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Ministerstwo Środowiska jako pierwsze ministerstwo w Polsce zostało zarejestrowane w systemie
ekozarządzania i audytu EMAS. Oznacza to, że w ministerstwie bierze się pod uwagę ekologiczne
rozwiązania w zarządzaniu, tj. uwzględniające kwestie środowiskowe w procesie decyzyjnym...
Wręczenie certyﬁkatu potwierdzającego rejestrację przekazał Ministrowi Środowiska Andrzejowi
Kraszewskiemu, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Michał Kiełsznia.
EMAS to system, który poprawi w Ministerstwie Środowiska funkcjonowanie urzędu poprzez
usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz obsługi osób i instytucji kontaktujących się z
ministerstwem. przyczyni się także do redukcji kosztów poprzez racjonalną gospodarkę surowcami i
zasobami, np. zmiejszenie poboru energii elektrycznej w wyniku zakupu energooszczędnych urządzeń...
Rejestrując się w systemie MŚ chce przyczynić się do promowania wagi ciągłego doskonalenia się w
obszarze ochrony środowiska.
Ministerstwo Środowiska nie tylko tworzy prawo ochrony środowiska, ale samo, dąży do bycia instytucją
eko. Wdrażanie programu EMAS jest kolejnym elementem, który się na to składa. Do tej pory wprowadziliśmy już elektroniczny obieg dokumentów, segregujemy śmieci i
zmniejszamy zużycie papieru i energii. Ekologiczne zarządzanie pozwoli nam na kompleksowe wykorzystanie wszystkich obszarów, w ramach których instytucja może
oszczędzać środowisko i pieniądze - podkreśla Monika Dziadkowiec, Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.
Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Środowiska jest instytucją proekologiczną nie tylko z nazwy. W urzędzie od dawna prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Na
zewnątrz budynku oraz na korytarzach na wszystkich piętrach ustawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów z podziałem m.in. na: szkło, papier, plastik oraz
baterie. Pracownicy wykorzystują papier z makulatury, drukują dwustronnie i bardzo często korespondencję przekazują za pomocą poczty elektronicznej. dodatkowo od
2010 roku funkcjonuje elektroniczny system obiegu dokumentów ESOD, co znacznie ograniczyło zużycie papieru. Efekty osiągnięte w wyniku zastosowanych rozwiązań i
wprowadzonych praktyk są zestawione w Deklaracji środowiskowej MŚ za rok 2010.
Ponadto od kwietnia 2010 r. w Ministerstwie Środowiska funkcjonuje centralny system wydruku dokumentów (zintegrowany system kopiowania, drukowania i
skanowania) który przyczynił się do zmniejszenia kosztów wydruku i ilości zużywanego papieru. Od kilku lat w Ministerstwie nowy sprzęt AGD oraz sprzęt elektroniczny i
elektryczny musi posiadać klasę energetyczną „A" i „A+", a oświetlenie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, ministerstwa jest energooszczędne.
EMAS jest perspektywą rozwoju dla każdej organizacji. Rejestracja w nim daje możliwość znalezienia się w elitarnej grupie instytucji i przedsiębiorstw, postrzeganych
(zarówno w Polsce, Europie, jak i na całym świecie,) jako organizacje proekologiczne - działające w sposób efektywny, wiarygodny, przejrzysty i zgodny z prawem
dotyczącym ochrony środowiska.
Europa to lider nowoczesnego podejścia do ekologii. Wymagania w zakresie ochrony środowiska ciągle rosną. Instytucje czy organizacje szukające partnerów
priorytetowo traktują ﬁrmy, które są w stanie przedstawić swoje osiągnięcia w tej dziedzinie. Systemy środowiskowe stały się argumentem w walce konkurencyjnej
między przedsiębiorstwami, ich stosowanie poprawia wizerunek ﬁrmy. Nowoczesna ﬁrma, bez względu na swoją wielkość, licząc na swój dalszy rozwój, nie może
negować wymogów współczesnego rynku w zakresie ochrony środowiska.
Wdrażanie systemu EMAS w MŚ realizowane jest w ramach projektu systemowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pn. „Modernizacja systemów zarządzania i
podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej",
ﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
System EMAS funkcjonuje w Polsce już 7 lat (od 2004 r.), a w Unii Europejskiej od lat 18 (od 1993 r.). W naszym kraju zarejestrowano już w nim 29 organizacji. Dla
porównania, w UE jest ich ponad 4,5 tys., 80 proc. należy do sektora MŚP.
W skrócie:
EMAS jest systemem zarządzania środowiskowego stworzonym z myślą o organizacjach, instytucjach, które dobrowolnie zobowiązują się do oceny swojego wpływu na
środowisko i doskonalenia swojej działalności prośrodowiskowej w oparciu o tzw. cykl Deminga (PDCA - planuj, wykonaj, sprawdź, popraw).
1. Przystąpienie do systemu EMAS jest dobrowolne
2. EMAS jest skierowany do każdego rodzaju organizacji tzn. mikro i MŚP, dużych ﬁrm, instytucji użytku publicznego, w tym uczelni, szkół, organów administracji
publicznej
3. Jest instrumentem pomagającym optymalizować procesy, wydajniej wykorzystywać zasoby, dzięki czemu zmniejszeniu ulega wpływ organizacji na
środowisko;
4. System EMAS przyczynia się do usprawnienia działań w organizacji oraz prowadzenia skutecznego nadzoru nad ich realizacją
5. EMAS stanowi atrakcyjne narzędzie komunikacyjne i marketingowe (m.in. możliwość wykorzystywania logo EMAS, uzyskanie wpisu do rejestru krajowego i
europejskiego)
6. Przystąpienie do systemu pozwala na zwiększenie wiedzy pracowników na temat kwestii związanych z ochroną środowiska poprzez zaangażowanie w proces
jego wdrażania i funkcjonowania.

Korzyście z przystapienia do systemu EMAS:
zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
wzrost efektów ekologicznych - ograniczenie zużycia zasobów naturalnych
minimalizacja kosztów - redukcja wnoszonych opłat za korzystanie ze środowiska (ograniczenie ilości odpadów, ścieków i emisji gazów, etc.)
wzrost konkurencyjności organizacji na rynkach przywiązujących wagę do proekologicznego podejścia do działalności;
poprawa wizerunku organizacji oraz zwiększenie jej wiarygodności
poprawa relacji z organami administracji publicznej i klientami
poprawa jakości oraz bezpieczeństwa pracy poprzez zaangażowanie pracowników w działalność organizacji

EMAS gwarnatuje:
efektywność poprzez wykazywanie ciągłej poprawy działalności prośrodowiskowej, potwierdzanej przez niezależnego od organizacji weryﬁkatora
środowiskowego
wiarygodność dzięki deklaracji wykazywania pełnej zgodności z unijnymi i krajowymi przepisami prawa ochrony środowiska, ocenianej przez organy
administracji egzekwującej te prawa
przejrzystość poprzez informowanie (za pomocą deklaracji środowiskowej) opinii publicznej i zainteresowanych stron (klientów i społeczności lokalnej) o
wpływie na środowisko organizacji, jej produktów i usług.

EMAS jest jedynym systemem zarządzania środowiskowego z publicznie dostępnym rejestrem organizacji zarejestrowanych, prowadzonym przez administrację
publiczną.
Więcej o EMAS:
Ministerstwo Środowiska
EC Environment
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