
 
 

 
 

 
 
 



IV. Jeśli na poprzednie pytanie odpowiedziałeś tak, to jakie tematy mają być na tych spotkaniach 
poruszane? 

 

 
 

 
 

d) Inne (tematy, obszary które mogłyby być poruszane w ramach tych spotkań: 



- Rozszerzenie form współpracy pomiędzy organizacjami zarejestrowanymi w EMAS, również o 

charakterze gospodarczym; - Współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami zarejestrowanymi 

w innych krajach UE oraz z biurem EMAS w Brukseli jak również z innymi agencjami KE; 

- Popularyzacja wiedzy w zakresie warunków jakie muszą spełnić organizacje zarejestrowane dla 

rejestracji oraz utrzymania rejestracji wśród administracji rządowej i samorządowej jak i działów 

prawnych (Rządowe Centrum Legislacji, (RCL); Biuro Analiz Sejmowych i Senackich BAS, Departament 

prawny Ministerstwa Klimatu i Środowiska) 

- Zmiany w przepisach prawa, w szczególności w zakresie zarządzania strumieniami odpadów, i 

energetyce: (ustawa o odpadach, ustawa o obowiązkach przedsiębiorców...., ustawa o udziale 

społeczeństwa ....; ustawa o obowiązkach gmin) - analiza możliwości uwzględnienia preferencji np. w 

wysokości opłat produktowych, opłaty zabezpieczenia roszczeń w zakresie zagospodarowania 

odpadów; gwarancji w zakresie opłat produktowych; itd. 

- Uwzględnienie w nowych regulacjach - Uwzględnienie w Krajowym Programie Odbudowy (KPO) 

oraz innych Programach operacyjnych, (Centralnych i regionalnych) i NFOŚ - preferencji w zakresie 

dostępu do środków dla organizacji zarejestrowanych; 

- np. dot. dobrych praktyk w przedstawianiu, dokumentowaniu danych z zakresu zarządzania 

nośnikami energii (by spełniać wymagania Prezesa URE dot. audytów energetycznych), 

- opracowanie Dobrych Praktyk w zakresie dokumentacji SZŚ (polityk, deklaracji, dokumentów z 

audytów, etc.),  

- opracowanie zakresu szkolenia (np. w formie prezentacji, e-szkolenia) dla pracowników organizacji 

będących w EMAS w celu utrzymywania świadomości o SZŚ,  

- Pełnomocnik ds. EMAS i jego zastępcy - rola, kompetencje, odpowiedzialność,  

- Przykłady dobrych praktyk 

- Wymiana dobrych praktyk pomiędzy organizacjami zarejestrowanymi w EMAS 

 
 

 
 



 
 

 

VII. Twoje propozycje innych jeszcze działań, które powinno podjąć PF ISO 14000 w zakresie EMAS? 

- przesyłanie folderów promujących EMAS 

- Może Forum rozważyłoby zaproponowanie Min. Klimatu i Środowiska realizację działań 

promocyjnych, szkoleniowych dot. systemu EMAS w Polsce. Oczywiście za taką opłatę, by można to 

było to robić w sposób profesjonalny. GDOŚ pozostałby tylko organem rejestrującym (1/10 etatu). 

Coś na wzór Niemiec. Tam organem rejestrującym jest Niemiecka Izba Przemysłowo - Handlowa 

(https://www.emas-register.de/emas-register). Na stronie tej instytucji znajdują się tylko 

podstawowe informacje. Natomiast promocją, szkoleniami itp. zajmuje się Biuro Emas 

(https://www.emas.de/). Prawdopodobnie na funkcjonowanie tego Biura łoży więcej instytucji 

(Ministerstwo ds. Środowiska, Biuro akredytacyjne, Stowarzyszenie weryfikatorów, wspomniana Izba 

Przemysłowo Handlowa i jeszcze dwie. Oczywiście Niemcy, a Polskę nie tylko w tym zakresie,  dzieli 

przepaść. Może w naszym przypadku porozumiały by się Ministerstwo, GDOŚ, PCA i ??? i dzięki temu 

promocja EMAS wróciłaby do poziomu za P. Macieja Krzyczkowskiego, a może udałoby się ten 

poziom jeszcze podnieść?  

- Mediowanie i ingerowanie u różnych organów trudne przypadki w zakresie działalności 

środowiskowej organizacji 

- Promowanie EMAS w prawodawstwie w kontekście spełnienia wymagań.  

- Ułatwianie postępowań administracyjnych dla organizacji z EMAS 

- Praktyczne wskazówki jak uczynić system bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców Wsparcie w 

sytuacja spornych pomiędzy audytorem a organizacją zarejestrowaną w EMAS  

 



 
 

 
 

 
 



XI. Jeśli na poprzednie pytanie odpowiedziałeś „nie” to pod jakimi warunkami (w jakim przypadku) 

zapisałbyś się lub swoją organizację do PF ISO 14000?Jeśli PF ISO 14000 będzie realizowało 

następujące zagadnienia: 

- Znając podejście moich szefów do systemu zarządzania, w chwili obecnej nie odważyłbym się czegoś 

takiego zaproponować - mogło by to się skończyć podjęciem decyzji o rezygnacji  z certyfikowania 

systemu. Smutne , ale niestety prawdziwe. 

- Decyzja musi zostać podjęta przez kierownictwo organizacji. 

- nie wiem 

- nie wiem - wymaga to konsultacji wewnętrznych z zarządem organizacji 


