Norma ISO 14001 dotycząca Zarządzania Środowiskowego
Streszczenie wymagao
Polityka środowiskowa (ISO 14001, Klauzula 4.2)
Publicznie dostępne oświadczenie twojej organizacji, że zobowiązuje się działad w sposób
odpowiedzialny w odniesieniu do środowiska.
Planowanie (ISO 14001, klauzula 4.3)
Określa czynności przygotowawcze niezbędne do zbudowania Systemu Zarządzania Środowiskiem
EMS), przy czym należy podad:





aspekty środowiskowe (jak wasze działania mogą wpłynąd na środowisko)
wymagania prawne i inne (minimalne poziomy wykonania)
cele i zadania (droga do ciągłego doskonalenia)
programy Zarządzania Środowiskowego (projekty umożliwiające osiągnięcie celów i
zadao)

Wdrażanie i funkcjonowanie (ISO 14001, Klauzula 4.4)
Wskazuje co jest konieczne aby wdrożyd System Zarządzania Środowiskowego (EMS), t. j.:

strukturę i odpowiedzialnośd (kto co robi)

szkolenie i świadomośd (zapewnienie, że personel wie co robid)

komunikacja (zarządzanie przepływami informacji dot. środowiska wewnątrz
organizacji i na zewnątrz)

dokumentacja (np. pisemne instrukcje, procedury, rejestr aktów i regulacji
prawnych)

nadzór nad dokumentami (zapewnienie, że wszystkie dokumenty dot. Systemu
Zarządzania Środowiskowego są w porządku i aktualne)

sterowanie operacyjne (procedury zarządzania w sytuacjach roboczych aby
zapewnid, że ich wpływ jest pod kontrolą)

planowanie reagowania na awarie (przewidywanie wypadków i incydentów,
przygotowanie się na nie i reagowanie na nie)
Sprawdzanie i działania korygujące (ISO 14001, klauzula 4.5)
Określa sposoby zapewnienia tego, że System Zarządzania Środowiskowego działa jak zamierzono,
t.j.

monitorowanie i pomiary (procedury monitorowania jak prowadzone są operacje i
jakie wykonanie się osiąga)

niezgodności (określenie problemów i naprawienie ich)

zapisy (utrzymywanie zapisów dotyczących działao organizacji)

audyt (prowadzenie kontroli wewnętrznych jak działa System Zarządzania
Środowiskowego)
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Przegląd zarządzania (ISO 14001, klauzula 4.6)
Ocena na szczeblu kierownictwa odpowiedniości i skuteczności Systemu
środowiskowego. Pomaga zapewnid ciągłe doskonalenie działao w tym zakresie..
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