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Szanowny Panie Prezesie,

dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie Stowarzyszenia w doskonalenie krajowego systemu 
ekozarządzania i audytu (EMAS). Analizując zaprezentowane przez Państwa stanowisko w piśmie 
z dnia 2 lipca br. pragnę zauważyć, że system ekozarządzania i audytu (EMAS) został opracowany 
przez Komisję Europejską (KE) i powołany rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1221/2009. W związku z powyższym właścicielem systemu, w świetle komunikatu PCA z dnia 
25 marca br. pt. „Zmiany w sposobie funkcjonowania PCA - Aktualizacja z dnia 25.03.2020 r.”, jest 
Komisja Europejska. Organ ten rozpatruje wszelkie wątpliwości odnośnie interpretacji przepisów 
rozporządzenia i praktyk mających zastosowanie w przypadku systemu EMAS.

Dokumentem wyjściowym, precyzującym zakres zmian w funkcjonowaniu krajowego 
systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w związku z pandemią COVID-19, jest pismo KE z dnia 
26 marca br., znak: Ref. Ares(2020)1781002. Zgodnie z treścią tego dokumentu, wszystkie 
weryfikacje i wizyty na miejscu, które zostały odwołane z powodu wprowadzonych środków 
ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, należało ponownie zaplanować 
w późniejszym terminie. Nową datę należało ustalić w rozsądnym terminie po zawieszeniu środków 
ograniczających lub zmianie tych środków na takie, które umożliwiają przeprowadzenie działań 
weryfikacyjnych. Treść pisma nie wprowadzała możliwości uchylenia wymagań rozporządzenia 
EMAS, w których określono m.in. warunki przeprowadzania weryfikacji. Dalsze konsultacje z KE 
umocowały wykładnię, iż niezmiennie zastosowanie ma art. 25 ust. 4 rozporządzenia EMAS, który 
nakazuje fizyczną obecność weryfikatora w organizacji: „w ramach czynności weryfikacyjnych
 i walidacyjnych weryfikator środowiskowy dokonuje analizy dokumentacji, wizytuje organizację, 
prowadzi wyrywkowe sprawdzenia oraz rozmowy z personelem”.

Mając powyższe na uwadze, nie dysponuję podstawą do potwierdzenia zgodności Państwa 
stanowiska z założeniami systemu EMAS. Należy zauważyć, że obecne zmniejszenie w Polsce 
ograniczeń w podróżowaniu oraz kontaktach społecznych związanych z epidemią wirusa COVID-19 



umożliwia przeprowadzenie działań weryfikacyjnych. Świadczy o tym m.in. komunikat PCA nr 321 
z dnia 2 czerwca br. w sprawie wznowienia z dniem 15 czerwca br. przeprowadzania ocen 
akredytowanych jednostek na miejscu. Pragnę zapewnić, iż w przypadku powrotu obostrzeń 
związanych z dalszym rozwojem pandemii, Państwa stanowisko będzie podstawą do wystąpienia 
Ministerstwa Klimatu do KE ws. potencjalnych możliwości wykorzystania technik zdalnych w trakcie 
weryfikacji i walidacji EMAS. Powyższe działania będą prowadzone w ścisłej współpracy MK z PCA 
oraz GDOŚ.
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