
1. Czy były problemy z komunikacją z GDOŚ? Odpowiedzi 

Były problemy ze skontaktowaniem się z osobą odpowiedzialną za EMAS 13 

Długi czas oczekiwania na odpowiedzi 8 

Brak merytorycznych odpowiedzi 5 

Nie było problemów 11 
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Czy były problemy z komunikacją z GDOŚ?

Były problemy ze skontaktowaniem się z osobą odpowiedzialną za EMAS

Długi czas oczekiwania na odpowiedzi

Brak merytorycznych odpowiedzi

Nie było problemów



2. Jeśli wystąpiły problemy ze skontaktowaniem się z osobą odpowiedzialną 
za EMAS, to oceń od kiedy występowały: 

Odpowiedzi 

W okresie ostatnich dwóch lat 7 

Zawsze występowały trudności 1 

W ostatnim roku (w okresie pandemii) 10 

Nie dotyczy 11 
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Jeśli wystąpiły problemy ze skontaktowaniem się z osobą 
odpowiedzialną za EMAS, to oceń od kiedy występowały:

W okresie ostatnich dwóch lat Zawsze występowały trudności

W ostatnim roku (w okresie pandemii) Nie dotyczy



3. Jak oceniasz kontakty z administracją w kontekście posiadania EMAS? Odpowiedzi 

Administracja nie uwzględnia w kontaktach mojej rejestracji w EMAS 16 

Nie mam zdania / Nie dotyczy 10 

Administracja uwzględnia w kontaktach moją rejestrację w EMAS 3 

Przeprowadzane były dodatkowe kontrole 1 
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Jak oceniasz kontakty z administracją w kontekście 
posiadania EMAS?

Administracja nie uwzględnia w kontaktach mojej rejestracji w EMAS

Nie mam zdania / Nie dotyczy

Administracja uwzględnia w kontaktach moją rejestrację w EMAS

Przeprowadzane były dodatkowe kontrole



 

4. Czy były problemy z weryfikacjami w okresie pandemii?  Odpowiedzi 

Nie było problemów z weryfikacjami 12 

Były problemy z uzyskaniem informacji jak przeprowadzić weryfikacje w czasie 
pandemii 

8 

Nie dotyczy 4 

Były problemy z rejestracją/ponowną rejestracją / utrzymaniem w rejestrze w 
okresie pandemii 

4 

Były problemy z przeprowadzeniem wizyty na miejscu działań weryfikacyjnych 4 

Występowały inne problemy 2 
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Czy były problemy z weryfikacjami w okresie pandemii? 

Nie było problemów z weryfikacjami

Były problemy z uzyskaniem informacji jak przeprowadzić weryfikacje w czasie pandemii

Nie dotyczy

Były problemy z rejestracją/ponowną rejestracją / utrzymaniem w rejestrze w okresie pandemii

Były problemy z przeprowadzeniem wizyty na miejscu działań weryfikacyjnych

Występowały inne problemy



5. Jakich działań oczekujesz od Min. Klimatu / GDOŚ?  Odpowiedzi 

Proaktywnych, takich jak organizacje konferencji, roboczych spotkań 
merytorycznych, ponownej rejestracji 

28 

Biernych – tylko wynikających z wymagań prawnych w tym na przykład, 
odpowiadania na zadawane pytania, realizacji procesów rejestracji 

9 
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Jakich działań oczekujesz od Min. Klimatu / GDOŚ:

Proaktywnych, takich jak organizacje konferencji, roboczych spotkań merytorycznych, ponownej
rejestracji

Biernych – tylko wynikających z wymagań prawnych w tym na przykład, odpowiadania na zadawane 
pytania, realizacji procesów rejestracji,


