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Streszczenie: Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu stanowi jedną z najszybciej 
rozwijających się koncepcji zarządzania ostatniego półwiecza. Coraz więcej przedsiębiorstw 
włącza elementy tej koncepcji do swojej strategii. Wzrasta również popularność działań spo-
łecznie odpowiedzialnych. Należy jednak zastanowić się, czy działania tego typu przynoszą 
wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa oraz innych interesariuszy. W szczególności istotne 
jest to z punktu widzenia przedsiębiorstwa, którego głównym celem jest tworzenie warto-
ści oraz zapewnienie ciągłości działania. W związku z powyższym kluczowe jest rozważenie 
kosztów oraz potencjalnych korzyści każdego działania. Opracowanie narzędzia wspierające-
go proces decyzyjny może mieć również duże znaczenie dla rozwoju koncepcji gospodarki 
o obiegu zamkniętym (GOZ), która jest ściśle powiązana z koncepcją społecznej odpowiedzial-
ności biznesu. Rachunek kosztów i korzyści działań społecznych powinien w szczególności 
uwzględniać koszty i korzyści związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych. W niniej-
szym rozdziale podjęto próbę przedstawienia najważniejszych narzędzi i metod rachunkowo-
ści zarządczej umożliwiających analizę kosztów oraz korzyści wynikających z prowadzenia 
działań społecznie odpowiedzialnych. Przedstawiono również propozycję autorskiego modelu 
rachunku kosztów i korzyści działań społecznie odpowiedzialnych.

Słowa kluczowe: rachunek kosztów i korzyści, społeczna odpowiedzialność biznesu, rachunko-
wość społeczna, działania społecznie odpowiedzialne, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

1. Wprowadzenie
Współcześnie koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social 
responsibility – CSR) nabiera coraz większego znaczenia. Z roku na rok wzrasta 
liczba przedsiębiorstw kierujących się ideą społecznej odpowiedzialności w swojej 

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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działalności. Mimo to w dalszym ciągu wielu przedsiębiorców i wiele osób zarzą-
dzających ma wątpliwości co do ekonomicznej zasadności wdrażania koncepcji 
społecznej odpowiedzialności biznesu do systemu zarządzania. Działania społecz-
nie odpowiedzialne postrzegane są jako drogie i nietworzące wartości dla przedsię-
biorstwa. Problem ten wynika z charakteru działań społecznie odpowiedzialnych, 
które nie zawsze wiążą się wyłącznie z bezpośrednimi korzyściami ekonomicznymi. 
Działania tego typu bardzo często przynoszą korzyści w sposób pośredni, np. dzięki 
wzrostowi zaufania czy poprawie wizerunku przedsiębiorstwa ze względu na pro-
wadzoną działalność społecznie odpowiedzialną wzrasta sprzedaż produktów lub 
usług, co prowadzi do wzrostu przychodów. Dlatego niezmiernie istotne w ocenie 
efektywności działań jest uwzględnienie zarówno perspektywy przedsiębiorstwa, jak 
i perspektywy społeczeństwa. Kluczowe zaś jest zrównoważenie osiąganych ko-
rzyści i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo i społeczeństwo. Narzędziem 
pomocnym w procesie podejmowania decyzji o wdrożeniu danego działania spo-
łecznie odpowiedzialnego może być odpowiednio skonstruowany rachunek kosztów 
i korzyści.

Wprowadzenie narzędzia wspierającego proces podejmowania decyzji dotyczą-
cych wprowadzenia działań społecznie odpowiedzialnych może mieć również klu-
czowe znaczenie dla popularyzacji i rozwoju koncepcji gospodarki o obiegu zamknię-
tym (GOZ), mającej na celu minimalizację ilości odpadów, ochronę środowiska, 
efektywność energetyczną oraz rozwój gospodarczy (Kulczycka i Pędziwiatr, 2019).

Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie koncepcji rachunku kosztów 
i korzyści działań społecznie odpowiedzialnych oraz możliwości jego zastosowania 
w procesie podejmowania decyzji. W tym celu opracowano autorski model rachunku 
kosztów i korzyści działań społecznie odpowiedzialnych uwzględniający dwie per-
spektywy – przedsiębiorstwa oraz społeczeństwa.

2. Działalność społecznie odpowiedzialna przedsiębiorstwa

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest różnie definiowana w literaturze 
przedmiotu. O trudności jednoznacznego określenia tego zagadnienia dobitnie świad-
czą słowa T.J. Zenisecka, który zauważył, że jest to „termin oznaczający coś, ale nie-
koniecznie zawsze to samo dla wszystkich2” (Zeniseck, 1979). H.R. Bowen definiuje 
ją jako „zobowiązanie biznesu do prowadzenia takiej polityki, podejmowania takich 
decyzji oraz podążania zgodnie z taką ścieżką działań, które są pożądane ze względu 
na cele oraz wartości przez nasze społeczeństwo” (Bowen, 1953). Z kolei M. Friedman 
wskazuje, że „jest jedna i tylko jedna społeczna odpowiedzialność biznesu: aby wy-
korzystywać swoje zasoby oraz angażować się w działania mające na celu wzrost 
własnych zysków tak długo, jak pozostaje to w zgodzie z zasadami gry, czyli angażo-
wać się w otwartą i wolną konkurencję, bez podstępów i oszustw” (Friedman, 1982). 
K.R. Andrews zaznacza zaś, że społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi 

2 Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie przekłady pochodzą od autora.
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„inteligentną i konkretną troskę o dobro społeczeństwa, która obejmuje zachowania 
indywidualne i korporacyjne ograniczające działania destrukcyjne (niezależnie od 
tego, jak są opłacalne) i prowadzące w kierunku pozytywnego wkładu w doskonalenie 
ludzkości” (Andrews, 1971). Przedstawione definicje wyraźnie wskazują, że koncep-
cja społecznej odpowiedzialności biznesu stanowi podejście do zarządzania przed-
siębiorstwem nakierowane na jednoczesne zaspokajanie potrzeb przedsiębiorstwa 
oraz jego otoczenia, które obejmuje szerokie grono interesariuszy. Przedsiębiorstwa 
społecznie odpowiedzialne powinny dążyć do poprawy sytuacji społecznej oraz ogra-
niczenia negatywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Idea wspierania społeczeństwa, przyczyniania się do wzrostu dobrobytu oraz 
ochrony środowiska naturalnego jest bez wątpienia słuszna. Nie można jednak za-
pomnieć o podstawowych rolach przedsiębiorstwa, jakimi są maksymalizowanie zy-
sków dla właścicieli oraz zapewnienie ciągłości działania, a w przypadku bardziej 
nowoczesnego podejścia do zarządzania – maksymalizowanie wartości (Rojek, 2017). 
W związku z tym działalność społecznie odpowiedzialna nie może być utożsamiana 
wyłącznie z działalnością filantropijną. Wyraźnie akcentuje to C. Marsden (2001), 
który zaznacza, że społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest ani opcjonalnym 
dodatkiem, ani aktem filantropii, lecz jest to prowadzenie dochodowego biznesu 
uwzględniającego wszystkie pozytywne i negatywne efekty społeczne, środowiskowe 
i ekonomiczne mające wpływ na społeczeństwo.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu nie odnosi się wyłącznie 
do pojedynczych działań, lecz ma wpływ na całe przedsiębiorstwo i wszystkie za-
chodzące w nim procesy. Jak słusznie zauważa J. Kulczycka, obecnie społeczna 
odpowiedzialność biznesu „staje się istotnym elementem strategii biznesowej, 
która przenika przez wszystkie zachodzące w niej procesy biznesowe, stając się 
istotnym czynnikiem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem” (Wirth 
i Kulczycka, 2010). Podkreślenie strategicznego znaczenia koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu jest niezmiernie istotne. Oddziałuje ona na wszystkie 
działania prowadzone przez przedsiębiorstwo, a także powinna być w każdym z nich 
uwzględniana. W związku z powyższym możliwe jest rozważanie każdego działania 
przedsiębiorstwa z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu, ponieważ 
każde działanie wpływa w mniejszym lub większym stopniu na otoczenie przedsię-
biorstwa (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne), a w rezultacie na społeczeństwo 
i środowisko naturalne.

Wszystko to sprawia, że jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia „działanie spo-
łecznie odpowiedzialne” jest niezmiernie trudne, a być może nawet niemożliwe. 
Bazując na definicjach społecznej odpowiedzialności biznesu, można określić je 
jako działanie mające na celu poprawę bytu ludzkiego. Należy jednak zaznaczyć, 
że wskazana definicja jest bardzo szeroka i może być różnie rozumiana. W związku 
z tym konieczne jest jej uszczegółowienie. Kluczowe jest określenie, w jaki spo-
sób możliwa jest poprawa bytu ludzkiego. Nawiązując do definicji H.R. Bowena, 
działania społecznie odpowiedzialne można określić jako działania, które są pożą-
dane przez społeczeństwo ze względu na cele oraz wartości. Przedstawione podejście 
w pewnym stopniu konkretyzuje pojęcie, jednak w dalszym ciągu charakteryzuje 
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się ono wysokim poziomem ogólności. Warto również przywołać K. Davisa, który 
wskazuje, że społeczna odpowiedzialność obejmuje „działania podejmowane z przy-
czyn co najmniej częściowo różnych od bezpośredniego interesu gospodarczego lub 
technicznego firmy” (Davies, 1960). Twierdzenie o braku konieczności uzyskania 
bezpośrednich efektów ekonomicznych działań społecznie odpowiedzialnych po-
twierdza również przytoczona wyżej wypowiedź Andrewsa (1971), który zaznacza, 
że społeczna odpowiedzialność to unikanie działań destrukcyjnych dla otoczenia, 
nawet jeśli są one ekonomicznie opłacalne. Dodatkowo działania społecznie odpo-
wiedzialne powinny cechować się wyższym poziomem kultury korporacyjnej i być 
ściśle związane z normami i wartościami obowiązującymi w społeczeństwie (Prakash 
Sethi, 1979).

Wszystko to pozwala na stworzenie katalogu cech charakteryzujących działania 
społecznie odpowiedzialne. Są to działania:

 – o charakterze dobrowolnym,
 – o wysokim poziomie kultury korporacyjnej,
 – zgodne z normami i wartościami obowiązującymi w społeczeństwie,
 – niezwiązane wyłącznie z bezpośrednimi korzyściami ekonomicznymi dla 

przedsiębiorstwa,
 – pożądane przez społeczeństwo,
 – zgodne z celami i wartościami społeczeństwa,
 – sprzyjające kształtowaniu relacji z głównymi interesariuszami,
 – dążące do wzrostu dobrobytu społecznego.

Należy zaznaczyć, że wskazany katalog cech nie jest wyczerpujący i nie wyklu-
cza możliwości zidentyfikowania kolejnych.

Działania społecznie odpowiedzialne można podzielić na trzy zasadnicze 
grupy – działania wspierające społeczeństwo lub środowisko, działania reduku-
jące negatywny wpływ na społeczeństwo lub środowisko oraz działania naprawia-
jące negatywne skutki społeczne i środowiskowe prowadzonej działalności. Działania 
wspierające polegają na tworzeniu dodatkowej wartości dla społeczeństwa lub środo-
wiska. Są to zwykle działania o charakterze dobrowolnym, odpowiadające na uzasad-
nione potrzeby społeczne lub środowiskowe. Przykładem mogą być różnego rodzaju 
działania charytatywne i sponsoringowe. Działania redukujące negatywny wpływ po-
legają na modernizowaniu procesów w celu ograniczenia utraty wartości przez spo-
łeczeństwo lub środowisko. Wyróżnić można tu wprowadzanie nowych technologii 
środowiskowych, np. obniżających emisję gazów cieplarnianych, minimalizujących 
zużycie zasobów naturalnych, wdrażających procesy odzysku i ponownego wykorzy-
stania surowców. Działania naprawiające negatywne skutki prowadzonej działalno-
ści mają na celu odzyskiwanie utraconej wcześniej przez działania przedsiębiorstwa 
wartości dla społeczeństwa i środowiska. Do grupy tej zaliczyć można m.in. działania 
związane z rekultywacją gruntów itp.

Zakres działań społecznie odpowiedzialnych jest bardzo szeroki, gdyż mogą od-
nosić się zarówno do otoczenia wewnętrznego przedsiębiorstwa, jak i zewnętrznego 
(Reder, 1994). Obejmują wszystkie obszary prowadzonej działalności, w szczególności 
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wspieranie i ochronę społeczeństwa, poprawę warunków pracowniczych, ochronę śro-
dowiska, przyczynianie się do poprawy warunków środowiskowych itp.

Działania społecznie odpowiedzialne związane są również bezpośrednio z kon-
cepcją (obecnie określaną częściej modelem, strategią lub nawet systemem gospoda-
rowania) gospodarki o obiegu zamkniętym. Można do nich zaliczyć w szczególności 
działania z zakresu ochrony środowiska prowadzące do maksymalizacji efektywno-
ści wykorzystania zasobów, minimalizacji produkcji odpadów, wykorzystania odpa-
dów jako zasobów lub szerzej wykorzystywania produktów i materiałów w sposób 
umożliwiający zachowanie zasobów naturalnych, rozwoju produktów biodegradowal-
nych itp. (Kulczycka i Pędziwiatr, 2019).

3. Koszty i korzyści działań społecznie odpowiedzialnych

Przedsiębiorstwo zarządzane zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności 
biznesu powinno uwzględniać wszystkie pozytywne i negatywne efekty społeczne, 
środowiskowe i ekonomiczne mające wpływ na społeczeństwo (Mardsen, 2001). 
W związku z powyższym w procesie oceny działań konieczne jest zidentyfikowanie 
kosztów i korzyści, jakie mogą się z nimi wiązać. Koszty i korzyści działań społecznie 
odpowiedzialnych mogą być rozpatrywane z dwóch perspektyw – przedsiębiorstwa 
oraz otoczenia społecznego. Żadne ze wskazanych ujęć nie powinno jednak być po-
mijane w procesie podejmowania decyzji dotyczących stosowania danego działania. 
Zadaniem przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego jest zrównoważyć koszty 
i korzyści własne oraz otoczenia społecznego. Podobnie przedsiębiorstwo działa-
jące według modelu GOZ powinno skupić się na osiąganiu zarówno celów z zakresu 
ochrony środowiska, jak i wydajności ekonomicznej (Zhu i in., 2010) oraz maksy-
malizacji pozytywnych skutków środowiskowych, gospodarczych i społecznych 
(Kulczycka i Pędziwiatr, 2019).

Szeroki zakres działań społecznie odpowiedzialnych oraz ich cechy charaktery-
styczne powodują, że niemożliwe jest wyrażenie kosztów i korzyści z nimi związa-
nych w postaci podstawowych kategorii ekonomicznych. W wielu przypadkach nie 
jest możliwe wyrażenie ich w postaci prostych miar finansowych. Efekty tego typu 
działań często dotyczą pewnych aspektów niematerialnych, np. reputacji, lojalności, 
akceptowalności itp. Wycena niematerialnych skutków prowadzonych działań jest 
skomplikowana i nie daje gwarancji wiarygodności, prawdziwości i rzetelności.

W rachunkowości koszty stanowią efekt celowego wykorzystania dostępnych 
zasobów (Świderska, 2004). Wykorzystywane mogą być zarówno zasoby należące do 
przedsiębiorstwa, jak i zasoby społeczeństwa i środowiska.

Koszty działań przedsiębiorstwa można grupować według wielu klasyfikacji. Ze 
względu na podmiot je ponoszący można wyróżnić koszty przedsiębiorstwa (koszty 
wewnętrzne) oraz koszty społeczno-środowiskowe (zewnętrzne).

Koszty przedsiębiorstwa to koszty, które uwzględniane są w rachunku ekono-
micznym przedsiębiorstwa. Jednocześnie mogą być klasyfikowane na wiele sposo-
bów. Szczególnie istotny wydaje się podział ze względu na możliwość wyrażenia tych 
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kosztów w mierniku wartościowym. Według wskazanego kryterium można podzielić 
je na koszty w ujęciu rachunkowym oraz koszty w ujęciu niematerialnym (wyko-
rzystane sformułowanie „koszty w ujęciu niematerialnym” zostało stworzone przez 
autora na potrzeby niniejszego tekstu). Koszty w ujęciu rachunkowym to wyrażone 
w mierniku wartościowym celowe zużycie czynników produkcji związane z normalną 
działalnością przedsiębiorstwa (Sojak, 2003). Definiowane są również jako upraw-
nione zmniejszenie korzyści ekonomicznych o wiarygodnej wartości (art. 3 ust. 1 
pkt 31 Ustawy o rachunkowości). Do kosztów tych zaliczane będą również zinterna-
lizowane koszty zewnętrzne, czyli wyrażone w postaci monetarnej obciążenia spo-
łeczne lub środowiskowe, tj. opłaty za korzystanie ze środowiska, kary za negatywny 
wpływ na społeczeństwo itp., uwzględniane w rachunku ekonomicznym sprawcy. 
Z kolei koszty w ujęciu niematerialnym ukazują negatywne skutki niefinansowe pro-
wadzonych działań. Nie jest możliwe wyrażenie ich w sposób bezpośredni z wyko-
rzystaniem mierników wartościowych. W szczególności dotyczy to takich aspektów 
jak pogorszenie wizerunku, utrata zaufania klientów, obniżenie kwalifikacji pracow-
ników itp. Przedstawienie tego typu kosztów w postaci wartościowej jest niezmiernie 
trudne i wymaga dokonania wyceny negatywnych skutków w obszarze zasobów nie-
materialnych. Należy jednak zaznaczyć, że nie wypracowano dotąd w pełni akcepto-
walnych metod wyceny aktywów niematerialnych (metody wyceny pojedynczych za-
sobów materialnych można podzielić na metody kosztowe, np. kosztów historycznych 
lub zastąpienia, metody rynkowe, np. rynkowych transakcji, oraz metody dochodowe, 
np. zdyskontowanych przepływów pieniężnych, por. Zygmański, 2017), nie wspomi-
nając o metodach wyceny negatywnych skutków z nimi związanych.

Koszty społeczno-środowiskowe (pojęcie wykorzystywane przez m.in. 
Zyznarską-Dworczak (2014)) to efekty zewnętrzne stanowiące obciążenie dla społe-
czeństwa lub środowiska, które nie są uwzględniane w rachunku sprawców (przedsię-
biorstwa), ale przerzucane na strony trzecie (np. społeczności, środowisko naturalne, 
pracowników) (Rosiek, 2015). Z punktu widzenia przedsiębiorstwa będą to koszty 
zewnętrzne. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne, w tym przedsiębiorstwo 
działające według modelu GOZ, powinno dokonać internalizacji tych kosztów i włą-
czenia ich do własnego rachunku ekonomicznego.

Analiza ekonomiczna kosztów planowanych działań społecznie odpowiedzial-
nych powinna w szczególności uwzględniać koszty możliwe do wyrażenia w sposób 
wartościowy.

Dla celów decyzyjnych koszty działań społecznie odpowiedzialnych mogą 
być klasyfikowane ze względu na zależność od wielkości produkcji (zmienne, stałe 
i mieszane), istotność dla danej decyzji (istotne i nieistotne), możliwość wpływania 
(utracone, utopione, nie do odzyskania). Dodatkowo możliwe jest wyróżnienie kosz-
tów utraconych możliwości, które wyrażają utratę potencjalnych korzyści, oraz 
kosztów krańcowych związanych z wytworzeniem dodatkowej jednostki.

Możliwe jest również klasyfikowanie kosztów działań społecznie odpowie-
dzialnych według określonych sprawozdawczych układów kosztów, tj. rodzajowego, 
funkcjonalnego lub kalkulacyjnego. W ramach rodzajowego układu kosztów wy-
różnia się siedem podstawowych grup kosztów: amortyzację, zużycie materiałów 
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i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pra-
cowników oraz pozostałe koszty rodzajowe. Układ funkcjonalny kosztów obejmuje 
koszty poszczególnych faz procesu gospodarczego, np. zakupu, sprzedaży, produkcji, 
projektowania itp. Kalkulacyjny układ kosztów dzieli koszty na bezpośrednie, czyli 
takie, które można bez dodatkowych kalkulacji przypisać do określonych obiektów 
kosztowych, oraz pośrednie, rozliczane z wykorzystaniem określonych kluczy roz-
liczeniowych.

Dużo istotniejsze dla analizy zasadności działań społecznie odpowiedzialnych 
jest określenie korzyści wynikających z ich wprowadzenia – przykładowe koszty 
i korzyści wynikające z koncepcji CSR przedstawiono w pracy Leońskiego (2014). 
Jednym z podstawowych celów przedsiębiorstwa jest przetrwanie, w związku z czym 
nie może ono pozwolić sobie na działania nieracjonalne i niecelowe, narażające je na 
niegospodarność. Ponoszenie wyłącznie kosztów, bez uzyskiwania co najmniej rów-
noważących je korzyści, prowadzi w dłuższej perspektywie do upadku. W związku 
z powyższym w procesie decyzyjnym niezmiernie istotne jest zidentyfikowanie 
i rozważenie wszelkich korzyści, które może uzyskać przedsiębiorstwo. Ze względu 
na charakter działań społecznie odpowiedzialnych problematyczne jest jednak ich 
dokładne określenie, ponieważ wiele z nich nie ma bezpośredniego charakteru. Nie 
zawsze możliwe jest również przypisanie im rzeczywistego wpływu na poprawę wy-
ników finansowych przedsiębiorstwa. Patrząc przez pryzmat podstawowych celów 
przedsiębiorstwa, można uznać, że korzyści powinny być wyrażane w postaci wzrostu 
wartości lub zwiększenia przychodów. Niestety w wielu przypadkach bezpośrednie 
powiązanie pozytywnych efektów działań społecznie odpowiedzialnych ze zmianą 
wartości lub wielkości uzyskiwanych przychodów jest niemożliwe, ponieważ decy-
duje o nich cały konglomerat różnorodnych czynników.

Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne, w tym przedsiębiorstwo działające 
według modelu GOZ, w procesie zarządzania powinno uwzględniać nie tylko własne 
korzyści ekonomiczne, ale również korzyści społeczne. Jak wykazano uprzednio, 
działania społecznie odpowiedzialne mają na celu poprawę sytuacji społeczeństwa, 
w związku z czym bez wątpienia wiążą się z określonymi korzyściami dla społe-
czeństwa. Należy jednak zaznaczyć, że uzyskiwane korzyści w wielu przypadkach są 
trudne do oszacowania w formie wartościowej. Niesłychanie ciężko jest wycenić po-
prawę jakości powietrza, zmniejszenie ryzyka zapadania na choroby, redukcję zużycia 
zasobów naturalnych itp. W takich sytuacjach możliwe jest jedynie dokonanie ich 
oceny pod względem oszczędności kosztów, jakie musiałoby ponieść społeczeństwo, 
gdyby chciało we własnym zakresie uzyskać podobne efekty. Nie jest to rozwiązanie 
doskonałe, ponieważ nie wszystkie pozytywne efekty działań można wyceniać w ten 
sposób. Ewentualnie możliwe jest również dokonanie oceny kwoty, jaką byłoby w sta-
nie zapłacić społeczeństwo w celu uzyskania określonego efektu. Określenie dokład-
nej kwoty wydaje się jednak mało prawdopodobne.

Mimo wszystko należy zaznaczyć, że przedsiębiorstwo społecznie odpowie-
dzialne, w tym przedsiębiorstwo działające według modelu GOZ, nie powinno kiero-
wać się w procesie decyzyjnym wyłącznie korzyściami ekonomicznymi lub wyłącznie 
korzyściami społeczno-środowiskowymi. Ważne jest właściwe ich wyważenie.
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4. Rachunek kosztów i korzyści  
działań społecznie odpowiedzialnych

Rachunek kosztów i korzyści stanowi narzędzie umożliwiające ocenę efektywności 
działań, projektów oraz inwestycji. Jest on szczególnie użyteczny w przypadku dzia-
łań społecznie odpowiedzialnych, których nie sposób oceniać wyłącznie z wykorzy-
staniem tradycyjnych finansowych mierników prywatnej opłacalności (Janc, 1984).

Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne, w tym działające według mo-
delu GOZ, powinno równoważyć potrzeby i oczekiwania przedsiębiorstwa i społe-
czeństwa w celu zmaksymalizowania korzyści obu stron. Koszty i korzyści działań 
społecznie odpowiedzialnych mogą być rozważane z perspektywy przedsiębiorstwa 
oraz z perspektywy społeczeństwa. W związku z powyższym możliwe jest określenie 
trzech rodzajów rachunków kosztów i korzyści:

1. Rachunek kosztów i korzyści przedsiębiorstwa, który uwzględnia wyłącznie 
ponoszone koszty i korzyści uzyskiwane przez przedsiębiorstwo, obejmuje 
również zinternalizowane koszty zewnętrzne (społeczno-środowiskowe).

2. Rachunek kosztów i korzyści społeczeństwa, uwzględnia wyłącznie ponoszo-
ne koszty i korzyści uzyskiwane przez społeczeństwo, obejmuje niezinterna-
lizowane koszty zewnętrze (społeczno-środowiskowe).

3. Rachunek kosztów i korzyści uwzględniający perspektywę przedsiębiorstwa 
i społeczeństwa, który obejmuje ponoszone koszty i korzyści uzyskiwane 
przez przedsiębiorstwo i społeczeństwo, obejmuje wszystkie koszty we-
wnętrzne i zewnętrzne.

Jeśli spojrzymy przez pryzmat koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, 
właściwe wydaje się wykorzystanie ostatniego podejścia, tj. rachunku obejmującego 
zarówno perspektywę przedsiębiorstwa, jak i społeczeństwa. Ze względu na silne 
powiązanie między koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu oraz koncepcją 
(modelem) GOZ, rozwiązanie to jest również właściwe w przypadku kierowania się 
drugą z wymienionych koncepcji.

Podejmowanie decyzji o stosowaniu działań społecznie odpowiedzialnych sta-
nowi kluczowy element procesu zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. 
W związku z powyższym konieczne jest wypracowanie odpowiednich narzędzi ra-
chunkowości zarządczej umożliwiających analizę ich opłacalności. Rolę tę może speł-
nić m.in. rachunek kosztów i korzyści działań społecznie odpowiedzialnych.

Stworzenie modelu rachunku kosztów i korzyści działań społecznie odpowie-
dzialnych wymaga przypisania kosztów i korzyści do określonego działania stano-
wiącego obiekt finalny. Ze względu na charakter tego typu działań konieczne jest 
wzięcie pod uwagę, oprócz perspektywy przedsiębiorstwa, również perspektywy 
społeczeństwa. W tym celu konieczne jest zidentyfikowanie kosztów i korzyści 
związanych z analizowanym obiektem finalnym. Ze względu na silne oddziaływa-
nie działań społecznie odpowiedzialnych na inne procesy i działania zachodzące 
w przedsiębiorstwie i społeczeństwie, zasadne jest rozważanie kosztów i korzyści 
nie tylko związanych z danym działaniem bezpośrednio, ale również pośrednio. 
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Prowadzone działania społecznie odpowiedzialne mogą przynieść dodatkowe 
efekty, które nie są ściśle z nimi związane, lecz wynikają z relacji i wzajemnych 
powiązań z efektami tych działań. Przykładowo wprowadzenie nowej technologii 
obniżającej emisję gazów cieplarnianych do otoczenia może spowodować poprawę 
reputacji przedsiębiorstwa wśród określonych grup klientów zainteresowanych 
ochroną środowiska, co przełoży się na wzrost sprzedaży i zwiększenie przycho-
dów. Wskazane w przykładzie zwiększenie przychodów nie jest bezpośrednim efek-
tem przeprowadzonego działania, lecz skutkiem pośrednim, który również należy 
uwzględnić w procesie oceny efektywności. Identyfikacja oraz ewidencja kosztów 
i korzyści wymaga wprowadzenia odpowiedniego systemu informacyjnego, umoż-
liwiającego pozyskiwanie danych. Zidentyfikowane koszty i korzyści powinny być 
przedstawiane w odpowiednim układzie. W odniesieniu do kosztów możliwe jest 
wykorzystanie tradycyjnych układów, tj. rodzajowego, funkcjonalnego lub kalku-
lacyjnego. Ze względu na możliwość późniejszej kontroli realizacji działań przez 
porównywanie osiągniętych dokonań z wielkościami zakładanymi na etapie pla-
nowania właściwy wydaje się układ rodzajowy, który jest ściśle powiązany z sys-
temem rachunkowości finansowej. Ponieważ układ rodzajowy kosztów odnosi się 
wyłącznie do działalności operacyjnej, powinien zostać rozszerzony o pozostałe 
koszty operacyjne oraz koszty finansowe. Korzyści zaś mogą przyjąć dwie zasad-
nicze postaci – przychodów oraz oszczędności kosztów. Przychody są to korzyści 
ekonomiczne o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości 
aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu 
kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie 
środków przez udziałowców lub właścicieli (art. 3 ust. 1 pkt 30 Ustawy o rachun-
kowości). Mogą to być przychody ze sprzedaży produktów, certyfikatów ekolo-
gicznych, zbycia środków trwałych itp. Drugą formę korzyści stanowi zmniejsze-
nie innych kosztów działalności, wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez 
prowadzone działanie. Przykładem może być zmniejszenie kosztów zużycia wody 
dzięki zastosowaniu nowej generacji urządzeń lub zmniejszenie kosztów zużycia 
materiałów (np. surowców naturalnych) dzięki zastosowaniu technologii umożli-
wiającej ich odzysk (np. recykling) oraz wykorzystanie odpadów jako surowców 
w innych procesach. Redukowane koszty powinny być prowadzone w układzie ana-
logicznym jak w przypadku kosztów. Różnica między korzyściami a kosztami dzia-
łania społecznie odpowiedzialnego stanowi wynik tego działania. Należy również 
pamiętać, że koszty i korzyści działań społecznie odpowiedzialnych rozłożone są 
w czasie. W związku z tym konieczne jest uwzględnienie wszystkich przewidywa-
nych w okresie realizacji działania kosztów i korzyści. Długoterminowy charakter 
tego typu działań powoduje konieczność uwzględnienia w analizie efektywności 
zjawiska zmiany wartości pieniądza w czasie. Dokonać tego można, dyskontując 
uzyskiwane wyniki działań w poszczególnych okresach odpowiednią stopą dyskon-
tową. Możliwe jest również uwzględnienie w stopie dyskontowej ryzyka danego 
działania, np. przez uwzględnienie kosztu zaangażowanego kapitału. Przykładowy 
rachunek kosztów i korzyści działania społecznie odpowiedzialnego z perspektywy 
przedsiębiorstwa przedstawiono na rysunku 1.
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Ozna-
czenie Pozycja kosztów lub korzyści Okres 1 Okres 2 (...) Okres n Razem

A Koszty i korzyści bezpośrednio 
związane z działaniem      

1 Koszty w ujęciu rachunkowym      

1.1 Zużycie materiałów i energii      

1.2 Amortyzacja      

1.3 Wynagrodzenia      

1.4 Usługi obce      

1.5 Ubezpieczenia i inne świadczenia      

1.6 Podatki i opłaty      

1.7 Pozostałe koszty rodzajowe      

1.8 Pozostałe koszty operacyjne

1.9 Koszty finansowe

2 Korzyści      

2.1 Przychody      

2.2 Redukcja kosztów      

2.2.1 Zużycie materiałów i energii      

2.2.2 Amortyzacja      

2.2.3 Wynagrodzenia      

2.2.4 Usługi obce      

2.2.5 Ubezpieczenia i inne świadczenia      

2.2.6 Podatki i opłaty      

2.2.7 Pozostałe koszty rodzajowe      

2.2.8 Pozostałe koszty operacyjne

2.2.9 Koszty finansowe

Rys. 1. Rachunek kosztów i korzyści działania społecznie odpowiedzialnego 
z perspektywy przedsiębiorstwa
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Ozna-
czenie Pozycja kosztów lub korzyści Okres 1 Okres 2 (...) Okres n Razem

3 Wynik kosztów i korzyści 
bezpośrednich (A.2 − A.1)      

B Koszty i korzyści pośrednio związane 
z działaniem      

1 Koszty w ujęciu rachunkowym      

1.1 Zużycie materiałów i energii      

1.2 Amortyzacja      

1.3 Wynagrodzenia      

1.4 Usługi obce      

1.5 Ubezpieczenia i inne świadczenia      

1.6 Podatki i opłaty      

1.7 Pozostałe koszty rodzajowe      

1.8 Pozostałe koszty operacyjne

1.9 Koszty finansowe

2 Korzyści      

2.1 Przychody      

2.2 Redukcja kosztów      

2.2.1 Zużycie materiałów i energii      

2.2.2 Amortyzacja      

2.2.3 Wynagrodzenia      

2.2.4 Usługi obce      

2.2.5 Ubezpieczenia i inne świadczenia      

2.2.6 Podatki i opłaty      

2.2.7 Pozostałe koszty rodzajowe      

2.2.8 Pozostałe koszty operacyjne

2.2.9 Koszty finansowe

3 Wynik kosztów i korzyści pośrednich 
(B.2 − B.1)      

C Wynik działania społecznie 
odpowiedzialnego (A.3 + B.3)      

D Zdyskontowany wynik działania 
społecznie odpowiedzialnego

Rys. 1. cd.
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W przypadku analizowania kosztów i korzyści działania społecznego z perspek-
tywy społeczeństwa konieczne jest dobranie innego układu kosztów i przychodów niż 
w przypadku perspektywy przedsiębiorstwa. Wykorzystanie układu kosztów rodzajo-
wych jest w tym przypadku niecelowe, gdyż społeczeństwo ponosi koszty i korzyści 
innego typu. Są to koszty społeczno-środowiskowe oraz korzyści społeczno-środowi-
skowe. Ze względu na ich olbrzymią różnorodność zasadne wydaje się nierozdzielanie 
ich na określone kategorie. Możliwe jest jednak wyodrębnienie pozycji analitycz-
nych, np. ze względu na interesariuszy, których dotyczą, obszar życia ludzkiego itp. 
Przykładowy rachunek kosztów i korzyści działania społecznie odpowiedzialnego 
z perspektywy społeczeństwa przedstawiono na rysunku 2.

Ozna-
czenie Pozycja kosztów lub korzyści Okres 1 Okres 2 (...) Okres n Razem

A Koszty i korzyści bezpośrednio 
związane z działaniem      

1 Koszty społeczno‑środowiskowe      

2 Korzyści 
społeczno‑środowiskowe      

3 Wynik kosztów i korzyści 
bezpośrednich (A.2 − A.1)      

B Koszty i korzyści pośrednio 
związane z działaniem      

1 Koszty społeczno‑środowiskowe      

2 Korzyści 
społeczno‑środowiskowe      

3 Wynik kosztów i korzyści 
pośrednich (B.2 − B.1)      

C Wynik działania społecznie 
odpowiedzialnego (A.3 + B.3)      

D Zdyskontowany wynik działania 
społecznie odpowiedzialnego

Rys. 2. Rachunek kosztów i korzyści działania społecznie odpowiedzialnego 
z perspektywy społeczeństwa

Decyzja o podjęciu określonego działania społecznie odpowiedzialnego powinna 
uwzględniać zarówno wynik działania społecznego z perspektywy przedsiębiorstwa, 
jak i z perspektywy społeczeństwa. Proces decyzyjny powinien składać się z trzech 
etapów: analizy opłacalności działania dla przedsiębiorstwa, analizy opłacalno-
ści działania dla społeczeństwa oraz analizy innych czynników niefinansowych. Ze 
względu na podstawowe cele przedsiębiorstwa konieczne jest w pierwszej kolejności 
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rozważenie opłacalności działania dla przedsiębiorstwa. Korzyści wynikające z prowa-
dzonego działania powinny co najmniej zaspokajać koszty przedsiębiorstwa. Ujemny 
wynik działania sprawiałby, że dane działanie byłoby niecelowe i mogłoby narazić 
osoby podejmujące decyzje na zarzut niegospodarności. Spełnienie wyłącznie wska-
zanego warunku nie przesądza o przyjęciu działania społecznie odpowiedzialnego do 
realizacji. Konieczne jest rozważenie jego opłacalności dla społeczeństwa. Podobnie 
i w tym przypadku korzyści społeczno-środowiskowe powinny zaspokajać co naj-
mniej koszty społeczno-środowiskowe. Obrazuje to następujący model:
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gdzie:
 WP – zdyskontowany wynik działania społecznie odpowiedzialnego z per-

spektywy przedsiębiorstwa,
 WS – zdyskontowany wynik działania społecznie odpowiedzialnego z per-

spektywy społeczeństwa,
 KPB – korzyści przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z działaniem spo-

łecznie odpowiedzialnym,
 KPP – korzyści przedsiębiorstwa pośrednio związane z działaniem społecznie 

odpowiedzialnym,
 KS – korzyści społeczno-środowiskowe bezpośrednio związane z działa-

niem społecznie odpowiedzialnym,
 KSP – korzyści społeczno-środowiskowe pośrednio związane z działaniem 

społecznie odpowiedzialnym,
 CPB – koszty przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z działaniem społecz-

nie odpowiedzialnym,
 CPP – koszty przedsiębiorstwa pośrednio związane z działaniem społecznie 

odpowiedzialnym,
 CSB – koszty społeczno-środowiskowe bezpośrednio związane z działaniem 

społecznie odpowiedzialnym,
 CSP – koszty społeczno-środowiskowe pośrednio związane z działaniem spo-

łecznie odpowiedzialnym,
 I – początkowe nakłady inwestycyjne przedsiębiorstwa,
 d – stopa dyskontowa,
 i – dany okres realizacji działania społecznie odpowiedzialnego,
 n – liczba okresów realizacji działania społecznie odpowiedzialnego.
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Wynik działania społecznie odpowiedzialnego z perspektywy przedsiębiorstwa 
stanowi sumę zdyskontowanych różnic między uzyskiwanymi przez przedsiębior-
stwo w danym okresie korzyściami i ponoszonymi przez nie kosztami zarówno bez-
pośrednio, jak i pośrednio związanymi z tym działaniem, pomniejszoną o wartość 
nakładów inwestycyjnych (wzór 2). Z kolei wynik działania społecznie odpowiedzial-
nego z perspektywy społeczeństwa stanowi sumę zdyskontowanych różnic między 
uzyskiwanymi w danym okresie korzyściami społeczno-środowiskowymi a ponoszo-
nymi kosztami społeczno-środowiskowymi, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio 
związanymi z tym działaniem (wzór 3).

Spełnienie wskazanych warunków jest konieczne dla przyjęcia do realizacji 
danego działania, jednakże przedstawiona analiza nie uwzględnia wszystkich kon-
sekwencji działania oraz innych czynników, których nie można wyrazić w sposób 
wartościowy. W związku z powyższym ostatni etap procesu decyzyjnego powinien 
uwzględniać również te konsekwencje i czynniki niematerialne.

5. Wykorzystanie rachunku kosztów i korzyści 
działań społecznie odpowiedzialnych z obszaru GOZ

Przedstawiony model rachunku kosztów i korzyści może być zastosowany również 
w przypadku przedsiębiorstw rozważających wprowadzenie modelu GOZ. Działania 
związane z koncepcją (modelem) GOZ są ściśle związane z działaniami społecznie 
odpowiedzialnymi, w szczególności z obszaru wpływu przedsiębiorstwa na śro-
dowisko naturalne. Również w tym przypadku konieczne wydaje się rozważenie 
kosztów i korzyści, zarówno z perspektywy przedsiębiorstwa, jak i społeczeństwa. 
Rozważenie kosztów i korzyści społeczno-środowiskowych jest niezmiernie istotne, 
gdyż działania z obszaru GOZ mają wpływ na warunki życia, a także równość szans 
dla przyszłych pokoleń. Zastosowany podział kosztów i korzyści przedsiębior-
stwa oraz kosztów i korzyści społeczno-środowiskowych jest również właściwy. 
Zastosowanie układu kosztów i korzyści uzależnione jest od indywidualnych potrzeb 
podmiotów zarządzających oraz posiadanego systemu informacji. Wykorzystanie 
układu kosztów rodzajowych umożliwia wykorzystanie informacji pochodzących 
z systemu rachunkowości. W przypadku GOZ szczególnie istotny element sta-
nowią koszty zużycia materiałów i energii, które powinny być minimalizowane. 
Przykładowo wprowadzenie procesów technologicznych pozwalających na po-
nowne wykorzystanie zasobów lub wykorzystanie jako zasobów odpadów pozwala 
dodatkowo uzyskać korzyści bezpośrednie dla przedsiębiorstwa w postaci oszczęd-
ności kosztów zużycia materiałów oraz korzyści społeczno-ekonomiczne w postaci 
zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych. Dodatkowo można wyróżnić korzyści 
pośrednie dla przedsiębiorstwa, w postaci dodatkowych przychodów wynikających 
z poprawy reputacji, będącej skutkiem pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa 
wykorzystującego model GOZ.

Sam proces podejmowania decyzji o przyjęciu danego działania z obszaru GOZ 
nie różni się zasadniczo od procesu podejmowania decyzji o zastosowaniu określonego 
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działania społecznie odpowiedzialnego. Ze względu na podstawową rolę przedsię-
biorstwa, jaką jest generowanie zysku lub wartości dla akcjonariuszy, konieczne jest 
w pierwszej kolejności uzyskanie co najmniej neutralnego wyniku ekonomicznego 
danego działania z punktu widzenia przedsiębiorstwa oraz z perspektywy społecznej. 
W dalszej kolejności istotne jest również uwzględnienie innych czynników pozaeko-
nomicznych.

6. Wnioski

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu staje się coraz bardziej popularna, 
jednak w dalszym ciągu nie jest powszechnie akceptowana. Wiele przedsiębiorstw 
i osób zarządzających postrzega ją jako bardzo kosztowną, często utożsamiając 
koncepcję z działalnością charytatywną. Twierdzenia te należy uznać za błędne, po-
nieważ – jak wskazują definicje społecznej odpowiedzialności biznesu – działania 
społecznie odpowiedzialne powinny równoważyć interesy przedsiębiorstwa i spo-
łeczeństwa. Wiele działań społecznie odpowiedzialnych nie jest związanych z bez-
pośrednimi korzyściami ekonomicznymi. W związku z powyższym konieczna jest 
identyfikacja i analiza kosztów i korzyści pośrednio związanych z danym działaniem 
społecznym. Proces podejmowania decyzji dotyczących zastosowania danego dzia-
łania społecznie odpowiedzialnego jest skomplikowany i wymaga uwzględnienia 
wielu czynników. Narzędziem pomocnym w ocenie efektywności działań społecznie 
odpowiedzialnych jest rachunek kosztów i korzyści. Zdaniem autora powinien on 
obejmować ocenę kosztów i korzyści związanych bezpośrednio i pośrednio z danym 
działaniem społecznie odpowiedzialnym, zarówno z perspektywy przedsiębiorstwa, 
jak i z perspektywy społeczeństwa. Warunkiem koniecznym przyjęcia do realizacji 
danego działania jest co najmniej zrównoważenie kosztów przedsiębiorstwa korzy-
ściami przedsiębiorstwa, a do tego co najmniej zrównoważenie kosztów społeczno-
-środowiskowych korzyściami społeczno-środowiskowymi. Oprócz tego w procesie 
decyzyjnym kluczowe jest uwzględnienie innych konsekwencji i czynników niemate-
rialnych związanych z danym działaniem społecznie odpowiedzialnym.

Przedstawiona propozycja modelu rachunku kosztów i korzyści działań społecz-
nie odpowiedzialnych zakłada, że dane działanie musi być opłacalne zarówno dla 
przedsiębiorstwa, jak i dla społeczeństwa. Nie można jednak wykluczyć możliwości 
stosowania działań o charakterze charytatywnym, które nie będą spełniać podstawo-
wego warunku przedstawionego modelu, czyli co najmniej neutralnego wyniku dzia-
łania z perspektywy przedsiębiorstwa. W tym kontekście słuszne wydają się słowa 
M. Friedmana, który wskazał, że przedsiębiorstwa mogą dążyć do poprawy bytu 
ludzkiego, jednak tego typu działania powinny być akceptowane przez właścicieli 
(Friedman, 1970). W związku z tym ewentualne działania niegenerujące wymiernych 
korzyści ekonomicznych dla przedsiębiorstwa, lecz tworzące wartość dla społeczeń-
stwa (np. działania charytatywne), są dopuszczalne, choć wymagają akceptacji przez 
dawców kapitału, czyli właścicieli.

Działania społecznie odpowiedzialne są również ściśle związane z koncep-
cją (modelem) GOZ. Niezmiernie istotna dla rozwoju i popularyzacji wskazanej 
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koncepcji wśród przedsiębiorstw (w ujęciu mikroekonomicznym) jest ocena opłacal-
ności tych działań. Dlatego kluczowe jest opracowanie narzędzia umożliwiającego 
ewaluację tego typu działań. Ze względu na podobieństwo celów koncepcji (modelu) 
gospodarki o obiegu zamkniętym oraz koncepcji społecznej odpowiedzialności biz-
nesu w zakresie wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne ko-
nieczne jest uwzględnienie zarówno perspektywy przedsiębiorstwa, jak i społeczeń-
stwa, które funkcjonuje w środowisku naturalnym. Działania związane z koncepcją 
(modelem) GOZ w większości charakteryzują się tymi samymi cechami co działania 
społecznie odpowiedzialne – są to działania dobrowolne (w większości przypad-
ków), o wysokim poziomie kultury korporacyjnej, zgodne z normami i wartościami 
obowiązującymi w społeczeństwie, niezwiązane wyłącznie z bezpośrednimi korzy-
ściami ekonomicznymi dla przedsiębiorstwa, pożądane przez społeczeństwo, zgodne 
z celami i wartościami społeczeństwa, dążące do wzrostu dobrobytu społecznego. 
Również koszty i korzyści związane ze wskazanymi działaniami można dzielić we-
dług tych samych schematów, w szczególności na koszty i korzyści przedsiębiorstwa 
oraz koszty i korzyści społeczno-środowiskowe. W związku ze wskazanymi podo-
bieństwami możliwe jest wykorzystanie zaproponowanego modelu rachunku kosztów 
i korzyści również w ocenie działań związanych ściśle z koncepcją (modelem) GOZ. 
W procesie decyzyjnym dotyczącym stosowania działań związanych ściśle z koncep-
cją (modelem) GOZ przedsiębiorstwo powinno uwzględnić ich skutki ekonomiczne, 
społeczne i środowiskowe zarówno z perspektywy przedsiębiorstwa, jak i społeczeń-
stwa, a także inne istotne czynniki nieekonomiczne.
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COST‑BENEFIT ACCOUNTING OF  
SOCIALLY RESPONSIBLE ACTIVITIES  
AS A TOOL SUPPORTING THE CONCEPT OF  
A CIRCULAR ECONOMY

Summary: The concept of corporate social responsibility is one of the fastest growing manage-
ment concepts of the last half-century. An increasing number of companies include elements of 
the concept in their strategy. The popularity of socially responsible activities is also growing. 
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However, it should be considered whether these activities bring measurable benefits for the 
company and other stakeholders. This is particularly important from the point of view of the 
company, whose main goal is to create value and ensure continuity of operations. Therefore, 
it is crucial to consider the costs and potential benefits of each activity. The development of 
a decision support tool can also be of great importance for the development of the concept of 
a closed-circuit economy, which is closely linked to the concept of corporate social responsibil-
ity. The cost-benefit account of social activities should, in particular, take into account the costs 
and benefits associated with the use of natural resources. The article attempts to present the 
most important tools and methods of management accounting allowing for the analysis of costs 
and benefits resulting from socially responsible activities. A proposal of the author’s model of 
cost-benefit accounting of socially responsible activities is also presented.

Key words: cost-benefit accounting, corporate social responsibility, social accounting, socially 
responsible activities




