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Auditor Wiod ący wg ISO 14001 z akredytacją IEMA  

(system zarządzania środowiskowego) 

Zaawansowany kurs auditorów SZŚ dla specjalistów w dziedzinie zarządzania jakością  
i zarządzania środowiskowego 

Auditorzy systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) stanowią waŜną grupę zawodową w 
procesie utrzymywania systemów środowiskowych. Wymaga się od nich wysokiego poziomu 
kwalifikacji i kompetencji. Szkolenie ma na celu przybliŜenie uczestnikom norm 
międzynarodowych, ich odpowiednie opracowanie, a takŜe monitorowanie metod i praktyk 
rozwijających się w dziedzinie auditowania systemów zarządzania środowiskowego. 

Zakres merytoryczny szkolenia: 

• wymagania ISO 14001, 
• ocena wpływów środowiskowych, 
• prawodawstwo środowiskowe – rola auditora wiodącego, 
• analiza procesów, 
• proces auditu – specyfika auditu systemu zarządzania środowiskowego, 
• strategie weryfikacji zgodności – podejście BSI do auditowania, 
• studia przypadków obecnie stosowanych oraz najlepszych praktyk podczas 

auditowania SZŚ 

Uczestnicy: 

• osoby chcące prowadzić audity zgodności systemów zarządzania środowiskowego z 
wymaganiami normy ISO 14001, 

• pełnomocnicy SZŚ dąŜący do zwiększenia umiejętności zarządzania zespołem 
auditorów oraz do zaktualizowania wiedzy o systemach i o podejściu jednostek 
certyfikujących do procesu auditowania, 

• auditorzy zewnętrzni pracujący dla jednostek, które certyfikują organizacje, 
• konsultanci, którzy pomagają we wdraŜaniu systemów zarządzania środowiskowego 

w organizacjach, 
• osoby chcące inwestować w swój rozwój oraz współpracować z jednostkami 

certyfikującymi, 

Ocena uczestników: 

• ocena ciągła postępów uczestnika w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej, 
• egzamin pisemny, 
• certyfikat ukończenia kursu auditora wiodącego, akredytowany przez niezaleŜną, 

renomowaną organizację IEMA, wydany po zakończeniu szkolenia. 
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Korzyści: 

• dogłębne poznanie metod i technik, które pozwolą na skuteczniejsze auditowanie SZŚ 
i umoŜliwi ą zarządowi podejmowanie trafnych decyzji na podstawie informacji 
uzyskanych z auditów, 

• ćwiczenie i doskonalenie umiejętności analitycznego myślenia, które jest atutem w 
czasach wysokiej konkurencji, 

• zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podejścia, zasad, prawodawstwa i strategii 
auditorów zewnętrznych, co jest pomocne dla organizacji wdraŜających systemy 
zarządzania środowiskowego w przygotowaniu się do auditu certyfikującego, 

• zwiększenie kompetencji auditorów poprzez udział w uznawanym w Polsce i na 
świecie szkoleniu, 

• zdobycie certyfikatu auditora wiodącego jest dowodem na spełnianie wymagań 
szkoleniowych stawianych przez jednostki akredytujące personel (IEMA). 

Pozostałe informacje: 

Pięciodniowe szkolenie czyni z uczestników profesjonalistów w prowadzeniu auditów SZŚ 
oraz utrwala w nich świadomość nieustannego rozwoju tej dziedziny. 

Szkolenie prowadzone jest przez akredytowanych trenerów i audytorów wiodących firmy BSI 
Group Polska. 

Miejsce szkolenia: 

BSI Group Polska 
ul. Królewska 16 
00-103 Warszawa 

Koszt szkolenia: 

Audytor Wiodący wg ISO 14001 z akredytacją IEMA: 2 100 zł + 23% 
w koszt szkolenia wliczone zostały materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat 

 

 


