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C
AUDYT ŚRODOWISKOWY
CZYLI OBIEKTYWNA OCENA DZIAŁALNOŚCI FIRMY
POD WZGLĘDEM STOPNIA SPEŁNIANIA WYMOGÓW
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA.

Audyt środowiskowy jest działaniem polegającym na wykonaniu kompleksowego przeglądu ﬁrmy, pod
kątem realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska.

Typowy audyt środowiskowy składa się najczęściej
z następujących etapów:
Szczegółowego rozpoznania potrzeby zamawiającego dot. zakresu audytu.
Wizji lokalnej wraz z przeglądem instalacji i procesów zachodzących w zakładzie.
Identyﬁkacji zakresu korzystania ze środowiska i obowiązków z tego wynikających.
Weryﬁkacji posiadanych przez zakład pozwoleń, zezwoleń, decyzji, zgłoszeń itp.
Weryﬁkacji sprawozdawczości i raportowania do urzędów.
Oceny ryzyka (w przypadku ewentualnych niezgodności, wskazanie możliwych konsekwencji
prawnych i wysokości sankcji ﬁnansowych),
Ostatnim etapem wykonania audytu środowiskowego jest prezentacja raportu końcowego,
przedstawiająca wyniki z przeprowadzonej oceny spełniania wymogów w zakresie ochrony środowiska.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodności nasz specjalista pomoże w wyborze
optymalnych działań naprawczych.
Dodatkowo realizujemy wsparcie przy wdrażaniu działań korygujących zalecanych w raporcie z audytu,
pomagając przedsiębiorcy w prowadzeniu wymaganej prawem dokumentacji i dokonaniu niezbędnych
zgłoszeń i uzgodnień, uzyskaniu koniecznych decyzji administracyjnych (pozwoleń na emisję gazów
i pyłów do powietrza, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń wodnoprawnych, zintegrowanych
itp.),
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Korzyści z wykonania audytu środowiskowego:
Ograniczenie ryzyka wystąpienia konsekwencji za brak przestrzegania przez zakład wymogów
prawa ochrony środowiska (kary administracyjne, mandaty, wstrzymanie działalności instalacji,
odsetki za nie wnoszenie opłat środowiskowych).
Wdrożenie odpowiednich procedur zapewniających odpowiednie funkcjonowanie systemu
zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie.
Posiadanie podstawy niezbędnej do późniejszego kreowania wizerunku ﬁrmy jako przedsiębiorstwa
przyjaznego środowisku.
Obniżenie do minimum występowania zagrożeń środowiskowych i związanych z nimi negatywnego
oddziaływania na środowisko.
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Innym rodzajem audytu środowiskowego jest przegląd ekologiczny, który jest szczegółowo określony,
odnośnie wymagań dot. zakresu i zawartości, w dziale V ustawy Prawo ochrony środowiska.
Przegląd ekologiczny jest jednym z instrumentów stosowanych przez administrację publiczną, w razie
stwierdzenia przez urząd okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji
na środowisko.
W takim przypadku organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzącego
instalację (podmiot korzystający ze środowiska) do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.
Jeżeli powyższe informacje nie wyczerpują Państwa pytań lub wątpliwości dot. sposobu wykonania audytu
środowiskowego lub ekologicznego, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub przesłanie do
nas zapytania za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@ekocomplex.pl
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