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Ekozarządzanie w przedsiębiorstwie 
- System Ekozarządzania i Audytu EMAS 

 
29 października 2010 roku 

 
NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta+ 09:59: Dzieo Dobry Paostwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: EKOZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - SYSTEMU 
EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU EMAS. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Ekspertami zaproszonymi do rozmowy są pracownicy CENTRUM 
INFORMACJI O ŚRODOWISKU. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU jest jednostką 
organizacyjną podległą Ministrowi Środowiska, utworzoną w celu prowadzenia działalności 
informacyjnej dotyczącej środowiska i jego ochrony. Działalnośd ta wspomaga realizację polityki 
ochrony środowiska. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Częśd zadao Centrum realizuje poprzez witrynę internetową 
Ekoportal: http://www.ekoportal.gov.pl 
 

http://www.ekoportal.gov.pl/
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[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Ekoportal umożliwia organom administracji prowadzenie 
publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie (od dnia 28 grudnia 2006 r. istnieje ustawowy obowiązek prowadzenia wykazu w Internecie 
- w Biuletynie Informacji Publicznej. Korzystając z Ekoportalu urzędy mają możliwośd wywiązania się z 
ustawowego obowiązku prowadzenia wykazu bez ponoszenia dodatkowych kosztów) 
 
*Główny+: michal wyszedł o godz. 10:00 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Z możliwości tej korzysta już ponad 1200 urzędów administracji 
z terenu całego kraju, konta w systemie posiada już ponad 3000 pracowników reprezentujących te 
urzędy. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Ponadto ww. publicznie dostępny wykaz danych jest 
jednocześnie bazą danych o środowisku i jego ochronie udostępnianą społeczeostwu drogą 
elektroniczną. Obecnie w systemie znajduję się ponad 500000 kart informacyjnych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Centrum Informacji o Środowisku upowszechnia także 
informacje dotyczące aktualnych, istotnych w skali kraju tematów z dziedziny ekologii i ochrony 
środowiska również poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych, jak np. realizowana aktualnie 
ogólnopolska kampania informacyjna pt. „Ekozarządzanie w przedsiębiorstwie”. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Informacje na temat CIOŚ znajdą Paostwo na naszej stronie 
(www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Na początku naszego spotkania proszę Ekspertów o wyrażenie 
opinii w następującej sprawie: Jeśli zdecydowalibyście się Paostwo na wdrożenie systemu 
zarządzania środowiskowego w dniu dzisiejszym – który system byście Paostwo wybrali EMAS czy ISO 
14001 ? 
 
*Główny+: Piotrek wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: Informacja techniczna - Eksperci koocząc wypowiedź użyją znak 
">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilośd znaków 
do jednorazowego wpisu to 500. 
 
*Główny+: Intermedia wszedł o godz. 10:02 
 
*Główny+: Boguś wszedł o godz. 10:04 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:04: Witam Paostwa, Jestem audytorem wiodącym ISO 14001 oraz 
weryfikatorem EMAS. Z mojego doświadczenia chcę powiedzied ze EMAS w aktualnych czasach jest 
jednym z najbardziej prestiżowych systemów zarządzania środowiskowego. Dlatego jako mieszkanka 
UE posiadająca przedsiębiorstwo w UE wybrałabym EMAS 
 
*MATI+ 10:05: Czym różni się EMAS od ISO 14000? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:05: W rozmowie uczestniczy również przedstawiciel Ministerstwa 
Ochrony Środowiska - Pani Anna Wajnbergier. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:05: Bardzo dziękuję. Zapraszam Paostwa do zadawania pytao. 

http://www.darr.pl/
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*Samson+ 10:06: Czy audyt EMAS należy odnawiad, podobnie jak ma to miejsce w audycie ISO ? 
 
[MATI] 10:06: tzn. 14001 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:06: Witam Paostwa, Jako przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, 
współpracujemy z CIOŚ i z naszego punktu widzenia, EMAS jest najbardziej wiarygodnym i 
prestiżowym systemem m.in. z uwagi na to że ogólnie dostępny jest centralny europejski rejestr 
organizacji.> 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:07: odp dla Samson: tak zgodnie z nowym rozporządzeniem co 3 lata 
organizacja poddaje się weryfikacji 
 
[MATI] 10:07: i czy są jakieś różnice we wdrażaniu i audytach (EMAS, a ISO 14001)? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:08: dla małych organizacji istnieją odstępstwa - możliwośd co 4 lata 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:09: dla mati: tak przy wdrażaniu EMAS mamy więcej elementów: tzn. 
trzeba przygotowad deklarację środowiskową która jest poddawana walidacji przez weryfikatora a 
potem przez odpowiedni organ i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:09: odp MATI - ISO 14001 stanowi integralną cześd EMAS ponadto 
od organizacji wymaga się sporządzenia dokumentu: deklaracja środowiskowa, który podlega 
walidacji przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego. W odróżnieniu od ISO istnieje 
centralny ogólno dostępny rejestr organizacji posiadających EMAS.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:10: Zapraszam Paostwa do zadawania kolejnych pytao. 
 
*Samson+ 10:10: rozumiem, zatem że małe przedsiębiorstwo może również starad się o EMAS ? 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:10: odp Mati 2 - link do rejestru: http://www.emas-register.eu 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:11: dla Samson: tak, wszystkie organizacje mogą się starad o wdrożenie 
EMAS 
 
*Zbyszek+ 10:11: Witam chciałbym zapytad czy firmy usługowe też mogą i powinny starad się o 
wdrożenie systemy zarządzania środowiskowego, czy tyczy to się raczej firm produkcyjnych? 
 
*Główny+: promex wszedł o godz. 10:12 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:12: Samson i Zbyszek: zarówno firmy usługowe, produkcyjne jak i szkoły i 
urzędy mogą wdrażad EMAS 
 
*magda+ 10:13: Z tego co rozumiem firma która posiada certyfikat EMAS spokojnie spełnia 
wymagania wiążące się z wprowadzeniem ISO 14 001 i jeszcze trochę ponad to? 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:13: nie ma obecnie ograniczeo pod względem ani profilu ani 
wielkości przedsiębiorstwa, ani rodzaju prowadzonej działalności. Do EMAS mogą przystąpid firmy 
sektora produkcyjnego, usługowego, oświaty, zdrowia jak również jednostki administracji > 
 

http://www.emas-register.eu/
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*promex+ 10:13: Niedawno spotkałem się  z informacją o możliwości refundacji poniesionych kosztów 
związanych z systemem zarządzania środowiskowego? Kto może się ubiegad o  refundacje? Na jakich 
zasadach? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:13: Do Zbyszek: każda organizacja oddziałowuje na środowisko i każda 
może ograniczad swoje negatywne oddziaływanie> 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:14: odp promex - istnieje możliwośd dofinansowania wdrożenia 
systemu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:14: dla promex:  www.pois.gov.pl 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:14: dla promex; oraz z programu LIFE + 
 
*R.I+ 10:14: Dzieo Dobry Paostwu. Proszę o informację jakie należy spełnid wymagania aby zostad 
weryfikatorem środowiskowym EMAS ? 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:14: działanie 4.1 informacja na stronie podanej wyżej oraz na stronie 
NFOŚiGW 
 
*promex+ 10:15: gdzie obecnie trwają konkursy? 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:15: uwaga - nie tylko koszty wdrożenia EMAS ale i ISO 14001 mogą 
byd refundowane 
 
*promex+ 10:15: i w jakiej wysokości jest dofinansowanie i na co? 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:16: w październiku zakooczono 3 turę naboru wniosków, kolejny 
termin zostanie podany w najbliższym czasie. Proszę monitorowad stronę www.emas.mos.gov.pl 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:16: Dla promex: w lutym 2011 ma byd ogłoszony nabór wniosków w LIFE 
+ 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:16: ponadto polecamy strony regionalnych programów 
operacyjnych 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:16: poziom dofinansowania to max 50% wydatków kwalifikowanych 
 
*promex+ 10:17: co zalicza się do wydatków kwalifikowanych? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:17: wydatki poniesione na szkolenia i wdrożenie systemu jak również 
weryfikacje i walidację 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:18: wytyczne i informacje dotyczące wydatków kwalifikowanych 
znajdują się na stronie NFOŚiGW 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:18: dla RI: Polskie Centrum Akredytacji - tam znajdują sie informacje 
dotyczace wymagan dla weryfikatorów EMAS 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:19: odp R.I - wymagania dot. weryfikatorów środowiskowych określa 
program akredytacji weryfikatorów dostępny na stronie PCA> 
 

http://www.pois.gov.pl/
http://www.emas.mos.gov.pl/
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*gienia+ 10:19: Czy istnieje baza akredytowanych weryfikatorów środowiskowych? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:19: Genia: Tak na stronie PCA 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:20: tak istnieje, link: 
http://www.emas.mos.gov.pl/web/act/listVerifiers.htm, http://www.pca.gov.pl/?page=szukaj_emas,  
http://www.emas-register.eu/search_ver.php 
 
*R.I+ 10:20: A czy mogę prosid o informację na temat liczby weryfikatorów środowiskowych systemu 
EMAS w Polsce ? Czy zagraniczny weryfikator może pracowad w Polsce i odwrotnie< czy Polski 
weryfikator może pracowad za granicą ? 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:20: w Polsce 10 
 
*Główny+: izabela wszedł o godz. 10:21 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:21: R.I weryfikator zagraniczny może pracowad w innym kraju i 
odwrotnie 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:22: tak ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
(WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji 
w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE określa warunki przeprowadzania 
weryfikacji w innych paostwach>  
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:22: musi mied tylko wsparcie językowe i znad lokalne wymagania w 
zakresie prawa ochrony środowiska 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:22: regulacje w tym zakresie podane powyżej> 
 
*Zbyszek+ 10:23: Domyślam się, że przy liczbie 10 weryfikatorów w kraju czas oczekiwania jest dośd 
długi? 
 
*R.I+ 10:23: Bardzo dziękuję za pomoc. 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:23: nie, nie jest 
 
*gienia+ 10:23: "wsparcie językowe" jak to rozumied, czy nie wystarczy, że zna język? 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:23: w chwili obecnej jest to wystarczająca liczba weryfikatorów by 
zapewnid funkcjonowania i rozwój systemu EMAS w Polsce 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:23: Zbyszek nie jest długi ponieważ w Polsce jest tylko 20 organizacji 
zarejestrowanych w EMAS 
 
*MATI+ 10:24: Jak długa trwa procedura wdrażania systemu EMAS? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:24: weryfikatorzy tak naprawdę mają za mało pracy w tym zakresie żeby 
utrzymad swoją akredytację 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:24: MATI: w zależności od organizacji 
 

http://www.emas.mos.gov.pl/web/act/listVerifiers.htm
http://www.pca.gov.pl/?page=szukaj_emas
http://www.emas-register.eu/search_ver.php
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[Ekspert - Bożena Huryo] 10:24: w małych firmach około 12 miesięcy 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:25: odp MATI - zależy od profilu i wielkości firmy oraz założonego 
harmonogramu wdrażania systemu> 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:25: w dużych organizacjach 1,5- 2 lata > 
 
[MATI] 10:25: 12 miesięcy - to długo 
 
*izabela+ 10:25: Tylko 20 organizacji jest zarejestrowanych w Polsce w EMAS ! Czy to oznacza, że jest 
to kosztowne dla firm ? 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:25: jeżeli firma nie posiada żadnego systemu zarządzania 
środowiskowego  
 
*MATI+ 10:25: na czym polega dokładnie ta procedura? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:25: organizacje posiadające system ISO 14001 mogą w b. krótkim czasie 
wdrożyd EMAS - do pół roku 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:26: do izabela; nie należy tego tak rozumied 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:26: odp izabela - nie jest to związane z samymi kosztami, koszt 
bowiem jest porównywalny do wdrożenia systemu ISO, przeprowadzana jest akcja promocyjna 
systemu.> 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:27: system ISO 14001 jest systemem międzynarodowym a EMAS powstał 
w UE i na początku był kierowany tylko do firm z UE 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:27: w Polsce jest 20, ale w Europie 4700 zarejestrowanych 
organizacji 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:28: Przykład - Ministerstwo Środowiska zakłada wdrożenie systemu 
EMAS w ciągu 6 miesięcy > 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:28: w Polsce organizacje mogły wdrażad EMAS w momencie wejścia 
Polski do UE 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:28: wiec tak naprawdę mieliśmy mniej czasu niż nasi koledzy z UE 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:29: w chwili obecnej są prowadzone bardzo intensywne prace 
promujące system w Polsce właśnie przez CIOS 
 
*Samson+ 10:29: Jeżeli firma ma wdrożoną tzw. „Czystszą Produkcję”, w związku z tym czy łatwiej 
będzie jej wdrożyd system zarządzania środowiskowego ISO 14001 lub EMAS? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:29: w przyszłym tygodniu w Warszawie odbędą się szkolenia z zakresu 
EMAS - proszę szukad informacji na stronie CIOŚ 
 
*promex+ 10:29: a więc ile dokładnie wynosi opłata rejestracyjna? 
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[Ekspert - Bożena Huryo] 10:30: do Samson: tak ponieważ taka firma jest już na odpowiednio 
wysokim poziomie świadomości ekologicznej 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:31: odp samson - będzie ogólnie łatwiej wdrożyd SZŚ, proponujemy 
EMAS jako bardziej wiarygodny i posiadający centralny rejestr organizacji, a nakłady czasu i kosztów 
są porównywalne,  
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:31: odp promex - maksymalnie 1000 zł 
 
*Intermedia+ 10:31: No właśnie a czy przeprowadzają Paostwo szkolenia nt. EMAS’u w różnych 
częściach kraju, czy na wspomnianej stronie znajdę harmonogram szkoleo? 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:31: w zależności od liczby pracowników zatrudnionych w org. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:31: Pragnę przypomnied, że wśród oczekujących jest pytanie od 
użytkownika *MATI+ 10:25: na czym polega dokładnie ta procedura? 
 
*Samson+ 10:31: Dziękuję za naprowadzenie. 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:32: to inermedia: tak odbywają się we wszystkich województwach 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:32: tylko niestety już się kooczą : zostały jeszcze szkolenia w warszawie i 
łodzi z tego co pamiętam 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:33: Mati: proszę przypomnied jaka procedura? 
 
*MATI+ 10:34: procedura wdrażania systemu EMAS 
 
*Intermedia+ 10:34: Dziękuje za naprowadzenie, mam nadzieję, że do Wrocławia Paostwo też trafią w 
przyszłym roku:) 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:34: odp MATI - po wdrożeniu SZŚ, jego weryfikacji przez 
akredytowanego weryfikatora środowiskowego i walidacji deklaracji środowiskowej, organizacja 
składa wniosek do właściwego terytorialnie regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:35: odnośnie szkoleo - odbędą się jeszcze  w Kielcach, Białymstoku i 
Łodzi i Warszawie, info na stronie CIOŚ 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:35: do mati: wdrożenie rozpoczynamy od przeglądu środowiskowego i 
identyfikujemy aspekty środowiskowe jak i wymagania w zakresie prawa ochrony środowiska 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:36: jeśli organizacja nie spełnia jakiegoś wymagania nie może starad się o 
rejestracje w EMAS do momentu usunięcia niezgodności 
 
*Boguś+ 10:36: Dzieo dobry, a czy jednostki samorządu terytorialnego podlegają przeglądom 
środowiskowym? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:36: następnie są identyfikowane cele, zadania i programy środowiskowe, 
ustalana polityka środowiskowa 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:37: rozdzielanie odpowiedzialności, przeprowadzane szkolenia itd 
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*R.I+ 10:37: Czy opłata za usługi akredytowanego weryfikatora, który dokonuje weryfikacji systemu i 
zatwierdza deklarację środowiskową może byd kosztem kwalifikowanym dofinansowania wdrożenia 
systemu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:37: to co organizacja zaplanuje i wdroży ocenia potem w ramach tzw. 
audytu wewnętrznego 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:38: odp boguś - tak,  zasadom rozporządzenia podlegają na takich 
samych warunkach wszystkie organizacje nie zależnie od rodzaju działalności 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:38: i jeśli jest ok postępuje jak opisano powyżej 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:39: odp RI: tak> 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:39: Wzór wniosku: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 
kwietnia 2004 r. Dz.U.2004 Nr 94, poz. 930 i Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 
współczynników różnicujących wysokośd opłaty rejestracyjnej  Dz.U.2004 Nr 94, poz. 932 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:41: definicja organizacji podlegających rejestracji w EMAS - 
„organizacja” oznacza spółkę, korporację, firmę, przedsiębiorstwo, organ lub instytucję, znajdujące 
się Wspólnocie lub poza nią, albo częśd lub kombinację powyższych, posiadające osobowośd prawną 
lub nie, publiczne lub prywatne, mające swoje własne funkcje i administrację; 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:41: definicja deklaracji środowiskowej - „deklaracja środowiskowa” 
oznacza wyczerpującą informację udzielaną społeczeostwu i innym zainteresowanym stronom, 
dotyczącą następujących elementów funkcjonowania organizacji: 
a) struktury i działalności; 
b) polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego; 
c) aspektów środowiskowych i wpływu na środowisko; 
d) programu, celów i zadao środowiskowych; 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:42: cd: e) efektów działalności środowiskowej i zgodności 
z mającymi zastosowanie obowiązkami prawnymi dotyczącymi środowiska, jak określono 
w załączniku IV; 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:42: co w prostych słowach można powiedzied: każda organizacja może 
wdrożyd EMAS i znaleźd się w krajowym jak i unijnym rejestrze EMAS 
 
*izabela+ 10:43: a jakie właściwie są korzyści z wdrożenia systemu EMAS ? 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:43: Do najczęściej wymienianych korzyści, wynikających z rejestracji 
organizacji w systemie EMAS zaliczyd można: 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:43: ― wzrost efektów ekonomicznych działalności poprzez 
ograniczenie zużycia surowców, wody i energii; 
 
― minimalizację kosztów, poprzez redukcję ponoszonych opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska (dzięki ograniczeniu ilości odpadów, ścieków i emisji gazów oraz zwiększenie ilości 
odpadów poddawanych recyklingowi), czy redukcję ryzyka nałożenia kar z uwagi na niedopełnienie 
obowiązków wynikających z prawa środowiskowego; 
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[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:44: ― zmniejszenie negatywnego oddziaływania organizacji na 
środowisko oraz ograniczenie możliwości wystąpienia ewentualnych awarii i wypadków, a także 
minimalizowanie ich potencjalnych skutków, dzięki wprowadzeniu systemowego zarządzania 
ryzykiem i przygotowanym zawczasu procedurom postępowania w sytuacjach awaryjnych; łatwiejsze 
wykrywanie i usuwanie wszelkich niezgodności; 
 
*Samson+ 10:44: W systemie EMAS rejestruje się organizacje i obiekty. Jaka jest między nimi różnica? 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:44: ― wzrost konkurencyjności organizacji na rynkach 
przywiązujących wagę do proekologicznego podejścia do działalności, w związku ze stosowanym, 
kompleksowym podejściem do zagadnieo środowiskowych, świadczącym o dobrym zarządzaniu 
organizacją, oraz potwierdzaniem osiąganych efektów środowiskowych przez niezależnych, 
zewnętrznych weryfikatorów środowiskowych; (zielone zamówienia publiczne) 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:45: to samson; obiekt oznacza geograficznie wydzielony obszar 
podlegający kontroli zarządczej 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:45: definicja obiektu - „obiekt” oznacza geograficznie wydzielony 
obszar podlegający kontroli zarządczej organizacji, obejmującej działania, produkty i usługi, w tym 
całą infrastrukturę, wyposażenie i materiały; obiekt jest najmniejszą jednostką, która ma byd 
uwzględniana do celów rejestracji; 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:45: samson czyli obejmującej: działania, produkty i usługi i np. 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:46: obiektem może byd jeden bank w Warszawie zarejestrowany w 
EMAS 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:46: Chod bank ma swoje siedziby na całym świecie 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:47: z możliwości rejestracji obiektów korzystają: sieci sklepów, biura 
podróży, zakłady usługowe > 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:47: przykładem może byd - Wydział Gospodarki Komunalnej 
Ochrony Środowiska Rolnictwa I Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:49: obiekty mogą byd rejestrowane oddzielnie lub mogą byd 
zarejestrowane pod jednym numerem tzw. rejestracja zbiorowa > 
 
*Intermedia+ 10:50: W nawiązaniu do korzyści z Emas a czy nasze społeczeostwo postrzega 
pozytywnie firmę proekologiczną? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:51: no właśnie to pytanie do paostwa? z moich doświadczeo wynika, że 
jesli ktoś wie co to jest system zarządzania ISO 14001 lub EMAS to odnosi się z dużym szacunkiem do 
działao takiej firmy 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:51: z wielu sondaży wynika ze świadomośd ekologiczna naszego 
społeczeostwa wzrasta i jest przywiązywana większa waga do ochrony środowiska, co raz bardziej 
cenione stają się firmy  proekologiczne. 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:52: MŚ zdaje sobie sprawę, że konieczne są działania promujące logo 
EMAS 
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*Intermedia+ 10:53: Mam wrażenie, że to jeszcze jednak cena danego produktu, usługi jest 
najistotniejszym elementem a nie czy firma jest eko czy nie. 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:53: na świecie jest i w UE jest  taki trend : my szanujemy środowisko 
wiec będziemy wybierad do współpracy również tych którzy podobnie myślą i działają> 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:54: do intermedia: wydaje mi się, że nie cena. ponieważ koszt wdrożenia 
nie jest wysoki w porównaniu do niezidentyfikowanych ryzyk środowiskowych 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:54: produkty wytwarzane przez firmy mające EMAS wcale nie muszą 
byd droższe.> 
 
*izabela+ 10:54: Wracam do sprawy rejestracji 20 podmiotów w EMAS w Polsce. Czy w tej grupie są 
małe i średnie przedsiębiorstwa ? Jakiego typu organizacje są najliczniejsze ? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:55: jak również zagrożeo wynikających z braku sprawdzonych planów 
działania i postępowania w przypadku poważnych awarii i zagrożeo dla środowiska 
 
*promex+ 10:55: Na czym polega aktywne włączenie pracowników w proces zarządzania 
środowiskowego? Jak jest to weryfikowane? 
 
*gienia+ 10:55: Czy są jakieś branże wykluczone z możliwości starania się o EMAS? 
 
*Intermedia+ 10:56: Przepraszam ale jeśli nasza gospodarka  jest jeszcze wciąż oparta na węglu to z 
ekologią ma to niewiele wspólnego:( 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:56: Oczywiście że są MŚP, w Europie stanowią około 80% wszystkich 
organizacji zarejestrowanych. 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:56: brak świadomości o zagrożeniach jak i karach z niespełnienia 
wymagao w zakresie ochrony środowiska przyczynia się do tego, że systemy zarządzania nie są 
doceniane i traktowane jako nowoczesne systemy ograniczające ryzyka środowiskowe w organizacji 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:57: to genia; nie ma wszyscy mogą , nawet jednoosobowe firmy 
 
*izabela+ 10:57: a w Polsce wśród tych 20 ?? 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 10:57:  odp izabela - W Polsce, prawie 50% to MŚP 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 10:58: to intermedia: ekologia to ciągłe doskonalenie - nie trzeba byd na 
wysokim poziomie żeby mówid o ekologii 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:59: właśnie tam gdzie jest dużo do zrobienia należy promowad idee 
zrównoważonego rozwoju i narzędzia jakimi są EMAS i ISO 14001 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 10:59: Jeśli chodzi o rodzaj organizacji w Polsce, to mamy 
zarejestrowane 4 elektrownie, szpital, 2 org sektora administracji i właśnie MŚP. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:59: Przypominam pytanie oczekujące: *promex+ 10:55: Na czym 
polega aktywne włączenie pracowników w proces zarządzania środowiskowego? Jak jest to 
weryfikowane? 
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[Ekspert - Bożena Huryo+ 10:59: każda organizacja, która w dniu dzisiejszym ma ogromne problemy 
ze spełnianiem wymagao może się zabrad za wdrożenie EMASu 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 11:00: po prostu proces wdrożenie będzie trał nie rok a 2-3 lata, i to jest 
cała idea żeby zachęcid wszystkich do ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:01: to promex: aktywne włączenie pracowników już od  samego 
początku to jest od rozpoczęcia prac przy wstępnym przeglądzie środowiskowym 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 11:02: odp Promex - regulowane jest to przez załącznik 2 
Rozporządzenia EMAS, ponadto inspiracje można czerpad z jednej z norm rodziny ISO 14000. 
aktywne włączenie pracowników to m.in szkolenia, informacja intranetowa, wymiana doświadczeo, 
księgi pomysłów, grupy robocze itp. 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:02: każda organizacja może sobie zaplanowad program komunikacji 
wewnętrznej i prace dla wszystkich pracowników organizacji w ramach identyfikacji aspektów 
środowiskowych 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:03: weryfikowane jest to poprzez zapisy ze szkoleo, prezentacje 
ksiąg, pomysłów, bezpośrednie rozmowy z pracownikami. 
 
[promex] 11:03: czy jest jakaś lista szkoleo, na które powinno się wysład pracowników, czy jest to 
wybór pracodawcy? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:03: oczywiście niezbędne na początku będą szkolenia, ale to nie znaczy, 
że firma musi wydawad duże pieniądze na ten cel, szkolid można się we własnym zakresie - 
stopniowo 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:04: cały cykl szkoleniowy można zorganizowad wewnątrz organizacji 
własnymi siłami z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów informacyjnych 
(www.emas.mos.gov.pl) 
 
*promex+ 11:04: i czy jest określona jakaś "częstotliwośd" tzn. chodzi mi o to, że np. pracownicy 
powinni uczestniczyd w minimum 3 szkoleniach w ciągu roku, stworzyd grupę roboczą, która spotykad 
się będzie raz w miesiącu itd...? 
 
*izabela+ 11:05: Przepraszam bo byd może nieuważnie uczestniczę w czacie i ta sprawa już była 
poruszona. Chodzi mi o to czy w EMAS są określone zasady weryfikacji to znaczy kolejnych audytów 
(tak jak w ISO) sprawdzających czy utrzymane są standardy ? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:05: weryfikator w trakcie audytu jest w stanie w prosty sposób 
zorientowad się i ocenid świadomośd ekologiczną  pracowników 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:05: zależnie od poziomu świadomości i wiedzy pracowników, a także 
wielkości i specyfiki działalności firmy. Określenie zakresu i częstotliwości szkoleo jest decyzją 
kierownictwa. 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:06: to izabela zgodnie z rozporządzeniem weryfikacja - audyty 
zewnętrzne są prowadzone raz na 3 lata 
 
[promex] 11:06: więc na czym polega audyt? 
 

http://www.emas.mos.gov.pl/
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[Ekspert - Anna Wajnbergier] 11:07: odp Izabela - reguluje to Rozporządzenie EMAS i załącznik 3 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:07: w latach pośrednich trzeba jednak walidowad deklarację 
środowiskową - walidacji dokonuje uprawniony weryfikator 
 
*Zbyszek+ 11:07: A proszę mi powiedzied przy kto może byd tzw. konsultantem zewnętrznym przy 
przeglądach środowiskowych? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:07: małe organizacje mogą mied wydłużony okres do 4 lat i walidacje 
deklaracji do 2 lat - po spełnieniu odpowiednich warunków 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:08: konsultantem może byd ekspert z zakresu ochrony środowiska 
 
*izabela+ 11:08: co to jest walidacja deklaracji ? Czy różni się od audytu ? 
 
*gienia+ 11:08: Co powinna zawierad aktualizacja deklaracji środowiskowej, co jaki czas dokonuje jej 
duży przedsiębiorca? 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:08: „walidacja” oznacza potwierdzenie przez weryfikatora 
środowiskowego, który przeprowadził weryfikację, że informacje i dane zawarte w deklaracji 
środowiskowej i zaktualizowanej deklaracji środowiskowej organizacji są rzetelne, wiarygodne 
i prawidłowe oraz że spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia; 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:08: to zbyszek: doświadczony ekspert, audytor środowiskowy 
posiadający aktualna wiedze z zakresu prawodawstwa ochrony środowiska> 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 11:09: audyt - jest to sprawdzenie prawidłowości wdrożenia i 
funkcjonowania SZŚ w danej organizacji, w zależności od specyfiki jej działalności przeprowadzany 
jest w różnych działach z różną częstotliwością 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:09: genia : załącznik IV rozporządzenia EMAS odnosi się do tego obszaru 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:10: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
*Zbyszek+ 11:10: Czy można zmienid konsultanta podczas trwania przeglądu? 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:11: normy z rodziny ISO 14000 wyjaśniają zasady i sposób 
przeprowadzania audytu 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:11: genia; Zbyszek: tak to jest pana decyzja z kim pan współpracuje - 
prosze zwrócid tylko uwagę na zapisy w umowie 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:11: tak można, kwestia te jest regulowana przez dwustronną umowę 
między konsultantem a organizacją. 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:12: udział konsultanta we wdrażaniu systemu, przeprowadzaniu 
przeglądu opracowywaniu deklaracji nie jest wymagany. Organizacja może to zrobid korzystając z 
własnych zasobów personalnych. 
 
*promex+ 11:12: Czyli audyt może byd przeprowadzany nawet 3 razy w roku? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 11:13: Promex; proszę zwrócid uwagę są audyty wewnętrzne 
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[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:13: o ile mowa jest o audycie wewnętrznym, a specyfika działalności 
wskazuje na potrzebę takiej częstotliwości (istotne zagrożenie dla środowiska generowane przez tą 
działalnośd) 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:14: za których planowanie i częstotliwośd odpowiada organizacja  
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:15: audyty zewnętrzne prowadzone przez weryfikatora, weryfikator w 
celu potwierdzenia czy firma działa zgodnie z prawem będzie się również zwracał do organów 
zewnętrznych 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 11:15: takich jak WIOŚ, sanepid, Wójt itd. 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:16: odnośnie izabela - audyt dotyczy systemu zarządzania 
środowiskowego, natomiast walidacja jest sprawdzeniem zgodności deklaracji środowiskowej z 
wymaganiami rozporządzenia. 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:17: Proszę zauważyd, że w EAMS organizacja jest weryfikowana przez 
Weryfikatora EAMS, który weryfikuje system oraz przeprowadza walidację deklaracji środowiskowej, 
a do tego organy zewnętrzne potwierdzają niezależnie, że firma działa zgodnie prawem ochrony 
środowiska 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 11:18: w ISO 14001 - jest tylko audytor zewnętrzny> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:18: Szanowni Paostwo. Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
*Siwy+ 11:18: Czy po uzyskaniu EMAS przez przedsiębiorcę jest to jakoś znakowane logiem na jego 
produktach np. na spawarkach?> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:18: Pozostało jeszcze 40 minut spotkania. 
 
*R.I+ 11:19: Jakie systemy zarządzania środowiskowego są rozpoznawalne poza UE np. w Ameryce ? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:19: organizacja zarejestrowana w EMAS może używad LOGO EMAS 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:19: tutaj uwidacznia się podstawa do twierdzenia o większej 
wiarygodności i przejrzystości systemu EMAS nad ISO 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 11:19: nie może jednak tego robid w sposób niezgodny z rozporządzeniem 
EMAS. na produktach nie można używad LOGO EMAS 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:20: LOGO EMAS nie może byd używane na produktach 
 
[Główny+: Samson wyszedł o godz. 11:20 
 
*gienia+ 11:20: to gdzie może byd używane? 
 
[gienia] 11:20: a raczej powinno 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:21: sposób używania LOGO potwierdza weryfikator 
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*izabela+ 11:21: Szkoda, bo byłby to czytelny znak dla konsumenta. A tak to co, mam zaglądad na 
strony internetowe producentów ? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:22: logu używane jest w każdej formie reklamy, stosowane na papierze 
firmowym w korespondencji itd., itp. 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 11:22: Zasady stosowania LOGO reguluje art. 10 Rozporządzenia EMAS i 
załącznik V. Logo nie stosuje sie na produktach lub ich opakowaniach, oraz w porównaniach innych 
działao i usług. Logo nie można stosowad w sposób prowadzący do pomylenia go z oznakowaniem 
ekologicznym dla produktów. 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:23: na produktach nie jest stosowane ze względu na to, żeby nie mylid 
tego znaku z innym oznakowaniem ekologicznym 
 
*Główny+: Bormit wszedł o godz. 11:24 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:24: EMAS ma potwierdzad zgodnośd funkcjonowania organizacji z 
zasadami zrównoważonego rozwoju, ma byd jej atutem na rynku przedsiębiorców (dostawców, 
wyrobów i usług) 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:24: EMAS nie ma się kojarzyd tylko z produktami ale z wszelką szeroko 
rozumiana działalnością różnych organizacji> 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:25: Logo EMAS może byd stosowane na opakowaniach zbiorczych 
pod warunkiem że identyfikuje PRODUCENTA a nie produkt, może byd też stosowane na wszelkich 
papierach firmowych, ulotkach, reklamówkach. 
 
[R.I+ 11:25: Powtórzę swoje zapytanie, bo chyba umknęło;-) Jakie systemy zarządzania 
środowiskowego są rozpoznawalne poza UE np. w Ameryce ? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:26: IR: system zarządzania ISO 14001 - jest normą międzynarodową 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:26: Przykład - Firma transportu Miejskiego w Niemczech używa logo 
EMAS na autobusach. 
 
*Bormit+ 11:27: Witam, nie wiem czy już na ten temat nie mówiono, ponieważ zamierzam otworzyd 
bezdotykową myjnie czy powinienem postarad się o przegląd środowiskowy i Emas i jakie inne 
jeszcze rzeczy potrzebowałbym przy tej działalności? 
 
*Siwy+ 11:27: A czy są wymogi związane ze stosowaniem produktów EMASowskich, przez firmę 
posiadającą EMAS. tzn. czy firma składające te spawarki musi stosowad podzespoły tylko z tych firm 
które mają EMAS? Lub czy dąży się do tego? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:27: Aktualnie EMAS jest kierowany do wszystkich organizacji na całym 
świecie i UE będzie przeznaczad duże pieniądze na promocję tego systemu 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 11:27: EMAS od stycznia 2010 mogą rejestrowad się organizacje spoza 
UE, co uczyni system rozpoznawalny w ujęciu globalnym. 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 11:28: to siwy: to jest zawsze decyzja organizacji z kim będzie 
współpracowad 
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*R.I+ 11:29: Bardzo dziękuję Paniom za wszystkie odpowiedzi. 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 11:29: Bormit - o ile chce Pan się wyróżnid spośród innych firm i liczy 
Pan na klientów przywiązujących dużą wagę do dbałości o środowisko to rejestracja w EMAS będzie 
pomocna. 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:29: może wdrożyd sobie taką zasadę ze tylko z firmami posiadającymi 
system zarządzania 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:29: w chwili obecnej duże firmy , koncerny stawiają takie wymagania 
swoim dostawcom 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 11:30: Warunkiem rejestracji i prawidłowego wdrożenia SZŚ jest 
przeprowadzenie wstępnego przeglądu środowiskowego 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 11:31: odp Siwy - wymogi doskonalenia działalności środowiskowej, 
wskazują na potrzebę współpracy z dostawcami, kontrahentami wykazującymi dbałośd o środowisko 
czyli posiadającymi ISO 14001 lub EMAS 
 
*izabela+ 11:31: A proszę powiedzied tak całkiem praktycznie: od czego i od kogo zacząd (z kim należy 
skontaktowad się w pierwszym kroku) jeżeli chcę wdrożyd EMAS 
 
*Siwy+ 11:32: dziękuję> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:32: Proszę Paostwa, pozostało zaledwie 30 minut. Zapraszam do 
zadawania kolejnych pytao. 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 11:32: odp Izabela - wszelkie info na stronie www.emas.mos.gov.pl 
pracownicy Departamentu Instrumentów Środowiskowych MŚ, chętnie udzielą informacji :) 
 
*Bormit+ 11:32: Pomocna czy konieczna? Muszę przyznad, że wydaje mi się, że wśród klientów to 
jeszcze nie najważniejsza sprawa. 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 11:32: to izabela: proszę wybrad się na szkolenie EMAS, potem znaleźd 
sobie dobrego doradcę konsultanta i rozpocząd od przeglądu środowiskowego 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:33: po przeglądzie środowiskowym konsultant przedstawi Pani 
harmonogram pełnego wdrożenia i określi koszty 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 11:34: odm Bormit - EMAS jest systemem dobrowolnym dla tych którzy 
chcą podkreślid swoje prośrodowiskowe podejście i wyróżnid się na tle innych. 
 
*gienia+ 11:34: do Bormit, osobiście jednak mam odmienne zdanie. Społeczeostwo jest coraz bardziej 
świadome i przynajmniej ja zauważam ten trend w swoim otoczeniu 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:34: Wstępny przegląd środowiskowy nie sjest sprawą kosztowną a zyska 
Pani dzięki temu raport z informacjami o Pani ryzykach środowiskowych, spełnianiu bądź nie 
wymagao prawnych 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 11:35: odp izabela - tak jak wcześniej wspominaliśmy wszelkie prace 
związane z wdrożeniem SZŚ i opracowaniem deklaracji mogą byd wykonane samodzielnie przez 
organizację 

http://www.emas.mos.gov.pl/
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[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:36: i przede wszystkim będzie Pani wiedziała w jakim czasie i przy jakich 
nakładach będzie Pani mogła uzyskad rejestrację w EMAS 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 11:37: Na stronie CIOŚ znajdzie Pani również podręcznik, który prowadzi 
organizację krok  po kroku 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:37: i podaje praktyczne wskazówki rozpoczęcia prac. 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:38: jednakże autentyczne zaangażowanie pracowników firmy jest 
bezcenne we wdrażaniu systemu i warte jak największych starao ze strony kierownictwa. 
 
*izabela+ 11:38: Świetnie. Bardzo dziękuję za wskazówki. 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 11:38: Ekozarządzanie w przedsiębiorstwie - podręcznik 
 
*Intermedia+ 11:39: Proszę mi powiedzied jak wygląda sytuacja, podczas przeglądów 
środowiskowych, gdy firma posiada kilka budynków a do tego w różnych częściach kraju? 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:39: izabela: jeśli na stronie nie ma podręcznika proszę się zwrócid do 
kogoś z CIOŚ/ ewentualnie do mnie na pewno zostanie Pani dostarczony 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 11:41: intermedia: Przegląd środowiskowy ma na celu zidentyfikowanie 
wszystkich aspektów jak i wpływów środowiskowych a co za tym idzie ma odpowiedzied na pytanie 
czy dana organizacja spełnia wszystkie wymagania prawne 
 
[Siwy] 11:41: Jak można wyprodukowad produkt EMAS-owski, którego kooperanci czy dostawcy 
podzespołów nie posiadają EMAS? tzn. wiem jak normalnie tak jak się produkuje - tylko czy ma to 
sens? 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 11:41: odp intermedia - zależy to od wybranej opcji rejestracji, czy 
całośd organizacji podlega rejestracji, czy tylko wybrane obiekty w jednej lub kilku lokalizacjach. 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:42: dlatego każda lokalizacja powinna byd poddana przeglądowi 
środowiskowemu -  jeśli oczywiście firma che wdrożyd EMAS w całej organizacji a nie tylko w kilku 
obiektach 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 11:42: to siwy: jak najbardziej! 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 11:43: siwy - EMAS nie dotyczy produktu, lecz producentów i 
usługodawców (ich podejścia do kwestii środowiskowych), idea jest, aby w miarę możliwości 
współpracowad z dostawcami/producentami posiadającymi SZŚ 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:43: skoro Pan ogranicza negatywne oddziaływanie na środowisko 
 
*promex+ 11:43: czyli np. o EMAS może się starad tylko odział w Polsce w firmie Niemieckiej i tylko 
ten odział będzie miał wdrożony EMAS? 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 11:44: promex - tak, jeżeli ma możliwośd kontroli zarządczej 
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[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:44: Pan może sobie ustalid i jest wskazane żeby Pan tak zrobił, że będzie 
Pan pracował tylko z dostawcami, którzy też mają SZS,  ale nie należy stawiad sobie takich ograniczeo 
jeśli np. mamy jednego dostawcę 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:46: to siwy: może Pan na początku zaproponowad dostawcy 
przeprowadzanie audytów u niego w ustalonym zakresie 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:46: bądź stosowanie procedur wypracowanych w Pana firmie 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:46: wtedy dostawca zaczyna widzied ze sprawy środowiskowe zaczynają 
mied dla Pana znaczenie i w efekcie sam zdecyduje się kiedyś na wdrożenie SZŚ> 
 
*MATI+ 11:46: zgadzam się z użytkownikiem Siwy. Odbiorca widząc, że producent ma wdrożony EMAS 
uważa, że produkt jest ekologiczny, a z tego wynika, że niekoniecznie, ponieważ jego komponenty nie 
mają tego wymogu 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:46: Pozostało niecałe 15 minut spotkania. Zachęcam do dalszego 
zadawania pytao. 
 
*MATI+ 11:47: w takim bądź razie to z jakich komponentów korzysta producent nie podlega 
weryfikacji? 
 
*MATI+ 11:48: tylko to w jaki sposób produkujemy? 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 11:48: odp MATI - mylone jest pojęcie - produkt ekologiczny - A 
PRODUCENT DZIAŁAJĄCY ZGODNIE Z EMAS,  
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:48: to mati: Panowie możecie juz na samym początku wybrad 
dostawców którzy mają EAMS ale proszę pamiętad takich firm nie jest dużo dlatego w tym zakresie 
kazda firma decyduje o warunkach współpracy z dostawcami 
 
*MATI+ 11:48: a to że dostawca zdecyduje się na wdrożenie EMAS można by nazwad "pobożnym 
życzeniem" 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 11:50: każdy producent zobowiązany jest do przestrzegania prawa, 
takiego ustawienia procesów i stosowania takich surowców i komponentów by dotrzymad standardy 
środowiskowe i minimalizowad swoje negatywne oddziaływanie na środowisko oraz ograniczad 
korzystanie z zasobów środowiska. 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:50: to mati: jeśli Pan dla dostawcy jest b. ważnym odbiorcą i Pan postawi 
taki warunek - proszę mi wierzyd – dostawca zacznie myśled o wdrożeniu SZŚ b. szybko 
 
*Główny+: izabela wyszedł o godz. 11:50 
 
[MATI+ 11:51: tylko, że odbiorca niekoniecznie ma tego świadomośd, myślenie jest takie, że skoro coś 
było produkowane według zasad "przyjaznych" środowisku to koocowy produkt będzie "zdrowy" 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier] 11:51: cd - producent bierze pod uwagę zarówno kwestie 
środowiskowe jak i ekonomiczne, i w swojej działalności optymalizuje koszty, by chronid środowisko 
bez zbędnych obciążeo finansowych 
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[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:52: proszę pamiętad: zasada zrównoważonego rozwoju - nie wszystko na 
raz. Większe firmy mogą narzucad i wymagad SZŚ; mniejsze, które zdecydują się na wdrożenie mogą 
się przygotowad odpowiednio wcześnie do pokazania swojego proekologicznego działania 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:52: jest to pewne uogólnienie, kierunek w działaniach edukacji 
ekologicznej społeczeostwa 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:53: To MATI: tak i wszystko w Pana rekach żeby przekonad Pana 
dostawców - tzn. wybierze pan tych którzy szanują środowisko 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:53: jeśli to będzie dla pana w danej chwili ekonomicznie uzasadnione> 
 
*MATI+ 11:53: dobra znajomośd prawa i technologii sprawia jednak, że wielu osobom udaje się 
uniknąd zastosowania "właściwych" komponentów i zastąpienia ich taoszymi i w tym wypadku 
gorszej jakości 
 
[MATI] 11:54: problem może pojawid się wtedy, kiedy takich nie znajdziemy, a produkcja musi iśd i 
nie może czekad 2 lata, aż dostawca wdroży EMAS 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:54: ale osoby te najprawdopodobniej nie mają na celu rejestracji w 
systemie EMAS :) 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:55: mati: tak się dzieje niestety, dlatego nasza rola w tym, żeby 
przekonad społeczeostwo do lepszej jakości produktów i usług wytworzonych z poszanowaniem 
środowiska> 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:56: Rozporządzenie nie stawia bezwzględnego wymogu by dostawcy 
mieli także rejestrację w EMAS, gdy organizacja będzie tego oczekiwała tego musi dad czas na 
wdrożenie systemu 
 
*MATI+ 11:56: Dlatego mam nadzieję, że coraz więcej organizacji będzie wdrażała EMAS 
 
[Ekspert - Bożena Huryo] 11:57: MATI: dlatego sugeruję - trzeba rozpocząd od pytad - jak u Paostwa 
wygląda gospodarka w zakresie odpadów, my wdrażamy EMAS i będziemy chcieli teraz pytad 
Paostwa o różne aspekty środowiskowe itd. Musi pan najpierw wyedukowad swojego dostawcę> 
 
[MATI] 11:57: ale może gdyby takie były wymóg a nie wola, to bylibyśmy "zdrowsi" 
 
[Ekspert - Bożena Huryo+ 11:57: dlatego każda firmy chętna do wdrożenia Systemu zarządzania 
środowiskowego jest na wagę złota!!! 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 11:58: EMAS aby funkcjonował poprawnie musi byd świadomym i 
dobrowolnym wyborem 
 
[Siwy] 11:59: A w Chinach jest EMAS? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Komunikuję, że właśnie wybiła godzina 12:00. 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 12:00: Firmy z Chin są autentycznie zainteresowane rejestracją w 
EMAS. Jest to droga do zdobycia rynku UE. 
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[Ekspert - Bożena Huryo+ 12:00: żyjemy w świecie gdzie organizacje muszą zarabiad żeby utrzymad 
pracowników. Nie można narzucid pewnych zachowao bo to ograniczałoby wolny rynek 
 
*Zbyszek+ 12:00: Dziękuję Paniom za cenne informacje. 
 
*MATI+ 12:00: hmmm też muszę się z tym niestety zgodzid 
 
[Ekspert - Anna Wajnbergier+ 12:00: Dziękujemy za rozmowę, wszystkie informacje są dostępne na 
stronie www.emas.gov.pl oraz www.ekoportal.pl zapraszamy na szkolenia i polecamy wdrażanie 
systemu EMAS. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Szanownie Panie, Szanowni Paostwo – bardzo dziękuję 
przedstawicielom MINISTERSTWA ŚRODOWISKA oraz CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU za 
dzielenie się z nami swoją wiedzą i udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
*Główny+: Piotrek wyszedł o godz. 12:00 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Przepraszam Panią ANNĘ WAJNBERGIER, którą na wstępie 
powitałam jako przedstawiciela Ministerstwa Ochrony Środowiska. Oczywiście obecna nazwa to: 
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA (www.mos.gov.pl). 
 
*Główny+: Sławek wyszedł o godz. 12:00 
 
*Główny+: Siwy wyszedł o godz. 12:00 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00: Przypominam, że jeżeli mają Paostwo dodatkowe pytania w 
sprawie EKOZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU EMAS, to 
prosimy je kierowad na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do 
godziny 16:00. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Zainteresowanych tematyką zapraszam na portal: 
http://emas.ekoportal.pl oraz na stronę: http://www.emas.mos.gov.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Można również skorzystad z modułu e-learningowego: 
http://www.emas.mos.gov.pl/elearning0.html 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Jeżeli interesują Paostwa inne kwestie związane z 
prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania 
zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl 
czy też z Punktem Konsultacyjnym. Pytania można wysyład do nas poprzez stronę internetową: 
www.darr.pl (ikonka ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI w lewym pasku): 
http://www.darr.pl/form.html 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów w 
przyszłym tygodniu. Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania 
rozmowy i nie miały możliwości zapoznad się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był TRZYDZIESTYM 
TRZECIM z serii. 
 

http://www.emas.gov.pl/
http://www.ekoportal.pl/
http://www.mos.gov.pl/
mailto:eic@darr.pl
http://emas.ekoportal.pl/
http://www.emas.mos.gov.pl/
http://www.emas.mos.gov.pl/elearning0.html
mailto:eic@darr.pl
http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/form.html
http://www.darr.pl/
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[Ekspert - Bożena Huryo+ 12:01: Bardzo Paostwu dziękuję 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Informacje o poprzednich czatach można znaleźd na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW. 
Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=170 
 
*Główny+: Bormit wyszedł o godz. 12:01 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Prosimy Paostwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Paostwa przygotowad. Sugestie prosimy kierowad na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
*Główny+: Boguś wyszedł o godz. 12:01 
 
*Główny+: Intermedia wyszedł o godz. 12:01 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Kolejne czaty zostaną zorganizowane w listopadzie i grudniu br. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:02: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na www.darr.pl 
 
*Główny+: promex wyszedł o godz. 12:02 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:02: Szczegółowe informacje w sprawach tych czatów oraz kolejnych 
zostaną zamieszczone na stronie www.darr.pl oraz Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:02: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02: Sied Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez 
Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-
2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu paostwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:02: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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