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EMAS
to uznanie i prestiż
dla WFOŚiGW
w Katowicach
Systemy zarządzania środowiskowego znane są na
świecie od kilkunastu lat. Do najbardziej popularnych należą:
-- System Zarządzania Środowiskowego, zgodnie z normą ISO 14001;
-- System EMAS (Eco Management and Audit Scheme),
wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, dotyczący dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie.
System znany już w świecie jest coraz bardziej popularny w Polsce. Począwszy od 2009 roku, odnotowano
znaczący wzrost wydanych stosownych certyfikatów ISO
14001 spełniania przez podmioty aplikujące o nie. Niekwestionowanym liderem w tym zakresie są Chiny, gdzie we
wspomnianym 2009 roku, wydano ponad 55 tys. certyfikatów. Na 2. miejscu znajduje się Japonia z 40
tys. wydanych poświadczeń spełniania ISO
14001. Polska jest na 13. miejscu.
W założeniach, na które certyfikowana instytucja powinna zwracać szczególną uwagę przy wdrażaniu EMAS
są:
-- doskonalenie systemu zarządzania
środowiskiem, którego celem jest
osiągnięcie efektów realizowanych
w ramach polityki środowiskowej,
-- zgodność prowadzonych działań
z prawodawstwem danego kraju,
-- zapobieganie zanieczyszczeniom
skierowanym do wszystkich elementów środowiska, a więc:
a) emisja do powietrza,
b) zrzuty ścieków do wody,

System EMAS jest adresowany do
wszelkiego rodzaju organizacji np.
przedsiębiorstw produkcyjnych i
usługowych, instytucji finansowych,
placówek naukowych, szkół, urzędów
administracji publicznej - które dobrowolnie chcą podjąć zobowiązania na
rzecz przeciwdziałaniu negatywnego
oddziaływania na środowisko, jakie niesie
za sobą ich działalność.

c) gospodarka odpadami,
d) zanieczyszczanie podłoża gruntowego,
e) właściwa gospodarka i wykorzystanie surowców
i zasobów naturalnych.
System EMAS jest tak skonstruowany, że może być
stosowany zarówno do celów wewnętrznych podmiotu,
w odniesieniu do minimalizacji negatywnego wpływu na
środowisko, jak i do celów zewnętrznych jako czynnik potwierdzający prowadzenie przez dany podmiot polityki prośrodowiskowej w jego codziennej działalności.
Dzięki EMAS podmioty wpisane do jego rejestru zyskują przewagę na rynku tak jak ma to miejsce w przypadku
innych systemów certyfikacji (np. HACCP). Tym samym zyskują również wiarygodnośc i zaufanie - kluczowe elementy w biznesie i działalności we współczesnym świecie.
Utrzymanie przez Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska rejestracji WFOŚiGW
w Katowicach w systemie EMAS, w którym
Fundusz działa od 2007 roku, jest z jednej
strony wielkim wyróżnieniem dla tej instytucji, podnosząc tym samym jej prestiż, ale
jest też wyzwaniem do dalszego zintesyfikowania i doskonalenia działań na rzecz
ochrony środowiska, dla dobra jego samego i ludzi w którym oni żyją.
Na podstawie:
Alicja Matuszak - Flejszman, „Wdrażanie
systemu ekozarządzania i audytu (EMAS)
w urzędach administracji rządowej”,
Warszawa 2011.

Maurycy Hankiewicz

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ŚLĄSKIE AKTUALNOŚCI ROLNICZE - wrzesień 2016

15

