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POLITYKA ŚRODOWISKOWA I ASPEKTY
ŚRODOWISKOWE JAKO PODSTAWA KREOWANIA
KONCEPCJI STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKIEM W ORGANIZACJACH
ZAREJESTROWANYCH w SYSTEMie EMAS
Streszczenie: Celem artykułu było opisanie znaczenia polityki środowiskowej i aspektów
środowiskowych w strategicznym zarządzaniu środowiskiem organizacji oraz analiza polityk
środowiskowych i aspektów środowiskowych zawartych w deklaracjach środowiskowych
organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS. Istotą stosowanej metody badawczej była
analiza źródeł wtórnych, którymi były deklaracje środowiskowe aktualnie dostępne na polskiej stronie internetowej systemu EMAS. Badanie miało charakter pełny, analizie poddano deklaracje środowiskowe wszystkich organizacji zarejestrowanych obecnie w systemie
EMAS w Polsce.
Słowa kluczowe: system zarządzania środowiskowego, polityka środowiskowa, aspekty środowiskowe, EMAS.

1. Wstęp
Organizacje, chcące w sposób ofensywny prowadzić politykę dotyczącą ochrony
środowiska, czyli nie tylko spełniać wymogi prawne w tym zakresie, ale także minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko oraz zapobiegać powstawaniu
zanieczyszczeń, powinny uwzględnić na stałe element ochrony środowiska w zarządzaniu strategicznym firmą. W celu realizacji strategicznego zarządzania środowiskiem organizacje często decydują się na wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego.
Wyróżniamy systemy zarządzania środowiskowego niesformalizowane lub sformalizowane, czyli wdrażane w oparciu o wymagania norm lub przepisów prawnych.
Artykuł dotyczyć będzie organizacji, których system zarządzania środowiskowego
wdrożony został w oparciu o wymagania rozporządzenia EMAS.
Celem artykułu było opisanie znaczenia polityki środowiskowej i aspektów środowiskowych w strategicznym zarządzaniu środowiskiem organizacji oraz analiza polityk środowiskowych i aspektów środowiskowych zawartych z deklaracjach
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środowiskowych organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS w Polsce. Istotą
stosowanej metody była analiza źródeł wtórnych, którymi były deklaracje środowiskowe dostępne na polskiej stronie internetowej systemu EMAS. Badanie miało
charakter pełny, dokonano analizy deklaracji środowiskowych wszystkich organizacji zarejestrowanych obecnie w systemie EMAS w Polsce. Wyniki badań przedstawiono w formie tabelarycznej.

2. Istota systemu zarządzania środowiskowego organizacji
System zarządzania środowiskowego definiuje się jako „część ogólnego systemu
zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, czynności planowania, zakres
odpowiedzialności, praktyki, procedury, procesy i zasoby służące wdrożeniu i utrzymaniu polityki środowiskowej oraz zarządzaniu aspektami środowiskowymi” [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady…, s. 4]. Systemy zarządzania środowiskowego mają za zadanie zapewnienie ujednolicenie działań na rzecz ochrony
środowiska na szczeblach normatywnym, operacyjnym i strategicznym. Jeśli
to możliwe, są wdrażane w oparciu o istniejące standardy, jak np. System Ekozarządzania i Audytu EMAS [Międzynarodowe zarządzanie…2005, s. 119]. Aby system
zarządzania środowiskowego był naprawdę skuteczny i pomocny w realizowaniu
polityki dotyczącej ochrony środowiska, należy go prawidłowo zaplanować i wdrożyć. Zakres systemu określa się m.in. na podstawie zidentyfikowanych podczas
wstępnego przeglądu znaczących aspektów środowiskowych (określanych także
jako problemy środowiskowe), stanowiących „element działalności, produktów lub
usług organizacji, który wpływa i może wpływać na środowisko w sposób znaczący” [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady…, s. 4]. Zidentyfikowane
znaczące aspekty środowiskowe stanowią podstawę projektowania systemu zarządzania środowiskowego, określają specyfikę oddziaływań organizacji na środowisko i mają istotne znaczenie podczas określania polityki środowiskowej [Pacana
2010, s. 74]. Identyfikacja aspektów środowiskowych jest procesem ciągłym,
co ma znaczenie w procesie doskonalenia działalności organizacji dotyczącej ochrony środowiska.
Jak wspomniano, aspekty środowiskowe stanowią podstawę formułowanej
w organizacji polityki środowiskowej definiowanej w Rozporządzeniu EMAS, jako:
„ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące efektów jej działalności
środowiskowej, formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo. Tworzy ramy
do ustanawiania celów i zadań środowiskowych” [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady… 2009, s. 4]. Polityka środowiskowa nadaje kierunek działań
organizacji w odniesieniu do jej działalności środowiskowej, stanowi podstawę
do określania celów i zadań środowiskowych, których realizacja zapewnić ma ograniczanie negatywnego oddziaływania organizacji na środowisko, a także zawiera
zobowiązanie organizacji do ciągłego doskonalenia działalności. „Polityka środowiskowa ma charakter samozobowiązania przedsiębiorstwa, a więc jest główną wy-
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tyczną, według której zewnętrzni, jak i wewnętrzni interesariusze danej organizacji
mogą oceniać jej działalność” [Międzynarodowe zarządzanie… 2005, s. 149]. Treść
polityki środowiskowej, tworzonej w oparciu o zidentyfikowane aspekty środowiskowe, jest powszechnie traktowana jako wyznacznik strategii przedsiębiorstwa dotyczącej ochrony środowiska. Strategia dotycząca ochrony środowiska to „dokument
planistyczny wskazujący na to, co organizacja powinna robić, aby zmniejszyć jej
niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Strategia środowiskowa odzwierciedla sposób, w jaki organizacja jest w stanie dostosować się do wymogów ochrony
środowiska, a nawet zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń” [Gajdzik, Wyciślik
2010, s. 76-77]. Polityka środowiskowa organizacji zarejestrowanych w systemie
EMAS zawiera także zobowiązanie do ciągłego doskonalenia działalności, czyli
ciągłego, udokumentowanego redukowania negatywnego oddziaływania na środowisko.

3. Charakterystyka organizacji objętych analizą
W Polsce na dzień 2 marca 2012 r. 30 organizacji, w tym 39 obiektów, ma wdrożony
system EMAS. Wykaz organizacji aktualnie zarejestrowanych w Polsce w systemie
EMAS przedstawia tab. 1.
Tabela 1. Organizacje aktualnie zarejestrowane w systemie EMAS w Polsce
Nazwa organizacji
1
PGE Elektrownia Opole SA
Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
Spółka Handlowo-Usługowa KAZ Dawiccy Sp.J.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Fabryka Kotłów RAFAKO SA
WFOŚiGW w Katowicach
Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.
Dolina Nidy Sp. z o.o.
Urząd Miasta w Trzebini
PKE SA Elektrownia „Łaziska”
Elektrociepłownie Wybrzeże SA
PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie
Arctic Paper Kostrzyn SA
MPGOiEO „MASTER” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Zagraniczne „ALPHA”
EKO CYKL Organizacja Odzysku SA
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A
INTEMO SA
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
PG Wodnej i Rekultywacji SA

Miasto
2
Brzezie k. Opola
Bydgoszcz
Skarszewy
Mińsk Mazowiecki
Racibórz
Katowice
Wrocław
Pińczów
Trzebinia
Łaziska Górne
Gdańsk
Częstochowa
Kostrzyn n. Odrą
Tychy
Kraków
Wrocław
Nowe Czarnowo
Piotrków Kujawski
Wrzosowa
Jastrzębie-Zdrój
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Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA
TAURON Wytwarzanie SA− Od. Elektrownia Jaworzno III
KOBA Organizacja Odzysku SA
PKE SA – Elektrownia Siersza
Cementownia WARTA SA
Centrum Informacji o Środowisku
Petrochemia-Blachownia S.A
Przedsiębiorstwo PKiUG „KRUSZGEO” SA
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
CEMEX Sp. z o.o.
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2
Tychy
Jaworzno
Kraków
Trzebinia
Działoszyn
Warszawa
Kędzierzyn-Koźle
Rzeszów
Warszawa
Warszawa

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.emas.mos.gov.pl.

Uwzględniając podział według kodów NACE (czyli statystycznej klasyfikacji
działalności gospodarczej Unii Europejskiej, na podstawie której opracowywana
jest Polska Klasyfikacja Działalności – PKD), ze względu na rodzaj prowadzonej
działalności, organizacje zarejestrowane w systemie EMAS można zaklasyfikować
do kilku grup. Wśród wszystkich zarejestrowanych w systemie EMAS w Polsce
organizacji 26,7% prowadzi działalność produkcyjną, 20% − działalność związaną
z wytwarzaniem energii elektrycznej, 10% zajmuje się odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, kolejne 10% organizacji zajmuje się kierowaniem podstawowymi
rodzajami działalności publicznej, a 6,6% organizacji − gospodarowaniem odpadami. Pozostałą grupę 26,7% tworzą organizacje, z których każda prowadzi inny rodzaj działalności gospodarczej.

4. Wyniki analizy deklaracji środowiskowych
Na podstawie analizy deklaracji środowiskowych organizacji objętych badaniem
dokonano identyfikacji ich systemu zarządzania. System zarządzania wszystkich organizacji oparty jest (poza wymaganiami Rozporządzenia EMAS) także na wymaganiach innych norm. 73% wszystkich organizacji ma zintegrowany system zarządzania (z czego aż 77% w oparciu o wymagania co najmniej norm: ISO 9001, ISO
14001, ISO 18001 oraz Rozporządzenia EMAS), 20% organizacji ma system zarządzania środowiskowego (w oparciu o wymagania Rozporządzenia EMAS lub
w oparciu o wymagania Rozporządzenia EMAS i normy ISO 14001), pozostałe 7%
organizacji posiada system zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy ISO
9001 oraz system zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania rozporządzenia EMAS, a także normy ISO 14001. Warto podkreślić, że aż 93% badanych
organizacji przed wdrożeniem systemu EMAS wdrożyło wymagania normy ISO
14001.
W artykule dokonano także analizy polityk środowiskowych zawartych w deklaracjach środowiskowych. Wśród polityk badanych organizacji 43% stanowiły
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polityki środowiskowe, natomiast pozostałe 57% − polityki zintegrowanego systemu zarządzania.
Tabela 2 przedstawia obszary, w których badane organizacje najczęściej deklarowały swoje długoterminowe cele środowiskowe (zawarte w politykach środowiskowych/zintegrowanych).
Tabela 2. Obszary, w których organizacje zarejestrowane w systemie EMAS w Polsce
najczęściej deklarowały swoje długoterminowe cele środowiskowe
Długoterminowe cele środowiskowe
deklarowane przez badane organizacje
w politykach środowiskowych/zintegrowanych
Racjonalne korzystanie z zasobów (surowców/wody/energii)
Zmniejszanie ilości odpadów/gospodarowanie odpadami
Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiskowym
Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników
Spełnianie wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska
Kreowanie działalności ekologicznej wśród dostawców/klientów/
współpracujących przedsiębiorstw
Stosowanie technik i technologii ograniczających oddziaływanie
na środowisko
Zapobieganie sytuacjom awaryjnym
Redukowanie emisji hałasu

Procent organizacji,
które zadeklarowały
wskazany cel środowiskowy
70,0
60,0
60,0
60,0
40,0
33,3
33,3
16,6
13,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie deklaracji środowiskowych organizacji zarejestrowanych
w systemie EMAS zamieszczonych na stronie www.emas.mos.gov.pl.

Z analizy wynika, że cele środowiskowe deklarowane w politykach środowiskowych/zintegrowanych przez ponad połowę organizacji zarejestrowanych w systemie
EMAS w Polsce dotyczyły racjonalnego korzystania z zasobów (70% organizacji
zadeklarowało ten cel w swojej polityce środowiskowej/zintegrowanej), zmniejszania ilości odpadów (60%), zapobiegania zanieczyszczeniom środowiskowym
(60%) oraz podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników (60%). Kolejny
deklarowany przez 40% organizacji cel środowiskowy dotyczył spełniania wymogów przepisów środowiskowych. Około 33% badanych organizacji deklarowało
cele dotyczące kreowania działalności ekologicznej wśród dostawców, klientów lub
współpracujących firm oraz stosowania technik i technologii przyjaznych środowisku. W grupie najczęściej deklarowanych w politykach środowiskowych/zintegrowanych celów środowiskowych znalazły się także cele dotyczące zapobiegania sytuacjom awaryjnych (16,6%) oraz redukcji emisji hałasu (13,3%).
Z przeprowadzonej analizy wynika, że najczęściej deklarowany w politykach
środowiskowych/zintegrowanych badanych organizacji cel środowiskowy dotyczył racjonalnego korzystania z zasobów. Warto podkreślić, że racjonalne korzystanie z zasobów jest jedną z najczęściej wymienianych w literaturze korzyści, jakie
uzyskują organizacje w wyniku wdrożenia systemu EMAS [EVER… 2005; Hilary
2004; Final Report… 2009; Morrow, Rondinelli 2002; Zorpas 2010].
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W artykule dokonano także analizy znaczących aspektów środowiskowych zawartych w deklaracjach środowiskowych i zidentyfikowanych przez badane organizacje. Należy zaznaczyć, że organizacje w różny sposób prezentują w deklaracjach
środowiskowych aspekty środowiskowe, odmienne są także metody identyfikowania istotnych aspektów środowiskowych. Wyłonienie grupy aspektów najczęściej
identyfikowanych przez organizacje zarejestrowane w systemie EMAS, biorąc pod
uwagę fakt różnej formy prowadzonej przez organizacje działalności oraz różnych
metod identyfikacji i prezentacji aspektów, nie było zadaniem łatwym.
Tabela 3 przedstawia obszary, których dotyczą najczęściej identyfikowane przez
badane organizacje znaczące aspekty środowiskowe (obejmujące łącznie aspekty
bezpośrednie i pośrednie).
Tabela 3. Obszary, w których organizacje zarejestrowane w systemie EMAS w Polsce
najczęściej identyfikowały znaczące aspekty środowiskowe
Procent organizacji, które
zidentyfikowały wskazany
aspekt w swojej działalności
Emisje do powietrza (pyłów/gazów/lotnych związków organicznych)
83,3
Zużycie zasobów naturalnych/mediów/wody/energii
73,3
Wytwarzanie odpadów (w tym także niebezpiecznych)
70,0
Emisja ścieków
53,3
Emisje hałasu
36,6
Awarie/incydenty środowiskowe
30,0
Zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego
13,3
Najczęściej identyfikowane przez badane organizacje
znaczące aspekty środowiskowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie deklaracji środowiskowych organizacji zarejestrowanych
w systemie EMAS zamieszczonych na stronie www.emas.mos.gov.pl.

Znaczący aspekt środowiskowy zidentyfikowany przez największą liczbę badanych organizacji (83,3%) dotyczył emisji do powietrza (ujęto w tej grupie wszystkie identyfikowane przez organizacje emisje do powietrza: gazów, pyłów, lotnych
związków organicznych). Kolejny znaczący aspekt środowiskowy wskazany przez
73,3% badanych organizacji dotyczył zużycia zasobów naturalnych (ujęto łącznie
wszystkie wykorzystywane przez badane organizacje zasoby naturalne, jak m.in.:
media, woda, energia, gaz). 70% badanych organizacji jako znaczący wskazało
aspekt dotyczący wytwarzania odpadów. 53,3% organizacji mających wdrożony
system EMAS w Polsce zidentyfikowało jako znaczący aspekt środowiskowy dotyczący emisji ścieków. W grupie znaczących aspektów środowiskowych najczęściej
wskazywanych przez badane organizacje znalazły się także emisje hałasu (36,6%),
awarie/incydenty środowiskowe (30%) oraz zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego (13,3%).
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Znaczące aspekty środowiskowe stanowią bazę do określania polityki środowiskowej przedsiębiorstwa. Wraz z celami zawartymi w polityce środowiskowej stanowią podstawę wyznaczania celów i zadań środowiskowych.
Na podstawie analizy deklaracji środowiskowych w artykule wyłoniono obszary, w których badane organizacje najczęściej określały swoje krótkoterminowe cele
środowiskowe (tab. 4).
Tabela 4. Obszary, w których organizacje zarejestrowane w systemie EMAS w Polsce
najczęściej wyznaczały do realizacji krótkoterminowe cele środowiskowe
Krótkoterminowe cele środowiskowe
najczęściej wyznaczane przez badane organizacje
Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych/wody/energii/gazu/mediów
Redukcja emisji do powietrza
Zmniejszanie ilości odpadów/gospodarowanie odpadami
Kreowanie działalności ekologicznej wśród dostawców/firm
współpracujących/społeczeństwa
Działania na rzecz ograniczania awarii środowiskowych
Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników
Ograniczanie emisji hałasu
Ograniczanie emisji ścieków
Zapobieganie zanieczyszczeniom gruntu/wody
Produkcja odnawialnej energii cieplnej
Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiskowym/poprawa
wskaźników środowiskowych
Utrzymywanie zgodności z prawem

Procent organizacji, które
wyznaczyły krótkoterminowy cel środowiskowy
63,3
56,6
43,3
30,0
23,3
20,0
20,0
16,6
13,3
13,3
13,3
6,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie deklaracji środowiskowych organizacji zarejestrowanych
w systemie EMAS, zamieszczonych na stronie www.emas.mos.gov.pl.

Krótkoterminowy cel środowiskowy najczęściej wyznaczany przez badane organizacje dotyczył redukcji zużycia zasobów naturalnych – wskazało na niego 63,3%
badanych organizacji. W grupie najczęściej wyznaczanych krótkoterminowych celów środowiskowych znalazły się także cele dotyczące redukcji emisji do powietrza
(56,6%), zmniejszania ilości odpadów/gospodarowania odpadami (43,4%) oraz kreowania działalności ekologicznej wśród dostawców/firm współpracujących/społeczeństwa (30%).
Na podstawie analizy deklaracji środowiskowych badanych organizacji można
pokazać powiązania pomiędzy ustanowionymi przez badane organizacje krótkoterminowymi celami środowiskowymi a zidentyfikowanymi znaczącymi aspektami
środowiskowymi oraz politykami środowiskowymi. Wyszczególnione w tab. 4 krótkoterminowe cele środowiskowe wskazane przez największą liczbę badanych organizacji, dotyczące emisji do powietrza, zużycia zasobów naturalnych, wytwarzania
i gospodarowania odpadami, emisji ścieków, hałasu, awarii środowiskowych oraz
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zanieczyszczania środowiska wodno-gruntowego wynikają z deklarowanych w politykach środowiskowych długoterminowych celów (tab. 2) i ze zidentyfikowanych
przez badane organizacje znaczących aspektów środowiskowych (tab. 3). Krótkoterminowe cele środowiskowe dotyczące kreowania świadomości ekologicznej wśród
pracowników, dostawców/firm współpracujących/społeczeństwa, zapobiegania
zanieczyszczeniom środowiskowym/poprawy wskaźników środowiskowych oraz
utrzymywania zgodności z prawem (tab. 4) wynikają z celów deklarowanych w politykach środowiskowych/zintegrowanych badanych organizacji (tab. 2).
Powiązania między politykami środowiskowymi, znaczącymi aspektami środowiskowymi i krótkoterminowymi celami środowiskowymi ustanowionymi przez
badane organizacje przedstawia tab. 5.
Tabela 5. Powiązania między krótkoterminowymi celami środowiskowymi,
znaczącymi aspektami środowiskowymi i politykami środowiskowymi organizacji
zarejestrowanych w systemie EMAS w Polsce
Zidentyfikowane znaczące aspekty środowiskowe
Zużycie zasobów
naturalnych/mediów/
wody/energii
Emisje do powietrza
(CO2, pyłów/gazów/
lotnych związków
organicznych)
Wytwarzanie odpadów
(w tym także
niebezpiecznych)

Awarie/incydenty
środowiskowe

Emisje hałasu
Emisja ścieków
Zanieczyszczenia
środowiska
wodno-gruntowego

Cele środowiskowe deklarowane Wyznaczone krótkoterminowe cele
w politykach środowiskowych
środowiskowe
Racjonalne korzystanie z zasobów Ograniczenie zużycia zasobów
(surowców/wody/energii)
naturalnych/wody/energii/gazu/
mediów
Zapobieganie zanieczyszczeniom Redukcja emisji do powietrza
środowiskowym
Zapobieganie zanieczyszczeniom
środowiskowym
Kreowanie działalności ekologicznej wśród dostawców/klientów/
współpracujących przedsiębiorstw
Zapobieganie sytuacjom awaryjnym
Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników
Redukowanie emisji hałasu
Zapobieganie zanieczyszczeniom
środowiskowym
Zapobieganie zanieczyszczeniom
środowiskowym
Zapobieganie zanieczyszczeniom
środowiskowym
Spełnianie wymogów prawnych
w zakresie ochrony środowiska

Zmniejszanie ilości odpadów/gospodarowanie odpadami
Kreowanie działalności ekologicznej wśród dostawców/firm współpracujących/społeczeństwa
Działania na rzecz ograniczania
awarii środowiskowych
Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników
Ograniczanie emisji hałasu
Ograniczanie emisji ścieków
Zapobieganie zanieczyszczeniom
gruntu/wody
Zapobieganie zanieczyszczeniom
środowiskowym/poprawa wskaźników środowiskowych
Utrzymywanie zgodności z prawem

Źródło: opracowanie własne na podstawie deklaracji środowiskowych organizacji zarejestrowanych
w systemie EMAS zamieszczonych na stronie www.emas.mos.gov.pl.
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Z przeprowadzonej analizy można wyciągnąć wnioski, że polityki środowiskowe badanych organizacji określone zostały w oparciu o zidentyfikowane znaczące
aspekty środowiskowe, natomiast krótkoterminowe cele środowiskowe określone
zostały zarówno na podstawie znaczących aspektów środowiskowych, jak i długoterminowych celów środowiskowych zawartych w politykach środowiskowych/zintegrowanych badanych organizacji.
Powiązania między aspektami środowiskowymi, polityką środowiskową oraz
celami i zadaniami środowiskowymi wykazano także w badaniach przeprowadzonych wśród szwedzkich organizacji posiadających wdrożony system zarządzania
środowiskowego w oparciu o wymagania normy ISO 14001 lub EMAS [Zobel
2008, s. 40-46].

5. Wnioski
Na podstawie analizy literatury i deklaracji środowiskowych organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS w Polsce można przedstawić następujące wnioski dotyczące znaczenia polityki środowiskowej i aspektów środowiskowych w kreowaniu
koncepcji strategicznego zarządzania środowiskiem w organizacji:
1. Polityka środowiskowa i aspekty środowiskowe są podstawą projektowania,
wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.
2. Polityka środowiskowa i aspekty środowiskowe mają wpływ na formułowanie strategii przedsiębiorstwa dotyczącej ochrony środowiska.
3. Znaczące aspekty środowiskowe mają istotny wpływ na formułowanie polityki środowiskowej organizacji, a wraz z polityką środowiskową mają istotne znaczenie w formułowaniu celów i zadań środowiskowych.
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Environmental policy and environmental aspects
as the basis for the concept of strategic
environmental management
in organizations registered under EMAS
Summary: The aim of this article is to describe the importance of environmental policy and
environmental aspects in strategic environmental management organization and the analysis
of environmental policies and environmental aspects included in environmental statements of
organizations registered under EMAS. The essence of the research method which was used was
the analysis of secondary sources, which were environmental statements, currently available
on the Polish web site of the EMAS scheme. The study was complete; the environmental
statements of all organizations currently registered under EMAS in Poland were analyzed.
Keywords: environmental management system, environmental policy, environmental aspects,
EMAS.

