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ISO 14001:2015 
Auditor Wiodący
5 - dniowe szkolenie

Zdobądź umiejętność skutecznego poprowadzenia auditu w zakresie 
system zarządzania środowiskowego (EMS), zgodnie z najlepszymi 
praktykami przyjętymi na całym świecie. Pokaż swoje zaangażowanie 
poprzez dostosowanie swoich umiejętności do potrzeb nowej normy ISO 
14001:2015. Połącz swoją biegłość z najnowszymi osiągnięciami oraz włóż 
swój wkład w ciągły rozwój biznesu.

Kto powinien wziąć 
udział?

Szkolenie skierowane jest do 

wszystkich osób chcących 

przeprowadzać audit w zakresie 

normy ISO  14001:2015 EMS.

• Szkolenie pozwoli
• zrozumieć cele, korzyści oraz 

wymagania auditu w zakresie normy 
ISO 14001:2015

• interpretować wymogi normy ISO 
14001:2015 dotyczące audytowania

• planować i przeprowadzać audit oraz 
prowadzić działania uzupełniające tak, 
aby proces był wartościowy

• zdobyć dostęp do najnowszych 
technik audytowania oraz właściwie je 
stosować

• budować zaufanie udziałowców 
poprzez proces zarządzania i 
przywództwa, zgodnie z najnowszymi 
wymogami

• zrozumieć konieczność myślenia

opartego na analizie ryzyka, 
przywództwa oraz procesu 
zarządzania

• spełnić wymagania certyfikacji 
IRCA

• Nauczę się określać cele i korzyści 
płynące z EMS

• Nauczę się objaśniać rolę auditora 
w zakresie planowania, 
prowadzenia, sporządzania 
raportów oraz prowadzenia działań 
uzupełniających zgodnie z normą 
ISO 19011

• Nauczę się planować, prowadzić, 
sporządzać raporty oraz prowadzić 
działania uzupełniające zgodnie z 
normą ISO 19011 (oraz ISO 17021, 
o ile będzie to niezbędne)

Czego się nauczę? Jak skorzystam?

Akademia BSI

Zaangażowanie i entuzjazm okazywane  przez zespół BSI w 
celu zrozumienia naszego biznesu były godne pochwały.

 

“

Zapraszamy do rejestracji na to i inne szkolenia Akademii BSI już dziś 
www.bsigroup.com/szkolenia lub telefonicznie: +48 (22) 209 01 44, 45, 46

”Vikas Joshi, Continuous Improvement Manager, Coca-Cola 



Dzień 1

• Powitanie i wprowadzenie
• Korzyści ze szkolenia
• Cele i struktura szkolenia
• Audity pierwszej, drugiej i trzeciej 

strony
• Standardowe czynności auditowe
• Cele, zakres oraz kryteria auditu
• Zasoby audytowe
• Role i obowiązki
• Poufność
• Metody audytowania
• Audit 1-szej i 2-giej fazy
• Plan auditu oraz dokumenty robocze
• Spotkanie otwierające
• Dowody audytowe
• Skuteczna komunikacja
• Ustalenia auditu
• Spotkania audytowe
• Spotkanie zamykające
• Raporty z auditu oraz działania 

uzupełniające

Dzień 2

• Cele EMS oraz korzyści 
biznesowe

• Terminologia
• Planuj - Wykonaj-Sprawdzaj-

Działaj
• Proces i kontekst EMS
• Zgodność i przestrzeganie reguł
• Rola auditora
• Udokumentowane informacja 

EMS
• Inicjowanie auditu
• Przegląd dokumentów
• Plan auditu

• Dokumenty robocze

•

•
Spotkanie otwierające 
Obserwacje

• Rozmowy z kadrą 
kierowniczą

Dzień 3

• Próbny egzamin: Przegląd sekcji 1 i 2
• Auditowanie kontekstu organizacji
• Auditowanie procesu planowania 

EMS w organizacji
• Praca nad mową ciała
• Próbny audit
• Auditowanie działań operacyjnych 

Ems w organizacji (1)

• Auditowanie działań operacyjnych 
Ems w organizacji (2)

Dzień 4

• Próbny egzamin: przegląd sekcji 3
• Auditowanie działań operacyjnych 

Ems w organizacji (3)
• Niezgodności
• Spotkanie zamykające
• Raport z auditu
• Działania uzupełniające
• Próbny egzamin: przegląd sekcji 4

Dzień 5

• Zebranie pracy domowej: 
raport z auditu

• Ostateczne powtórzenie /
pytania

• Ocena
• Wprowadzenie do egzaminu
• Egzamin
• Refleksje oraz informacji 

zwrotna

Akademia BSI 
Program szkolenia

Dlaczego warto uczestniczyć w 
szkoleniach Akademii BSI?

My nie szkolimy Cię, abyś przestrzegał 

standardów- my je tworzymy. Jako 

pierwsze globalne National Standards 

Body oraz członek założyciel ISO, 

najlepiej znamy normy. Nasza wiedza 

ekspercka jest niezbędna w trakcie 

szkolenia, a Ty możesz z tej wiedzy 

korzystać. Nasze szkolenia pozwolą Ci 

zdobyć wiedzę i umiejętności oraz 

utrwalić Twoją znajomość istotnych 

standardów. Potwierdzeniem Twojego 

rozwoju zawodowego będzie certyfikat 

Training Academy BSI, który jest 

uznawany na całym świecie

Zarezerwuj szkolenie na 
www.bsigroup.com/szkolenia
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