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18 listopada 2015 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach dołączyła do elitarnego grona
organizacji, zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarzadzania i audytu (EMAS). Należą do niego
organizacje, które na stałe wbudowują w swoją kulturę zarządzania ideę zrównoważonego rozwoju.

Rejestracja urzędu w EMAS jest potwierdzeniem, że zielona administracja, jako idea nabiera wymiaru praktycznego. Podstawową korzyścią z wdrożenia systemu EMAS
jest możliwość stałej poprawy zarządzania środowiskowego, a co za tym idzie, skutecznego zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko. Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach poprzez orientację na klienta i doskonalenie jakości świadczonych usług będzie mogła zapewnić profesjonalną obsługę klientów
w przyjaznej im instytucji, zgodnie z trybem i terminem, określonym w prawie.
Rejestracja w EMAS poprzedzona była szeregiem prac wykonanych przez Dyrekcję i Pracowników urzędu, które doprowadziły do wdrożenia i sprawnego funkcjonowanie
systemu zarządzania środowiskowego opartego na:
polityce środowiskowej, która oddaje charakter Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach określając kierunki i ramy działalności,
kompleksowej identyﬁkacji aspektów środowiskowych, określeniu aspektów znaczących - w trakcie przeglądu środowiskowego oraz wyznaczeniu celów i
zadań środowiskowych,
zidentyﬁkowaniu mających zastosowanie wymagań prawnych oraz zapewnieniu dostępu do aktualnych przepisów prawnych, i innych związanych z aspektami
środowiskowymi oraz dokonywaniu przeglądu spełniania tych wymagań,
zaangażowaniu pracowników oraz ich dążeniu do ciągłego doskonalenia,
strukturze organizacyjnej i określeniu zasobów, ról, zakresów odpowiedzialności i uprawnień niezbędnych w zarządzaniu środowiskowym,
realizacji procesu organizacji szkoleń w celu uzyskania niezbędnych umiejętności zawodowych, uprawnień, kwaliﬁkacji, podnoszenia świadomości
ekologicznej przez pracowników wykonujących zadania, które w szczególności mają znaczący wpływ na środowisko.
„Celem naszej działalności jest przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i ochrona bioróżnorodności. Przy wydawaniu rozstrzygnięć kierujemy się zasadą prawdy
obiektywnej, stoimy na straży praworządności uwzględniając zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju z troską o przyszłe pokolenia, ze szczególnym
uwzględnieniem wpływu planowanych działań na środowisko przyrodnicze. Staramy się rzetelnie oraz wiarygodnie informować społeczeństwo o efektach naszej
działalności. Znakomitym narzędziem wspierającym te działania jest wdrożony właśnie w naszej Dyrekcji system zarządzania środowiskowego, zgodny z wymaganiami
EMAS. Jesteśmy z tego faktu niezwykle dumni.” – mówi Waldemar Pietrasik Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.
Najważniejsze informacje o działalności Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach zostały zwarte w opracowanej przez urząd deklaracji środowiskowej, która
została zweryﬁkowana i zwalidowana przez niezależnego, akredytowanego weryﬁkatora środowiskowego.
Deklaracja środowiskowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zielonym zarządzaniu urzędem.

EMAS 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 małych i średnich przedsiębiorstw, dużych ﬁrm, instytucji publicznych, 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.
Korzyści z przystąpienia 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 gwarantuje:
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.
Przypomnijmy, że EMAS jest jedynym systemem zarządzania środowiskowego z publicznie dostępnym rejestrem organizacji zarejestrowanych, prowadzonym przez
administrację publiczną.

