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System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest użytecznym narzędziem tworzenia w organizacjach
kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i
energią. EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) to unijny instrument ochrony środowiska,
funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25
listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu
we Wspólnocie (EMAS).
EMAS jest adresowany do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem
kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i
instytucji niekomercyjnych. Wymagania EMAS dają wytyczne, swoiste wskazówki, dzięki, którym
organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują ponoszone koszty i
efektywnie zarządzają energią i zasobami. EMAS to także wiarygodny system raportowania
oddziaływań organizacji na środowisko, ułatwiający prowadzenie otwartego dialogu z
zainteresowanymi stronami.
Rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych
wymagań ochrony środowiska. To prestiż bycia w gronie firm, prowadzących swoją działalność
zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Prestiż potwierdzony certyfikatem przyznawanym przez
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Organizacje zarejestrowane w EMAS wskazują 6 kluczowych obszarów, w których korzyści z
rejestracji są największe.
1. Zrównoważone zarządzanie zasobami
Dzięki wdrożeniu wymagań EMAS organizacje optymalizują zużycie zasobów i energii w związku z
systematycznym zmniejszaniem negatywnego wpływu na środowisko. Największe oszczędności
firmy identyfikują w takich obszarach jak gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa czy
zużycie energii.
2. Zgodność z prawem
W ramach rejestracji w EMAS organizacje wykazują się stałą zgodnością z wymaganiami prawnymi
ochrony środowiska. Wymusza to uporządkowanie wszystkich obowiązków w tym zakresie oraz
wprowadzenie procedur gwarantujących ich realizację. Podmioty prowadzą wnikliwą analizę
wymagań prawnych oraz podejmują wysiłek, zmierzający do zapewnienia zgodności z nimi. Dzięki
temu minimalizują one ryzyko kar za nieprzestrzeganie skomplikowanego prawa ochrony środowiska
oraz zyskują większe zaufanie ze strony administracji publicznej.
3. Sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu
EMAS wymaga wdrożenia kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, nastawionych
na osiąganie wymiernych efektów oraz ciągłe doskonalenie. Jednym z kluczowych wskaźników
oceny działalności firmy jest jej efektywność energetyczna. Przedsiębiorstwa zobowiązane są m.in.
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do zapobiegania powstawaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza lub ich minimalizacji.
Jednocześnie poprzez raportowanie, uwzględniające zużycie energii i emisję do powietrza,
organizacje gromadzą dane, które pomagają im realizować ustawowe obowiązki sprawozdawcze.
4. Przewaga konkurencyjna
Rynek coraz częściej wymusza na firmach działania prośrodowiskowe. Jest to szczególnie widoczne
za sprawą rosnącej popularności zazieleniania wizerunku biznesu. W wielu przetargach,
prowadzonych zarówno przez administrację publiczną, jak i firmy prywatne, pojawią się kryteria
ochrony środowiska. Klienci również zaczynają zwracać uwagę na tzw. ekologiczne produkty i
prośrodowiskowe postępowanie firm. Dzięki EMAS firmy posiadają sprawdzone instrumenty, służące
do zapewniania najwyższego poziomu ochrony środowiska. Jednocześnie ich zielony wizerunek jest
potwierdzony wiarygodnym certyfikatem, przyznawanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska.
5. Zaangażowanie pracowników
Sukces każdej organizacji w dużym stopniu zależy też od zgrania jej zespołu i jego wspólnej pracy.
Dzięki wdrożeniu wymagań EMAS pracownicy integrują się wokół celu, jakim jest poprawa stanu
środowiska oraz zrównoważony rozwój. Wspólnie wypracowany wizerunek organizacji przyjaznej
środowisku daje pracownikom poczucie dumy oraz wzmaga przywiązanie do pracodawcy. Ich
zaangażowanie w realizację polityki środowiskowej tworzy pozytywną atmosferę i motywuje do
podejmowania ambitnych wyzwań.
6. Wiarygodność i zaufanie
Obecnie jednym z kluczowych elementów biznesu jest umiejętność budowania wiarygodności i
zaufania. EMAS pomaga tworzyć pozytywną relację organizacji z jej interesariuszami i wzmacniać w
ten sposób wiarygodność. Istotnym wymogiem systemu jest prowadzenie otwartego dialogu ze
społeczeństwem oraz innymi zainteresowanymi stronami, w tym z lokalną ludnością i klientami.
Przejrzystość oraz okresowe przedstawianie informacji dotyczących środowiska w postaci deklaracji
środowiskowych są fundamentalnymi elementami odróżniającymi EMAS od innych standardów
zarządzania środowiskowego. Dzięki temu organizacje kształtują swój wizerunek jako wiarygodnych
i odpowiedzialnych partnerów.
Polityka ochrony klimatu, innowacyjność biznesu lub rozwój demograficzny to jedne z
najważniejszych wyzwań globalizującej się gospodarki. Sprostanie im wymaga zrównoważonego
podejścia, zapewniającego pogodzenie interesów biznesu, społeczeństwa i ochrony środowiska.
Struktura i wymagania EMAS dają narzędzia do systemowego zarządzania zrównoważonym
rozwojem każdego rodzaju organizacji. Wymagania EMAS pomagają wdrażać organizacjom
systemowe rozwiązania zapewniające osiągnięcie celów biznesowych w zgodzie z wymaganiami
ochrony środowiska. EMAS to także wiarygodny system raportowania oddziaływań organizacji na
środowisko, ułatwiający prowadzenie otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami.
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Zapraszamy do kontaktu: emas@wfosigw.lodz.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozytywnie przeszedł
proces sprawdzający spełnienie wymagań prawnych dotyczących środowiska i w dniu 23.05.2016 r.
został wpisany, do prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, rejestru EMAS. W
dniu 24.05.2016 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska, w trakcie II Konferencji Zielona
Administracja za sprawą EMAS, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Pan Paweł Sałek
oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - Pan Krzysztof Lissowski wręczył Certyfikat EMAS.
Jesteśmy trzecią organizacją w województwie łódzkim oraz trzecim wojewódzkim funduszem
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który uzyskał Certyfikat EMAS.
Do pobrania:
Deklaracja środowiskowa EMAS 2019
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