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Działania GDOŚ w zakresie EMAS

• Jak wygląda EMAS w Polsce dzisiaj?

• Zmiany w EMAS w związku z nową ustawą z 2011 r.

• Planowane kierunki działań GDOŚ na 2012 r.

• Szanse rozwoju EMAS w Polsce?



8 lat EMAS w Polsce

• 31 organizacji zarejestrowanych

• 1 organizacja wykreślona z rejestru

• 7 aktywnych weryfikatorów EMAS
• 6 weryfikatorów, których akredytacja 

wygasła
• 1 weryfikator, któremu akredytacja 

została cofnięta



Rejestr EMAS

Udzielanie informacji nt. 
wymagań prawnych

Polityka rozwoju EMAS

Współpraca z organami UE

Rejestr weryfikatorów EMAS

Nadzór nad pracą 
weryfikatorów EMAS

Nowe ramy EMAS w Polsce
na mocy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)





Planowane kierunki działań GDOŚ na 2012 r.

• Opracowanie procedury rejestracji organizacji w EMAS

• Zwiększenie świadomości organów egzekwowania prawa nt. EMAS

• Usprawnienie funkcjonowania strony internetowej GDOŚ zawierającej 
rejestr EMAS

• Promocja EMAS jako narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu 
(CSR)



Opracowanie procedury rejestracji EMAS

• Procedura ma na celu stworzenie przyjaznego instrumentu uzyskiwania wpisu do 
rejestru EMAS oraz mechanizmu utrzymywania lub odnowienia rejestracji dla 
organizacji w EMAS już zarejestrowanych

• Procedura musi być prosta i przejrzysta, zapewniając jednocześnie spełnienie 
wszystkich wymagań Rozporządzenia EMAS

• Opracowanie procedury wymaga uwzględnienia obowiązków związanych
z koniecznością zasięgnięcia przez GDOŚ pisemnej opinii organów egzekwowania 
prawa 



Zwiększenie świadomości organów egzekwowania prawa 
nt. EMAS

• Zwiększenie świadomości wśród organów egzekwowania prawa na temat EMAS 
poprzez bezpośrednie kontakty oraz rozpowszechnianie materiałów 
informacyjnych

• Opracowanie materiałów informacyjnych na temat procedury rejestracji w EMAS 
skierowanej do organów egzekwowania prawa i organizacji ubiegających się 
o rejestracje w systemie EMAS



Usprawnienie funkcjonowania strony internetowej GDOŚ 
zawierającej rejestr EMAS

• Modernizacja i rozbudowa zakładki strony internetowej GDOŚ poświęconej 
systemowi EMAS

• Zamieszczenie na stronie materiałów pomocnych organizacjom przy wdrażaniu 
SZŚ wg EMAS



Promocja EMAS jako narzędzia społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR)

• Współpraca z Ministerstwem Gospodarki, w ramach Zespołu ds. Społecznej 
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, dotycząca opracowywania strategii rozwoju 
oraz promocji CSR w Polsce

• Współpraca z PARP przy projekcie "Społeczna odpowiedzialność biznesu" 
realizowanego w ramach Poddziałania 2.1.3 PO KL

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi promującymi CSR  m.in. Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, CSR Info



Szanse rozwoju EMAS w Polsce?

• Jakie są oczekiwania organizacji wobec EMAS?

• Jakie konkretne zachęty przekonają organizacje do rejestracji?

• Jakiego wsparcia oczekują organizacje?

• Najpierw zmiany w systemie a potem promocja?
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