zapraszają do udziału w seminarium

WYZWANIA STOJĄCE PRZED ORGANIZACJAMI
W ŚWIETLE WYMAGAŃ NOWEJ NORMY
ISO 14001:2015
CZĘŚĆ PIERWSZA
organizowanego w ramach
KLUBU PEŁNOMOCNIKA SZŚ

Władysławowo, 3 - 5 października 2016 r.
TEMATYKA
1. Omówienie polskiego wydania normy ISO 14001. Okresy przejściowe.
2. Omówienie terminologii, ze szczególnym uwzględnieniem nowych definicji.
3. Porównanie i omówienie wymagań normy w zakresie:
• kontekstu działania organizacji, określania potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych,
ustalania zakresu systemu zarządzania środowiskowego,
• polityki środowiskowej i roli najwyższego kierownictwa,
• nadzoru nad dokumentacją i zapisami,
• identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych
(w tym wykorzystanie oceny cyklu życia – jako
sposobu identyfikacji aspektów),
• identyfikacji i uwzględniania ryzyk i szans,
• obowiązków zgodności (identyfikacji wymagań
prawnych i innych)
• ustalania celów środowiskowych i planowania ich
realizacji,
• zasobów, odpowiedzialności i uprawnień.
4. Ćwiczenia ułatwiające zrozumienie nowych
i zmienionych wymagań.
PROWADZĄCY
Seminarium poprowadzą osoby, które brały udział w procesie opracowywania nowego wydania normy ISO
14001 oraz tłumaczenia i opracowania polskiego wydania.
SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Rejestracja i zakwaterowanie uczestników dnia 2 października od godziny 18:00.
Niniejsze seminarium jest pierwszym z dwóch seminariów, łącznie obejmują one wszystkie wymagania
normy ISO 14001 Kolejność uczestnictwa w seminariach nie ma znaczenia. Informacje dotyczące drugiej
części seminarium znajdują się na stronie www.pfiso14000.org.pl oraz w sekretariacie.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W SEMINARIUM
Opłata za jednego uczestnika (netto*):
Osoby niebędące członkami Klubu PF ISO 14000 lub Klubu PF
ISO 9000
Członek wspierający Klub PF ISO 14000 płacący składkę
podstawową /członek Klubu PF ISO 9000
Członek wspierający Klub PF ISO 14000 płacący składkę pełną
Zniżka dla trzeciej i kolejnych osób zgłaszanych z jednej
organizacji.

pokój 2-osob.
1650 zł

pokój 1-osob.
1780 zł

1320 zł

1424 zł
1155 zł
200 zł

*do podanych kwot należy doliczyć 23% podatku VAT

Opłata obejmuje:
materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach jedno- lub dwuosobowych w
Pensjonacie "POMORZANKA", ul. Szkutników 5/12, 84-120 Władysławowo (www.pomorzanka.com.pl).
Termin zgłaszania uczestnictwa w seminarium upływa 19 września 2016 r.
KWESTIE ORGANIZACYJNE
Po nadesłaniu zgłoszenia Stowarzyszenie potwierdzi udział w seminarium. Przeprowadzenie seminarium
od strony organizacyjno-finansowej w imieniu Stowarzyszenia powierzyliśmy firmie Biuro „System" Sp. J.
Ze względu na konieczność podjęcia odpowiednio wcześnie przygotowań oraz wynikających z tego
zobowiązań finansowych prosimy o wniesienie opłaty na podstawie przesłanej wraz z potwierdzeniem
udziału faktury pro-forma.
W przypadku rezygnacji przez zgłaszającego w terminie krótszym niż dwa tygodnie przed terminem
szkolenia zaliczka nie będzie zwracana. Członkowie stowarzyszenia są uprawnieni do uregulowania
płatności po seminarium.

KONTAKT:
e-mail: sekretariat@pfiso14000.org.pl
www.pfiso14000.org.pl
punkt informacyjny Gdańsk
tel. 58 719 75 78
punkt informacyjny Częstochowa
tel. 34 321 43 80

