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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, dążąc do wprowadzenia systemu zarządzania
środowiskowego we wszystkich swoich wydziałach, bierze udział w 45 Szkole Czystszej Produkcji. W
najbliższym czasie planowane jest podpisanie Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji,
sformułowanej przez UNEP - Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych - będącej
dobrowolnym, publicznym zobowiązaniem do rozpowszechniania i praktykowania strategii zarządzania
środowiskiem zgodnej z zasadami Czystszej Produkcji. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Warszawie, jako jedna z ważniejszych instytucji dbających o ochronę środowiska w województwie
mazowieckim, pragnie promować działania zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju oraz
społecznej odpowiedzialności.
Pierwszym krokiem do wprowadzenia systemu jest przeszkolenie pracowników w dziedzinie zarządzania
środowiskiem - osoby, które zakończą cykl szkoleniowy i zrealizują projekty pilotażowe otrzymają
dyplom Eksperta Czystszej Produkcji. W ramach projektów przeanalizowane zostaną wszystkie elementy
i etapy funkcjonowania urzędu. Zebrane informacje posłużą do wyboru proekologicznych rozwiązań m.in.
w dziedzinie gospodarki odpadami czy też oszczędzania energii. W oparciu o analizę kosztów i korzyści wdrożone zostaną warianty najkorzystniejsze. Planowane są
także działania edukacyjne, dzięki którym każdy z pracowników dowie się, w jaki sposób można poprzez własną postawę przyczynić się do zmniejszenia zużycia wody,
energii czy właściwego segregowania odpadów.
Nad realizacją projektów czuwać będzie Zespół ds. ochrony środowiska, utworzony z kilku pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
kluczowych dla przeprowadzenia ww. zamierzeń.
"Mamy nadzieję, że poprzez przeprowadzenie działań z zakresu Czystszej Produkcji osiągniemy efekt ekologiczny w postaci obniżenia zużycia produktów i materiałów,
ekonomiczny w formie wymiernych oszczędności ﬁnansowych oraz efekty społeczne - podnosząc świadomość ekologiczną pracowników i dając przykład innym oraz
zachętę do podejmowania tego typu wyzwań." komentuje Aleksandra Atłowska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. "Przystąpienie do Programu
Czystszej Produkcji jest zgodne z naszą misją i wizją, celami strategicznymi oraz jest elementem działań związanych z czynnym udziałem w zarządzaniu ochroną
środowiska, w dosłownym tego słowa znaczeniu." dodaje.
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