
ISO 14001 
Oszczędzaj zasoby – chroń środowisko – wykorzystuj szanse  
 
 
Ochrona środowiska i oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi  

jest coraz częściej jednym z celów wielu organizacji na całym świecie.  

Przedsiębiorstwa wykorzystują system zarządzania środowiskowego  

do oceny efektów działalności środowiskowej, wpływów swoich wyrobów  

i usług na środowisko oraz doskonalenia wyników. 

 

 

Skuteczny system zarządzania środowiskowego pozwala organizacjom na ciągłe 

doskonalenie prowadzonych działań na rzecz ochrony środowiska. Zapobieganie ryzyku, 

spełnienie wymagań prawnych, jak również doskonalenie świadomości środowiskowej 

pracowników są dodatkowymi aspektami, które wzmacniają konkurencyjność i wspierają 

ciągły wzrost oraz przyszły sukces. Z certyfikatem ISO 14001 organizacje pokazują 

klientom, partnerom i zainteresowanym stronom, że akceptują swoją odpowiedzialność 

za środowisko i w codziennej działalności kierują się wynikającymi z niej działaniami. 

 
Główne kwestie to:  

 

 Jak rozpoznać możliwie najwcześniej zagrożenie środowiskowe? 

 Jak zapewniać spełnienie wymagań prawnych? 

 Jak zapobiegać lub zarządzać wpływami na środowisko? 

 Jak skutecznie nadzorować ochronę środowiska w organizacji? 

 Co robić, aby wyrób był bardziej przyjazny dla środowiska? 

 Jak zachęcać pracowników do wspierania ochrony środowiska? 

 Jak przedstawić klientom i innym zainteresowanym stronom prowadzone działania 

na rzecz środowiska? 

 
Zgodność i wartość dodana  

 
Niezależne i fachowe oceny systemu zarządzania dostarczają najwyższemu 

kierownictwu dowody, że system spełnia wymagania normy. Jednak ważniejsze jest 

ukierunkowanie auditu na ocenę zdolności systemu zarządzania do osiągania 

zamierzonych wyników. Kompetentna, bezstronna jednostka certyfikujące wskaże 

obszary doskonalenia oraz wesprze proces podejmowania decyzji.  
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Od czasu opublikowania w 1996 roku ponad 150 tyś organizacji na całym 

świecie wdrożyło i certyfikowało system zarządzania według ISO 14001. 

Ta wzrastająca popularność wskazuje, że wszystkie organizacje z różnych 

obszarów gospodarki mogą czerpać korzyści z tego pozytywnego 

impulsu. Pozytywne doświadczenia przedsiębiorstw posiadających 

certyfikat ISO 14001 sprawiło, iż wiele z nich prosi swoich dostawców o 

ten rodzaj certyfikacji, szczególnie w obszarze branży motoryzacyjnej. Ze 

względu na kompatybilność normy z ISO 9001 (zarządzanie jakością), 

coraz większa liczba organizacji wybiera wdrożenie zintegrowanego 

systemu zarządzania, tak aby wzmocnić efekt współdziałania. Systemy 

zarządzania środowiskowego, jakością oraz bezpieczeństwem i higieną 

pracy (BS OHSAS/PN-N-18001) są podstawowymi narzędziami 

zarządzania organizacją, ich zastosowanie to dowód na akceptowanie 

odpowiedzialności wynikającej z prowadzonej działalności oraz 

zaangażowanie w racjonalne wykorzystywanie zasobów. 

Korzyści 
 

Certyfikowany system zarządzania środowiskowego: 
 

 Usprawnia operacyjne działania w zakresie ochrony środowiska 

 Redukuje zagrożenia środowiskowe  

 Usprawnia dostosowanie działań do mających  

zastosowanie wymagań prawnych 

 Wspiera doskonalenie działań środowiskowych, łącznie  

ze środowiskową jakością wyrobów i usług 

 Obniża koszty poprzez systematyczne i pro-aktywne  

myślenie oraz działanie 

 Sprzyja motywacji i zaangażowaniu pracowników 

 Przyczynia się do zwiększenia zaufania instytucji  

publicznych, klientów, banków i firm ubezpieczeniowych 

 Wzmacnia wizerunek firmy i jej atrakcyjność na rynku krajowym i 

zagranicznym 

 Pomaga spełnić wymagania klienta 
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Spotkanie informacyjne 
(przedstawienie DQS, 

zaprezentowanie oferty DQS, 
omówienie procesu certyfikacji 

DQS) 
 

Pierwszy etap auditu                                                                                                                                  
certyfikacyjnego 

 
 
 

Drugi etap auditu                                                                                                                                           
certyfikacyjnego 

 
 

Ocena systemu                                                                                                                                                          
i wydanie certyfikatu 

 
 
 

Pierwszy audit nadzoru                                                                                                                                                      
(w 1 roku ważności  

certyfikatu) 
 
 

Drugi audit nadzoru                                                                                                                                                      
(w 2 roku ważności  

certyfikatu) 
 
 
 

        Audit ponownej  
        Certyfikacji 
      (w 3 roku ważności  
          certyfikatu) 
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