
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT 

SZKOLENIA OTWARTEGO: 
 

 

 

 

DOSTOSOWANIE ORGANIZACJI DO PRACY 
ZGODNIE Z NORMĄ ISO 14001:2015 
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Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie:  
Dostosowanie organizacji do pracy zgodnie z normą ISO 14001:2015! 

 

 
Celem szkolenia jest: Celem szkolenia jest pomoc Uczestnikom w zakresie 
dostosowania funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania środowiskowego do 
zmian wprowadzonych nową normą ISO 14001:2015. 
 
 
Uczestnicy: 
Szkolenie jest przeznaczone dla Pełnomocników systemu środowiskowego, Specjalistów 
ds. systemu środowiskowego, Audytorów Wewnętrznych oraz osób, które będą 
dostosowywać firmę do wymagań ISO 14001:2015. 

 
 

Miejsce szkolenia: al. 29 Listopada 101, 31-406 Kraków  

Siedziba mieści się na skrzyżowaniu ulic: Jana Woronicza i al. 29 Listopada 
 
 

 
 

 
Czas trwania: 1 dzień (9.00-15.00). Terminy szkoleń: 
 

• 23 lutego 2018 • 22 czerwca 2018 

• 20 kwietnia 2018  

  

 
Program szkolenia:  

1. Wprowadzenie. Cele zmian w normie ISO 14001:2015. Okres przejściowy.  

2. Struktura normy ISO 14001:2015. 

3. Zmiany w terminologii. 

mailto:biuro@certios.pl
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4. Podejście procesowe według nowych zasad. 

5. Kontekst organizacji i uwzględnienie stron zainteresowanych. 

6. Zmiany w zakresie aspektów środowiskowych i sterowania operacyjnego zgodnie z 

ISO 14001:2015. 

7. Udział najwyższego kierownictwa i rola Pełnomocnika w nowym SZŚ. 

8. Zmiany w zakresie dokumentacji. 

9. Jak dostosować funkcjonujący system do normy ISO 14001:2015? 

10. Na co zwracać uwagę prowadząc audyt wewnętrzny według nowej normy? 

11. Jak może wyglądać audyt z jednostki certyfikującej? 

12. Podsumowanie wiadomości. 

 
 

 

Forma szkolenia: Szkolenie ma formę dyskusji na temat zmian w normie i sposobu ich 

zastosowania w praktyce oraz ćwiczeń z wybranych zagadnień nowej normy. 

 
 

Realizacja zajęć: szkolenie jest realizowane niezależnie od ilości uczestników.  

 
Nie odwołujemy terminów szkoleń !!! 

 

 
Cena: 500 zł netto/os. W cenę są wliczone:  

✓ drukowane materiały szkoleniowe 
✓ poczęstunek kawowy i obiad 
✓ test kompetencji na zakończenie kursu i certyfikat z CERTIOS lub zaświadczenie o 

ukończeniu szkolenia. 
 
 

Dodatkowo na życzenie Klienta: 

 nocleg ze śniadaniem w przytulnym hotelu w pokoju jednoosobowym – 225 zł 

netto/os/noc lub 150 zł netto/os/noc - w zależności od lokalizacji, 

 certyfikat z jednostki certyfikującej dla Pełnomocnika i Audytora 

Wewnętrznego – 70 zł netto za certyfikat w j. polskim lub 100 zł netto za 

certyfikat w j. polskim i j. angielskim. 

Rabaty!!! 

▪ Rabat „Stały Klient” – cena niższa o 5% dla osób, które wcześniej uczestniczyły w 

dowolnym szkoleniu otwartym w CERTIOS. 

 
Nasze szkolenia realizowane są zgodnie z REGULAMINEM REALIZACJI SZKOLEŃ 
OTWARTYCH dostępnym na naszej stronie internetowej www.certios.pl 
 
Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić, podpisać KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ NA 
SZKOLENIE i przesłać jej skan na adres biuro@certios.pl lub faxem na numer 12 345 47 60. 
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W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami pod 
numerem telefonu 12 345 47 45 lub mailowo na biuro@certios.pl. 
 

 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego, a zatem złożenie zamówienie przez Klienta nie oznacza automatycznie 
zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia przez CERTIOS 
uczestnictwa Klienta w szkoleniu. 
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