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Ministerstwo Środowiska troszczy si ę o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na
długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw cz łowieka rozwój kraju tak,
aby uwzględnić potrzeby zarówno wspó łcześnie żyj ących ludzi, jak i przysz łych pokoleń.
System ekozarz ądzania i audytu EMAS obejmuje dzia łalność Ministerstwa Środowiska jako
urzędu administracji rz ądowej, zapewniaj ącego obsługę ministra właściwego ds. środowiska
i gospodarki wodnej oraz infrastruktur ę stanowiącą zaplecze organizacyjno-techniczne do
realizacji zada ń ministra. Zakres dzialania Ministra Środowiska obejmuje dwa dzialy
administracji rz ądowej tj. środowisko i gospodarkę wodną.
Działania Ministerstwa Środowiska prowadzone s ą w sposób zorganizowany i zgodny
z przyj ętym systemem ekozarz ądzania i audytu EMAS. Znacz ące aspekty środowiskowe są
identyfikowane dzi ęki prowadzonej w sposób zgodny z okre ślonymi procedurami an alizie
bezpo średniego i po średniego wpływu instytucji na środowisko.
Ministerstwo Środowiska w obszarze po średnich aspektów środowiskowych prowadzi
dzialania (tworz ąc lub współtworząc akty prawne) zmierzaj ące do ograniczenia szkodliwych
emisji do środowiska oraz wpływaj ące na redukcj ę ilości wytwarzanych odpadów. Prowadzi
także dzialania w zakresie zwi ększenia wykorzystania odnawialnych zasobów naturalnych
oraz racjonalnego gospodarowania surowcami.
Szczegółowe cele i zadania s ą rozwijane dla wszystkich funkcji i szczebli zarz ądzania,
a w ich ustalanie i wdro żenie włączeni s ą wszyscy pracownicy Ministerstwa Środowiska.
Wszyscy pracownicy s ą świadomi swojego bezpo średniego i pośredniego wp ływu na
środowisko, wynikaj ącego z działalności Ministerstwa Środowiska. Dlatego te ż
kierownictwo i pracownicy Ministerstwa Środowiska zobowi ązuj ą się do ci ągłego
doskonalenia działań prośrodowiskowych w ramach systemu ekozarz ądzania i audytu
EMAS, do zapobiegania zanieczyszczeniom wynikaj ącym z bezpo średniej dzia łalności jak
i pośrednich wpływów oraz do pełnego zaangażowania dla wspólnej realizacji niniejszej
polityki. Jednocze śnie zapewniamy o spelnianiu maj ących zastosowanie wymaga ń
prawnych i innych wymaga ń dotycz ących ochrony środowiska zwi ązanych z naszymi
aspektami środowiskowymi.
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