
ISO 14001:2015 
Wymagania

Szkolenie skierowane jest do 
wszystkich osób związanych w 
jakikolwiek sposób z procesem 
planowania, wdrażania, utrzy-
mywania oraz przeprowadzania 
auditu w oparciu o normę ISO 

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

• Poznam znaczenie i korzyści z wdrożenia 
normy 
ISO 14001:2015 SZŚ
• Poznam kluczowe wymagania, warunki i 
definicje normy ISO 14001:2015
• Poznam strukturę ISO 14001:2015, z 
uwzględnieniem Załącznika
SL zawierającego wspólne element norm 
dotyczących systemów zarządzania 
• Poznam główne idee, takie jak podejście 
procesowe, Planuj-Wykonaj-Sprawdzaj-
Działaj, Cykl życia, aspekty i wpływy

• Nauczę się identyfikować kluczowe 
wymagania i korzyści płynące z normy 
ISO 14001:2015 
• Nauczę się zarządzać ryzykiem śro-
dowiskowym i napędzać proces ciągłego 
doskonalenia 
• Nauczę się właściwie zajmować 
się problemami, które bezpośrednio 
związane są z moimi obowiązkami 
zawodowymi
• Nauczę się przedstawiać klientom, 
ustawodawcy i opinii publicznej uzgod-
nienia dotyczące ochrony środowiska.

Szkolenie jednodniowe

Trenerzy zapewniają, że pod koniec szkolenia będziesz znać wszystkie zagadnie-

nia ‘na wylot’. Poprzez wykorzystanie studium przypadków i licznych scenariuszy 

zrozumiesz co to oznacza w praktyce, a nie tylko w teorii.

“
”Denise Graham, Technical Manager, Tata Global Beverages

BSI Training Academy  

Kto powinien wziąć udział?Czego się nauczę? Jak skorzystam? 

Zarządzanie środowiskowe to już nie tylko wybór moralny, ale również bizne-
sowa konieczność. Organizacje, które rozumieją korzyści z modelu, który nie 
narusza równowagi środowiska zdobywają najlepszą pozycję w dążeniu do 
rozkwitu w zmiennych warunkach środowiska. Norma ISO 14001:2015, czyli 
system zarządzania środowiskowego (SZŚ) pomaga organizacjom stymulo-
wać ciągły rozwój, pobudzać innowacje i wchodzić na nowe rynki.

Akademia BSI  



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 umiejętnoś-
ci 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 umiejętności, 
dzięki którym wdrożysz standardy 
najważniejsze dla twojej organi-
zacji. Na potwierdzenie zdobytej 
wiedzy otrzymasz Certyfikat 
ukończenia szkolenia BSI, który 
uznawany jest na całym świecie.

Nasi trenerzy to najlepsi spec-
jaliści na rynku. Jako doświ-
adczenia auditorzy, przekazują 
swoją wiedzę w taki sposób, aby 
organizacje skutecznie wdrażały 
standardy i stale się doskonaliły.

Twoje kompetencjeNasi trenerzy

Zarezerwuj szkolenie na www.bsigroup.com/szkolenia

Akademia BSI 

  
Program szkolenia

• Powitanie i wprowadzenie
• Korzyści ze szkolenia
• Cele i struktura szkolenia
• Zarządzanie środowiskowe
• Kluczowe pojęcia i definicje
• Kluczowa koncepcja 1: Proces
• Kluczowa koncepcja 2: Aspekty i 
wpływy
• Dlaczego zarządzania środow-
iskowe?
• ISO 14001 Tło i historia 
• Kto był zaangażowany w powstanie 
normy? 
• Korzyści z system zarządzania śro-
dowiskowego (EMS) 
• ISO 14001 Struktura i  powstanie
• Kluczowa koncepcja 3: PDCA 
(Planuj-Rób-Sprawdzaj-Działaj) oraz 
SZŚ
• BHP i dodatkowa struktura SZŚ 
• Kluczowa koncepcja 4: Cykl życia 
• Punkt 4: Kontekst organizacji
• Punkt 5: Przywództwo
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