
ISO 14001:2015 
Auditor Wewnętrzny

Skuteczny audit systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) stanowi silną bazę 
do zaspokajania potrzeb klientów oraz do realizowania takich korzyści, jak ochro-
na środowiska, oszczędzanie zasobów oraz większa wydajność energetyczna. 
Zoptymalizuj swoje umiejętności audytowania w zakresie z uznawaną na całym 
świecie normą ISO 14001:2015 i podnieś swoje kwalifikacje do prowadzenia 
auditu wewnętrznego.

Szkolenie skierowane jest do 
wszystkich osób związanych w 
jakikolwiek sposób z procesem 
auditowania, utrzymywania oraz na-
dzorowania w zakresie normy ISO 
14001:2015 SZŚ.

Kto powinien wziąć udział?

• Nauczę się jak przygotowywać, 
przeprowadzać oraz uzupełniać czyn-
ności audytowe w zakresie normy ISO 
14001:2015 SZŚ
• Nauczę się stosować korzyści oraz 
wymagania normy ISO 14001:2015
• Nauczę się oceniać zdolność organi-
zacji do zarządzania swoim SZŚ 
• Nauczę się sporządzać rzeczowe 
raporty z audytów oraz sugerować 
działania korygujące

Czego się nauczę?

• Poznam wytyczne dotyczące prow-
adzenia auditu systemu zarzadzania 
w zakresie normy 
ISO 14001:2015 SZŚ
• Dowiem się jak stosować wytyczne 
dotyczące audytowania w zakresie 
ISO 14001:2015
• Dowiem się jak inicjować, przygot-
owywać oraz prowadzić czynności 
auditowe 
• Dowiem się jak przygotowywać 
oraz dostarczać raporty z audytów
Dowiem się jak zamykać i uzupełniać 
audit

Jak skorzystam?  

Szkolenie 2-dniowe 

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

Rozsądne było wybranie partnera, który będzie potrafił wesprzeć nasze 
szkolenia oraz zaspokoi nasze potrzeby w zakresie certyfikacji, zarówno 
na poziomie lokalnym, jak I globalnym.

“
”Stuart Coomber, Managing Director, Laminar Medica



Akademia BSI 

  
Dzień 2

• Prowadzenie auditu 
• Niezgodności
• Symulacja auditu wewnętrznego
• Dokumentowanie niezgodności
• Opracowywanie wniosków aud-
towych oraz spotkanie zamykające
• Raport z auditu
• Standardowa treść raportu
• Zamknięcie auditu
• Quiz
• Powtórzenie materiału ze szkole-
nia oraz pytania
• Informacja zwrotna

Program szkolenia

  
Dzień 1

• System Zarządzania Środowiskowego 
ISO 14001
• Oczekiwane rezultaty
• Przegląd elementów
• Potrzeba przeprowadzenia auditu 
wewnętrznego
• Wytyczne do auditu w zakresie ISO 
19011
• Kluczowe pojęcia i definicje auditowe
• Planuj, realizuj, raportuj oraz zamknij 
audit
• Zasady  prowadzenia auditu
• Dowody audytowe oraz program
• Zakres, cele i kryteria audytowe
• Zasady prowadzenia auditu
• Czynności oraz obowiązki auditowe 
• Przegląd dokumentów i próbkowanie
• Dokumenty robocze
• Prowadzenie auditu
• Spotkanie otwierające 
• Komunikowanie, cechy i rodzaje pytań 
• Weryfikowanie informacji
• Dokumentowanie obiektywnych 
dowodów

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

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

Twoje kompetencje
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
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Zarezerwuj szkolenie na www.bsigroup.com/szkolenia


