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DIN EN ISO 14001:1996
4. Wymagania dotyczące systemu zarządzania
środowiskowego
4.1 Wymagania ogólne
Organizacja powinna ustanowić i utrzymać system
zarządzania środowiskowego. Wymagania dotyczące systemu
opisano w rozdziale 4.

DIN EN ISO 14001:2005
4. Wymagania dotyczące systemu zarządzania
środowiskowego
4.1 Wymagania ogólne
Organizacja powinna ustanowić, udokumentować, zrealizować,
utrzymać i ciągle udoskonalać system zarządzania
środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy oraz
powinna określić, w jaki sposób ona spełnia te wymagania

Organizacja powinna ustalić i udokumentować zakres
stosowania swojego systemu zarządzania środowiskowego

Komentarz

udokumentować,
zrealizować... i ciągle
polepszać / doskonalić

... oraz określić, w jaki
sposób wymagania te są
spełniane

DIN EN ISO 14001:1996
4.2 Polityka środowiskowa
Najwyższe kierownictwo powinno określić politykę
środowiskową organizacji i zapewnić, aby:

a) była odpowiednia do charakteru, skali oraz wpływów
jej działań, wyrobów lub usług na środowisko;

b) zawierała zobowiązanie do ciągłego doskonalenia oraz
zapobiegania zanieczyszczeniom;

c) zawierała zobowiązanie do spełniania odpowiednich
wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów
prawnych dotyczących środowiska oraz innych
wymagań, które dotyczą organizacji;

d) stanowiła ramy do ustalenia i przeglądu celów oraz
zadań środowiskowych;

e) była udokumentowana, wdrożona i utrzymana;
f) była zakomunikowana wszystkim zatrudnionym
g) była publicznie dostępna

DIN EN ISO 14001:2005
4.2 Polityka środowiskowa
Najwyższe kierownictwo powinno określić politykę
środowiskową organizacji i zapewnić wśród ustalonego
zakresu stosowania swojego systemu zarządzania
środowiskowego, aby:

a) była odpowiednia do charakteru, skali oraz wpływów
jej działań, wyrobów lub usług na środowisko:

b) zawierała zobowiązanie do ciągłego doskonalenia
oraz zapobiegania zanieczyszczeniom:

c) zawierała zobowiązanie do spełniania
obowiązujących wymagali prawnych oraz innych
wymagań, do których organizacja się przyznaje, jak i
tych odnoszących się do aspektów środowiskowych:

d) stanowiła ramy do ustalenia i przeglądu celów oraz
zadań środowiskowych:

e) była udokumentowana, wdrożona i utrzymana:
f) była zakomunikowana wszystkim osobom

pracującym w organizacji lub pracującym na ich
zlecenie

g) bvla publicznie dostępna

Komentarz

Wśród / wewnątrz ustalonego
zakresu stosowania

Przestrzeganie / spełnianie
prawnych oraz innych
wymagali odnoszących się do
aspektów środowiskowych

Rozszerzone grono osób
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DIN EN ISO 14001:1996
4.3 Planowanie
4.3.1 Aspekty środowiskowe
Organizacja powinna ustanowić i utrzymać procedurę(y)
identyfikacji aspektów środowiskowych związanych ze
swoimi działaniami, wyrobami lub usługami, które może
nadzorować i na które może wpływać.

aby określić te aspekt}' środowiskowe, które mają lub mogą
mieć znaczący wpływ na środowisko.

Organizacja powinna zapewnić, aby aspekty środowiskowe
związane z tymi znaczącymi wpiywami były uwzględniane
przy ustalaniu jej celów środowiskowych

Organizacja powinna stale aktualizować te informacje.

DIN EN ISO 14001:2005
4.3 Planowanie
4.3.1 Aspekty środowiskowe
Organizacja powinna ustanowić i utrzymać procedurę(y)

a) aby w ustalonych ramach systemu zarządzania
środowiskowego móc zidentyfikować aspekty
środowiskowe powiązane z jej działaniami, wyrobami
lub usługami, które może nadzorować i na które może
wpływać przy uwzględnieniu zaplanowanych lub
nowych projektów', nowych lub zmodyfikowanych
działań, wyrobów i usług:

b) aby określić te aspekty środowiskowe, które mają lub
mogą mieć znacząc}' wpływ na środowisko.

c) Organizacja powinna dokumentować i stale
aktualizować te informacje

Organizacja powinna zapewnić, aby znaczące aspekty
środowiskowe przy ustanawianiu, realizacji i utrzymywaniu
swojego systemu zarządzania środowiskowego były
przestrzegane

Komentarz

Znacznie jaśniejszy opis i
sposób postępowania został
zamieszczony w załączniku

Wcześniejsze odniesienie do
projektów lub
zmodyfikowanych działań
(por. 4.3.4- stare)

Należ}- udokumentować
Przestrzeganie aspektów
środowiskowych w przypadku
zmian / poprawek



DIN EN ISO 14001:1996
4.3.2 Wymagania prawne i inne
Organizacja powinna ustanowić i utrzymać procedurę(y)
identyfikacji i dostępu do wymagań prawnych i innych, które
dotyczą organizacji i które mają zastosowanie do aspektów
środowiskowych związanych z jej działaniami, wyrobami i
usługami

DIN EN ISO 14001:2005
4.3.2 Wymagania prawne i inne
Organizacja powinna ustanowić, zrealizować i utrzymać
procedurę(y).

a) aby w odniesieniu do aspektów środowiskowych móc
zident\fikować oraz udostępnić obowiązujące
zobowiązania prawne i inne. których się podjęła

b) aby określić, na ile te wymagania znajdują
zastosowanie w odniesieniu do aspektów
środowiskowych

Organizacja powinna zapewnić, ażeby obowiązujące
zobowiązania prawne i inne. których się podjęła, były brane
pod uwagę podczas ustanawiania, realizacji i utrzynmvania
systemu zarządzania środowiskowego.

Komentarz

Zobowiązania prawne
poAvinny koncentroAvac się AA
szczególności na aspektach
środoAviskoA\ych

Poprzez analizę należy
dokładniej określić
zapotrzeboAvanie na działania
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DIN EN ISO 14001:1996
4.3.3 Cele i zadania
Organizacja powinna ustanowić i utrzynrywać
udokumentowane cele i zadania środowiskowe dla każdej
odpowiedniej służby oraz na odpowiednim szczeblu
wewnątrz organizacji.

Ustanawiając i dokonując przeglądu swoich celów,
organizacja powinna uwzględnić wymagania prawne i inne.
znaczące aspekty środowiskowe, opcje technologiczne,
wymagania finansowe i operacyjne, a także interes firmy i
punkt widzenia stron zainteresowanych.
Cele i zadania środowiskowe powinny być spójne z polityką
środowiskową, łącznie z zapobieganiem zanieczyszczeniom.
4.3.4 Program(y) zarządzania środowiskowego
Organizacja powinna ustanowić i utrzynmvac program(y)
osiągania swoich celów i zadań. Powinien on obejmować:

a) przydzielenie każdej odpowiedniej służbie oraz
odpowiedniemu szczeblowi organizacji
odpowiedzialności za osiągnięcie celów i zadań;

b) środki oraz terminy . w których mają być one
osiągnięte.

Jeżeli przedsięwzięcie dotyczy nowych opracowali i nowych
lub zmodyfikowanych działań, wyrobów i usług, program(y)
powinien być poprawiony, jeżeli jest to istotne do
zapewnienia, że zarządzanie środowiskowe odnosi się do
takich przedsięwzięć.

DIN EN ISO 14001:2005
4.3.3 Cele, zadania i programy
Organizacja powinna ustanowić, zrealizować i utrzymywać
udokumentowane cele i zadania dla każdej odpowiedniej
służby oraz na odpowiednim szczeblu wewnątrz organizacji.
Cele i zadania powinny być praktyczne i mierzalne oraz spójne
z polityką środowiskową, łącznie ze zobowiązaniami do
zapobiegania zanieczyszczeniom oraz do przestrzegania
obowiązujących wymagali oraz innych wymogów, których
organizacja się podjęła, jak i również do ciągłego
doskonalenia.

Ustanawiając i dokonując przeglądu swoich celów i zadań,
organizacja powinna uwzględnić wymagania prawne i inne.
których się podjęła, oraz przestrzegać aspekty środowiskowe.
Oprócz tego organizacja powinna wziąć pod uwagę opcje
technologiczne, wymagania finansowe i operacyjne, a także
interes firmy oraz punkt widzenia stron zainteresowanych.

Organizacja powinna ustanowić i utrzynrywać program(y)
osiągania swoich celów i zadań. Powinien on obejmować:

a) przydzielenie każdej odpowiedniej służbie oraz
odpowiedniemu szczeblowi organizacji
odpowiedzialności za osiągnięcie celów i zadań;

b) środki oraz terminy , w których mają być one
osiągnięte.

Komentarz
(Programy został}" również
włączone. Jest to logiczne
połączenie dwóch punktów
nonm". przy czym odpadło
powiązanie z działaniami
projektowymi, ponieważ są
one już ściśle zintegrowane z
planowaniem oraz poparte
celami).

Cele powinny być jak
najbardziej mierzalne.
Cele, zadania i program}
postrzegane są jako jedność.

?.... należ}' dokładnie
sformułować.



DIN EN ISO 14001:1996
4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
4.4.1 Struktura i odpowiedzialność

W celu umożliwienia skutecznego zarządzania
środowiskowego, zadania, odpowiedzialność i
uprawnienia powinny być określone.
udokumentowane i zakomunikowane.
Kierownictwo powinno zapewnić środki niezbędne
do wdrożenia i nadzoru systemu zarządzania
środowiskowego. Środki te obejmują zasoby
ludzkie, specjalistyczne umiejętności, technologię i
zasoby finansowe.
Najwyższe kierownictwo organizacji powinno
wyznaczyć specjalnego przedstawiciela (li)
kierownictwa, który niezależnie od innych
obowiązków, powinien mieć określone zadania.
zakres odpowiedzialności i uprawnień, aby:

a) zapewnić, że wymagania systemu
zarządzania środowiskowego są ustalone.
wdrożone i utrzymywane zgodnie z
niniejszą normą międzynarodową:

b) przedstawiać najwyższemu kierownictwu
sprawozdania dotyczące funkcjonowania
systemu zarządzania środowiskowego w
celu dokonania przeglądu będącego
podstawą do doskonalenia systemu
środowiskowego.

DIN EN ISO 14001:2005
4.4 Realizacja i eksploatacja
4.4.1 Zasoby, zadania, odpowiedzialność i
uprawnienia
Kierownictwo organizacji powinno zapewnić
dostępność do potrzebnych środków niezbędnych
do ustanowienia, realizacji, utrzymywania i
doskonalenia systemu zarządzania
środowiskowego.
Środki te obejmują zasoby ludzkie, specjalistyczne
umiejętności, infrastrukturę organizacji, zasoby
finansowe i techniczne. W celu umożliwienia
skutecznego zarządzania środowiskowego, zadania.
odpowiedzialność i uprawnienia powinny być
określone, udokumentowane i zakomunikowane.
Najwyższe kierownicze gremium organizacji
powinno wyznaczyć spec jakiego przedstawiciela
(li) kierownictwa, który (rzy) niezależnie od innych
obowiązków, powinien (ny) mieć określone
zadania, zakres odpowiedzialności i uprawnień.
aby:

a) zapewnić, że wymagania systemu
zarządzania środowiskowego są ustalone.
wdrożone i utrzymywane zgodnie z
niniejszą normą międzynarodową;

b) przedstawiać najwyższemu gremium
kierowniczemu sprawozdania dotyczące
funkcjonowania systemu zarządzania
środowiskowego, łącznie z poleceniami do
poprawv.

Komentarz
Pod względem treści została ujęta trochę
obszerniej: infrastruktura

Ogólniej odnoszące się do najwyższego gremium
kierowniczego

t
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DIN EN ISO 14001:1996 DIN EN ISO 14001:2005 Komentarz
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4.4.2 Szkolenie, świadomość i kompetencje
Organizacja powinna zidentyfikować potrzeby szkoleniowe i
powinna wymagać, aby wszyscy pracownicy, których praca
może mieć znaczący wpływ na środowisko, zostali
odpowiednio przeszkoleni.

Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury, w
celu uświadomienia pracownikom organizacji lub jej członkom,
w każdej odpowiedniej komórce i na każdym odpowiednio
szczeblu:

a) znaczenia zgodności działania z polityką środowiskową
i procedurami oraz wymaganiami systemu zarządzania
środowiskowego:

b) znaczących, aktualnych lub potencjalnych wpływów
działania pracowników na środowisko a także korzyści
dla środowiska wynikających z poprawy ich działania:

c) ich zadaii i odpowiedzialności w osiąganiu zgodności
działania z polityką środowiskową i procedurami oraz z
wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego,
łącznie z wymaganiami dotyczącymi gotowości na
wypadek awarii i reagowania na awarie:

d) potencjalnych konsekwencji nieprzestrzegania
ustalonych procedur operacyjnych.

Pracownicy wykonując}" zadania, które mogą powodować
znaczący wpływ na środowisko, powinni być kompetentni
dzięki odpowiedniemu wykształceniu, szkoleniu i/lub
doświadczeniu.

4.4.2 Szkolenie, świadomość i umiejętności
Organizacja powinna zapewnić, aby każda osoba
pracująca dla niej lub wykonująca czynności na jej
polecenie, a które po stwierdzeniu przez organizację
mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, powinna być
wykwalifikowana dzięki wykształceniu, szkoleniom i
doświadczeniu oraz organizacja powinna przechowywać
zapisy na ten temat.
Organizacja powinna zidentyfikować potrzeby szkoleniowe
połączone z jej aspektami środowiskowymi oraz systemem
zarządzania środowiskowego. Organizacja powinna
zaoferować szkolenie lub obrać inne środki, aby pokryć owe
zapotrzebowanie oraz przechowywać zapisy na ten temat.

Organizacja powinna ustanowić i utrzynrywać procedury w
celu uświadomienia osobom dla mej pracującym lub na jej
polecenie

a) znaczenia zgodności działania z polityką
środowiskową i procedurami oraz wymaganiami
systemu zarządzania środowiskowego;

b) znaczących aktualnych lub potencjalnych wpływów
działania pracowników na środowisko, a także
środowiskowych korzyści wynikających z ich
lepszego osobistego zaangażowania;

c) ich zadaii i odpowiedzialności w osiąganiu zgodności
działania z polityką środowiskową i procedurami
oraz z wymaganiami systemu zarządzania
środowiskowego, łącznie z wymaganiami
dotyczącymi gotowości na wypadek awarii i
reagowania na awarie;

d) potencjalnych konsekwencji nieprzestrzegania
ustalonych procedur operacyjnych

Potrzeby szkoleniowe
powinny być zidentyfikowane
zgodnie z aspektami
środowiskowymi i
przeprowadzone.
Są to ogólne szkolenia dot.
systemu zarządzania
środowiskowego i
specjalistyczna wiedza z
zakresu czynności mających
istotny wpływ na środowisko.
Osoby zewnętrzne muszą być
również wzięte pod uwagę.



DIN EN ISO 14001:1996
4.4.3 Komunikowanie się
Ze względu na aspekt}" środowiskowe i system zarządzania
środowiskowego, organizacja powinna ustanowić i
utrzymywać procedury dotyczące:

a) wewnętrznego komunikowania się różnych szczebli i
komórek organizacji;

b) otrzynrywania. dokumentowania i udzielania
odpowiedzi w procesie komunikowania się z
zainteresowanymi zewnętrznymi stronami

Organizacja powinna rozważyć procesy zewnętrznego
komunikowania, dotyczącego znaczących aspektów
środowiskowych, i zapisać swoją decyzję.

4.4.4 Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać informacje, w
formie zapisu na papierze lub w postaci elektronicznej:

a) opisujące podstawowe elementy systemu
zarządzania i ich wzajemnego oddziahivania:

b) wskazujące dokumentację związaną

DIN EN ISO 14001:2005
4.4.3 Komunikowanie się
Ze względu na aspekt} środowiskowe i system zarządzania
środowiskowego, organizacja powinna ustanowić,
zrealizować i utrzynrnvac procedury dotyczące:

a) wewnętrznego komunikowania się różnych szczebli i
komórek organizacji:

b) otrzyrm wania. dokumentowania i udzielania
odpowiedzi w procesie komunikowania się z
zainteresowanymi zewnętrznymi stronami

Organizacja powinna zadecydować, czy chce prowadzić
komunikację zewnętrzną odnośnie znaczących aspektów
środowiskowych i zapisać swoją decyzję. W przypadku
podjęcia decyzji o prowadzeniu dokumentacji
zewnętrznej, organizacja powinna ustanowić metodę(y)
dla tej komunikacji.

4.4.4 Dokumentacja
Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego
powinna zawierać:

a) politykę środowiskową, cele i zadania;
b) opis zakresu obowiązywania systemu zarządzania

środowiskowego:
c) opis głównych elementów systemu zarządzania

środowiskowego i ich wzajemnego oddziaływania,
jak również wskazującą dokumentację wiązaną;

d) dokumenty łącznie z zapisami, które wymagane są
przez normę

e) dokument}-1 raporty sklas}fikowane przez
organizację jako konieczne do zapewnienia
efekt}-wnego planowania, przeprowadzania i kontroli
procesów powołujących się na znaczące aspekty
środowiskowe

Komentarz

Jasna informacja, czy
komunikacja zewnętrzna będzie
miała miejsce lub me. Jeśli tak.
należ}- ustalić, w jaki sposób
będzie prowadzona.

Jasno sprecyzowane, co należy
udokumentować

Odniesienie do wszystkich
istotnych dokumentów i
procesów sterowania
powołujących się na aspekty
środowiskowe

Analogicznie do systemu
zarządzania jakością
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DIN EN ISO 14001:1996
4.4.5 Nadzór nad dokumentacją
Organizacja powimia ustanowić i utrzymywać procedury
nadzorowania dokumentów wymaganych w niniejszej
normie, w celu zapewnienia, że dokumenty:

a) są możliwe do zlokalizowania;
b) są poddawane okresowym przeglądom, w miarę

potrzeb nowelizowane, oraz zatwierdzane przez
upoważniony personel jako właściwe;

c) w aktualnej wersji są dostępne we wszystkich
miejscach, w których wykonywane są operacje istotne
dla skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania
środo^wiskowego;

d) nieaktualne są natychmiast usuwane ze wszystkich
miejsc, w których były wydawane i stosowane, lub w
inny sposób zabezpieczone przed niezamierzonym ich
użyciem.

DIN EN ISO 14001:2005
4.4.5 Nadzór nad dokumentacją
Z dokumentacją wymaganą przez niniejszą normę należy
obchodzić się w sposób kontrolowany.
Zapisy są specjalnym rodzajem dokumentów i muszą być
nadzorowane wg wymagali opisanych w rozdziale 4.5.4.
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedurę (y).
aby:

a) dokumenty odnośnie ich adekwatności były
zatwierdzane przed ich wydaniem;

b) dokumenty były oceniane i o ile zajdzie potrzeba
aktualizowane i ponownie zatwierdzane;

c) zapewnić, by zmiany oraz aktualny status
dokumentów były oznakowane;

d) zapewnić, by istotne wersje właściwych
dokumentów były do dyspozycji na miejscu;

e) zapewnić, by dokumenty były czytelne i
rozpoznawalne;

f) zapewnić, by dokumenty pochodzenia zewnętrznego
zaklasyfikowane przez organizacje jako konieczne
do planowania i funkcjonowania systemu
zarządzania środowiskowego były rozpoznawalne a
ich rozdział był sterowany;

g) uniemożliwić niezamierzone stosowanie
nieaktualnych dokumentów i je w odpowiedni
sposób oznakować, jeśli z jakichś powodów są
przechowywane.

Komentarz

W znacznvm stopniu przejęte
z ISO 9001



DIN EN ISO 14001:1996
4.4.6 Sterowanie operacyjne
Organizacja powinna określić te operacje i działania, które
są związane ze zidentyfikowanymi, znaczącymi aspektami
środowiskowymi zgodnie z polityką, celami i zadaniami
organizacji. Organizacja powinna planować te działania,
uwzględniając ich utrzymywanie, aby zapewnić, że są one
prowadzone w ustalonych warunkach przez:

a) ustanowienie i utrzymywanie udokumentowanych
procedur w obszarach, w których brak takich
procedur mógłby doprowadzić do odchyleń od
polityki, celów i zadań środowiskowych:

b) określenie w procedurach kryteriów operacyjnych:
c) ustanowienie i utrzymywanie procedur dotyczących

znaczących aspektów środowiskowych możliwych do
zidenUilkowania. związanych z wyrobami i
usługami, z których korzysta organizacja, a także
informowanie poddostawców i podwykonawców o
odpowiednich procedurach i wymaganiach

DIN EN ISO 14001:2005
4.4.6 Sterowanie operacyjne
Organizacja zgodnie ze swoją polityką środowiskową, celami i
zadaniami powinna określić i zaplanować te operacje, które
stoją w kontekście z zidentyfikowanymi, znaczącymi
aspektami środowiskowymi, aby zapewnić, że są one
prowadzone w ustalonych warunkach przez:

a) ustanowienie, realizację i utrzymywanie
udokumentowanych(ej) procedur(y) w nadzorowanych
obszarach, w których brak takich procedur mógłby
prowadzić do odchyleń od polityki, celów i zadań
środowiskowych:

b) określenie w procedurach kryteriów operacyjnych:
c) ustanowienie, realizację i utrzymywanie procedur

dotyczących zidentyfikowanych, znaczących aspektów
środowiskowych, związanych z wyrobami i usługami,
z których korzysta organizacja, a także informowanie
poddostawców i podwykonawców o stosowanych
procedurach i wymaganiach.

Komentarz

Działania nie są już tak
dokładnie wymieniane, lecz
jedynie same operacje.

W zasadzie nie ma żadnych
zmian.
(Uregulowania działań
operacyjnych zgodnie z
wymaganiami
środowiskowymi pozostawia
się już przedsiębiorstwu /
organizacji)
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oo
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4.4.7 Gotowość na wypadek awarii i zapobieganie
niebezpieczeństwom
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury
identyfikowania potencjalnych wypadków i sytuacji
awaryjnych mogących mieć wpływ na środowisko oraz
odpowiednio na nie reagować.

Organizacja powinna reagować na występujące sytuacje
awaryjne i wypadki oraz zapobiegać i zmniejszać związane z
nimi wpływy na środowisko.

Organizacja powinna regularnie przeglądać swoje działania
związane z gotowością na wypadek awarii i zapobiegania
niebezpieczeństwom i, jeżeli to konieczne, je nowelizować, w
szczególności po zaistnieniu wypadków lub sytuacji
awaryjnych.

Poza tym organizacja powinna okresowo wypróbowywać /
sprawdzać te procedury, jeżeli jest to wykonalne.

Komentarz

•o

4.4.7 Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na nie
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury
identyfikowania potencjalnych wypadków i sytuacji
awaryjnych oraz reagowania na awarie, a także w celu
zapobiegania i zmniejszania związanych z nimi wprywów na
środowisko.

Organizacja powinna przeglądać i nowelizować, jeżeli to
niezbędne, procedury gotowości na wypadek awarii i
reagowania na awarie, w szczególności po zaistnieniu
wypadków lub sytuacji awaryjnych.

Organizacja powinna okresowo wypróbowywać / sprawdzać
te procedury, jeżeli jest to możliwe.

Ograniczenie do potencjalnych
wypadków i sytuacji
awaryjnych mogących mieć
wpływ na środowisko

Wymagana jest okresowa
weryfikacja
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4.5 Sprawdzanie i działania korygujące
4.5.1 Monitorowanie i pomiary
Organizacja powinna ustanowić i utrzynrnvac
udokumentowane procedury w celu regularnego monitorowania
i dokom wania pomiarów kluczowych charakterystyk swoich
operacji i działań, które mogą mieć znaczący wpływ na
środowisko.
Procedur) te. w celu umożliwienia śledzenia działań
dotyczących nadzoru operacyjnego oraz zgodności z celami i
zadaniami środowiskowymi, powinny obejmować zapis\Tvanie
informacji.

Wyposażenie do monitorowania powinno być wzorcowane i
utrzymywane w należytym stanie, a zapisy z tym związane
powinny być przechowywane zgodnie z procedurami
organizacji.

Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać
udokumentowaną procedurę okresowej oceny zgodności z
odpowiednim ustawodawstwem i przepisami prawnymi
dotyczącymi ochrony środowiska.

4.5 Sprawdzanie
4.5.1 Monitorowanie i pomiary
Organizacja powinna ustalić, zrealizować i utrzynrnvac
procedurę(y). w celu regularnego monitorowania i
dokonywania pomiarów kluczowych charakterystyk swoich
operacji, które mogą mieć znaczący wph"w na środowisko.

Procedura(>) te. w celu umożliwienia śledzenia
funkcjonowania systemu, sterowania procesami
operacyjnymi oraz zgodności z celami i zadaniami
środowiskowymi, powinna(y) obejmować zapisywanie
informacji.
Organizacja powinna zapewnić, że wzorcowane wzgl.
sprawdzone w sposób wiarygodny wyposażenie do
monitorowania i pomiarów znajduje zastosowanie i
przeprowadza się jego przegląd) jak i przechowuje się zapisy z
tym związane.

4.5.2 Ocena zachowania zgodności z przepisami prawnymi

4.5.2.1 Organizacja powinna ustanowić, zrealizować i
utrzymywać procedurę dot. okresowej oceny zgodności z
właściwymi przepisami prawnymi zgodnie z zobowiązaniem
do zachowywania powyższych zgodności.
Organizacja powinna przechowywać zapisy z wyników
okresowych ocen.
4.5.2.2 Organizacja powinna oceniać przestrzeganie
pozostałych wymagali, których się podjęła.
Organizacja może połączyć tę ocenę z tą. o której mowa jest w
rozdziale 4.5.2.1 a dot. przestrzegania prawa lub też ustanowić
odrębną(e) procedurę(y).
Organizacja powinna przechowywać zapisy z wyników
okresowych ocen.

Działania me są tutaj ujęte.

Oddzielny rozdział, aby
podkreślić jej ważność.
Jeszcze raz ogólniej wzięto
pod uwagę przepisy prawne.
Teraz zapisy muszą być
przechowywane (i
sprawdzane). Różnica między
przepisami prawnymi a
pozostałymi wymaganiami jest
zaakcentowana.
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4.5.2 Niezgodności oraz działania korygujące i
zapobiegawcze
Organizacja powinna ustanowić i utrzyirrywać procedury w celu
określania odpowiedzialności i uprawnień w zakresie
postępowania z niezgodnościami. badania ich przyczyn oraz
podejmowania działań mających na celu zmniejszenie
jakichkolwiek skutków z tym związanych oraz inicjowania i
przeprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych.

Każde działanie korygujące lub zapobiegawcze podjęte w celu
wyeliminowania przyczyn rzecz\"wistych lub potencjalnych
niezgodności powinno być odpowiednie do skali problemu oraz
współmierne do wywołanego wpływu na środowisko.

Organizacja powinna wdrożyć i zapisywać wszelkie zmiany
wprowadzane w udokumentowanych procedurach, wnikające z
działań korygujących i zapobiegawczych.

DIN EN ISO 14001:2005
4.5.3 Niezgodności oraz działania korygujące i
zapobiegawcze
Organizacja powinna ustanowić, zrealizować i
utrzymywać procedurę(y) odnośnie postępowania z
rzeczywistymi i potencjalnymi niezgodnościami oraz
podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych.
Procedury powinny określać wymagania odnośnie:

a) ustalania i korygowania niezgodności oraz
podejmowania działań w kierunku zmniejszenia
ich wpływów na środowisko;

b) identyfikacji niezgodności, określenia ich
przyczyn oraz podejmowania działań w celu
uniknięcia ponownego ich wystąpienia;

c) oceny konieczności przeprowadzenia działań
mających na celu uniknięcie niezgodności jak
również realizacji odpowiednich działań
zmierzających do zapobieżenia ich ponownego
wystąpienia;

d) zapisywania wyników działań korygujących i
zapobiegawczych;

e) sprawdzania skuteczności przeprowadzonych
działań korygujących i zapobiegawczych.

Podjęte działania powinny być odpowiednie do skali
problemu oraz współmierne do związanych z nimi
wpływów na środowisko.

Organizacja powinna zapewnić, że wszystkie konieczne
zmiany w dokumentacji systemu zarządzania
środowiskowego zostaną podjęte.

Komentarz
Więcej mówi się na temat
niezgodności
Pod względem treści działania
rozpoznawcze, korygujące i
zapobiegawcze są
przedstawione bardziej
klarownie.
Należy je sprawdzić w
bardziej zdecydowany sposób.

Pod względem treści pozostało
bez zmian

Zmiany w dokumentacji są
niezbędne.
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4.5.3 Zapisy
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedun
identyfikacji, utrzymywania i dysponowania zapisami
środowiskowymi. Powinny one obejmować zapisy dotyczące
szkoleń oraz wyniki auditów i przeglądów.

Zapisy środowiskowe powinny być czytelne, możliwe do
zidentyfikowania oraz pozwalające na prześledzenie danego
działania, wyrobu czy usługi. Zapisy środowiskowe powinny
bvć tak przechowywane i utrzymywane, aby były łatwo
dostępne oraz zabezpieczone przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratą. Czas ich przechowywania powinien
być ustalony i zapisany.
W celu wykazania zgodności z wymaganiami niniejszej
normv zapisy powinny być utrzynrnvane odpowiednio do
systemu i organizacji.

DIN EN ISO 14001:2005
4.5.4 Nadzór nad zapisami
W celu wykazania zgodności z wymaganiami systemu
zarządzania środowiskowego i niniejszej normy lub też
do zapisania osiągniętych wyników organizacja powinna
opracować zapisy i je utrzymywać.

Organizacja powinna ustanowić, zrealizować i
utrzymywać procedurę odnośnie zapisów dot. ich
identyfikacji, przechowywania, zabezpieczania,
znajdowania, wycofywania i unieważniania.

Zapisy powinny być i pozostać czytelne, łatwe do
zidentyfikowania oraz znalezienia.

Komentarz
W zasadzie powielenie już
wcześniej sformułowanych
wymagań.

Os
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4.5.4 Audit systemu zarządzania środowiskowego
Organizacja powinna ustanowić i utrzynrnvac program(y) i
procedun- okresowych auditów systemu zarządzania
środowiskowego, które mają być prowadzone, w celu:

a) określenia, czy system zarządzania środowiskowego
jest:

1. zgodny z zaplanowanymi działaniami
związanymi z zarządzaniem środowiskowym.
łącznie z wymaganiami niniejszej normy

2. właściwie wdrożony i utrzymywany
b) dostarczenia kierownictwu informacji dotyczących

wyników auditów.

Program auditów organizacji, łącznie z harmonogramem,
powinien być oparty na znaczeniu rozważnych działań ze
względu na środowisko oraz na wynikach poprzednich auditów.
Procedury auditu, aby były kompletne, powinny obejmować
zakres auditu, częstość i metodę, jak również odpowiedzialność
i wymagania związane z przeprowadzeniem auditu i
przekazywaniem jego wyników.

DIN EN ISO 14001:2005
4.5.5 Audit wewnętrzny
Organizacja powinna zapewnić, aby wewnętrzne audity
systemu zarządzania środowiskowego były przeprowadzane
w ustalonych odstępach czasowych, w celu:

a) określenia, czy system zarządzania środowiskowego
jest:

1. zgodny z zaplanowanymi działaniami
związanymi z zarządzaniem
środowiskowym, łącznie z wymaganiami
niniejszej normy

2. właściwie zrealizowany i utrzymywany
b) dostarczenia kierownictwu informacji dotyczących
wyników auditów.

Program(y) auditów powinien(ny) być przez organizację
ustanowione, zrealizowane i utrzymywane i powinny
zawierać:

odpowiedzialność i wymagania związane z
planowaniem i przeprowadzeniem auditów, zapisami
wyników i przechowywaniem zapisów z tym
związanych;
określenie kryteriów auditu, zakresu ważności, częstości
i sposobów postępowania.

Wybór auditorów oraz sposób przeprowadzania auditu
powinien zapewnić obiektywność i bezstronność podczas
procesu auditowania.

Komentarz

Uwaga o wyborze auditorów
pojawiająca się po raz
pierwszy
(uwaga:'ISO 19011).
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4.6 Przegląd wykonywany przez kierownictwo
Najwyższe kierownictwo organizacji powiimo w
określonych przez siebie odstępach czasu
przeprowadzać przegląd systemu zarządzania
środowiskowego, aby zapewnić jego stalą
przydatność i to. że jest on właściwy i skuteczny.
Proces przeglądu wykonywany przez kierownictwo
powinien zapewnić zebranie niezbędnych
informacji umożliwiających kierownictwu
dokonanie tej oceny. Przegląd ten powinien być
dokumentowany.

Przegląd wykom"\vany przez kierownictwo
powinien obejmować ewentualną potrzebę zmiany
polityki, celów i innych elementów systemu
zarządzania środowiskowego w świetle wyników
auditu systemu zarządzania środowiskowego,
zmieniających się okoliczności i podjętego
zobowiązania do ciągłego doskonalenia.

4.6 Przegląd wykonywany przez kierownictwo
Najwyższe kierownictwo organizacji powinno w określonych
odstępach czasu przeprowadzać przegląd systemu zarządzania
środowiskowego, aby zapewnić jego stalą przydatność i to. że jest on
właściwy i skuteczny.
Przeglądy powinny zawierać ocenę możliwości poprawy i potrzebę
dostosowania systemu zarządzania środowiskowego, łącznie z polityką
środowiskową, celami i zadaniami środowiskowymi. Zapisy z
przeglądów wykonywanych przez kierownictwo powinny być
przechowywane.

Wśród danych do przeprowadzenia przeglądu powinny znajdować się:
wyniki auditów wewnętrznych i ocenę dot. przestrzegania
zobowiązań prawnych i pozostałych wymagań, których
organizacja się podjęła;
uwagi zainteresowanych kręgów zewnętrznych . łącznie z
zażaleniami;
funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego
organizacji;
stopień osiągniętych i wykonanych celów oraz zadań
środowiskowych;
status działań korygujących i zapobiegawczych;
następstwa działań z poprzednich przeglądów wykonywanych
przez kierownictwo;
zmieniające się warunki ramowe, łącznie z opracowaniem
zobowiązań prawnych i pozostałych wymagali w nawiązaniu do
aspektów środowiskowych organizacji;
propozycje dot. doskonalenia

Wyniki z przeglądów przeprowadzanych przez kierownictwo powinny
zawierać wszystkie decyzje i podjęte działania odnośnie potencjalnych
zmian w polityce środowiskowej, zadaniach oraz innych elementach
systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z zobowiązaniem do
ciągłego doskonalenia.

Załączenie możliwości
poprawy w przeglądzie
wykoimvanym przez
kierownictwo

Jasne przedstawienie
wymaganych dokumentów
analogicznie jak w ISO
9001:2000


