EMAS – nowoczesne podej cie do zarz dzania rodowiskowego
Ministerstwo rodowiska w 2011 r. wdro yło system zarz dzania rodowiskowego zgodny
z EMAS (akronim angielskiej nazwy „Eco-Management and Audit Scheme”, czyli system
ekozarz dzania i audytu). EMAS umo liwia zminimalizowanie negatywnego wpływu
organizacji na rodowisko, racjonalne wykorzystywanie surowców i zasobów oraz popraw
jako ci produktów i usług wytworzonych w organizacji poprzez uwzgl dnienie kwestii
ochrony rodowiska w procesie ich tworzenia i projektowania.
Podejmuj c decyzj o przyst pieniu do systemu EMAS, organizacje dobrowolnie
zobowi zuj si do nieustannego doskonalenia swojej działalno ci w zakresie ochrony
rodowiska. EMAS jest obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych systemów zarz dzania
rodowiskowego.
System ekozarz dzania i audytu EMAS jest funkcjonuj cym w Unii Europejskiej,
umocowanym prawnie narz dziem zarz dzania (Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału
organizacji w systemie ekozarz dzania i audytu we Wspólnocie), przeznaczonym dla ró nego
typu organizacji (przedsi biorstw produkcyjnych i usługowych, instytucji finansowych,
placówek naukowych, szkół, urz dów administracji publicznej, itp.)1.
Rejestracja organizacji w systemie EMAS poprzedzona jest zło onym procesem planowania
i wdro enia systemu zarz dzania rodowiskowego zgodnie z wymaganiami prawnymi, który
nast pnie musi zosta zweryfikowany i zatwierdzony przez akredytowanego weryfikatora
rodowiskowego. Wdro enie EMAS w organizacji obejmuje realizacj nast puj cych działa :
podj cie decyzji przez najwy sze kierownictwo w organizacji
przyst pienia do wdra ania systemu ekozarz dzania i audytu EMAS,

dotycz cej

przeprowadzenie wst pnego przegl du rodowiskowego w organizacji,
okre lenie polityki rodowiskowej organizacji,
identyfikacj i ocen bezpo rednich i po rednich aspektów rodowiskowych,
opracowanie celów
rodowiskowego,

i

zada

rodowiskowych

oraz

programu

zarz dzania

przydzielenie zakresu obowi zków i odpowiedzialno ci oraz okre lenie kompetencji
pracowników,
zapewnienie szkole zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami szkoleniowymi,
okre lenie i zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewn trz i na zewn trz
organizacji,
sporz dzenie deklaracji rodowiskowej,
udokumentowanie systemu zarz dzania rodowiskowego,
realizacj działa w zakresie zarz dzania znacz cymi bezpo rednimi i po rednimi
aspektami rodowiskowymi,
gotowo
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i reagowanie na sytuacje niebezpieczne i awarie,
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ocen systemu zarz dzania rodowiskowego poprzez monitorowanie i pomiary, ocen
zgodno ci oraz system audytów wewn trznych,
nadzór
nad
niezgodno ciami,
i zapobiegawczych,

wprowadzenie

działa

koryguj cych

przeprowadzenie przegl du zarz dzania,
ocena deklaracji rodowiskowej oraz systemu zarz dzania rodowiskowego przez
weryfikatora jednostki weryfikuj cej,
ci głe doskonalenie2.
Zach camy do zapoznania si z publikacj „Wdra anie systemu ekozarz dzania
i audytu EMAS w jednostkach administracji rz dowej” opracowan przez wykonawc
zewn trznego w ramach realizowanego usprawnienia. Do wiadczenia zdobyte w trakcie
wdra ania systemu EMAS znajduj swoje odzwierciedlenie w tre ci przewodnika,
wzbogacaj c literatur z zakresu systemów zarz dzania rodowiska o praktyczne wskazówki.
Mamy nadziej , e informacje zawarte w przewodniku spotkaj si z Pa stwa
zainteresowaniem stanowi c pomoc w planowaniu działa ukierunkowanych na doskonalenie
funkcjonowania Pa stwa organizacji.
Szczegółowe informacje na temat usprawnienia mo na uzyska w Ministerstwie rodowiska
(osoby kontaktowe to: Pani Małgorzata Wybacz, Pełnomocnik ds. zarz dzania
rodowiskowego w M , Departament Instrumentów rodowiskowych, tel. (22) 5792 589
Praz pani Anna Wajnbergier, Departament Instrumentów rodowiskowych, tel. (22) 5792
660).
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