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PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA  

ISO 14001:2004.  
 

 
Szkolenie: 

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu  dla przyszłych pełnomocników systemów zarządzania 
ISO 14001:2004. Kurs adresowany jest do osób wyznaczonych do pełnienia funkcji pełnomocnika, 
dyrektorów, pracownicy działów jakości/ BHP/ ochrony środowiska, kierownictwa średniego szczebla 

oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia. 
 

Cel szkolenia: 
Przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji pełnomocnika - osoby zarządzającej i doskonalącej 

zintegrowane systemy zarządzania, poprzez umożliwienie im zdobycia umiejętności i wiedzy z danego 
zakresu jest głównym celem szkolenia. Kolejnym jest szerzenie wiedzy, a tym samym zwiększanie 

świadomości odnośnie poprawnych praktyk stosowania systemów zarządzania. 
 

Kwalifikacje: 
Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania ISO 14001:2004. otrzymają osoby, które zdadzą 

egzamin, uczestnicy szkolenia, którzy egzaminu nie zdadzą otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w 
szkoleniu. 
 

Program szkolenia: 

 wprowadzenie do systemów zarządzania;  

 omówienie wymagań norm ISO 14001;  

 integracja systemów zarządzania;  

 podejście systemowe;  

 pełnomocnik –zadania i rola w organizacji;  

 dokumentacja systemowa - nadzór, zarządzanie, identyfikacja, integracja;  

 nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym;  

 program auditów wewnętrznych;  

 przygotowanie danych do przeglądu zarządzania ZSZ;  

 certyfikacja systemów. 

 
Ćwiczenia realizowane w ramach szkolenia: 
Interpretacja wymagań norm, powiązania między normami, opracowanie dokumentacji systemowej i 

integracja, mapowanie procesów, wskaźniki procesów, wprowadzanie działań zapobiegawczych i 
korygujących, przygotowanie danych do przeglądu.  

 
Metodyka szkolenia:  
Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener .  
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Czas trwania kursu: 
Planowany czas trwania kursu to 8 godzin. 

Termin realizacji zgodnie z planem szkoleń otwartych w FDS lub do ustalenia ze zleceniodawcą przy 
szkoleniach prowadzonych u zleceniodawcy. 

 
Wymagania dla zleceniodawcy: 

 Pisemne zlecenie usługi (może być w formie mailowej) z wskazaniem czasu i miejsca szkolenia. 

 Zapewnienie sali z możliwością wykorzystania jej jako szkoleniowej, zalecane by była 

wyposażona w rzutnik/ projektor i ekran, w przypadku braku sprzętu należy powiadomić o tym 
usługobiorcę. 

 Zaleca się, aby zlecający posiadał w trakcie szkolenia chociaż jeden egzemplarz każdej normy 

(przypominamy: normy nie mogą być powielane/ kopiowane bez zgody PKN). 
  

Wymagania dla uczestników kursu: 
Należy pamiętać żeby odpowiednio wybrać kandydatów na Pełnomocników systemów zarządzania. 
Osoby te zgodnie z wytycznymi normy będą przedstawicielami kierownictwa, która musi posiadać 

określone zadania, zakres odpowiedzialności i uprawnień.  
 

 
Koszty: 
Szkolenie prowadzone w jednostce zleceniodawcy - koszt to 1800 zł. netto za szkolenie dla max. 6 

uczestników. 
Szkolenie prowadzone w jednostce FDS – koszt to 2400 zł. netto za szkolenie dla max. 6 uczestników 

(w cenę wliczone jest obiad dla uczestników). 
Udział w szkoleniu otwartym w jednostce FDS – koszt to 450 zł. netto od osoby, max. 8 uczestników 
(w cenę wliczone jest obiad dla uczestników). 

 

Zapraszamy do współpracy - Zespół FDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


