
132 HANDEL WEWNĘTRZNY 2017;3(368):132-141 (tom I)

Marzena Hajduk-Stelmachowicz
Politechnika Rzeszowska 

Korzyści zewnętrzne z funkcjonowania ekoinnowacji 
organizacyjnych jako skutki wyborów strategicznych

Streszczenie

Implementacja proaktywnych i proinnowacyjnych modeli biznesowych jest 
i będzie w przyszłości przedmiotem rozważań w ramach wyborów strategicznych 
coraz większej ilości przedsiębiorstw. Celem artykułu było przeanalizowanie, ja-
kich korzyści zewnętrznych oczekiwano oraz jakie korzyści osiągnięto w wyniku 
funkcjonowania certyfikowanych ekoinnowacji organizacyjnych (bazujących na 
wymaganiach międzynarodowego standardu ISO 14001) w przedsiębiorstwach 
z województwa podkarpackiego. Badaniom (zrealizowanym w postaci wywiadów 
pogłębionych) poddano przedstawicieli najwyższego kierownictwa odpowiedzial-
nych za funkcjonowanie systemów zarządzania środowiskowego z 64 przedsię-
biorstw. Były one zróżnicowane zarówno pod względem profilu działalności, formy 
organizacyjno-prawnej, jak i wielkości. Wśród osiągniętych korzyści zewnętrznych 
m.in.: 69,8% badanych wskazało ochronę bądź poprawę stanu zasobów przyrody: 
wody, powietrza, gleby, fauny i flory; 67,4% − poprawę wizerunku firmy, a tym sa-
mym uzyskanie silniejszej pozycji negocjacyjnej; 60,4% − demonstrowanie popra-
wy działań środowiskowych na zewnątrz, 58,2% − zwiększenie konkurencyjności 
firmy, 55,8% wzmocnienie dobrych stosunków ze społecznością lokalną, 53,5% 
zwiększenie zaufania klientów/zwiększenie liczby lojalnych odbiorców/ zyskanie 
nowych klientów.

Słowa kluczowe: ekoinnowacje organizacyjne, ISO 14001, system zarządzania 
środowiskowego.

Kody JEL: M1, O3, D2, Q5

Wstęp 

W literaturze z zakresu zarządzania strategicznego podkreśla się, że w kontekście kształ-
towania przyszłości podmiotów gospodarczych kluczową rolę odgrywają dokonywane wy-
bory strategiczne. Obejmują one w sposób szczególny podejmowane decyzje. Zwłaszcza te 
związane ze zdefiniowaniem celów strategicznych, strategii, kierunków i metod rozwoju. 
Wewnętrzny potencjał strategiczny oraz specyficzne warunki funkcjonowania konkretnych 
podmiotów determinują wybór nie tylko strategii konkurowania, ale także sposobu budowa-
nia relacji z poszczególnymi uczestnikami otoczenia (Urbanowska-Sojkin 2015, s. 684-696). 
Analiza wyborów strategicznych jest szczególnie ważna wobec nowych zagrożeń oraz szans, 
które pojawiają się w mikro-, mezo- oraz makrootoczeniu podmiotów gospodarczych.
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W związku ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, 
zanikiem bioróżnorodności oraz innymi negatywnymi skutkami antropopresji, a także 
w celu zwiększenia konkurencyjności tzw. Starego Kontynentu, Komisja Europejska po-
dejmuje wiele działań mających na celu wspieranie nowych, proekologicznych modeli 
biznesowych. Mają one pozwolić na realizację Strategii Europa 2020. Inicjatywy Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów oraz Unia innowacji stanowią swoiste wezwania do 
przyjęcia planu działania w zakresie ekoinnowacji. Aby zachęcić do powszechniejsze-
go wykorzystania innowacji przyjaznych dla środowiska stosuje się różnego typu me-
chanizmy. Są wśród nich zachęty finansowe, umowy dobrowolne oraz normy (Komisja 
Europejska 2017). Szczególnie w odniesieniu do tych ostatnich warto przeanalizować, na 
ile implementacja, funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie ekoinnowacji organizacyjnych 
przynosi pożądane skutki rozpatrywane z perspektywy przedsiębiorstwa. Wiedza ta ma 
utylitarny charakter nie tylko dla badanych podmiotów, ale także dla wszystkich tych, 
którzy zachęceni instrumentami polityki UE rozważają certyfikację ekoinnowacji orga-
nizacyjnych bazujących na międzynarodowych wymaganiach International Organization 
for Standardization.

Cel, zakres i metoda badań 

W niniejszym opracowaniu przedmiotem oraz celem rozważań było określenie korzyści 
zewnętrznych możliwych do osiągnięcia oraz osiągniętych w wyniku funkcjonowania eko-
innowacji organizacyjnych (bazujących na wymaganiach formalnych międzynarodowego 
standardu ISO 14001). Badania zostały przeprowadzone w zróżnicowanych (pod względem 
profilu działalności, wielkości oraz formy organizacyjno-prawnej) 64 przedsiębiorstwach 
z województwa podkarpackiego1. Jest to wycinek szerszych badań autorki obejmujących 
zagadnienie ekoinnowacji organizacyjnych2. 

Aby osiągnąć założony cel starano się wskazać:
 - jakie były oczekiwania związane z wprowadzaniem w struktury badanych przedsię-

biorstw nowego systemu zarządzania proekologicznego, który bazuje na zarządzaniu 
zidentyfikowanymi znaczącymi aspektami środowiskowymi; 

 - jakie kategorie korzyści zewnętrznych uzyskały badane przedsiębiorstwa w rezultacie 
funkcjonowania (potwierdzonego niezależną certyfikacją) analizowanych ekoinnowacji 
organizacyjnych;

 - jakie istotne czynniki sprzyjały w badanych przedsiębiorstwach generowaniu korzyści 
z funkcjonowania ekoinnowacji organizacyjnych, jakie zaś hamowały, bądź wręcz unie-
możliwiały ich osiągnięcie.

1  Ostatecznie bezpośrednie wywiady pogłębione udało się przeprowadzić w 43 przedsiębiorstwach posiadających ważny, 
certyfikowany - na zgodność z wymogami normy ISO 14001 − formalny system zarzadzania środowiskowego. Pozostali 
przedstawiciele najwyższego kierownictwa (odpowiedzialni za funkcjonowanie w/w systemu) z różnych przyczyn odmówili 
udziału w badaniu.
2  Ze względu na zakres opracowania szczegółowa charakterystyka wymagań przywołanej normy została pominięta.
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W celu uzyskania odpowiedzi na powyżej sformułowane pytania zdecydowano się na 
wykorzystanie metody osobiście prowadzonych wywiadów pogłębionych. Były one reali-
zowane z pełnomocnikami ds. systemu zarządzania środowiskowego funkcjonującego wg 
standardu ISO 14001. Zastosowano dobór celowy, badania pełne. Uzasadnieniem doboru 
respondentów był fakt, iż to pełnomocnicy ds. funkcjonowania ekoinnowacji organizacyj-
nej − jako specjaliści − posiadają najpełniejszą wiedzę na temat planowanych i osiągniętych 
efektów wdrożenia, funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania proekologicznego.

Korzyści zewnętrzne z funkcjonowania ekoinnowacji organizacyjnych 
w przedsiębiorstwach – wyniki badań 

Za najważniejszą, osiągniętą korzyść zewnętrzną wynikającą z funkcjonowania ekoinno-
wacji organizacyjnych (jaką stanowią implementacja, funkcjonowanie, doskonalenie i cer-
tyfikacja systemu zarządzania środowiskowego, zgodnie z wymaganiami międzynarodowej 
normy ISO 14001) 69,8% badanych pełnomocników z przedsiębiorstw, z województwa 
podkarpackiego uznało ochronę, bądź poprawę stanu zasobów przyrody: wody, powietrza, 
gleby, fauny i flory (por. wykres 1). 

Wykres 1
Oczekiwane i osiągnięte korzyści zewnętrzne z funkcjonowania ekoinnowacji 
organizacyjnych bazujących na wymaganiach normy ISO 14001 w 43 przedsiębiorstwach 
z województwa podkarpackiego (w %)

* Uwaga: odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mieli możliwość wskazania kilku odpowiedzi 
(N=43).
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Na poprawę wizerunku firmy, a tym samym na uzyskanie silniejszej pozycji negocja-
cyjnej, wskazało 67,4% pełnomocników. Pozytywnych rezultatów w tym obszarze nadal 
oczekuje 16,3% respondentów (por. wykres 2). Wskazanie tej korzyści było w pełni kompa-
tybilne ze wskazywanymi w literaturze przedmiotu motywami stanowiącymi bodźce do im-
plementacji ekoinnowacji organizacyjnej w postaci systemu zarzadzania środowiskowego. 

Wykres 2
Oczekiwane, ale nieosiągnięte korzyści zewnętrzne z funkcjonowania 
ekoinnowacji organizacyjnych bazujących na wymaganiach normy ISO 14001 
w 43 przedsiębiorstwach z województwa podkarpackiego (w %)

* Uwaga: odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mieli możliwość wskazania kilku odpowiedzi 
(N=43)
Źródło: jak w wykresie 1.

Porównując wyniki badań własnych z wynikami badań przeprowadzonymi ok. 16 lat lat 
temu przez prekursorkę dociekań w zakresie systemów zarządzania środowiskowego wg 
normy ISO 14001 w Polsce A. Matuszak-Flejszman (2001, s. 243 i dalsze) zauważono, że 
wówczas poprawa wizerunku została wskazana na piątej pozycji (33,8% spośród badanych 
deklarowało jej osiągnięcie, zaś 70,8% respondentów oczekiwało na poprawę w tym obsza-
rze). Można więc domniemywać, że wiele się zmieniło w sytuacji polskich przedsiębiorstw 
– szczególnie w obliczu konsekwencji integracji Polski z Unią Europejską. Postępujące 
procesy globalizacyjne, rosnąca presja różnego typu organizacji (szczególnie tych powią-
zanych w ramach łańcuchów dostaw), nacisk reprezentantów organizacji non-profit oraz 
społeczności lokalnych, w tym konsumentów, wymuszają na współcześnie działających 
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przedsiębiorstwach podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na biznes, który obejmuje 
również sferę społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility − CSR). Sfera 
ta wymaga nie tylko otwartego informowania interesariuszy o ekonomicznych sukcesach 
firmy, ale także coraz częściej wskazywania efektów działalności środowiskowej i społecz-
nej. W tej sytuacji systematycznie realizowana, przemyślana, długookresowa, proaktywna 
i konsekwentna w realizacji polityka środowiskowa umożliwia stopniową zmianę percepcji 
firmy przez otoczenie. Z pewnością w ciągu kilkuletniego funkcjonowania i doskonalenia 
certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego, przedsiębiorstwom postrzeganym 
w przeszłości jako uciążliwe, czy wręcz niebezpieczne dla środowiska, udało się zmienić 
niekorzystny wizerunek. Miały one szansę dowieść, że zarządzają ryzykiem środowisko-
wym. Podejmowane realne działania w ramach doskonalenia ekoinnowacji organizacyj-
nych stanowią więc szansę na uzyskanie utraconego w przeszłości zaufania. Stwierdzenie 
to potwierdza fakt, że 60,4% respondentów z województwa podkarpackiego uznało, że dla 
nich korzyścią było demonstrowanie poprawy działań środowiskowych na zewnątrz. Jest to 
szczególnie ważne w warunkach hiperkonkurencyjnego otoczenia, w którym wzrasta zna-
czenie strategii relacyjnych, stanowiących zaplanowany proces działania bazujący na nie-
materialnych relacjach3. Stosowanie tego typu strategii ma na celu budowanie wzajemnego 
zrozumienia z różnymi grupami interesariuszy. Dialog, a w dalszej perspektywie strategicz-
ne partnerstwo przedsiębiorstwa z interesariuszami, którzy traktowani są jako równorzędni 
partnerzy (razem planujący przedsięwzięcia i czerpiący korzyści z podejmowanych dzia-
łań), pozwala na czerpanie zysków ze stosowania strategii win-win. 

Na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku w wyniku wdrożenia analizowane-
go typu ekoinnowacji organizacyjnej wskazało 58,2% badanych (7% spośród badanych 
− w wyniku doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego − osiągnęło tę korzyść, 
mimo że pierwotnie nie wierzyli, iż zwiększenie konkurencyjności jest możliwe). Wyraźny 
wzrost sprzedaży i zysku zadeklarowało 6 organizacji. Na wzrost udziału w rynku wskazało 
9 przedsiębiorstw, zaś zwiększenie udziału w przetargach programach/projektach (w wy-
niku niezależnej certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego) potwierdziło 11 firm4. 
Tyle samo badanych zauważyło zwiększenie działań w zakresie doradztwa świadczonego 
przez organizację (pozostała część badanych odpowiedziała, że bądź nie szacowała tego 
typu efektów, bądź nie osiągnęła żadnych efektów). Jest to wynik zaskakująco wysoki, bio-
rąc pod uwagę liczne mankamenty funkcjonujących w badanych przedsiębiorstwach ekoin-
nowacji organizacyjnych (Hajduk-Stelmachowicz 2015, s. 24-37).

Kolejną korzyścią zewnętrzną osiągniętą przez 55,8% badanych było wzmocnienie do-
brych stosunków ze społecznością lokalną. 

Ponad połowa badanych przedsiębiorstw (tj. 53,5%) zauważyła takie korzyści, jak: 
zwiększenie zaufania konsumentów, zwiększenie liczby lojalnych odbiorców oraz zyskanie 
nowych klientów. Zauważono, że uzyskanie i utrzymanie dostępu do pożądanej sieci biz-

3  Kapitał relacyjny, tzw. kapitał rynkowy klienta, jest kategorią kapitału intelektualnego.
4  Firmy te miały jednak poważne problemy ze wskazaniem konkretnych danych liczbowych, zdecydowanie deklarowały jed-
nak pozytywne zmiany w wymienionych obszarach.
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nesowej pozwala na skoncentrowanie się na kluczowych kompetencjach i specjalizacji. Jest 
to ważne w tych obszarach łańcuchów dostaw i wartości, które umożliwiają wykorzystanie 
mocnych stron i szans celem uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Na zwiększenie poziomu zaufania władz lokalnych wskazało 51,2% pełnomocników. 
Poprawa w zakresie zaufania u władz lokalnych była ważna dla przedsiębiorstw, gdyż więk-
szość z nich (działając w specjalnych strefach ekonomicznych) zyskiwała – dzięki certyfi-
kowanemu, formalnemu systemowi zarzadzania rozpoznawalnemu na forum międzynaro-
dowym – dodatkową „kartę przetargową” podczas negocjacji. Respondenci stwierdzali, że 
system zarządzania środowiskowego jest dodatkowym atutem w rozmowach z potencjalny-
mi klientami, inwestorami (szczególnie tymi zagranicznymi) oraz władzami. Na osiągnięcie 
korzyści w omawianym obszarze nadal oczekuje co piąte przedsiębiorstwo. 

W kontekście przywołanych wyników warto odnieść się do opinii J. Cascio (1994,  
s. 44-49), zgodnie z którą międzynarodowe standardy zarządzania środowiskowego poma-
gają firmom zharmonizować i uprościć ich działania w zakresie zarządzania środowiskowe-
go, tworząc spójny system. System ten redukuje potrzebę wielokrotnego rejestrowania się, 
uzyskiwania pozwoleń i spełniania niezidentyfikowanych wcześniej wymagań narzucanych 
przez różne narodowe i lokalne przepisy.

Oceniając, jaki wpływ miało wdrożenie i certyfikowanie omawianego typu ekoinnowacji 
na przebieg i wyniki kontroli inspekcji ochrony środowiska, 58,1% badanych stwierdziło, 
że wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania środowiskowego w żaden sposób nie 
wpłynęło na postawy reprezentantów instytucji związanych z ochroną środowiska wzglę-
dem przedsiębiorstwa. Interesujący jest fakt, że część z przedstawicieli tych przedsiębiorstw 
zwracało uwagę na brak jakichkolwiek kontroli ze strony inspekcji ochrony środowiska od 
około 6-8 lat. 

Na pozytywne skutki związane z implementacją systemu zwróciło uwagę 34,9% re-
spondentów. Akcentowali oni zwłaszcza fakt, że funkcjonowanie systemu daje przewagę 
psychologiczną związaną ze znajomością zidentyfikowanych i obowiązujących przepisów 
prawnych. Ponadto, doskonalenie ekoinnowacji organizacyjnej sprzyja uporządkowaniu, 
przejrzystości i funkcjonalności prowadzonej dokumentacji. To owocuje zwiększonym za-
ufaniem inspekcji, która „przychylniej patrzy na takie firmy”. Część pełnomocników za-
uważyła, że dzięki wdrożeniu i certyfikowaniu systemu zarządzania środowiskowego wg 
normy ISO 14001 „zmniejszyła się częstotliwość, bądź uciążliwość kontroli prowadzonych 
przez inspekcje ochrony środowiska”. Przedstawiciele trzech firm (tj. około 7% badanych) 
mieli negatywne uwagi. Stwierdzili oni, że od momentu, w którym wdrożyli i certyfikowali 
system zarządzania środowiskowego, zwiększyła się w ich przypadku liczba kontroli. 

W opinii 39,5% pełnomocników, implementacja, funkcjonowanie i doskonalenie ana-
lizowanego systemu zarządzania proekologicznego wpłynęły na wzrost wartości firmy 
w oczach inwestorów (udziałowców, akcjonariuszy). Coraz bardziej restrykcyjne wymaga-
nia dotyczą nie tylko aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, ale także jego przyszłości. Wiele 
firm niemieckich, szwedzkich i amerykańskich jeszcze przed zakupem przedsiębiorstwa, 
dokonuje szczegółowej ekspertyzy pod kątem występowania w murach/glebie zanieczysz-
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czeń. Na podstawie analizy składu chemicznego gleby i elementów budowlanych, potencjal-
ni inwestorzy oceniają nakłady ekologiczne, które będą musiały być poczynione po zakupie. 
Im bardziej zdewastowany teren, tym trudniej − za kwotę satysfakcjonującą sprzedawcę 
− sprzedać przedsiębiorstwo. W firmach, w których dobrze funkcjonuje system zarządzania 
środowiskowego, występowanie oraz kumulowanie się zanieczyszczeń powinno być ogra-
niczane i nadzorowane tak, aby wartość rynkowa przyszłych transakcji rosła.

Dla 23,3% badanych łatwiejsze okazało się uzyskiwanie pozwoleń i licencji; ciągle na 
ten rodzaj korzyści oczekuje 30,2% pełnomocników. 

Na uzyskanie dostępu do preferencyjnych kredytów i źródeł finansowania ukierunko-
wanych na inwestycje i działania prośrodowiskowe wskazało 11,6% respondentów. Nadal 
39,5% badanych oczekuje, że posiadanie certyfikatu systemu zarządzania środowisko-
wego, jako dowodu na podejmowanie działań ekoinnowacyjnych, będzie w przyszłości 
czynnikiem wpływającym na uzyskanie pozytywnej decyzji o udzieleniu preferencyjnego 
kredytu, czy dotacji. Takie same oczekiwania ma 34,9% badanych w odniesieniu do premii 
ubezpieczeniowej. 

Przedstawiciele firm, z którymi przeprowadzane były wywiady, zwracali uwagę, że 
część efektów, które pojawiły się w przedsiębiorstwach nie miałyby miejsca „już teraz”, 
gdyby nie wdrożono analizowanej ekoinnowacji organizacyjnej. Kilku przedstawicieli firm 
przed implementacją rozwiązań zaproponowanych przez normę ISO 14001 nie było świa-
domych, bądź nie rozważało pewnych kwestii środowiskowych. Nawet, jeżeli starali się 
podejmować prośrodowiskowe wysiłki, to nie były one uporządkowane, systematyczne i nie 
miały systemowego charakteru.

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że funkcjonowanie i doskonalenie ekoinnowacji organizacyjnych 
może stanowić ważny czynnik determinujący rozwój przedsiębiorstwa. W procesie strate-
gicznym niezwykle ważne jest zarządzanie interakcjami, które stanowi bardzo istotny czyn-
nik dla osiągnięcia celów ekonomicznych przedsiębiorstwa (Ritter, Wilkinson, Johnston 
2004, s. 178-181). Analiza wyników przytoczonych w pracy badań pozwala na stwierdze-
nie, że implementacja ofensywnych strategii proekologicznych może korzystnie wpływać 
na ciągłe doskonalenie w ramach zarządzania interakcjami. Wśród przebadanych, przed-
siębiorstwami osiągającymi najszersze spektrum korzyści okazały się te, które stosują stra-
tegiczne podejście do budowania sieci powiązań. Są samodzielne (choć mają branżowego 
lidera) i w sposób zamierzony (m. in. na skutek umów) budują długotrwałe, wielopodmio-
towe i wielowymiarowe układy zależności, kontaktów oraz relacji z otoczeniem. To właśnie 
występowanie rozbudowanej sieci powiązań umożliwia im zdobycie i utrzymanie przewagi 
nad przedsiębiorstwami, które pozostają poza siecią. Jak podkreśla M. Ratajczak-Mrozek 
(2010, s. 132-139), odbywa się to w szczególności przez wymianę zasobów oraz umiejęt-
ności, co może prowadzić do optymalizacji kosztów działalności i minimalizacji kosztów 
koordynacji. Powiązania sieciowe badanych organizacji implementujących ekoinnowacje 
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organizacyjne mogą przyczyniać się do unikania bądź ograniczania szerokiego wachlarza 
negatywnych skutków decyzji hamujących rozwój przedsiębiorstwa zarówno w krótkookre-
sowej, jak i długookresowej perspektywie czasowej. 

Należy podkreślić, iż część badanych przedsiębiorstw nie osiągnęła możliwego do wy-
generowania spektrum korzyści zewnętrznych z funkcjonowania ekoinnowacji organizacyj-
nych. Stało się tak przede wszystkim ze względu na brak strategicznego, systemowego po-
dejścia do kwestii zarządzania proekologicznego oraz ze względu na brak właściwych (a nie 
tylko pozorowanych bądź wypaczonych pod względem sensu) działań, podejmowanych 
w kontekście rzekomego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego. Niemożność 
osiągnięcia korzyści z wdrożenia ekoinnowacji organizacyjnych była także konsekwencją 
niskiego poziomu inteligencji strategicznej (Hajduk-Stelmachowicz 2016b, s. 179-189) oraz 
pułapek decyzyjnych, w które „wpadli” przedstawiciele kadry zarządzającej. Stało się tak 
m.in. na skutek wystąpienia różnych dysfunkcji organizacyjnych, proceduralnych, psycho-
logicznych (Hajduk-Stelmachowicz 2016a, s. 133-142). W tym kontekście zagrożeniem dla 
dalszego, prawidłowego funkcjonowania części badanych przedsiębiorstw może okazać się 
stagnacja i w konsekwencji pozostanie w tyle za konkurencją. Ta bowiem może zastosować 
gruntowne (a nie jedynie powierzchowne zmiany), a więc strategie innowacyjne i ofensyw-
ne generujące nie tylko marketingowe innowacje ekologiczne, ale przede wszystkim pro-
cesowe oraz produktowe (wykorzystując szanse nadarzające się w aktualnej perspektywie 
finansowej). 

Należy zauważyć, że część z badanych przedsiębiorstw zastosowała zaprzeczenie idei 
zarządzania strategicznego implementując tak zwane „tęczowe strategie” Miały one po-
zwolić na łączenie koncepcji antagonistycznych, w celu zaspokojenia potrzeb różnych grup 
interesów i zapewnienia wszechstronności (Kaleta 2013, s. 98). Takie podejście na samym 
początku skazało je na niepowodzenie.
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External Benefits of Organisational Eco-Innovations Functioning  
as Results of Strategic Choices 

Summary 

The implementation of proactive and pro-innovative business models (based 
on organisational eco-innovations) is and will be the subject of discussion within 
the strategic choices framework. The aim of this article is to analyse the range of 
external benefits (expected and achieved) after implementing and functioning of the 
certified environmental management systems (based on ISO 14001 requirements). 
The results of in-depth research realised in 62 enterprises from the Podkarpackie 
Province were shown. The most important achieved benefits (according to own 
research) were: 69.8% of respondents indicated protection or improvement of the 
natural resources (water, air, soil, flora, and fauna); 67.4% – improving the image of 
the company, and thus achieving a stronger negotiating position; 60.4% – demon-
strating the improvement of the outside environmental action, 58.2% – increasing 
the competitiveness of companies, 55.8% strengthening of good relations with the 
local community, 53.5% increasing in customer confidence/increasing plural loyal 
audience/gaining new customers. 

Key words: organisational eco-innovations, environmental management system, 
ISO 14001. 

JEL codes: M1, O3, D2, Q5

Внешние выгоды от функционирования организационных 
экоинноваций как последствия стратегических выборов

Резюме

Внедрение проактивных и проинновационных бизнес-моделей пред-
ставляет собой и будет в будущем представлять собой предмет рассуждений  
в рамках стратегических выборов все большего числа предприятий. Цель ста-
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тьи – провести анализ, каких внешних выгод ожидали и каких выгод дости-
гли в результате функционирования сертифицированных организационных 
экоинноваций (основанных на требованиях международного стандарта ISO 
14001) на предприятиях из Подкрпатского воеводства. Изучение (проведен-
ное в форме углубленных интервью) охватило представителей высшего руко-
водства, ответственных за функционирование систем управления средой из 
64 предприятий. Они отличались друг от друга как по профилю деятельнос-
ти, организационно-правовой формы, так и по величине. Среди достигнутых 
внешних выгод, в частности, 69,8% опрошенных указали защиту или улучше-
ние состояния природных ресурсов: воды, воздуха, почвы, фауны и флоры; 
67,4% – улучшение имиджа фирмы, тем самым обретение более сильной по-
зиции в переговорах; 60,4% – демонстрирование улучшения действий на бла-
го среды наружу; 58,2% – повышение конкурентоспособности фирмы; 55,8% 
– укрепление хороших отношений с местными жителями; 53,5% – повышение 
доверия клиентов/увеличение числа лояльных покупателей/обретение новых 
клиентов.

Ключевые слова: организационные экоинновации, ISO 14001, система управ-
ления средой.

Коды JEL: M1, O3, D2, Q5
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