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II.2. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE wg ISO 14001 

a. Systemy Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 
Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych 

 

 

CEL:  Zapoznanie uczestników z podstawami 

zarządzania środowiskowego oraz z wymaganiami  

i wytycznymi normy ISO 14001 oraz zasadami 

dokumentowania SZŚ. 

 

ADRESAT:  Kadra kierownicza, członkowie zespołów 

odpowiedzialnych za wdrażanie i utrzymanie 

systemów zarządzania środowiskowego. 

 

ZAKRES: 

 Wprowadzenie, 

 Systemy Zarządzania Środowiskowego – 

elementy systemów i wdrażanie, 

 Planowanie SZŚ – wstępny przegląd 

środowiskowy, 

 Polityka środowiskowa, 

 Aspekt środowiskowy, znaczący aspekt 

środowiskowy, 

 Wymagania prawne i inne, 

 Cele, zadania i programy, 

 Dokumentacja SZŚ, 

 Wdrażanie SZŚ – zasoby, role, 

odpowiedzialności i uprawnienia, 

 Sterowanie operacyjne, 

 Gotowość i reagowanie na awarie, 

 Monitorowanie i pomiary, 

 Ocena zgodności, 

 Audit, 

 Ocena efektywności działalności 

środowiskowej, 

 Komunikacja środowiskowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY: Zaświadczenie           

o uczestnictwie w szkoleniu. 
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b. Auditor Systemów Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 
Czas trwania: 3 dni / 24 godziny lekcyjne 

 

CEL: Nabycie umiejętności planowania, 

prowadzenia i dokumentowania auditów w 

obszarach objętych systemami zarządzania 

środowiskowego. Podczas zajęć w formie  

wykładów, pracy grupowej i ćwiczeń symulacyjnych 

uczymy auditowania. Każdy uczestnik kursu 

nabiera umiejętności praktycznego 

przeprowadzania auditu, a także ma możliwość 

zweryfikowania zdobytej wiedzy podczas egzaminu 

końcowego. 

 

ADRESAT: Kurs skierowany do kandydatów na 

auditorów wewnętrznych SZŚ. Od uczestników 

oczekujemy podstawowej znajomości normy  

ISO 14001. 

 

ZAKRES: 

 Zasady zarządzania środowiskowego, 

 Prawo ochrony środowiska (wybrane 

zagadnienia), 

 Korzyści dla firmy z wdrażania Systemów 

Zarządzania Środowiskowego (SZŚ), 

 Analiza wymagań normy PN-EN ISO 14001 

w aspekcie audytowania, polityka 

środowiskowa, planowanie SZŚ, wdrażanie, 

funkcjonowanie, sprawdzanie SZŚ, 

przegląd zarządzania,  

 Auditowanie wg wytycznych normy PN-EN 

ISO 19011, 

 Cele auditu (podstawowe pojęcia, 

planowanie audytów, realizacja audytów, 

zasady dokumentowania, ćwiczenia 

praktyczne), 

 Lista pytań auditowych (prowadzenie 

wywiadu auditowego, odniesienie dowodów  

z auditu, identyfikacja niezgodności, 

analiza raportów z auditu), 

 Egzamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY: Kurs kończy się 

egzaminem. Każdy uczestnik, który uzyska 

pozytywną ocenę z egzaminu, otrzyma Certyfikat 

Auditora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                  
 

                 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM  


