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WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ISO 14001
Poniżej przedstawiamy typowy sposób wdrażania w ﬁrmach systemu zarządzania środowiskiem,
zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2015, który przebiega najczęściej w następujących etapach:
1. Audyt zerowy – etap na którym dokonywana jest wstępna ocena organizacji pod kątem możliwości
spełnienia wymagań normy ISO 14001 np. w zakresie:
a) infrastruktury,
b) funkcjonujących procesów,
c) dokumentacji,
d) sposobów nadzoru,
e) zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi mającymi zastosowanie.
Wstępna ocena organizacji dokonywana jest na podstawie wcześniej przekazanych przez organizację
informacji dotyczących rodzaju prowadzonej działalności oraz ewentualnych zezwoleń i decyzji
środowiskowych. Na podstawie tych dokumentów identyﬁkujemy wymagania prawne, które mają
zastosowanie w przedsiębiorstwie, a podczas audytu w organizacji następuje weryﬁkacja tych wymagań.
2. Określenie założeń systemu zarządzania / optymalizacja procesów

–

ten etap obejmuje

następujące działania:
a) identyﬁkację tzw. aspektów środowiskowych, czyli tych wszystkich elementów działalności
ﬁrmy, które oddziałują na środowisko,
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b) opracowanie wykazu występujących w ﬁrmie aspektów środowiskowych,
c) ustalenie odpowiedzialności i uprawnień w zakresie systemu zarządzania środowiskowego,
d) określenie potrzeb w zakresie niezbędnej dokumentacji, zapewniającej właściwe funkcjonowanie
systemu zarządzania środowiskowego,
e) opracowanie wstępnych wersji procedur,
f) określenie założeń do Polityki Środowiskowej, celów, zadań oraz programów środowiskowych,
identyﬁkacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe
3. Szkolenia wstępne – na tym etapie następuje przekazanie pracownikom ﬁrmy podstawowej
wiedzy z zakresu normy ISO 14001, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu
4. Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej – to jest etap na którym dokonuje się
opracowania dokumentacji systemowej, dostosowanej indywidualnie dla potrzeb organizacji w
zakresie wymaganym przez normę ISO 14001. Dokumentacja ISO 14001 zawiera w szczególności:
a) strukturę organizacyjną (ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemu
zarządzania środowiskowego),
b) politykę środowiskową,
c) cele, zadania i programy środowiskowe,
d) wykaz przepisów prawnych,
e) wykaz oraz ocenę aspektów środowiskowych,
f) wykaz aspektów znaczących,
g) niezbędne procedury postępowania wraz z formularzami.
5. Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania – na tym etapie
następuje zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo ﬁrmy oraz zapoznanie
z nią pracowników organizacji. Następnie

podejmowane są

działania wprowadzające,

w zakresie

prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne.
6. Weryﬁkacja wdrożonego systemu zarządzania

– na tym etapie następuje sprawdzenie, czy

wdrożony system zarządzania spełnia wymagania normy ISO 14001. Ocena dotycząca weryﬁkacji
wdrażanego systemu następuje poprzez

przeprowadzenie audytu wewnętrznego, w wyniku którego

wiemy czy organizacja gotowa jest do certyﬁkacji.
7. Audyt certyﬁkujący (certyﬁkat ISO 14001 dla ﬁrmy)

-

na tym etapie następuje wsparcie

merytoryczne podczas audytu certyﬁkującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem
certyﬁkacji.
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8. Doradztwo po certyﬁkacji - na tym etapie następuje zapewnienie ﬁrmie zestawu usług doradczych
w zakresie wdrożonego systemu zarządzania, po pozytywnym przejściu audytu certyﬁkującego
9. Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego

- ocena efektywności naszych

wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów
wdrożeniowych. Za pomocą odpowiednich narzędzi sprawdzających weryﬁkujemy realizację założeń
projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące
Jeżeli powyższe informacje nie wyczerpują Państwa pytań lub wątpliwości dot. przebiegu procesu
wdrażania w ﬁrmach systemu zarządzania środowiskiem, zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2015 to
prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub przesłanie do nas zapytania za pomocą poczty
elektronicznej na adres biuro@ekocomplex.pl
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