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OCENA TRUDNOśCI PODCZAS 
WDRAżANIA SySTEMU ZARZĄDZANIA 

śRODOWISKOWEGO ISO 14001 
W OCENIE NIEZALEżNyCH EKSPERTÓW

Wstęp

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) zgodnego z wymaga-
niami normy ISO 14001:2004 wiąże się z poprawą wizerunku przedsiębiorstwa, jest 
potwierdzeniem, że prowadzona w organizacji działalność odbywa się w zgodzie 
z zasadami ochrony środowiska. Pośrednio może przyczynić się do poprawy konku-
rencyjności przedsiębiorstwa, wyróżnienia podmiotu na tle konkurencji, pozyskania 
nowych odbiorców czy utrzymania dotychczasowych klientów. Implementacja sys-
temu może wymagać przeprojektowania realizowanych procesów tak, aby „u źródła” 
zużywać mniej surowców, prowadząc do poprawy efektywności działalności przed-
siębiorstw. Dzięki stosowanemu SZŚ przedsiębiorstwa doskonalą skuteczność dzia-
łań na rzecz środowiska, co przejawia się w minimalizacji negatywnego wpływu na 
otoczenie [13]. Co więcej, system zarządzania ISO 14001 jest traktowany jako jedno 
z narzędzi zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem, którego zastosowanie 
sprzyja osiąganiu korzyści ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Pozytywny 
wpływ rozwoju zarządzania środowiskowego dostrzega się zarówno w organizacji, 
jak i jej bliższym i dalszym otoczeniu.

O ile w literaturze przedmiotu dostępnych jest wiele publikacji na temat korzy-
ści wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstwa związanych z wdrożeniem sys-
temu ISO 14001, o tyle rzadziej pisze się o trudnościach [9, 11] pojawiających się od 

* Dr Barbara Fura – Zakład Metod Ilościowych, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski.
** Dr hab. Mieczysław Król, prof. UR – kierownik Zakładu Metod Ilościowych, Wydział Ekonomii, 

Uniwersytet Rzeszowski.

SGH_140_2012_06_81 OiK1.indb   81 7/19/12   12:07 PM



barbara fura, Mieczysław Król

 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 1 / 2012 (150)82

momentu podjęcia przez najwyższe kierownictwo decyzji o wdrożeniu systemu, aż 
po jego certyfikację [13]. Niniejszy artykuł jest próbą wypełnienia tej luki – dostar-
czając analizy badań empirycznych w zakresie oceny trudności, z którymi borykają 
się organizacje podczas wdrażania systemu ISO 14001. Prezentowane wyniki badań 
mogą stanowić cenną informację dla praktyków zarządzania środowiskowego, gdyż 
wskazanie problematycznych elementów systemu może ułatwić proces podejmo-
wania decyzji ukierunkowanych na minimalizację kosztów wdrożenia i funkcjono-
wania tego systemu zarządzania. Ocena trudności została dokonana przez nieza-
leżnych ekspertów – pełnomocników ds. systemów zarządzania – reprezentujących 
opinie badanych przedsiębiorstw dotyczące stopnia nasilenia potencjalnych proble-
mów. Analizie poddano zróżnicowanie ocen ekspertów w zależności od wielkości 
przedsiębiorstw. Zbadano również powiązania między oceną trudności a zmiennymi 
charakteryzującymi badane podmioty. Badania oparto na subiektywnych ocenach 
ekspertów odnośnie do trudności związanych z wdrażaniem systemu zarządzania 
środowiskowego ISO 14001. W celu uwierzytelnienia prezentowanych wyników oce-
nie poddano również zgodność opinii niezależnych ekspertów.

Metody i narzędzia badawcze

Analizę trudności przeprowadzono w oparciu o dane empiryczne zgromadzone 
drogą ankiety pocztowej skierowanej do przedsiębiorstw województwa podkarpac-
kiego posiadających certyfikowany system zarządzania środowiskowego ISO 14001. 
Kwestionariusz ankiety wysłano do wszystkich przedsiębiorstw województwa pod-
karpackiego, które na koniec września 2009 roku potwierdziły fakt wdrożenia sys-
temu ISO 14001:2004. W efekcie analizie poddano 36 kwestionariuszy, co stanowiło 
ponad 70% wysłanych ankiet.

Jednym z celów badawczych było wyodrębnienie głównych problemów, z któ-
rymi zetknęły się przedsiębiorstwa podczas wdrażania systemu ISO 14001. Ana-
lizie poddano zróżnicowanie ocen badanych trudności w zależności od wielko-
ści przedsiębiorstw (mierzonej liczbą zatrudnionych). Do analizy ewentualnego 
zróżnicowania ocen względem wymienionej zmiennej grupującej wykorzystano 
test Kruskala-Wallisa [16]. Ponadto istnienie zależności pomiędzy oceną trudno-
ści a zmiennymi charakteryzującymi badane przedsiębiorstwa, tj.: wielkość przed-
siębiorstwa, przestrzenna skala działalności oraz wielkość eksportu w sprzedaży 
przedsiębiorstw, zbadano przy pomocy współczynnika korelacji rang Kendalla [10]. 
Zgodność ocen niezależnych sędziów zmierzono przy pomocy współczynnika kon-
kordancji Kendalla [1] – narzędzia służącego do analizy zbieżności ocen w rozważa-
nej grupie obserwatorów [7]. Prezentowane wyniki badań, poprzez wskazanie naj-
bardziej problematycznych elementów systemu, mogą stanowić cenną informację 
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dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 
14001, przyczyniając się do minimalizacji kosztów wdrożenia systemu w organizacji.

Ocena trudności podczas wdrażania 
SZś w przedsiębiorstwach

W celu określenia trudności, na które napotkały badane przedsiębiorstwa, jak 
i stopnia ich nasilenia zwrócono się do podmiotów z prośbą o ocenę potencjalnych, 
możliwych trudności w skali od 0 – trudność nie wystąpiła, do 5 – bardzo duża trud-
ność. Średnią ocenę ekspertów odnośnie do badanych trudności przedstawiono w ta-
beli 3. Za najdotkliwszą trudność badane przedsiębiorstwa uznały niewystarczającą 
świadomość pracowników o znaczeniu systemu (2,89). Następnymi trudnościami 
były: wysokie opłaty związane z certyfikacją systemu (2,50), dodatkowe wydatki na 
wyposażenie, aparaturę czy nowoczesne technologie (2,47) oraz czasochłonność 
wdrażania normy (2,39). W przedsiębiorstwach wdrażających system ISO 14001 
pojawiły się ponadto problemy z opracowaniem dokumentacji systemowej (2,19), 
barierą okazał się także opór pracowników przed wprowadzaniem zmian (2,19). 
Pozostałe trudności zostały uznane za mniej istotne.

Zróżnicowanie ocen niezależnych sędziów 
względem wielkości przedsiębiorstw

Średnia ocena trudności skłoniła do postawienia hipotezy o istnieniu zależno-
ści pomiędzy ocenami ekspertów a wielkością przedsiębiorstw. Wyniki nieparame-
trycznego testu Kruskala-Wallisa pozwoliły zweryfikować hipotezę dotyczącą istnie-
nia zróżnicowania rozkładów ocen [5] względem wielkości przedsiębiorstw. Wyniki 
testu zamieszczono w tabeli 1.

Ocena trudności różniła się na poziomie istotności 0,05 względem wielkości 
przedsiębiorstw w przypadku zmiennych: brak wstępnego przeglądu środowisko-
wego, ograniczone zasoby personalne oraz wysokie opłaty certyfikacyjne. Dodatkowo 
na poziomie istotności 0,1 zróżnicowanie zaobserwowano w przypadku zmiennych: 
czasochłonności wdrażania normy, dodatkowe wydatki oraz obawa przed oceną. 
Zastosowanie testu porównań wielokrotnych post hoc umożliwiło doprecyzowanie 
wyników badań. Metoda porównań wielokrotnych polega na testowaniu hipotez za-
kładających równość średnich rang w grupach. Wielokrotne porównania średnich 
[17] wykonano dla wszystkich par wyróżnionych grup względem zmiennej wielkość 
przedsiębiorstwa. Dla każdego porównania podano poziom prawdopodobieństwa 
post hoc (skorygowany ze względu na liczbę porównań) dla dwustronnych testów 
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istotności. W nagłówkach kolumn symbolem R zaznaczono średnie rangi wariantu 
zmiennej grupującej (por. tabela 2).

Tabela 1.  Test Kruskala-Wallisa: zróżnicowanie rozkładów ocen trudności podczas 
wdrażania SZś względem wielkości przedsiębiorstw

Trudności podczas wdrażania systemu 
ISO 14001

Test Kruskala-Wallisa; Zmienna grupująca: wielkość 
przedsiębiorstw (małe {1}, średnie {2}, duże {3}); 

N ważnych: {1} – 2, {2} – 13, {3} – 21; df = 2; N=36. 

Suma rang
N H p

{1} {2} {3}

brak informacji o SZś 43,5 223,0 399,5 36 0,4794 0,7868

brak systemowego podejścia 49,0 268,5 348,5 36 1,9194 0,3774

brak świadomości o znaczeniu SZś 49,5 226,0 390,5 36 0,9144 0,6330

brak wstępnego przeglądu środowiskowego 58,5 292,5 315,0 36 8,9541 0,0114a

Czasochłonność wdrażania normy 70,0 224,5 371,5 36 5,4509 0,0656b

Dodatkowe wydatki 61,0 272,0 333,0 36 4,8001 0,0907b

Obawa przed oceną 69,0 247,0 350,0 36 5,6594 0,0590b

Ograniczone zasoby personalne 70,5 275,5 320,0 36 8,4628 0,0145a

Opór przed zmianami 53,5 245,5 367,0 36 1,5159 0,4686

Problemy z opracowaniem dokumentacji 41,0 208,5 416,5 36 1,1989 0,5491

Sporna interpretacja wymagań normy 48,5 213,0 404,5 36 1,2909 0,5244

Stan techniczny urządzeń 46,0 255,0 365,0 36 0,8005 0,6701

Identyfikacja aspektów środowiskowych 39,5 286,5 340,0 36 2,6324 0,2682

Sformułowanie zadań 39,5 285,0 341,5 36 2,5277 0,2826

Wysokie opłaty certyfikacyjne 68,0 284,0 314,0 36 8,3144 0,0157a

Identyfikacja sytuacji awaryjnych 36,0 262,0 368,0 36 0,5375 0,7643

Znalezienie doradcy 58,0 267,5 340,5 36 4,0816 0,1299

a na poziomie 0,05; b na poziomie 0,1.
Źródło: opracowanie własne. 

Do odrzucenia hipotezy o jednorodności rozkładów ocen w przypadku zmien-
nej „czasochłonność wdrażania normy” przyczyniły się różnice pomiędzy pierwszą 
i drugą oraz pierwszą i trzecią kategorią przyjętej zmiennej grupującej. Na czaso-
chłonność wdrażania normy w większym stopniu wskazały przedsiębiorstwa małe 
niż średnie i duże. W przypadku trudności „obawa przed oceną” różnice odnotowano 
pomiędzy między opiniami ekspertów z przedsiębiorstw małych i dużych. Przed-
siębiorstwa małe w większym stopniu obawiały się oceny niż duże. Istotne różnice 
pomiędzy ocenami ekspertów z przedsiębiorstw małych i dużych zaobserwowano 
w przypadku dwóch kolejnych zmiennych, tj. ograniczone zasoby personalne oraz 
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wysokie opłaty certyfikacyjne. Trudności te były w większym zakresie odczuwalne 
w przedsiębiorstwach małych, niż dużych.

W celu zilustrowania wartości ocen wskazanych trudności wykorzystano wy-
kresy typy ramka-wąsy, które pozwoliły zobrazować wartości mediany dokonanych 
ocen (por. rysunek 1).

Tabela 2.  Poziom istotności różnic średnich rang wybranych trudności względem 
wielkości przedsiębiorstw

brak wstępnego przeglądu środowiskowego {1} R: 29,25 {2} R: 22,50 {3} R: 15,00

małe {1} - 1,0000 0,2028

średnie {2} 1,0000 - 0,1310

duże {3} 0,2028 0,1310 -

Czasochłonność wdrażania normy {1} R: 35,00 {2} R: 17,27 {3} R: 17,69

małe {1} - 0,0801b 0,0792b

średnie {2} 0,0801b - 1,0000

duże {3} 0,0792b 1,0000 -

Dodatkowe wydatki {1} R: 30,50 {2} R: 20,92 {3} R: 15,86

małe {1} - 0,6942 0,1811

średnie {2} 0,6942 - 0,5191

duże {3} 0,1811 0,5191 -

Obawa przed oceną {1} R: 34,50 {2} R: 19,00 {3} R: 16,67

małe {1} - 0,1583 0,0666b

średnie {2} 0,1583 - 1,0000

duże {3} 0,0665b 1,0000 -

Ograniczone zasoby personalne {1} R: 35,25 {2} R: 21,19 {3} R: 15,24

małe {1} - 0,2369 0,0308a

średnie {2} 0,2369 - 0,3279

duże {3} 0,0308a 0,3279 -

Wysokie opłaty certyfikacyjne {1} R: 34,00 {2} R: 21,85 {3} R: 14,95

małe {1} - 0,3865 0,0437a

średnie {2} 0,3864 - 0,1912

duże {3} 0,0437a 0,1912 -

a na poziomie 0,05; b na poziomie 0,1.
Źródło: opracowanie własne. 

Ilustracja graficzna potwierdziła istnienie zróżnicowania ocen następujących 
trudności: czasochłonność wdrażania normy, obawa przed oceną, ograniczone za-
soby personalne oraz wysokie opłaty względem wielkości przedsiębiorstw.
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Rysunek 1. Ocena wybranych trudności według wielkości przedsiębiorstw
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Źródło: opracowanie własne. 

Trudności podczas wdrażania systemu 
ISO 14001 a cechy przedsiębiorstw 

W celu zidentyfikowania zmiennych decydujących o nasileniu badanych trud-
ności w zależności od cech przedsiębiorstw wykorzystano analizę korelacji. Analizie 
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poddano ocenę trudności względem zmiennych jakościowych charakteryzujących 
badane podmioty, tj. wielkość przedsiębiorstwa, przestrzenna skala działalności oraz 
udział eksportu w sprzedaży przedsiębiorstw. Do zbadania zależności użyto współ-
czynnika korelacji rangowej τ-Kendalla [18]. Wartości współczynnika wraz z pozio-
mem prawdopodobieństwa testowego przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3.  Analiza korelacji τ-Kendalla pomiędzy oceną trudności związanych z wdrożeniem 
systemu ISO 14001 a wybranymi charakterystykami przedsiębiorstw

Trudności podczas 
wdrażania systemu 

ISO 14001

średnia 
ocena

Korelacja τ-Kendalla

Wielkość 
przedsiębiorstwa

Przestrzenna skala 
działalności

Udział eksportu  
w sprzedaży

τ-
Kendalla

p
τ-

Kendalla
p

τ-
Kendalla

p

brak informacji o SZś 1,64 –0,0089 0,9388 –0,1968 0,0912 –0,0899 0,4622

brak systemowego 
podejścia

1,64 –0,2449 0,0356a –0,0321 0,7831 –0,0591 0,6288

brak świadomości 
o znaczeniu SZś

2,89 –0,0388 0,7392 –0,1571 0,1777 –0,0922 0,4508

brak wstępnego przeglądu 
środowiskowego

0,81 –0,3957 0,0007b –0,0246 0,8326 0,0847 0,4883

Czasochłonność 
wdrażania normy

2,39 –0,1722 0,1394 0,0249 0,8307 0,1391 0,2551

Dodatkowe wydatki 2,47 –0,3362 0,0039a –0,1240 0,2874 –0,0571 0,6401

Obawa przed oceną 1,50 –0,2193 0,0598 –0,3419 0,0034a –0,1503 0,2188

Ograniczone zasoby 
personalne

1,89 –0,3576 0,0022a –0,2809 0,0159a 0,0000 1,0000

Opór przed zmianami 2,19 –0,1353 0,2455 –0,1277 0,2732 –0,0092 0,9398

Problemy z opracowaniem 
dokumentacji

2,19 0,0859 0,4610 –0,0077 0,9476 0,1480 0,2260

Sporna interpretacja 
wymagań normy

1,75 0,0356 0,7597 –0,1634 0,1609 0,0667 0,5854

Stan techniczny urządzeń 1,78 –0,1563 0,1798 –0,1074 0,3569 –0,0070 0,9541

Identyfikacja aspektów 
środowiskowych

1,83 –0,2381 0,0410a –0,0201 0,8631 –0,0528 0,6660

Sformułowanie zadań 1,89 –0,2641 0,0234a –0,0206 0,8600 –0,0520 0,6705

Wysokie opłaty 
certyfikacyjne

2,50 –0,3820 0,0010a 0,0911 0,4342 0,0364 0,7658

Identyfikacja sytuacji 
awaryjnych

2,08 –0,0924 0,4277 –0,0789 0,4986 0,1828 0,1348

Znalezienie doradcy 1,03 –0,2559 0,0281a 0,0578 0,6201 0,0025 0,9839

a na poziomie 0,05, b na poziomie 0,001.
Źródło: opracowanie własne.
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Przedstawione w tabeli 3 wartości pozwoliły wyciągnąć wnioski na temat istnienia 
zależności pomiędzy oceną trudności a wybranymi zmiennymi charakteryzującymi 
organizacje. Istotne statystycznie były współczynniki korelacji pomiędzy zmiennymi: 
brak systemowego podejścia, brak wstępnego przeglądu środowiskowego, dodatkowe 
wydatki, ograniczone zasoby personalne, trudności w identyfikacji aspektów środo-
wiskowych, trudności w sformułowaniu zadań, wysokie opłaty związane z certyfi-
kacją systemu i znalezienie doradcy a zmienną wielkością przedsiębiorstwa. Warto-
ści wymienionych współczynników korelacji były mniejsze od zera, co oznacza, że 
przedsiębiorstwa duże odczuwały wymienione trudności w mniejszym stopniu niż 
przedsiębiorstwa małe czy średnie. 

Ponadto istotne statystycznie były współczynniki korelacji pomiędzy trudno-
ściami: obawa przed oceną i ograniczone zasoby personalne a przestrzenną skalą 
działalności przedsiębiorstw. Ich wartości wyniosły odpowiednio (–0,34) i (–0,28) 
i wskazują, że zwiększającej się skali przestrzennej działalności przedsiębiorstw to-
warzyszyło zmniejszanie się ich obawy przed oceną oraz zmniejszanie się trudno-
ści związanej z ograniczonymi zasobami personalnymi. Nie wykazano natomiast 
istotnych statystycznie zależności pomiędzy oceną trudności a poziomem eksportu 
w sprzedaży przedsiębiorstw. 

Zróżnicowanie i zbieżność ocen niezależnych ekspertów

Istnienie różnic w ocenach 36 ekspertów zbadano przy użyciu testu Friedmana 
[15]. Za jego pomocą zweryfikowano hipotezę zerową, że kolumny danych zawiera-
jące próby są pobrane z tej samej populacji, a dokładnie z populacji o równych me-
dianach [17]. Analiza rang Friedmana może być stosowana do badania zróżnicowa-
nia zmiennych w sytuacji, w której naruszenie założeń o jednorodności wariancji 
czy normalności rozkładów zmiennych uniemożliwia zastosowanie analizy warian-
cji [2]. Wyniki testu Friedmana, jak i wartość współczynnika zgodności Kendalla 
przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Test friedmana, wartość współczynnika konkordancji

Oceny

Test friedmana; Współczynnik zgodności Kendalla (konkordancji)
Chi-kwadrat ANOVA = 204,5600 (N=17, df=35); p=0,0000

Współczynnik zgodności W = 0,3438.

średnia ranga Suma rang średnia
Odchylenie 

standardowe

Ocena_1 15,3824 261,5 1,5294 0,6243

Ocena_2 21,4706 365,0 2,2941 1,3117

Ocena_3 28,7059 488,0 3,3529 0,7859
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Oceny

Test friedmana; Współczynnik zgodności Kendalla (konkordancji)
Chi-kwadrat ANOVA = 204,5600 (N=17, df=35); p=0,0000

Współczynnik zgodności W = 0,3438.

średnia ranga Suma rang średnia
Odchylenie 

standardowe

Ocena_4 25,7059 437,0 2,8824 0,9275

Ocena_5 9,2647 157,5 0,7647 1,3933

Ocena_6 18,2941 311,0 1,9412 1,5601

Ocena_7 17,0294 289,5 1,8824 1,4527

Ocena_8 18,0588 307,0 2,0000 1,9685

Ocena_9 23,4118 398,0 2,6471 1,7657

Ocena_10 16,9706 288,5 1,7647 1,4374

Ocena_11 17,1176 291,0 1,8235 1,5506

Ocena_12 7,0882 120,5 0,4706 1,0676

Ocena_13 17,1176 291,0 1,7059 1,6869

Ocena_14 20,5000 348,5 2,1765 1,4678

Ocena_15 14,8235 252,0 1,4706 1,1789

Ocena_16 22,3529 380,0 2,4118 0,7952

Ocena_17 5,1471 87,5 0,1765 0,3930

Ocena_18 14,5882 248,0 1,4706 0,9432

Ocena_19 18,5588 315,5 2,0000 1,3229

Ocena_20 15,9706 271,5 1,5882 0,5073

Ocena_21 19,4706 331,0 2,0000 1,3229

Ocena_22 13,4412 228,5 1,3529 1,3666

Ocena_23 20,4706 348,0 2,2353 1,5624

Ocena_24 14,9706 254,5 1,5294 1,6247

Ocena_25 12,1471 206,5 1,1176 0,9275

Ocena_26 27,6471 470,0 3,1765 1,1851

Ocena_27 17,2647 293,5 1,7059 1,2127

Ocena_28 23,8529 405,5 2,7647 1,5624

Ocena_29 10,2941 175,0 0,8824 0,9926

Ocena_30 16,5294 281,0 1,6471 1,2719

Ocena_31 16,9412 288,0 1,6471 1,2217

Ocena_32 29,5882 503,0 3,7059 1,1600

Ocena_33 18,7647 319,0 1,9412 1,0290

Ocena_34 21,5000 365,5 2,2353 1,2515

Ocena_35 29,5000 501,5 3,5882 0,9393

Ocena_36 26,0588 443,0 3,0588 1,3449

Źródło: opracowanie własne.
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Zastosowanie testu Friedmana potwierdziło występowanie wysoce istotnych róż-
nic w postrzeganiu wyróżnionych w badaniu trudności (p=0,0000). Zarówno analizę 
korelacji, jak i nieparametryczną ANOVA (test Kruskala-Wallisa) oparto na ocenach 
trudności dokonywanych przez niezależnych sędziów. W celu oceny zgodności ocen 
eksperckich, a tym samym dla potwierdzenia wiarygodności uzyskanych wyników 
badań, posłużono się współczynnikiem konkordancji Kendalla. Współczynnik jest 
stosowany w celu scharakteryzowania przeciętnego stopnia zgodności poglądów 
ekspertów, których opinie przedstawiono na skali porządkowej [8]. Wartość współ-
czynnika ma postać [4]:

W =
12S

n2(k3–k)
,

gdzie n – liczba ekspertów, k – liczba wariantów, a S wyrażone jest wzorem:

S =
k∑

j=1

(
n∑

i=1

xij–x̄)
2,

przy czym x–  jest średnią wartością sumy rang dla wszystkich wariantów:

x̄ =
1

k

n∑

i=l

k∑

j=1

xij ,.

Współczynnik konkordancji przyjmuje wartości z przedziału [0,1]. Jego wartość 
bliska jedności wskazuje na dużą zgodność n zbiorów rang, natomiast wartość W bli-
ska zera – na brak jakiejkolwiek zgodności [12]. Testowanie istotności statystycznej 
współczynnika konkordancji polega na weryfikacji hipotezy H0, która głosi, że ba-
dane szeregi rangowe nie są ze sobą powiązane. Hipotezę zerową odrzucamy, jeżeli 
obliczona wartość statystyki chi-kwadrat jest równa lub większa od wartości odczy-
tanej z tablic rozkładu chi-kwadrat. Oznacza to, że zbieżność opinii ekspertów nie 
jest przypadkowa. Pozwala to uznać zespół specjalistów za kompetentny [3]. 

Wyznaczona na podstawie zgromadzonych danych empirycznych wartość współ-
czynnika konkordancji (0,34) wskazała, że eksperci dokonujący oceny wykazali prze-
ciętną zgodność w ocenach analizowanych 17 trudności, a zgodność ocen nie była 
przypadkowa. Na tej podstawie oceniający zespół 36 ekspertów uznano za kompe-
tentny, a prezentowane wyniki badań za wiarygodne.

Zakończenie

Przedsiębiorstwa wdrażające system zarządzania środowiskowego muszą pokonać 
szereg trudności. Wśród nich są te o charakterze ekonomicznym dotyczące kosztów 
podejmowanego przedsięwzięcia, ale oprócz nich do pokonania są również bariery 
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mentalne, które mogą wynikać z braku dostatecznej wiedzy na temat ogólnej idei sys-
temów zarządzania. W ocenie badanych przedsiębiorstw największą trudnością przy 
wdrażaniu systemu ISO 14001 była niewystarczająca świadomość załogi o znaczeniu 
tego systemu zarządzania, ale również dodatkowe wydatki związane z jego certyfika-
cją, czy konieczność ponoszenia kosztów związanych ze zmianami technologicznymi, 
zakupem dodatkowej aparatury i sprzętu. Ponadto badane podmioty za stosunkowo 
dużą trudność uznały czasochłonność wdrożenia normy ISO 14001 i problemy for-
malne związane z koniecznością przygotowywania dodatkowej dokumentacji syste-
mowej. Ocena trudności była uzależniona od wielkości badanych przedsiębiorstw, 
jak i ich przestrzennej skali działalności. Wykazano, że w przedsiębiorstwach więk-
szych i działających na szerszą skalę trudności były łatwiej pokonywane. Wynikało 
to prawdopodobnie z faktu, iż podmioty te dysponują większymi zasobami finan-
sowymi i kadrowymi. Ułatwieniem mogła być również większa otwartość dużych 
organizacji na współpracę międzynarodową mogąca sprzyjać pokonywaniu ewen-
tualnych barier mentalnych. W oparciu o przeprowadzoną analizę korelacji zaobser-
wowano również, że wśród przedsiębiorstw województwa podkarpackiego podmioty 
o szerszej przestrzennej skali działalności w mniejszym stopniu obawiały się oceny 
swojego oddziaływania na środowisko naturalne. Stwierdzenie to może świadczyć 
o rosnącej świadomości ekologicznej podkarpackich organizacji, szczególnie dużych.

Należy podkreślić, że sukces przedsięwzięcia, jakim jest wdrożenie systemu 
ISO 14001, a w efekcie czerpanie korzyści z jego wdrożenia, w dużej mierze zależy 
od zaangażowania wszystkich pracowników w proces wdrażania. Do tego zaś po-
trzeba przekonania załogi, że decyzja kierownictwa o wdrożeniu systemu była wła-
ściwa. Dlatego ważne jest poszerzanie wiedzy na temat systemów zarządzania w or-
ganizacji przez system szkoleń. Jest to również możliwe przez obserwację innych 
przedsiębiorstw, które stosują system i osiągają z tego tytułu korzyści. Znaczenia na-
bierają więc teoretyczne i praktyczne wskazówki [6] mówiące o tym, jak wykorzy-
stywać system zarządzania do poprawy wyników przedsiębiorstw.
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OCENA TRUDNOśCI PODCZAS WDRAżANIA 
SySTEMU ZARZĄDZANIA śRODOWISKOWEGO 
ISO 14001 W OCENIE NIEZALEżNyCH EKSPERTÓW

Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące opinii niezależnych ekspertów – pełnomoc-
ników ds. systemu zarządzania środowiskowego odnośnie do trudności, z którymi borykały 
się przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, wdrażając system zarządzania środo-
wiskowego ISO 14001. Analizie poddano zróżnicowanie opinii eksperckich w zależności 
od wielkości przedsiębiorstw, co więcej, badaniu poddano istnienie zależności pomiędzy 
opiniami dotyczącymi trudności a zmiennymi charakteryzującymi badane przedsiębiorstwa. 
Ponieważ badania oparto na subiektywnych opiniach ekspertów, to w celu potwierdzenie ich 
wiarygodności ocenie poddano zgodność opinii ekspertów. 

Słowa kluczowe: system zarządzania środowiskowego iso 14001, 
analiza korelacji τ-kendalla, anova nieparametryczna, 
współczynnik konkordancji

DIffICULTIES WHILE IMPLEMENTING ISO 14001 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SySTEM  
IN THE ASSESSMENT Of INDEPENDENT ExPERTS

Abstract

The article presents empirical investigations relating to the opinions of the accomplished 
difficulty by independent experts – the proxies of the ISO management systems in the enter-
prises of the Podkarpacie province. The differentiation of the experts opinions was subjected 
the investigation in dependence from the size of enterprises, moreover examines the existence 
of dependence among the opinion of the difficulty in dependence from changing characte-
rizing the enterprises. Because investigations were leaning on experts subjective opinions to 
difficulties connected from initiation of the environmental management system regarding, 
then the agreement of experts opinion was also subjected in the aim of the authentication of 
the presented results of investigations the opinion.

Keywords: iso 14001 environmental management system, τ-kendall’s 
corelation anaysis, nonparametric anova, coefficient of concordance
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