobligowane do ujawniania informacji o środo-
wisku przez instytucje państwowe. 

Pojawia się jednak kilka pytań. Czy ujawniane informacje są wystarczające 
dla ich odbiorców? Czy sprawozdawczość dotycząca problemów występujących 
na styku przedsiębiorstwo a środowisko jest rzetelna? Czy poszczególne spra-
wozdania uwzględniają odpowiednie kategorie informacji o środowisku? Czy 
ujawnianie informacji ekologicznych wpływa na poprawę ochrony środowiska? 
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ENVIRONMENTAL INFORMATION IN THE REPORTING OF COMPANY 

Summary: The article presents a reflection on the environmental information in the 
reporting of company. This article aims to define a category of environmental informa-
tion disclosed in the various reports drawn up by companies. It characterized the concept 
of environmental information and presents the complexity of the reporting enterprise, 
taking into account ecological information. Also identified the types of environmental 
information that is disclosed in the reports of business entities. The following test met-
hods: literature studies, analysis and inference. 
 
Keywords: reporting, environmental information, disclosure of environmental information. 


