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ZARZĄDZENIE NR 36/2022 

STAROSTY POWIATU PIOTRKOWSKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia  w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim 

 Polityki Środowiskowej  

  

 Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz Uchwały Rady Powiatu 

w Piotrkowie Trybunalskim Nr XXXV/247/21 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie 

przyjęcia do realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 

2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028” 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim „Politykę  

Środowiskową Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim” w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Piotrkowskiego. 

 

§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 36/2022 

STAROSTY POWIATU PIOTRKOWSKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

 

Polityka Środowiskowa 

Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim 

 

 

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim, kierując się współodpowiedzialnością za 

stan środowiska naturalnego Powiatu Piotrkowskiego, a także mając na uwadze zasadę 

zrównoważonego rozwoju, deklaruje wolę  realizacji i systematycznego doskonalenia 

działań proekologicznych. W tym celu Zarząd Powiatu, w imieniu własnym i Pracowników 

Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, zobowiązuje się do podejmowania 

działań zmierzających do ciągłego ograniczania negatywnego wpływu działalności  

Starostwa  

na środowisko, a w szczególności: 

1) przestrzegania przepisów prawa oraz dobrowolnie przyjętych zasad, w tym do 

ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska; 

2) wdrożenia, utrzymywania oraz ciągłego doskonalenia funkcjonowania systemu 

zarządzania środowiskowego spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 

14001:2015-09; 

3) uwzględniania we wszystkich aspektach swojej działalności, uwarunkowań 

ekologicznych i przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju; 

4) przygotowywania, realizacji i stałego doskonalenia programów środowiskowych 

służących redukowaniu negatywnego oddziaływania Starostwa na środowisko; 

5) racjonalizacji gospodarowania posiadanymi zasobami mającymi wpływ na środowisko 

naturalne; 

6) edukacji  publicznej o charakterze proekologicznym; 

7) systematycznego analizowania osiąganych rezultatów pod kątem skuteczności oraz 

efektywności realizowanych działań w kontekście przyjętych celów i zadań 

środowiskowych. 

 

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się do zapewnienia zasobów 

niezbędnych do realizacji Polityki Zarządzania Środowiskowego. 

W imieniu Kierownictwa Starostwa zobowiązuję się do realizacji przyjętych w niniejszej 

Polityce celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy oraz 

podnoszenia jakości usług świadczonych dla Klientów, dążąc do stałego doskonalenia 

zintegrowanego systemu zarządzania, poddawanego okresowym przeglądom, jednocześnie 

zobowiązując do powyższego pracowników Starostwa.  

Niniejszy tekst Polityki Środowiskowej podpisany przez Starostę jest powielony  

i udostępniony wszystkim pracownikom Starostwa, a także na jego oficjalnej stronie  

internetowej. 

 

                              
                       

 



 
 

 

UZASADNIENIE 

 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973 z póź. zm.) nakłada na organ wykonawczy, jakim jest w tym przypadku starostwo 

powiatowe, obowiązek sporządzenia powiatowego programu ochrony środowiska w celu 

realizacji polityki ekologicznej państwa. 

Starosta Powiatu Piotrkowskiego Zarządzeniem nr 14/2022 z dnia 15 marca 2022 r. podjął 

decyzję o wprowadzeniu w Starostwie Powiatowym wymagań normy PN-EN ISO 

14001:2015 pn. „Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania”. 

Celem wdrożenia ww. rozwiązań jest doskonalenie działań proekologicznych w działalności 

Starostwa. 

Zgodnie z postanowieniami punktu 5.1 ww. Normy: „ Najwyższe kierownictwo powinno 

wykazywać przywództwo i zaangażowanie w odniesieniu do systemu zarządzania 

środowiskowego poprzez: 

a) przyjęcie odpowiedzialności za skuteczność systemu zarządzania środowiskowego; 

b) zapewnienie, aby polityka środowiskowa oraz cele środowiskowe były ustanowione 

 i zgodne z kierunkiem strategicznym i kontekstem organizacji; (...)”. 

Ponadto, zgodnie z zapisami punktu 5.2 ww. Normy: „Najwyższe kierownictwo powinno 

ustanowić, wdrożyć i utrzymywać politykę środowiskową (...)”. Przedstawiony projekt treści 

Polityki Środowiskowej dla Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. spełnia wymagania 

dla tego dokumentu opisane w  ww. Normie ISO, szczególnie w punkcie 5.1 i 5.2.  

Proponowane zapisy Polityki środowiskowej Starostwa Powiatowego są zgodne  z: 

1.  „Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2021 – 2024 

z perspektywą na lata 2025 – 2028”, przyjętym przez Radę Powiatu w Piotrkowie 

Trybunalskim Uchwałą Nr XXXV/247/21 z dnia 26 marca 2021 roku. Cele ww. 

Programu  

i kluczowe zadania wskazano w szczególności w następujących punktach: 1.3.8; 4.11, 

oraz rozdziale 5 i 6 ( w punkcie 6.2 pn. „Instrumenty strukturalne” wprost wskazuje się  

na narzędzie działań w postaci tzw. „systemów zarządzania środowiskowego”).  

2. „Programem ochrony środowiska Województwa Łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 

z perspektywą do 2024 jest aktualizacją „Programu Ochrony Środowiska Województwa 

Łódzkiego 2012” do roku 2015 w perspektywie do 2019 roku przyjętego Uchwałą Nr 

XXIV/446/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku. 

3. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1863/93 w sprawie tzw. EMAS,  

(tj. Systemu Ekozarządzania i Audytu ), które jest unijnym instrumentem mającym na 

celu zachęcenie różnych organizacji, (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji), do 

systematycznego poszukiwania możliwości praktycznego ograniczania oddziaływania na 

środowisko i przyjmowaniu nowych celów oraz rozwiązań praktycznych w zakresie 

ochrony środowiska. W Polsce system EMAS opiera się (poza samym rozporządzeniem) 

na ustawie z 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). 

 


