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ROLA WSPÓLNOTOWEGO SYSTEMU
EKOZARZDZANIA I AUDYTU (EMAS) W PROMOWANIU
ZRÓWNOWAONEGO ROZWOJU W POLSCE
Janusz Myszczyszyn
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Streszczenie. W artykule prezentuje si ide Wspólnotowego Systemu Ekozarzdzania
i Audytu (EMAS) oraz dowiadczenia polskich organizacji w jego wdraaniu. Autor wskazuje sposób, korzyci, jakie moe przynie wdroenie, ale take analizuje bariery i trudnoci w jego uruchomieniu. W unijnym rejestrze EMAS (stan na 19.12.2008 r.) znajdowao
si 4256 organizacji i ponad 6740 obiektów. W porównaniu do Niemiec (1419 organizacji),
Hiszpanii (1033 organizacje), czy Woch (939 organizacji), a nawet Czech (33 organizacje),
w rejestrze EMAS jest zaledwie 16 organizacji i 25 obiektów z Polski. Wród zarejestrowanych organizacji z Polski przewaaj rmy due, brak przedsibiorstw z sektora MSP. Najwiksza koncentracja wdroonych systemów EMAS w przeliczeniu na 1 mln mieszka ców
wystpuje w: Austrii (32 organizacje), Danii i Niemczech (17 organizacji), Woszech (16
organizacji). W naszym kraju to zaledwie 0,42 organizacje. Badania dowodz, e system
ten w Polsce cigle jest mao znany, z tego wzgldu promocja jego implementacji wród
organizacji jest celem artykuu.
Spoecze stwo polskie i decydenci musz zrozumie, e prowadzenie zrównowaonego
rozwoju jest nieodzowne, aby rodowisko ycia ludzi, organizmów ywych nie pogarszao
si, a jednoczenie, aby gospodarka rozwijaa si. Cele te mona osign poprzez implementacj systemu EMAS.
Sowa kluczowe: System ekozarzdzania i audytu (EMAS), rozwój zrównowaony, Polska, Unia Europejska

WSTP
Rewolucja przemysowa zapocztkowana w Anglii w XVIII w. oznaczaa nowy etap
w dziejach ludzkoci. Wynalazki i innowacje masowo wprowadzane w procesie produkcji wpyny na rozwój gospodarczy wiata i wyparcie reliktów feudalizmu.
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Czowiek przesta by najwaniejszym ródem energii, tym samym zdolno wykonywania prac wymagajcych uycia energii ludzkiej przestaa by potrzebna, poniewa
maszyny wykonyway te czynnoci lepiej, szybciej i taniej [Myszczyszyn 2009].
Jak podaj Cameroon i Neal [2004] na proces postpujcej w wieku XIX industrializacji istotny wpyw miay dwie innowacje: uycie koksu do wytopu elaza oraz wynalezienie i zastosowanie w rónych dziedzinach gospodarki, maszyny parowej. Powszechne
wykorzystanie dorobku ludzkiej myli pozytywnie wpywao na rozwój przemysu wydobywczego, hutniczego, wókienniczego. Masowo wykorzystywane byy tanie róda
energii, nastpowa szybki wzrost konsumpcji. Procesowi industrializacji towarzyszy
take rozwój nowoczesnych metod produkcji w rolnictwie. Dla przykadu – powszechne
stao si wykorzystanie nawozów mineralnych, pestycydów, koncentracja i wzrost skali
produkcji skutkuje szybkim wzrostem wydajnoci. Równoczenie w skali dotd niespotykanej nastpuje degradacja rodowiska naturalnego, ale jak pisze Bratkowski [2003]
wiat XIX i pocztków XX w. jest dumny ze swoich osigni, a szczególnie industrializacji, ochrona rodowiska naturalnego jest w owym czasie problemem ubocznym.
Opamitanie poczone z dziaaniem, przyszo w ko cu lat szedziesitych XX w.,
cho jak podaj Malicki i Dreszczyk [2001] czy Runowski [2001] czowiek potra ju
wczeniej czy procesy produkcyjne z ochron rodowiska, ale dziaania takie czsto
wymagay poniesienia dodatkowych kosztów, co mogo prowadzi do spadku zysków.
Wobec dalszej degradacji rodowiska naturalnego i wzrostu zagroe kryzysem ekologicznym powstay programy i koncepcje naprawy istniejcej sytuacji [Wiatrak, 2000].
Jedn z tych koncepcji jest koncepcja zrównowaonego rozwoju. Termin „sustainable
development” pojawi si w Raporcie Brundtland („Nasza Wspólna Przyszo” („Our
Common Future”) w 1987 r. Owocem konferencji ONZ w Rio de Janeiro (1992 r.) byo
przyjcie globalnego programu dziaa , zwanego Agend 21. Wobec takich wyzwa ju
w roku 1993 Parlament Europejski i Rada UE przyjy pierwsze rozporzdzanie dotyczce systemu ekozarzdzania i audytu (Eco-Management and Audit Scheme), który jest
dobrowolny i wykracza poza krajowe normy dotyczce ochrony rodowiska.
Celem artykuu jest przedstawienie istoty i zasad funkcjonowania Wspólnotowego
Systemu Zarzdzania i Audytu (EMAS) w krajach czonkowskich UE, a szczególnie
w Polsce oraz ocena funkcjonowania systemu i dziaa planowanych w przyszoci majcych wpyw na wzrost wiadomoci spoecze stwa na temat zrównowaonego rozwoju
w naszym kraju.
Autor przyjmuje hipotez badawcz, e implementacja sytemu EMAS istotnie zwiksza wiadomo kadry zarzdzajcej i pracowników co do koniecznoci ochrony rodowiska naturalnego w aspekcie osigania celów biznesowych, wywiera korzystny wpyw
na wzrost innowacyjnoci i konkurencyjnoci. Instytucje posiadajce system EMAS
przyczyniaj si do poprawy stanu naturalnego rodowiska ycia ludzi i innych organizmów ywych, dbajc jednoczenie o rozwój biznesu.

METODA BADA
Przedmiotem analizy jest funkcjonowanie systemu EMAS w UE i w Polsce.
Podstaw analizy stanowi materiay wtórne, wród których znalazy si m.in.:
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– rozporzdzenia i biuletyny informacyjne Komisji Europejskiej, dotyczce zasad funkcjonowania Wspólnotowego System Ekozarzdzania i Audytu (EMAS);
publikacje i dane statystyczne Komisji Europejskiej dotyczce systemu EMAS;
opracowania Ministerstwa Ochrony rodowiska,
deklaracje rodowiskowe organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS;
literatura przedmiotu.
Autor wykorzysta równie materiay pierwotne – wywiady i ankiety z przedstawicielami organizacji, które posiadaj wdroony system EMAS. Badania dotyczyy oceny
procedur, korzyci i gównych barier we wdraaniu.
W pracy wykorzystano metod opisow oraz analiz porównawcz, które umoliwiy
werykacj hipotezy badawczej.

–
–
–
–

ISTOTA SYSTEMU EMAS
Proces wprowadzania instrumentów stosowanych dobrowolnie przez organizacje,
zastpujcych do pewnego stopnia, tradycyjny system nakazowo-zakazowy zosta zapocztkowany w UE jeszcze w latach 80 XX w. Znalazo to swoje odzwierciedlenie
w dokumentach programowych UE, m.in. w 5. Wspólnotowym Programie Dziaania
na Rzecz rodowiska pt. „W stron zrównowaonego rozwoju” („Towards sustainability”) opublikowanym w 1993 r. Za priorytetowe dziedziny uznano m.in.: zrównowaone
gospodarowanie zasobami naturalnymi, zintegrowane zwalczanie zanieczyszcze i zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie zuycia energii nieodnawialnej, kompleksowe dziaania na rzecz poprawy rodowiska na terenach miejskich, podniesienie
poziomu zdrowotnoci i bezpiecze stwa publicznego, ze szczególnym uwzgldnieniem
zagroe ze strony przemysu i instalacji jdrowych. Gówn uwag powicono piciu
sektorom wpywajcym w istotny sposób na rodowisko, czyli: przemysowi, energetyce,
transportowi, rolnictwu i turystyce (Fifth European Community environment programme: towards sustainability)1.
W tym samym roku Parlament Europejski i Rada UE przyjy pierwsze rozporzdzanie EMAS (Rozporzdzenie Rady (EWG) 1836/1993)2. Zgodnie z ww. rozporzdzeniem
system EMAS (jako dobrowolny) kierowany by do spóek sektora przemysowego.
W 2001 r. opublikowano zwerykowane Rozporzdzenie nr 761/2001 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r., dopuszczajce dobrowolny udzia organizacji (nie tylko przedsibiorców) w Systemie Ekozarzdzania i Audytu (EMAS)3.
1

Dz.U. C 138 z 17.5.1993 r., Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 1 February 1993 on a Community
programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development –
A European Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development.
2
Dz.U. L 168 z 10.7.1993 r.; Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993 allowing
voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community eco-management and
audit scheme.
3
Dz.U. L 114 z 24.04.2001 r., Rozporzdzenie (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczajce dobrowolny udzia organizacji w systemie zarzdzania
rodowiskiem i audytu rodowiskowego we Wspólnocie (EMAS).
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Taka zmiana miaa na celu zachcenie rónych organizacji do cigej poprawy swojej
dziaalnoci na rzecz rodowiska poprzez przestrzeganie norm i przepisów ochrony rodowiska, a take poprzez wprowadzanie niezbdnych zmian wzorców produkcji i konsumpcji na bardziej zrównowaone.
Rejestracja w systemie EMAS w aden sposób nie zwalnia organizacji z obowizku
przestrzegania przepisów czy norm krajowych, potwierdzonych choby systemem zarzdzania rodowiskowego ISO 14001. Zasadniczym zaoeniem systemu EMAS jest
dostrzeenie i nagradzanie tych organizacji, które dobrowolnie wychodz poza zakres
minimalnej zgodnoci z przepisami i w sposób stay poprawiaj efekty swojej dziaalnoci rodowiskowej.
Szósty Program Dziaania na Rzecz rodowiska Unii Europejskiej przyjty w 2002
r., podkrela rol systemu EMAS jako narzdzia, które pomaga organizacjom w przestrzeganiu przepisów ochrony rodowiska, a take we wprowadzaniu niezbdnych zmian
wzorców produkcji i konsumpcji na bardziej zrównowaone4.
Z dniem 1 maja 2004 r. Rozporzdzenie EMAS zaczo obowizywa równie
w naszym kraju. Jego wymagania w stosunku do pa stw czonkowskich zostay sformuowane na poziomie ogólnoci, dajcym moliwo zbudowania infrastruktury administracyjnej odpowiadajcej specyce kadego z pa stw.
W Polsce system EMAS opiera si (poza samym Rozporzdzeniem EMAS) na ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarzdzania i audytu (EMAS)5 oraz
kilku aktach wykonawczych.
Udzia w systemie jest dobrowolny i dostpny dla wszelkiego rodzaju organizacji
obejmujcych instytucje i przedsibiorstwa zarówno komercyjne, jak i te dziaajce
w formule non-prot, które dc do realizacji zaoonych celów (w tym biznesowych),
prowadz dziaalno zgodn z ide rozwoju zrównowaonego.
W odniesieniu do powszechnie znanego systemu zarzdzania rodowiskowego ISO
14001 system EMAS dodaje cztery elementy:
1) sta popraw dziaalnoci prorodowiskowej,
2) zgodno z prawodawstwem dotyczcym ochrony rodowiska gwarantowan
przez udzia w systemie organów administracji,
3) powszechny dostp opinii publicznej poprzez jawne publikacje deklaracji i raportów rodowiskowych
4) zaangaowanie pracowników.
Dodatkowo rozporzdzenie EMAS wprowadzio nowy element, który zwiksza atrakcyjno rejestracji w systemie – logo EMAS. Obecnie istniej 3 wersje logo EMAS.
Logo w wersji 1 – wiadczy o tym, e w organizacji wdroony jest system zarzdzania rodowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS. Wersja ta moe by stosowana
na papierze rmowym, tablicach informacyjnych, zaproszeniach, na stronach internetowych, plakatach, rodkach transportu itp. (rys. 1).
4

Dz.U. L 242 z 10.09.200 r., Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22
lipca 2002 r. ustanawiajca szósty wspólnotowy program dziaa w zakresie rodowiska naturalnego.
5
Dz.U. Nr 70 poz. 631 z pó n. zm., z 12.03.2004 r., O krajowym systemie ekozarzdzania i audytu
(EMAS).
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Rys. 1.
Fig. 1.
ródo:
Source:
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Logo EMAS w wersji 1
EMAS Logo Version 1
http://www.emas.mos.gov.pl
http://www.emas.mos.gov.pl

Logo w wersji 2 – wiadczy o tym, e informacja oznaczona tym logo zostaa sprawdzona i zatwierdzona przez niezalenego werykatora rodowiskowego i moe by stosowana na deklaracji rodowiskowej, na opisach produktów, na instrukcjach obsugi,
w materiaach reklamowych itp. (rys. 2).

Rys. 2.
Fig. 2.
ródo:
Source:

Logo EMAS w wersji 2
EMAS Logo Version 2
http://www.emas.mos.gov.pl
http://www.emas.mos.gov.pl

Logo w wersji 3 – moe by stosowane do promocji systemu przez podmiot, który
nie jest zarejestrowany w systemie EMAS. Wersja ta moe by stosowana w materiaach
promocyjnych, publikacjach, ksikach o tematyce zwizanej z EMAS (rys. 3).

Rys. 3.
Fig. 3.
ródo:
Source:
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WYNIKI BADA
W unijnym rejestrze EMAS, (stan na 19.12.2008 r.)6 znajdowao si 4256 organizacji
i ponad 6740 obiektów7.
Niekwestionowanym liderem s Niemcy, gdzie liczba zarejestrowanych organizacji
wynosi 1419 organizacji i 1858 obiektów (tabela 1, rys. 4).
Tabela 1. Liczba organizacji i obiektów EMAS w wybranych krajach UE i EOG (stan na 19.12.2008 r.)
Table 1. Number of EMAS organizations and sites in selected EU and EEA countries (as of
19.12.2008 r.)
Kraj
Austria
Belgia
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Hiszpania
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Wgry
Wlk. Brytania
Wochy
ródo:

Source:

Organizacje
261
46
33
93
42
12
1033
1419
23
12
77
17
71
939

Obiekty
507
360
35
234
49
12
1254
1858
23
12
82
20
368
1328

Opracowanie wasne na podstawie: The European Eco-Management and andaudit scheme, Performance, Credibility, Transparency; http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/presentation_
en.htm
Develop their own on the basis of: The European Eco-Management and andaudit scheme, Performance, Credibility, Transparency; http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/presentation_
en.htm

Niewiele mniej organizacji posiada system EMAS w Hiszpanii (ponad 1000) czy we
Woszech (ponad 930) (tab. 1, rys. 4). Poza Austri (ponad 260 organizacji) pozostali
czonkowie UE posiadaj zarejestrowanych po kilkadziesit organizacji (Dania, Wielka
Brytania, Portugalia, Belgia, Finlandia).
Sporód „starych czonków” UE najmniej zarejestrowanych rm w systemie EMAS
posiada Francja – zaledwie 12 organizacji. Sporód pa stw przyjtych do UE w 2004 r.
zdecydowanym liderem s Czechy: 33 zarejestrowane organizacje.
Wymownym wska nikiem, który okrela zaangaowanie poszczególnych krajów
czonkowskich w popularyzacji i implementacji systemu EMAS, a tym samym idei zrównowaonego rozwoju jest liczba organizacji/obiektów posiadajcych taki system w przeliczeniu na 1 milion mieszka ców (tab. 2).
6

Najnowsze dane (stan na 31.03.2009 r.) to 4331 organizacji i ponad 6896 obiektów.
Rejestr zawiera obok krajów czonkowskich UE take kraje Europejski Obszar Gospodarczy,
EOG (ang. European Economic Area, EEA) czyli: Norwegi, Islandi i Lichtenstein.
7
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Rys. 4.

Liczba organizacji i obiektów EMAS w wybranych krajach UE i EOG (stan na 19.12.2008
r.)
Fig. 4. Number of EMAS organizations and sites in selected EU and EEA countries (as of
19.12.2008 r.)
ródo: Opracowanie wasne na podstawie: The European Eco-Management and andaudit scheme, Performance, Credibility, Transparency; http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/presentation_en.htm
Source: Develop their own on the basis of: The European Eco-Management and andaudit scheme, Performance, Credibility, Transparency; http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/presentation_en.htm

Porównania pozwalaj wskaza, e najwiksza koncentracja wdroonych systemów
EMAS w przeliczeniu na 1 mln mieszka ców danego kraju wystpuje w:
– Austrii (32 organizacje, 62 obiekty);
– Danii (17 organizacji, 43 obiekty);
– Niemczech (17 organizacji, 22 obiekty)
– Woszech (16 organizacji, 23 obiekty).
Biorc pod uwag struktur sektorow gospodarek system EMAS wdroono gównie
w sektorach (tab. 3):
1. cieki i wywóz odpadów (272 organizacje);
2. Organizacje publiczne (268 organizacji);
3. Brana spoywcza (264 organizacje);
4. Brana chemiczna (262 organizacje).
W Polsce system EMAS (stan na 31.03.2009 r.) wdroyo 16 rm. Wród nich znajduj si m.in. elektrownie wglowe, elektrociepownie, inne due zakady przemysowe
(np. Arctic Paper Kostrzyn S.A.), które z racji wykonywanej dziaalnoci i stosowania
jako paliwa wgla kamiennego w rodowisku lokalnym uwaane byy za uciliwe dla
rodowiska8.

8
Raport rodowiskowy 2007 EMAS, Arctic Paper Kostrzyn S.A. – po zastpieniu wgla kamiennego gazem ziemnym obniono m.in. emisj pyów o 90% , a gazów cieplarnianych o 50%.
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Tabela 2. Liczba organizacji/obiektów posiadajcych wdroony system EMAS w wybranych
krajach czonkowskich UE i EOG na 1 mln mieszka ców (stan na 19.12.2008 r.)
Table 2. Number of organizations / sites that have implemented EMAS system in selected EU
Member States and EEA on 1 million inhabitants (as of 19.12.2008 r.)
Kraj

Organizacje

Obiekty

32,10
4,47
3,23
17,24
8,1
0,2
25,2
17,23
5,1
0,31
7,26
1,68
1,21
16,2

62,35
35
3,43
43,37
9,44
0,2
30,5
22,57
5,1
0,31
7,68
1,98
6,27
22,92

Austria
Belgia
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Hiszpania
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Wgry
Wlk. Brytania
Wochy
ródo:
Source:

Opracowanie wasne na podstawie: Organziations per one milion inhabitants http://ec.europa.eu/
environment/emas/ documents/articles_en.htm
Develop their own on the basis of: Organziations per one milion inhabitants http://ec.europa.eu/environment/emas/ documents/articles_en.htm

Tabela 3. Liczba wdroe systemu EMAS w wybranych sektorach gospodarki krajów czonkowskich
UE
Table 3. Number of EMAS implementation in selected sectors of the economy in the EU Member
States
Sektor
Chemiczny
Spoywczy i napoje
cieki i wywóz odpadów
Metalowy (z wyj. wytwarzania maszyn i urzdze )
Elektryczny, gazowy, pary i gorcej wody
Hotele i restauracje
Organizacje publiczne
Inne dziaalnoci (usugowe)
Edukacja
ródo:

Source:

Liczba organizacji
(czerwiec 2007)
264
263
255
232
191
228
210
171
152

The European Eco-Management and andaudit scheme, Performance,
http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/presentation_en.htm;
1/2008, The European Eco-Management and andaudit scheme.
The European Eco-Management and andaudit scheme, Performance,
http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/presentation_en.htm;
1/2008, The European Eco-Management and andaudit scheme.

Liczba organizacji
(stycze 2008)
262
264
272
248
208
236
268
191
156
Credibility, Transparency;
EMAS Newstletter, No
Credibility, Transparency;
EMAS Newstletter, No
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S równie organizacje publiczne, które chc promowa ide zrównowaonego rozwoju np. Przedsibiorstwo Wód i Kanalizacji, czy Urzd Miejski.
Organizacje, wdraajce system EMAS w swoich deklaracjach rodowiskowych zakadaj okrelone cele rodowiskowe. Koncentruj si gównie na9:
1. Redukcji zanieczyszcze do powietrza i wody.
2. Optymalizacji zuycia wody.
3. Redukcji haasu i wibracji.
4. Zapobieganiu zanieczyszczeniom, racjonalnej gospodarki odpadami.
5. Obnianiu zuycia surowców w tym surowców nieodnawialnych (np. poprzez uycie biomasy).
6. Usunicia niebezpiecznych materiaów (azbestu, eternitu).
7. Nowych nasadzeniach drzew, trawników, rekultywacji terenów.
8. Wspópracy z samorzdami lokalnymi, spoecznoci w celu szerzenia polityki
ochrony zasobów naturalnych.
Wanym celem jest take wzrost wiadomoci zaogi w realizacji poszczególnych
zada dotyczcych ochrony rodowiska. Przejawia si to poprzez uczestnictwo w szkoleniach, certykacji, biecym funkcjonowaniu rmy, a take polepszeniu warunków pracy
(np. poprzez zmniejszenie natenia haasu).
Tworzone deklaracje rodowiskowe s wane 3 lata (czsto s aktualizowane kadego
roku) i musz okrela cele rodowiskowe.
Jak wskazuj badania wasne autora (w rmach, które wdroyy EMAS) obok poniesienia kosztów rónego rodzaju inwestycji, publicznego ujawnienia danych, zawartych
w deklaracji rodowiskowej, organizacje musz na bieco monitorowa i realizowa
zakadane cele rodowiskowe i zakada kolejne cele, raportowa wykonanie zakadanych zada . Z drugiej strony wiadczy to o dojrzaoci i odpowiedzialnoci zarzdów,
kierownictwa i zaogi.
Wród korzyci z wdroenia systemu wskazywano:
1. Oszczdno surowców – nisze koszty produkcji, a tym samym wzrost efektywnoci ekonomicznej.
2. Wzrost komfortu pracy dla pracowników (poprawa jakoci rodowiska pracy,
wzrost zaangaowania, wzrost zdolnoci pracy zespoowej).
3. Implementacj innowacji (nowe urzdzenia, maszyny).
4. Wzrost konkurencyjnoci – poprzez zastosowanie nowszych technologii.
5. Inny (pozytywny) odbiór spoecznoci lokalnej.
6. Presti w otoczeniu zewntrznym – lepsze kontakty z organami kontroli rodowiska, lepszy (ekologiczny) produkt.
7. Wysokiej jakoci zarzdzanie rodowiskowe.
8. Zapewnienie lepszych warunków ycia dla otoczenia w tym spoecznoci lokalnej.
Wymienione wyej korzyci pozwalaj pozytywnie zwerykowa postawione hipotezy badawcze.

9

Na podstawie deklaracji rodowiskowych rm, posiadajcych wdroony system EMAS
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Mimo jednak wyra nych korzyci dziaania majce na celu realizacj zawartych
w deklaracjach rodowiskowych zobowiza wymagaj poniesienia kosztów, które
w danym czasie mog by znaczne.
Respondenci wskazywali take, e mimo korzyci z wdroenia, system EMAS jest
w Polsce mao znany, a instytucje pa stwowe w zasadzie nie preferuj rm, które realizuj ide zrównowaonego rozwoju, ponadto w sposób niewystarczajcy prowadzona jest
polityka informacyjna dotyczca systemu. Dla przykadu logo EMAS, które moe by
wykorzystywane w materiaach marketingowych jest mao znane w spoecze stwie polskim, nawet obywatelom z wyksztaceniem wyszym. Brak jest zacht ze strony sektora
publicznego, który promowaby produkty ekologiczne poprzez dostosowania praktyk
zamówie publicznych (Komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego oraz Komitetu Regionów dotyczcy planu
dziaania na rzecz zrównowaonej konsumpcji i produkcji oraz zrównowaonej polityki
przemysowej, 2008 r.)10. Ponadto, zmiany kompetencji odnonie odpowiedzialnoci ze
strony organów pa stwowych nie mogy wpyn korzystnie na rozpowszechnienie systemu w naszym kraju.
Dowodem na to s statystyki, które potwierdzaj, e w roku 2009 (do ko ca lutego
2009 r.) zostao przyjtych do systemu EMAS okoo 40 organizacji (gównie woskich,
niemieckich, hiszpa skich ale take czeskich i wgierskich, belgijskich)11, polskich organizacji brak.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Czowiek i jego ingerencja w naturalne rodowisko stanowi nieustanne zagroenie
dla otaczajcych go rolin, zwierzt i mikroorganizmów, atmosfery, co w konsekwencji
obraca si przeciw temu czowiekowi. Przyczyn tego zagroenia jest nieprawidowe
planowanie przestrzenne, uycie starych technologii, zaniechanie inwestycji, uycie (ta szych) ale niekologicznych paliw, uytkowanie gruntów w sposób marnotrawny, nadmierne poowy oraz intensywna hodowla zwierzt, która zwizana jest ze wzmoonym
stosowaniem pestycydów, itd.
W naszym kraju w dalszym cigu wdraanie systemów, programów, które jest dobrowolne nie zdaje egzaminu, co obrazuje liczba wdroe systemu EMAS.
Aktywno polskich rm przejawiajca si w implementacji systemu EMAS jest
bardzo niska. Do ko ca marca 2009 r. mielimy zaledwie 16 wdroe . Dla porównania
system zarzdzania rodowiskowego oparty na normie ISO 14001 wdroyo w Polsce
niemal 1000 organizacji – przed akcesj do Unii Europejskiej norma ta stanowia dla
polskich organizacji jedyn podstaw certykacji systemu zarzdzania rodowiskowego.
Mimo uproszczonej cieki dla organizacji, które ju posiadaj system ISO 14001, odzew
ze strony gospodarki jest mierny.

10

Pa stwa czonkowskie maj du swobod w okrelaniu zacht do wdraania systemów ochrony
rodowiska naturalnego, w tym i EMAS.
11
http://ec.europa.eu/environment/emas/registration/new_organisations_en.htm.
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Ministerstwo Ochrony rodowiska w dokumencie „Polityka ekologiczna pa stwa w
latach 2009–2012 z perspektyw do roku 2016” wskazuje na kierunki dziaa zmierzajcych do upowszechnienia systemu EMAS. Cho zakada okrelony cel, aby w kolejnych
latach upowszechnia system EMAS, nie wskazuje sposobów i rodków.
Aby idea zrównowaonego rozwoju, staa si powszechnym trendem wymaga cigle
podnoszenia wiadomoci i zarzdów rm, ale take edukacji caego spoecze stwa.
Nieodzownym staje si wiksze zaangaowanie instytucji pa stwowych, samorzdowych, a take rodowiska naukowego w promowaniu idei, a take systemu EMAS. System jest cigle mao znany i rozpowszechniony w sektorze duych rm produkcyjnych
(elektrownie, elektrociepownie), niemal nieznany w sektorze MSP, rolnictwie, instytucjach publicznych.
Wymownymi i skutecznymi sposobami promowania idei zrównowaonego rozwoju s inicjatywy podejmowane przez rmy posiadajce wdroony system EMAS, przy
wsparciu instytucji publicznych. Dobrym przykadem takiego dziaania, jest niemiecki
projekt „Inicjatywa na rzecz racjonalizacji zuycia energii 2007–2009”. Celem projektu,
w którym uczestniczy organizacja non-prot „Foerderkreis Umweltschutz in Unterfranken”, Ministerstwo rodowiska, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumenta Bawarii
oraz sie 180 rm dziaajcych na rzecz lepszego zarzdzania rodowiskowego jest debata, w której rmy przedstawiaj innym przedsibiorstwom, instytucjom wasne, najlepsze praktyki w dziedzinie redukcji emisji dwutlenku wgla.
System EMAS, moe w przyszoci odegra wan rol w realizacji zrównowaonego
rozwoju take w spoecze stwie polskim, bo daje on wyra ne korzyci rmom, organom
administracji, spoecznoci lokalnej a take caemu spoecze stwu. Mona oczekiwa, e
zapowied Rady UE dotyczca korekty, której celem bdzie zwikszenie udziau przedsibiorstw i ograniczenie obcienia i kosztów administracyjnych dla MSP przyniesie
podane skutki w postaci zwikszonej liczby wdroe Wspólnotowego Systemu Zarzdzania i Audytu EMAS.
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THE ROLE OF THE ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS)
IN THE PROMOTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN POLAND
Abstract. This paper presents the idea of the Community Eco-Management and Audit
Scheme (EMAS) and the experience of Polish organizations in its implementation. The
author shows how, the benets of implementation, but also examines the barriers and difculties in its start-up. In the EU register of EMAS (as of 19.12.2008) there were 4256
organizations and over 6740 objects.
In comparison to Germany (1419 organization), Spain (1033 organizations), or Italy (939
organizations), and even Czech (33 organizations), in the EMAS register is only 16 organizations and 25 objects from Poland. Among the organizations registered with the Polish
company predominantly large companies with the lack of the SME sector. The largest concentration of EMAS systems implemented in terms of 1 million inhabitants is present in
Austria (32 organizations), Denmark and Germany (17 organizations), Italy (16 organizations). Our country is only 0.42 organizations. Research shows that this system in Poland
is still not known, therefore the promotion of its implementation in the organization, is an
objective article.
Polish society and policy-makers must understand, for sustainable development is essential
to the life of humans, living organisms are not exacerbated, and at the same time, the economy developed. These objectives can be achieved through the implementation of EMAS.
Key words: Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), sustainable development, Poland, European Union
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