archiwum.mos.gov.pl
13-06-2021

EMAS w ministerstwie
Ministerstwo Środowiska, jako urząd administracji rządowej, współuczestnicząc w tworzeniu polityki
państwa mającej na celu troskę o środowisko zarówno w Polsce, jak i na świecie, zgodnie z
koncepcją zrównoważonego i trwałego rozwoju, stanęło przed wyzwaniem modernizacji systemu
zarządzania tak, aby bazując na pętli ciągłego doskonalenia: planuj-wykonaj-sprawdź-popraw (ang.
plan-do-check-act - PDCA), umożliwiał on praktyczną jej implementację. Metodyka PDCA umożliwia
rozszerzenie funkcjonującego systemu zarządzania o inne elementy, zapewniając spójne podejście
systemowe.
Kierownictwo Ministerstwa Środowiska, wzorując się na rozwiązaniach zastosowanych w służbach
Komisji Europejskiej oraz Parlamencie Europejskim i wielu państwach członkowskich, podjęło w
lutym 2009 r. decyzję o wdrożeniu w Ministerstwie Środowiska wspólnotowego systemu
ekozarządzania i audytu EMAS. W kwietniu 2009 r. został przeprowadzony wstępny przegląd
środowiskowy, stanowiący podstawę do dalszych działań w zakresie budowy systemu zarządzania
środowiskowego.
W odpowiedzi na zaproszenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w październiku 2009 r.
Ministerstwo Środowiska złożyło wniosek o sfinansowanie usprawnienia polegającego na
kompleksowej usłudze doradczej w zakresie wsparcia we wdrożeniu systemu zarządzania
środowiskowego wraz z przygotowaniem do rejestracji w systemie ekozarządzania i audytu EMAS, w
ramach projektu systemowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pn. „Modernizacja systemów
zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających
ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej”. Projekt
współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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