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POLITYKA ŚRODOWISKOWA
MINISTERSTWA ŚRODOWISKA
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko,
obejmującym takie elementy jak: ochrona i kształtowanie środowiska oraz racjonalne
wykorzystywanie jego zasobów, ochrona przyrody oraz ochrona gatunków roślin i zwierząt,
prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody, geologia, gospodarka
zasobami naturalnymi, kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu
środowiska, leśnictwo, ochrona lasów i gruntów leśnych, łowiectwo oraz cześć zagadnień
dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
W trosce o środowisko i jego zasoby. Ministerstwo Środowiska realizuje lub
nadzoruje szereg działań polepszających jego stan. Jako nowoczesna, profesjonalna i darzona
zaufaniem społecznym instytucją prowadzi otwartą współpracę w zakresie ochrony
środowiska, racjonalnie zarządza zasobami naturalnymi i dba o edukację ekologiczną
społeczeństwa.
Minister Środowiska prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju z zachowaniem
krajowych zasobów przyrodniczych i polskiego krajobrazu. Odpowiada także za racjonalną
gospodarkę leśną i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. Ministerstwo Środowiska,
poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie
oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka
rozwój kraju tak. aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak
i przyszłych pokoleń.
Przy realizacji różnorodnych działań, funkcjonujący w Ministerstwie Środowiska
europejski system ekozarządzania i audytu (EMAS). sprawdza się jako w łaściwe i przydatne
narzędzie zarządzania, obejmujące działalność ministerstwa jako urzędu administracji
rządowej, zapewniającego obsługę ministra właściwego ds. środowiska i infrastrukturę
stanowiącą zaplecze organizacyjno-techniczne do realizacji zadań.
Resort środowiska prowadzi także szeroko zakrojone działania na rzecz poprawy
jakości wszystkich komponentów środowiska. Aktywnie wspiera międzyrządowe negocjacje
klimatyczne, a 24 sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu (COP24), której organizatorem jest Ministerstwo Środowiska
odbędzie się zgodnie z założeniami systemu EMAS.
Ministerstwo Środowiska prowadzi działania legislacyjne, które są istotnym
narzędziem minimalizowania negatywnego wpływu i optymalnego korzystania ze wszystkich
elementów środowiska przez jego użytkowników. Kierownictwo Ministerstwa wspólnie
z pracownikami prowadzi działania ukierunkowane na ograniczanie poziomu oddziaływań
środowiskowych, w tym na zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń.
Ministerstwo Środowiska zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia efektów
działalności środowiskowej i zapewnia spełnianie mających zastosowanie wymagań
prawnych i innych wymagań dotyczących ochrony środowiska.
Wszyscy pracownicy Ministerstwa Środowiska posiadają wiedzę o bezpośrednich
i pośrednich wpływach na środowisko. Są również włączeni w realizację niniejszej polityki
środowiskowej oraz wykonanie celów określonych w ramach systemu ekozarządzania
i audytu EMAS.
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