
ISO 14001:2015 
Wdrożenie

Organizacje są coraz bardziej świadome wpływu ich działań, produktów oraz 
usług na środowisko. Zwiększ długoterminową zyskowność dzięki systemo-
wi zarządzania środowiskowego (SZŚ), a korzyści będziesz odczuwać także 
w przyszłości. Wdrożenie pewnych ram zgodnych z normą ISO 14001:2015 
pozwoli Twojej organizacji zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko oraz 
zwiększyć skuteczność działań operacyjnych. To pomoże Ci także zredukować 
ilość odpadów, zapobiegać zanieczyszczeniom oraz oszczędzać zasoby.

Szkolenie skierowane jest do 
wszystkich osób związanych w 
jakikolwiek sposób z procesem 
planowania, wdrażania, utrzymywa-
nia oraz nadzorowania w zakresie 
normy ISO 14001:2015 SZŚ.

Kto powinien wziąć udział?

• Poznam ramy dla wdrażania ISO 
14001:2015 zgodnie z cyklem Planuj-
Wykonaj-Sprawdzaj-Działaj (PDCA)
• Poznam ramy dla wdrażania ISO 
14001:2015 zgodnie z cyklem Planuj-
Wykonaj-Sprawdzaj-Działaj (PDCA)
• Dowiem się jak rozważać kluczowe 
koncepcje i wymagania normy ISO 
14001:2015 z punktu widzenia jej 
wdrożenia
•  Nauczę się wdrażać kluczowe 
koncepcje i wymagania normy ISO 
14001:2015
•  Dowiem się jak spełniać wyma-
gania dotyczące udokumentowanych 
informacji zgodnie z normą ISO 
14001:2015
•  Dowiem się jak wykorzystywać 

Czego się nauczę?

• Nauczę się identyfikować kluczowe 
korzyści wynikające z wdrożenia sku-
tecznego SZŚ 
• Nauczę się opracowywać plan oraz 
określać niezbędne zasoby 
• Nauczę się stosować dobre praktyki 
za pomocą sprawdzonych narzędzi i 
technik
• Nauczę się wdrażać system, który 
uwzględnia potrzeby socjo-eko-
nomiczne oraz warunki środowiskowe
• Nauczę się dostarczać produkty i 
usługi, które konsekwentnie spełniają 
wymagania klientów oraz wymagania 
ustawowe.

Jak skorzystam?  

Szkolenie 2-dniowe 

Istnieje nowy poziom twórczego myślenia, większe poczucie wspólnej 
odpowiedzialności oraz bliższa, bardziej otwarta relacja z naszymi klientami i 
dostawcami.

“
” Richard Hill, Managing Director, ACO

Akademia BSI  

Zapraszamy do rejestracji na to i inne szkolenia Akademii BSI już dziś 
www.bsigroup.com/szkolenia lub telefonicznie: +48 (22) 330 61 82, 84, 88



Akademia BSI 

  
Dzień 2

• Wsparcie
• Działania operacyjne
• Środki nadzoru
• Ocena wyników
• Ocena zgodności
• Audit wewnętrzny
• Przegląd zarządzania
• Doskonalenie
• Film: BSI Product Technical Manager
• Integracja: Diagram struktury High   
level diagram
• Informacja dla kierownictwa na 
temat wdrożenia
• Powtórzenie materiału ze szkolenia 
oraz pytania
• Refleksje oraz informacja zwrotna

Program szkolenia

  
Dzień 1

• Powitanie i wprowadzenie
• Korzyści ze szkolenia
• Cele i struktura szkolenia
• Proces wdrożenia
• Zrozumienie kontekstu organizacji
• Wymagania dotyczące udoku    
mentowanych informacji 
• Analiza luk
• Wykres Gannta 
• Przywództwo
• Planowanie
• Kluczowe aspekty i wpływy
• Wymagania dotyczące zgodności
• Zagrożenia, szanse i ryzyka
• Działania

Nie tylko uczymy jak działać zgodnie ze standardami 
– my je tworzymy. Nikt nie zna norm tak doskonale 
jak BSI0 - pierwsze światowe National Standards 
Body oraz członek założyciel ISO. Nasza wiedza 
ekspercka oznacza bardzo dużo. Szkoląc się u nas 
korzystasz z naszej wiedzy.

Nasza idea szkolenia o przyspieszonej skuteczności znaj-
duje potwierdzenie w efektywnym stosowaniu zdobytych 
umiejętności oraz w utrzymywaniu zdobytej wiedzy. 
Szkolenie oparte jest na zadaniach, co skutkuje lepszym 
rozumieniem materiałów oraz większym wpływem na 
rezultaty.

Nasza wiedza Nasze podejście

Dzięki naszym szkoleniom zdobędziesz wiedzę i umiejęt-
ności, dzięki którym wdrożysz standardy najważniejsze 
dla twojej organizacji. Na potwierdzenie zdobytej wiedzy 
otrzymasz Certyfikat ukończenia szkolenia BSI, który 
uznawany jest na całym świecie.

Nasi trenerzy to najlepsi specjaliści na rynku. Jako 
doświadczenia auditorzy, przekazują swoją wiedzę 
w taki sposób, aby organizacje skutecznie wdrażały 
standardy i stale się doskonaliły.

Twoje kompetencjeNasi trenerzy
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