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Kim jesteśmy i co robimy? 

Do zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organu 

administracji niezespolonej działającego na obszarze województwa, 

należy: 

• prowadzenie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub 

udział w tych ocenach, 

• wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  

• udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko,  

• tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody,  

• ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 oraz innymi formami 

ochrony przyrody,  

• prowadzenie postępowań w sprawach szkód w środowisku. 



Kim jesteśmy i co robimy? 

Regionalny dyrektor ochrony środowiska, jako 

organ, wykonuje swoje zadania przy pomocy 

regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. 



Dlaczego podjęliśmy się 

wdrożenia Systemu 

Ekozarządzania i Audytu EMAS 

w Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska 

w Poznaniu? 



Dlaczego podjęliśmy się wdrożenia EMAS? 

Zwyczajnie wypada, aby organ stawiający wymagania 

w zakresie uwarunkowań środowiskowych różnego rodzaju 

przedsięwzięć, kreujący zasady ochrony zasobów 

przyrodniczych, sam, w pełni świadomie się do nich 

stosował. 



Dlaczego podjęliśmy się wdrożenia EMAS? 

Zdaliśmy też sobie sprawę, że intuicyjnie działamy zgodnie 

z wymaganiami EMAS i należy naszą działalność w tym 

obszarze po prostu uporządkować. 



Obie przesłanki są ważne dla budowania wiarygodności 

i zaufania społecznego do jednostki, która pełni ważną rolę 

w systemie administracyjnego zarządzania środowiskiem. 

Dlaczego podjęliśmy się wdrożenia EMAS? 



CHEMY BYĆ ELITARNI 

EKOLOGiczni i ekoLOGICZNI 

Dlaczego podjęliśmy się wdrożenia EMAS? 



EMAS w administracji 

publicznej 



EMAS w administracji publicznej 

68 zarejestrowanych organizacji w Polsce, w tym 

Ministerstwo Środowiska i wszystkie regionalne dyrekcje 

ochrony środowiska. 

Około 1/3 zarejestrowanych organizacji jest związanych 

z administracją publiczną. 

Polska na 6. miejscu w Europie 



EMAS w administracji publicznej 

Dokumenty referencyjne EMAS dla sektora administracji są 

obecnie opracowywane przez Komisję Europejską 

w porozumieniu z państwami członkowskimi i innymi 

zainteresowanymi stronami. 

Sektor administracji publicznej wyprzedza sektory przemysłowe 

i rolnicze – ma wielki potencjał poprawy stanu środowiska 



RDOŚ jako szczególny typ 

urzędu 



RDOŚ jako szczególny typ urzędu 

RDOŚ jest urzędem (organem) stawiającym wymagania w zakresie 

uwarunkowań środowiskowych różnego rodzaju przedsięwzięć. 

W poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju ograniczamy presję 

planowanych inwestycji i wdrażamy w ten sposób standardy ochrony zasobów 

przyrodniczych w działalność indywidualnych użytkowników środowiska. 

 

Formułując uwarunkowania środowiskowe współtworzymy aspekty 

bezpośrednie działalności środowiskowej naszych klientów. 

To priorytety naszej działalności środowiskowej… 



RDOŚ jako szczególny typ urzędu 

Aspekty środowiskowe to elementy działalności organizacji, jej wyrobów lub 

usług, które wpływają lub mogą wpływać na środowisko. 

 

Bezpośrednie aspekty środowiskowe – są związane z tymi działaniami 

organizacji, nad którymi sprawuje ona kontrolę zarządczą.  

Pośrednie aspekty środowiskowe – to takie, które mogą wynikać z relacji 

organizacji ze stronami trzecimi, na które organizacja ma pewien wpływ. 



Czy EMAS w administracji 

ma sens? 



Czy EMAS w administracji ma sens? 

Różne organizacje – różne podejścia 

 

Różna ocena „WAGI” aspektów 

środowiskowych 

Potencjał naszej działalności środowiskowej 

to wpływ na działalność innych. 

Jesteśmy agentami wpływu  



Korzyści z EMAS w RDOŚ 



Korzyści z EMAS w RDOŚ 

Organizacje zarejestrowane w EMAS wskazują 

sześć kluczowych obszarów, w których korzyści 

z rejestracji są największe. 



1. Zrównoważone zarządzanie zasobami 

• optymalizacja zużycia zasobów i energii, 

• minimalizacja wpływu na środowisko. 

Uporządkowanie własnej działalności środowiskowej 

prowadzące do zmniejszenia zużycia energii i zasobów. 

Kreowanie aspektów bezpośrednich 

działalności środowiskowej naszych klientów,  

w poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju (optymalizacja), ograniczanie presji 

planowanych inwestycji przez użytkowników środowiska (minimalizacja). 

Korzyści z EMAS w RDOŚ 



Korzyści z EMAS w RDOŚ 

2. Zgodność z prawem 

• wymuszenie uporządkowania obowiązków, 

• wprowadzenie skutecznych procedur gwarantujących 

zgodność z prawem, 

• minimalizacja ryzyka nieprawidłowości. 

EMAS daje wzmocnienie monitorowania systemu zarządzania realizowanego przez: 

• procesy, cele, kompetencje, 

• kontrolę zarządczą, plan działalności, budżet zadaniowy. 

Spójne i jednoznaczne określenie mierników realizacji celów urzędu 

i mierników efektywności środowiskowej – EMAS to element kontroli zarządczej. 



Korzyści z EMAS w RDOŚ 

3. Sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu 

• efektywność energetyczna kluczowym wskaźnikiem oceny 

działalności, 

• zapobieganie emisji lub jej minimalizacja, 

• raportowanie uwzględniające zużycie energii i emisję 

substancji do powietrza.  

Poprzez udział w EMAS zamierzamy zwiększyć szansę na pozyskanie 

środków na termomodernizację naszej siedziby – BONUS EMASOWY  
 

Wykorzystując prywatne samochody do celów 

służbowych minimalizujemy presję na klimat – każdy nowy 

samochód to ślad emisji kilkudziesięciu ton CO2 … 
 

Pamiętajmy o wyzwaniach gospodarki o obiegu zamknętym! 



Korzyści z EMAS w RDOŚ 

4. Przewaga konkurencyjna 

• rynek wymusza na firmach działania 

prośrodowiskowe, 

• w zamówieniach publicznych istotne kryteria 

środowiskowe. 

Naszym celem nie jest konkurencja, 

a dobry przykład i chęć uczestnictwa w EMAS . 

 

Kryteria środowiskowe w zamówieniach publicznych to obowiązek. 



Korzyści z EMAS w RDOŚ 

5. Zaangażowanie pracowników 

• sukces to zgranie zespołu i jego wspólna praca, 

• integracja pracowników wokół celu poprawy środowiska 

i zrównoważonego rozwój, 

• wizerunek przyjaznej środowisku organizacji daje pracownikom 

poczucie dumy i motywuje. 

EMAS – ”Nie taki diabeł straszny jak go malują ” 
 

Już 4 weryfikatorów, 20 audytorów. 
 

EMAS to instrument skutecznego kreowania 

postawy odpowiedzialności za środowisko. 



Korzyści z EMAS w RDOŚ 

6. Wiarygodność i zaufanie 

• EMAS pomaga tworzyć pozytywną relację organizacji 

z jej interesariuszami, 

• otwarty dialog ze społeczeństwem. 

Publikacja efektów działalności środowiskowej  

w deklaracji środowiskowej zobowiązuje do ciągłego rozwoju. 

 

Zależy nam na wizerunku rzetelnej i uczciwej administracji publicznej 

i szacunku społeczeństwa dla naszej pracy. 

 



Dlaczego było warto… 



Dlaczego było warto… 

Przejrzystość oraz okresowe informowanie społeczeństwa 

poprzez deklarację środowiskową to fundamenty EMAS 

odróżniające go od innych standardów zarządzania 

środowiskowego. 

Dzięki temu organizacja kształtuje swój wizerunek jako 

wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera. 

To jest wypełnienie naszej misji… 


