DOKUMENTACJA SYSTEMOWA
DOKUMENTACJA SYSTEMOWA
PAKIET STARTOWY

ISO 14001:2015
Wzory dokumentów do samodzielnego wdrożenia
Systemu Zarządzania Środowiskowego
wg wymagań normy ISO 14001:2015

Chcesz sam wdrożyć System Zarządzania Środowiskowego w swojej firmie, ale nie wiesz:
 jak opracować dokumentację systemową?
 co powinny zawierać dokumenty, aby sprostać wymaganiom normy ISO 14001:2015?
 od czego zacząć?

Skorzystaj z naszego rozwiązania!
Oferujemy wzór dokumentacji Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań normy ISO 14001:2015, którą
w prosty sposób możesz dostosować do specyfiki działania swojej firmy.

DOKUMENTACJA SYSTEMOWA ISO 14001:2015 TO:

komplet procedur / instrukcji i formularzy do samodzielnego wdrożenia Systemu
Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 w Twojej Firmie

zestaw dokumentów, które pozwolą Tobie w łatwy i szybki sposób efektywnie
wdrożyć i nadzorować System Zarządzania Środowiskowego w organizacji

MOCNE STRONY DOKUMENTACJI:

duża przystępność i czytelność

możliwość łatwego dostosowania dokumentów do potrzeb Twojej Firmy

prosta identyfikacja dokumentów, umożliwiająca nadzorowanie dokumentacji
w przejrzysty sposób
formularze z możliwością zastosowania w wersji elektronicznej, całą dokumentację
ISO 14001 możesz prowadzić w wersji elektronicznej bez konieczności drukowania
formularzy
ograniczenie dokumentów tylko do wymaganego minimum – eliminujemy zbędną
„papierologię”, z doświadczenia wiemy, że ilość dokumentów nie przekłada się na
jakość i skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania
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Pakiet startowy „ISO 14001:2015” - wykaz dokumentów

Pakiet startowy ISO 14001:2015 obejmuje wszystkie niezbędne obszary Systemu Zarządzania Środowiskowego:
Planowanie strategiczne
Nadzorowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego
Działania operacyjne
Zestaw zawiera 23 pliki w wersji edytowalnej (w formacie Word lub Excel spakowane do formatu ZIP), które możesz
dostosować do specyfiki działalności swojej firmy. Pakiet obejmuje niezbędne procedury oraz wzory formularzy
gotowe do zastosowania.
Obszar SZŚ

Lp. Rodzaj dokumentu

Planowanie strategiczne

Nadzorowanie Systemu
Zarządzania
Środowiskowego

Działania operacyjne

Nazwa dokumentu
Planowanie strategiczne

Format pliku

1

Procedura

2

Formularz

3

Formularz

Procesy zlecane na zewnątrz

.xls

4

Formularz

Cele SZŚ

.xls

5

Formularz

Raport z przeglądu zarządzania

.xls

6

Formularz

Raport z oceny zgodności

.xls

7

Formularz

Komunikacja zewnętrzna

.xls

8

Załącznik

Mapa procesów

.xls

9

Załącznik

Polityka środowiskowa

.doc

10

Załącznik

Pełnomocnictwo w zakresie SZŚ

.doc

11

Procedura

Aspekty środowiskowe

.doc

12

Formularz

Rejestr aspektów środowiskowych

.xls

13

Procedura

Nadzorowanie udokumentowanych informacji

.doc

14

Formularz

Rejestr aktów prawnych i innych wymagań regulacyjnych

.xls

15

Procedura

Postępowanie z niezgodnościami i realizacja działań korygujących

.doc

16

Formularz

Rejestr niezgodności

.xls

17

Procedura

Audyt wewnętrzny

.doc

18

Formularz

Program audytów wewnętrznych

.xls

19

Formularz

Raport z audytu

.xls

20

Procedura

Działania operacyjne

.doc

21

Formularz

Nadzór środowiskowy

.xls

22

Formularz

Karta ze szkolenia

.doc

23

Procedura

Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii lub sytuacji kryzysowej

.doc
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(wraz z analizą kontekstu organizacji i wymagań stron zainteresowanych)

Procesy SZŚ
(wraz z analizą ryzyk i szans w procesach SZŚ)
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.doc
.xls

Pakiet startowy „ISO 14001:2015”

Jeśli obawiasz się, że sama dokumentacja to za mało lub w trakcie dostosowania dokumentacji Systemu Zarządzania
Środowiskowego do specyfiki działania swojej Firmy natrafiłeś na trudności, czy też nurtujące pytania, skorzystaj z dodatkowych
konsultacji z naszym trenerem.
Dobierz liczbę godzin i czas konsultacji według własnych potrzeb!
Podczas konsultacji doradzimy:

jak wdrożyć procedury do praktyki
tak, aby pracownicy nie bali się
zmian
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jak stosować formularze tak,
aby nie utrudniać sobie pracy

jak zbudować System Zarządzania
Środowiskowego w organizacji tak,
aby pozytywnie przejść proces
certyfikacji
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