EMAS, POPRAWA STANU ŚRODOWISKA

Europejski system ekozarządzania i audytu EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme) to narzędzie przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw i instytucji (zwanych organizacjami), których celem jest doskonalenie działalności
środowiskowej. Jego głównym założeniem jest zredukowanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez
udoskonalenie działalności prowadzonej przez zainteresowane organizacje.
EMAS jest systemem nie tylko w pełni zgodnym z międzynarodową normą ISO 14001, ale ponadto, stawia dodatkowe
kryteria związane z aktywnym zaangażowaniem pracowników, dostosowaniem podejmowanych działań do regulacji
prawnych i szeroko pojętą jawnością działań. System zapewnia przejrzysty schemat działania, który pomoże w wyznaczaniu zadań, ich monitorowaniu oraz wymianie informacji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami.
Uczestnictwo w systemie EMAS jest dobrowolne. System jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego jak i prywatnego (duże przedsiębiorstwa, małe i średnie ﬁrmy, ﬁrmy usługowe, instytucje publiczne,
uczelnie itp.), które w sposób systematyczny identyﬁkują aspekty środowiskowe oraz opracowują i realizują plany
działań pozwalające sukcesywnie ograniczyć własne oddziaływanie na środowisko. Dla organizacji posiadających certyﬁkat ISO 14001, wdrożenie sytemu EMAS jest stosunkowo niewielkim ale logicznym krokiem w przyszłość.
Realizowane obecnie projekty w ramach programu Phare nr 2002/000-605.05.01 mają na celu wdrożenie systemu
EMAS w Polsce oraz jego promocję.

WDROŻENIE SYSTEMU EMAS
Pod koniec roku 2004, Ministerstwo Środowiska rozpoczęło realizację
dwóch projektów, mających na celu wdrożenie oraz promocję systemu
ekozarządzania EMAS w Polsce. Projekty są ﬁnansowane ze środków Unii
Europejskiej - funduszu Phare.
Głównym celem projektu jest stworzenie w Polsce solidnych podstaw dla
systemu EMAS. Do realizacji zadania służą dwa projekty koncentrujące
się na przeszkoleniu różnych podmiotów na temat EMAS. Szkolenia
obejmować będą przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie
i funkcjonowanie systemu w Polsce tj. przedstawicieli Ministerstwa
Środowiska, urzędów wojewódzkich, Polskiego Centrum Akredytacji oraz
weryﬁkatorów EMAS, jak również pracowników przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, które zgłoszą swoje uczestnictwo w pilotowym programie
wdrożenia systemu EMAS. Szkolenia pozwolą na przekazanie podstawowej wiedzy na temat systemu EMAS jak również polskich i europejskich
przepisów dotyczących jego wdrażania. Dodatkowo, realizowane projekty
pomogą zainteresowanym podmiotom we wdrożeniu systemu oraz ułatwią
stworzenie efektywnego systemu komunikacji. W projekcie bierze udział
zespół międzynarodowych ekspertów zajmujących się na co dzień systemami zarządzania środowiskowego. Reprezentują oni konsorcjum trzech
europejskich ﬁrm:
Royal Haskoning, Holandia
(więcej informacji na: www.royalhaskoning.com )
LEMTECH Konsulting, Polska
(więcej informacji na: www.lemtech.krakow.pl )
SEI Tallinn, Estonia
(więcej informacji na: www.seit.ee )
(zobacz również: KONTAKT)

KORZYŚCI SYSTEMU EMAS
System EMAS to nie tylko ograniczenie negatywnego oddziaływania na
środowisko. Dodatkowe korzyści płynące z wprowadzenia systemu to:

.

Redukcja kosztów działalności poprzez wydajniejsze wykorzystywanie posiadanych zasobów. Odpady oraz emitowane
zanieczyszczenia świadczą często o nieracjonalnym procesie produkcji, tak więc może to stanowić doskonałą okazję do
poprawy wydajności oraz ogólnej działalności przedsiębiorstwa
Pokazanie innym podmiotom, że zarządzanie ryzykiem prowadzone jest w sposób odpowiedzialny. Coraz większa liczba klientów oraz konsumentów ceni sobie odpowiedzialny sposób
postępowania u dostawców.
Postępowanie zgodne z wymogami prawa, skutkujące poprawą
wizerunku przed władzami, klientami i inwestorami.

Rejestracja w systemie EMAS pomaga przedsiębiorstwom, instytucjom i
organizacjom, zarówno tym które działają dla osiągania zysku jak i tym
które funkcjonują jako organizacje „non proﬁt”, osiągać przewagę nad konkurencja lub uzyskiwać zaufanie poprzez poprawę wzajemnych stosunków
z innymi podmiotami.
Wiele europejskich przedsiębiorstw, instytucji i organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS już dzisiaj dostrzega wynikające z tego korzyści
ekonomiczne jak i organizacyjne.

KONTAKT
Organizacje zainteresowane systemem, szkoleniami, planujące
wdrożenie EMAS oraz uzyskaniem więcej
informacji dotyczących:
systemu EMAS,
szkoleń
zgłoszeń na szkolenia,
orazkorzyści, jakie może uzyskać przedsiębiorstwo,
instytucja czy organizacja poprzez wdrożenie systemu
EMAS,
prosimy o kontakt z Biurem Realizacji Projektu EMAS:
BIURO REALIZACJI PROJEKTU EMAS
Adres: ul. Dzika 15/11, 00 – 172 Warszawa
Osoba kontaktowa: Mateusz Jędrzejewski
Tel.: +48 22 636 79 87
E – mail: ofﬁce@emas-polska.pl
Strona www: www.emas-polska.pl

