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SZKOLENIE Z ZAKRESU WYMAGAŃ SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

ŚRODOWISKOWEGO ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM PRACY  
(ISO 14001, OHSAS 18001). 

 
Szkolenie: 

Zapraszamy do wzięcia udziału w zakresie wymagań systemów zarządzania środowiskowego oraz 
zarządzania bezpieczeństwem pracy wg norm ISO 14001 i OHSAS 18001. 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: 

Celem szkolenia jest zapoznanie z wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego i 
bezpieczeństwem pracy i zapewnienie ich zrozumienia. 

 
Kwalifikacje: 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału w szkoleniu. 

 
Program szkolenia: 

 Główne zagadnienia norm OHSAS 18001 i ISO 14001  

 Model systemu zarządzania ŚRODOWISKOWEGO I BHP  

 Przyczyny wdrożenia systemów OHSAS 18001 i ISO 1400 – korzyści dla firm  

 Polityka, cele, zadania i programy  

 Wymagania prawne w systemie zarządzania Środowiskowym i BHP  

 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka zawodowego, określenie środków kontroli  

 Aspekty środowiskowe – zasady identyfikacji, ocena ważności wpływu na środowisko  

 Zasady komunikacji w ochronie środowiska  

 Sterowanie operacyjne  

 Gotowość i reagowanie na awarie  

 Zarządzanie osobami obcymi na terenie zakładu  

 Monitorowanie i pomiary  

 Badanie zdarzeń wypadkowych  

 Niezgodności i audity wewnętrzne  

 Działania korygujące i zapobiegawcze  

 Przegląd wykonywany przez kierownictwo  

 Jak skutecznie wdrożyć i utrzymać system zarządzania środowiskowego oraz BHP 

 
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.  
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Metodyka szkolenia:  
Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener .  

 
Czas trwania kursu: 

Planowany czas trwania kursu to 2 dni po 8 godzin, w sumie 16 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: 
Brak – szkolenie jest adresowane do wszystkich zainteresowanych. 

 
 

Koszty: 

Szkolenie prowadzone w jednostce zleceniodawcy - koszt to 3000 zł. netto za szkolenie dla max. 10 
uczestników. 

 
Szkolenie prowadzone w jednostce FDS – koszt to 3600 zł. netto za szkolenie dla max. 10 
uczestników (w cenę wliczone jest obiad dla uczestników). 

 
Udział w szkoleniu otwartym w jednostce FDS – koszt to 450 zł. netto od osoby, max. 10 uczestników 

(w cenę wliczone jest obiad dla uczestników). 

 

Zapraszamy do współpracy - Zespół FDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


