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SZKOLENIE 

AUDYTOR WIODĄCY SYSTEMU 
ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 
 
 

5 DNI 40 GODZIN LEKCYJNYCH Termin zgodnie z harmonogramem szkoleń  
otwartych PCBC S.A. dostępnym na stronie:  
www.pcbc.gov.pl ON-LINE SYMBOL: O143 

DLACZEGO MY? 

     

Szeroki wybór 
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Realizacja 
celu 

Najlepsi 
trenerzy 
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Atrakcyjna 
forma 
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O SZKOLENIU 

Kompleksowe, pięciodniowe szkolenie skierowane do kandydatów na auditorów strony trzeciej 
w zakresie systemu zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2015-09. 
Szkolenie prowadzone w ramach IQNet Academy. 

PROGRAM SZKOLENIA 
 Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Środowiskowego, przegląd środowiskowy. 
 Audity- cel, zakres, kryteria, rodzaje, zasady auditowania, zarządzanie programem audytów. 
 Działania audytowe- inicjowanie auditu, przygotowanie działań audytowych. 
 Cel Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz korzyści biznesowe. 
 Podejście do auditu kontekstu organizacji. 
 Auditowanie obszaru: przywództwo, planowanie działań odnoszących się do ryzyk i szans, 

wsparcie, działania operacyjne, ocena efektów działalności, niezgodności, raport z auditu. 
 Rola, kompetencje i ocena auditorów. 
 Prawne aspekty ochrony środowiska. 
 Omówienie zasad audytowania, błędów. 
 Definiowanie niezgodności, sporządzenie raportu z auditu. 
 Egzamin. 

 
• Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, 

z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy 
i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet, co znacząco uwiarygadnia 
posiadane kompetencje w CV. 
 

• Przystępując do szkolenia uczestnik powinien znać wymagania normy 
PN- EN ISO 14001:2015-09. 

 

KORZYŚCI  
 Zdobycie umiejętności identyfikowania celów oraz korzyści auditu Systemu Zarządzania 

Środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015-09. 
 Zdobycie umiejętności planowania, prowadzenia i raportowania auditów, które wnoszą 

rzeczywistą wartość dodaną. 
 Zdobycie wiedzy o najnowszych technikach auditowania i ich wykorzystania. 
 Nabycie wiedzy o najnowszych wymaganiach oraz wytycznych norm PN-EN ISO 

14001:2015-09, PN-EN ISO 19011:2018-08, a także normy PN-EN ISO/IEC 17021-3:2019-03. 
 Nabycie umiejętności budowania zaufania stron zainteresowanych poprzez zarządzanie 

procesami zgodnie z najnowszymi wymaganiami. 
 

2 950 ZŁ  
NETTO / OSOBA  

Cena obejmuje organizację szkolenia w trybie on-line,  
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, test końcowy,  

międzynarodowy Certyfikat IQNet Academy oraz certyfikat uczestnictwa w formie papierowej. 
 


