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Wdrażanie EMAS w urzędzie 

krok po kroku 

 



  Projekt Procesy, cele, kompetencje. Zintegrowane  

  zarządzanie w urzędzie  

  Środki finansowe,  szkolenia, warsztaty robocze,  

  eksperci 

 
 

  

 Zaangażowanie kierownictwa 
 

 Powołanie zespołu ds. EMAS 
 Powołanie pełnomocnika ds. EMAS 

 

 Informacja do pracowników   
 Zaangażowanie pracowników 

 



06.2014  

07.2014 

07.2014-
01.2015 

01-
06.2015 

04-
05.2015 

05-
06.2015 

06.2015 

Decyzja 
Kierownictwa 

Powołanie 
zespołu 

ds. EMAS 

Powołanie 
pełnomocnika 

ds. EMAS 

Aspekty 
środowiskowe 

Kryteria 
oceny 

Wstępny 
przegląd 

środowiskowy 

06-
07.2015 

Audyt 
zewnętrzny 

Wprowadzenie 
procedury kontroli 

zarządczej 

Raporty 

Projekt Deklaracji 
środowiskowej 

Program 
środowiskowy 

Projekt Polityki 
środowiskowej 

Warsztaty 
robocze 

Szkolenia 

Ocena 
aspektów 

Znaczące 
aspekty 

środowiskowe 

09.2015 Wniosek o 
rejestrację 

Przegląd 
zarządzania 

Karty działań 
korygujących  i 
naprawczych 

Audyty 
wewnętrzne 

11.2015 
Wpis do 
rejestru 
EMAS 

Harmonogram 



Zaangażowanie wszystkich pracowników 

 

 

Konsultacje 

 

Warsztaty 

 

Szkolenie EMAS 

 

 



Współpraca z innymi regionalnymi  

dyrekcjami ochrony środowiska oraz  

Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska: 

 

• podział zadań; 

• konsultacje; 

• informacja zwrotna, uwagi; 

• wymiana poglądów. 

 

 

 

 

 

 



Szkolenie  

(wsparcie 
ekspertów) 

Zadanie 

Praca własna 
Omówienie 

wyników 

Konsultacje  

(inne RDOŚ) 

Cykl pracy, systematyczność 



• Struktura 

organizacyjna 

• Zasięg  

obszarowy 

• Interesariusze 

• Analiza SWOT 

• Procedury/ 

 zarządzenia 

• Wymagania prawne 

• Aspekty 

środowiskowe 

• Oddziaływanie 

 

Interesariusze 
RDOŚ 

GDDKiA, PKP, 
Wojsko 

Inne RDOŚ i 
GDOŚ 

Społeczeństwo 
i NGO’s 

Administracja 
rządowa i 
samorząd 

Media 

Lasy 
Państwowe 

Mocne strony 
Wiedza 

Kompetencje  
Itd. 

 

Słabe strony 
Finanse 

Braki kadrowe  
Itd. 

 

Szanse 

Doskonalenie zarządzania 

Racjonalizacja wydatków 

Itd. 

Zagrożenia 

Zmiany prawa 

Koszty 

Itd.  

SWOT 

Wstępny przegląd środowiskowy 



 

Identyfikacja aspektów 

środowiskowych 
 

Rejestr aspektów środowiskowych 

 

Znaczące aspekty środowiskowe 

 

 

 

Kryteria:  

• wpływ na środowisko; 

• częstotliwość (pracochłonność); 

• znaczenie dla interesariuszy; 

• kryterium formalno-prawne; 

• ustawowe zadania RDOŚ. 

 

 

 

 

L

p

. 

Pośrednie aspekty środowiskowe 

powiązane z procesami 

merytorycznymi 

Wpływ na środowisko – 

pośredni wpływ 

Powiązanie z 

wymaganiami 

prawnymi i innymi 

dot. ochrony środ.  

1 

Uzgadnianie i opiniowanie  

w ramach strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko w 

zakresie dotyczącym projektów 

dokumentów strategicznych m.in. 

polityk, strategii, planów, programów 

Zapobieganie, ograniczenie, minimalizacja zagrożeń 

negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez 

wpływ na kształtowanie polityki regionalnej w zakresie 

ochrony środowiska, ochrony przyrody i krajobrazu w 

odniesieniu do wszystkich komponentów środowiska. 

art. 46-50, art. 53, art. 54 i art. 57 ustawy ooś 

art. 11 pkt 6 lit. j ustawy  o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym  

art. 17 pkt 6 lit. a tiret 3 , art. 17 pkt 6 lit. b 

tiret 2 ustawy  o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

2 

Uzgadnianie projektów miejscowych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego, studiów  

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Zapobieganie, ograniczenie, minimalizacja zagrożeń 

negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez 

wpływ na kształtowanie polityki regionalnej w 

zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i 

krajobrazu. 

art. 13 ust. 3a, 16 ust. 7, 23 ust. 5, 30 ust. 3 

ustawy o ochronie przyrody  

3 

Uzgadnianie projektów decyzji  

o warunkach zabudowy oraz 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 

Zapobieganie, ograniczenie, minimalizacja zagrożeń 

negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez 

wpływ na kształtowanie polityki regionalnej w 

zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i 

krajobrazu. 

art. 53 ust. 4 pkt 8   ustawy  o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym  

 art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 pkt 8 

ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  

4 

Opiniowanie w ramach postępowań 

związanych z wydawaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zapobieganie, ograniczenie, minimalizacja zagrożeń 

negatywnego oddziaływania na środowisko 

planowanych przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

art. 64 ustawy ooś 

5 

Uzgodnienia w ramach postępowań 

związanych z wydawaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zapobieganie, ograniczenie, minimalizacja zagrożeń 

negatywnego oddziaływania na środowisko 

planowanych przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

art. 77 ustawy ooś 

6 

Prowadzenie postępowań w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

Zapobieganie, ograniczenie, minimalizacja zagrożeń 

negatywnego oddziaływania na środowisko 

planowanych przedsięwzięć o znaczeniu 

ogólnopolskim mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. Budowanie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa – informowanie społeczeństwa o 

potencjalnym zagrożeniach dla środowiska oraz 

życia i zdrowia ludzi oraz kształtowanie postaw pro-

środowiskowych. 

art. 75 ust 1 ustawy ooś 

7 

Prowadzenie postępowań w sprawie 

ponownej oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko 

Zapobieganie, ograniczenie, minimalizacja zagrożeń 

negatywnego oddziaływania na środowisko 

planowanych przedsięwzięć o znaczeniu 

ogólnopolskim mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

art. 88-95 ustawy ooś 

……. 



Polityka środowiskowa 
 

Zdefiniowana przez kierownictwo 

 

Deklaracja intencji i zasad 

 

Ramy do działania i ustalania celów i zadań 

środowiskowych 

 

Misja i wizja 

 

Indywidualna i dostosowana do charakteru, 

skali i działalności instytucji 

 

Deklaracja ciągłego doskonalenia 

 

 



Integracja systemów  
 

 

Kontrola zarządcza: 

• cele; 

• zadania; 

• mierniki; 

• odpowiedzialności; 

• ryzyka; 

• aspekty środowiskowe. 
 

Integracja 
systemów 

Kontrola 
zarządcza 

EMAS (SZŚ)  

ZPP Zadania w 
budżecie 

zadaniowym 

ZPC 

Zarządzanie 
zasobami 
ludzkimi  

ZPK 



Cele na 2015 r. Zadania Nazwa miernika Wartość 
miernika 
wykonana w 2014 r 

Planowana 
wartość 
miernika  
na 2015 r. 

Kod 
klasyfikacji 
zadaniowej w 
bz 

Odpowiedzia

lności 

Znaczące aspekty 
środowiskowe 
pośrednie 

Zwiększenie 

poziomu ochrony 

przed skutkami 

zagrożeń i 

poważnych awarii 

1.Przygotowanie 

dośu. 

2.Opinie i 

uzgodnienia w 

ramach ooś. 

3.Opinie i 

uzgodnienia w 

ramach sooś. 

4.Współpraca z 

RKOOŚ. 

Liczba załatwionych  

spraw /liczba spraw 

rozpatrywanych w 

danym roku 

3339/3500 3500/3500 12.6.2. Wydział Ocen 

Oddziaływania na 

Środowisko 

1.Uzgadnianie i 

opiniowanie w ramach 

sooś. 

2. Opiniowanie w 

ramach postępowań 

dośu. 

3. Uzgadnianie w 

ramach postępowań 

dośu. 

4. Wydawanie dośu. 

5. Ponowna ocena. 

Zadośćuczynienie 

poniesionym 

szkodom 

Rekompensata 

szkód 

powodowanych 

przez zwierzęta 

chronione. 

Liczba 

zrekompensowa-

nych szkód/ liczba 

oszacowanych szkód 

w danym roku 

1160/1160 33/1000 12.1.1.7. Wydział Ochrony 

Przyrody i 

Obszarów Natura 

2000 

Przeprowadzenie 

postępowań 

dotyczących oględzin i 

szacowania szkód 

wyrządzonych przez 

zwierzęta objęte 

ochroną na podstawie 

art. 126 ustawy o 

ochronie przyrody. 

Zapewnienie 

społeczeństwu 

dostępu do 

informacji o 

środowisku 

1.Udostępnienie 
informacji na 
wniosek. 
2.Umieszczanie 
informacji w BIP. 
3.Zamieszczanie 
informacji w 
publicznie 
dostępnym wykazie 
danych. 

Ilość 

udostępnionych w 

danym roku 

informacji 

10689 10000 12.7.1.2. Wydział 

Zapobiegania i 

Naprawy Szkód w 

Środowisku oraz 

Informacji o 

Środowisku i 

Zarządzania 

Środowiskiem 

Udostępnianie 

informacji o środowisku 

i jego ochronie oraz 

informacji publicznej 



Program 
audytów 

terminy (na rok) 

komórki 
organizacyjne 

zakres 

Plan 
audytu 

termin 

audytorzy 

cel 

zakres 

kryteria 

komórka 
organizacyjna 

uczestnicy 

Audyty 

wewnętrzne 
 

 

 



Przegląd zarządzania: 

 

• analiza wszystkich 

przeprowadzonych 

działań; 

• omówienie wszystkich 

elementów SZŚ; 

• wnioski i plany na 

przyszłość. 

 



Deklaracja środowiskowa 
 

Opis organizacji i SZŚ 

Polityka środowiskowa 

Wymagania prawne 

Aspekty środowiskowe 

Główne wskaźniki 

Efekty działalności środowiskowej 

Program środowiskowy 

Dobre praktyki Czystszej Produkcji 

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna  

Społeczna odpowiedzialność 

Oświadczenie weryfikatora środowiskowego 



Oświadczenie  

weryfikatora 

środowiskowego 



System zarządzania środowiskowego 



Kontynuacja 



EMAS (SZŚ) - narzędzie 

doskonalenia zarządzania – 

efektywna kontrola zarządcza.  

 


