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PROCES NOWELIZACJI 
2 lipca 2015, wraz z opublikowaniem ISO/FDIS 14001, osiągnięty został ostatni kluczowy punkt procesu nowelizacji normy 
ISO 14001. Dokument ten jest ostatecznym projektem, poprzedzającym wydanie normy (zaplanowane na wrzesień 2015). 
Zgodnie z przyjętą w ISO konwencją, pomiędzy wydaniem FDIS a ostatecznym opublikowaniem normy dopuszczalne są tylko 
korekty „redakcyjne”, możemy więc mieć zasadną pewność, że FDIS 14001 zawiera te wymagania, które znajdą się  
w znowelizowanej wersji ISO 14001. 

NOWOŚCI  
W FDIS/OISO 14001:2015 

STRUKTURA I TERMINOLOGIA 
W FDIS 14001 zastosowano 
Strukturę Wysokiego Poziomu, 
wskazaną w dokumencie ISO Annex 
SL, określającym obecnie ramy 
wymagane dla wszystkich nowych  
i nowelizowanych norm systemów 
zarządzania. 

Zastosowanie struktury wskazanej  
w Annex SL daje poniższe korzyści: 

• Wymagania Systemów 
Zarządzania Środowiskowego 
(SZŚ) są przedstawione  
w spójniejszy, bardziej racjonalny 
sposób i nie stanowią tylko 
propozycji szablonu elementów 
wchodzących w skład EMS danej 
organizacji 

• Końcowa wersja ISO 14001 jest 
skoordynowana z innymi 
normami systemów zarządzania 
(np. ISO 9001) 

• Zaktualizowana terminologia  
i definicje - niektóre wspólne  
z innymi normami systemów 
zarządzania. 

 
NADCHODZĄCE ZMIANY 
Jako nadchodzące zmiany, będące 
efektem prac nad normą, zespół ISO 
odpowiedzialny za proces nowelizacji 
(podkomitet ISO/TC 207/SC1) 
wskazał: 

• Strategiczne Zarządzanie 
Środowiskowe 

• Przywództwo 
• Ochrona środowiska 
• Wyniki w zakresie ochrony 

środowiska 
• Myślenie w skali cyklu życia 

produktu 
• Komunikacja 
• Dokumentacja 

Poniżej przestawiamy naszą krótką 
analizę poszczególnych zmian. 

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE 
ŚRODOWISKOWE 

Wprowadzony został wymóg 
zrozumienia kontekstu organizacji, 

determinującego te kwestie 
zewnętrzne i wewnętrzne, które są 
istotne dla danej organizacji  
i środowiska. Szczególny nacisk 
położono na te potrzeby  
i oczekiwania zainteresowanych 
stron, mogące wpływać na 
organizację lub podlegać jej 
wpływowi. W tym kontekście 
organizacja musi określić ryzyko 
związane z zagrożeniami  
i możliwościami, istotne aspekty 
środowiskowe oraz obowiązki  
w zakresie zgodności  
z wymaganiami, a także wskazać 
sposób traktowania tych kwestii  
w ramach SZŚ. 

PRZYWÓDZTWO 

Dodany został nowy punkt,  
w myśl którego wyższe kierownictwo 
jest szczególnie zobowiązane do 
demonstrowania swego przywództwa  
i zaangażowania w zarządzanie 
środowiskowe. Wyższe kierownictwo 
może ten obowiązek przekazać 
innym osobom, jednakże 
odpowiedzialność nadal spoczywa na 
jego członkach. 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
Polityka Środowiskowa musi 
zawierać zaangażowanie  
w „ochronę środowiska”. Nie ma 
definicji „ochrony”, jednakże 
dołączona jest uwaga, mówiąca że 
pojęcie to obejmuje „zapobieganie 
zanieczyszczeniom” oraz „inne” 
kwestie, takie jak zrównoważone 
wykorzystywanie zasobów, 
ograniczanie zmian klimatu  
i przystosowywanie się do nich, 
ochrona bioróżnorodności  
i ekosystemów itd. Konkretne 
zaangażowanie danej organizacji 
powinno odpowiadać jej kontekstowi.  

WYNIKI W ZAKRESIE OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Nacisk położono na poprawę 
wyników związanych  
z zarządzaniem aspektami 
środowiskowymi. Obecnie celem 
ciągłego doskonalenia jest uzyskanie 
lepszych rezultatów w zakresie 
ochrony środowiska. Organizacja 

powinna określić kryteria oceny jej 
wyników środowiskowych za pomocą 
odpowiednich wskaźników. 

MYŚLENIE W SKALI CYKLU ŻYCIA 
PRODUKTU 
Organizacje będą musiały rozciągnąć 
swój nadzór nad oddziaływaniami 
środowiskowymi na całej drodze od 
pozyskania/wytworzenia surowców 
aż po przetworzenie produktu po jego 
wycofaniu z eksploatacji. Nie pociąga 
to za sobą wymogu przeprowadzenia 
oceny cyklu życia produktu (LCA),  
a jedynie konieczność starannego 
przemyślenia tych etapów istnienia 
produktu/usługi, które można 
kontrolować i na które można mieć 
wpływ. 

KOMUNIKACJA 

Położono nacisk na komunikację 
wewnętrzną i zewnętrzną oraz 
identyczne traktowanie obu tych form. 
O tym, co, kiedy i w jaki sposób ma 
być komunikowane, decyduje 
organizacja. Decyzja  
o przekazywaniu komunikatów na 
zewnątrz leży w gestii danej 
organizacji, ale zawsze konieczne 
jest tu uwzględnienie ustawowych 
obowiązków. Postawiono wymóg 
konsekwentnej i rzetelnej 
komunikacji.  

DOKUMENTACJA 

W miejsce „dokumentów”  
i „zapisów” wprowadzono pojęcie 
„udokumentowanej informacji”. 
Organizacja może swobodnie 
decydować, kiedy potrzebne są 
„procedury”. Można stosować 
dowolny format (papier, chmura itd.). 

PRZEJŚCIE 

Organizacje aktualnie certyfikowane 
na zgodność  z ISO 14001:2004 będą 
miały trzy lata od formalnego 
opublikowania normy ISO 
14001:2015 na przejście na nową 
wersję tej normy. Zgodnie  
z aktualnym harmonogramem 
publikacji, proces przejścia powinien 
zakończyć się we wrześniu  
2018 roku. 



 

 

PŁYNNE PRZEJŚCIE DZIĘKI ROZWIĄZANIOM SGS 
Jako światowy lider certyfikacji oraz organizacja zapewniająca profesjonalne kształcenie i rozwój, mamy w swej 

ofercie różnorodne propozycje na okres przejściowy. 

 
SZKOLENIA 

W ramach naszej oferty szkoleń 
związanych z ISO 14001:2015 
przygotowaliśmy kilka kursów, 
mogących Państwu pomóc w 
pokierowaniu procedurą przejścia na 
nową normę: 

Annex SL: Pomożemy Państwu 
zrozumieć strukturę wysokiego 
poziomu zastosowaną w nowym 
dokumencie ramowym oraz 
pokażemy, w jaki sposób podniesiono 
efektywność integracji z innymi 
standardami systemów zarządzania. 

ISO/FDIS 14001: Wprowadzenie do 
proponowanych zmian w nowej wersji 
i wyjaśnienie ich wpływu na Państwa 
dotychczasowy system. 

Risk-Based Thinking: Szkolenie 
poświęcone zasadom ułatwiającym 
identyfikację zagrożeń i możliwości 
oraz różnym 
technikom/metodologiom 
postępowania z nimi. 

Empowering Leadership: Dwudniowe 
warsztaty poświęcone 
umiejętnościom potrzebnym osobom 
pełniącym funkcje związane z 
jakością, ochroną środowiska oraz 
bhp w nadchodzącej ewolucji 
standardów systemów zarządzania 
oraz odnośnym konsekwencjom 
komercyjnym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCENA POTRZEB 

Nasi eksperci mogą przeprowadzić 
analizę luk w stosunku do nowych 
wymagań, tak by zapewnić Państwu 
płynne i przejrzyste przejście na 
nową normę. Obejmuje to udzielenie 
pomocy strukturalnej, polegającej na 
wskazaniu zakresu, w jakim obecne 
systemy i mechanizmy kontrolne 
stosowane w Państwa organizacji 
spełniają wymagania ISO/FDIS 
14001 oraz na określeniu i wdrożeniu 
planu działania tam, gdzie będzie to 
potrzebne. 

CERTYFIKACJA FDIS 14001 
Możemy zaproponować 
przeprowadzenie audytu  
i certyfikacji według wymagań 
ISO/FDIS 14001. Następnie,  
w dalszej części roku 2015,  
po ostatecznym, formalnym 
opublikowaniu znowelizowanej wersji 
standardu, taka certyfikacja może 
zostać przeprowadzona  
na zgodności z ISO 14001:2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DLACZEGO SGS? 
SGS jest światowym liderem  
w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, 
badań i certyfikacji oraz cieszy się 
renomą światowego wzoru jakości  
i rzetelności. Spółka zatrudnia ponad 
80 000 pracowników i korzysta z sieci 
ponad 1650 biur i laboratoriów 
rozsianych po całym świecie.  
Nieprzerwanie wyprzedzamy 
oczekiwania klientów  
i społeczeństwa, aby oferować 
najlepsze na rynku usługi wszędzie 
tam, gdzie są one potrzebne.  
 
Możemy się też poszczycić udaną 
realizacją wielkich, złożonych, 
międzynarodowych przedsięwzięć. 
Jesteśmy obecni w każdym zakątku 
świata, nasi pracownicy znają 
specyfikę lokalnych rynków, 
posługują się lokalnymi językami  
i wszędzie działają  
w konsekwentny, rzetelny, efektywny 
sposób. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 
Dalsze informacje i najnowsze 
wiadomości dotyczące prac nad  
ISO 14001:2015 oraz harmonogram 
publikacji zostaną ogłoszone przez 
SGS, gdy tylko będą dostępne.  
W przypadku jakichkolwiek pilnych 
pytań dotyczących certyfikatu FDIS 
lub pomocy, jakiej może udzielić 
SGS, prosimy o kontakt z naszym 
lokalnym biurem obsługi klienta. 
 

Egzemplarz FDIS 14001 można 
nabyć tutaj. 
 
W SPRAWACH ZWIĄZANYCH  
Z OPTYMALNYM PRZEJŚCIEM  
NA ISO 14001:2015 PROSIMY  
O KONTAKT 
PL.CERTYFIKACJA@SGS.COM   
ORAZ ZAPRASZAMY NA NASZĄ 
STRONĘ WWW. 
 

 

 

 

http://www.sgs.pl/pl-PL/Office-Directory.aspx
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=60857
mailto:pl.certyfikacja@sgs.com
http://www.sgs.pl/pl-PL/Local/Poland/News-and-Press-Releases/2015/07/Ukazal-sie-dokument-FDIS-14001.aspx

