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PEŁNOMOCNIK SYSTEMU ZARZĄDZANIA 
ŚRODOWISKOWEGO WG PN-EN ISO 
14001:2015 
 
 
 
Program szkolenia 
 

1. Wymagania systemu zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015 

a) Geneza powstania i funkcjonowania systemów zarządzania środowiskowego; 

b) Prawodawstwo środowiskowe 

c) Podstawy zarządzania środowiskowego wg. normy PN-EN ISO 14001:2015;  

d) Struktura oraz założenia normy PN-EN ISO 14001:2015 

e) Wymagania systemu środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015 

f) Udokumentowane informacje systemu zarządzania środowiskowego 

g) Identyfikacja i ocena aspektów i wpływów środowiskowych; 

2. Rola Pełnomocnika systemu zarządzania środowiskowego w organizacji  

a) Miejsce Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego w 
organizacji; 

b) Zakres obowiązków, uprawnień Pełnomocnika ds. SZŚ; 

c) Rola Pełnomocnika w utrzymaniu i doskonaleniu SZŚ;  

d) Obowiązki wynikające z normy PN-EN ISO 14001:2015 dotyczące 
Pełnomocnika. 

3. Planowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego  

a) Planowanie systemu zarządzania środowiskowego; 

b) Projektowanie / wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego;  

c) Utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego; 

d) Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego 

e) Koszty, korzyści i ryzyka związane z wdrożeniem, utrzymaniem SZŚ. 

f) Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego 

4. Audyt systemu zarządzania środowiskowego  

a) Audytowanie – zapoznanie się z normą ISO 19011;  

b) Terminy i definicje związane z audytem wewnętrznym; 

c) Istota i cel przeprowadzania audytów Systemu Zarządzania Środowiskowego   

d) Organizowanie i przebieg audytu wewnętrznego;  

e) Sylwetka audytora;  

f) Procedury dotyczące audytów wewnętrznych;  

g) Opracowanie planu audytu;  

h) Opracowanie listy pytań kontrolnych 

i) Techniki komunikowania się;  
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j) Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, 
przyporządkowanie niezgodności do punktu normy ISO 14001;  

k) Działania korygujące (5W, 5M+E);  

l) Zasady i techniki audytowania;  

m) Fazy audytu: zainicjowanie audytu, przegląd dokumentacji, przygotowanie 
audytu;  

n) Wykonanie audytu - spotkanie otwierające, komunikacja;  

o) Psychologia audytu;  

p) Proces dochodzenia do wniosków z audytu, gromadzenie informacji, rodzaje 
pytań;  

q) Ustalenia z audytu – niezgodności.  

5. System EMAS  

a) Systemy zarządzania środowiskowego – inicjatywy środowiskowe  

b) System Eko-zarządzania i Audytu – EMAS; 

c) Podobieństwo i różnice pomiędzy EMAS a ISO 14001; 

d) Weryfikacja EMAS; 

6. System zarządzania środowiskowego, jako element CSR 
 

a) Miejsce ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego w 
odpowiedzialności społecznej biznesu CSR. 

 
7. Podsumowanie i egzamin  

 
 
 
Liczba godzin: 40 
 


