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Oferta ISO 14001:2015 
Grupa AF jest agencją doradztwa biznesowego, której jednym z obszarów działania jest wspomaganie 
przedsiębiorstw w procesie wdrażania systemów zarządzania. Pomagamy firmom przygotować się do 
procesu certyfikacji oraz uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność ze standardami normy ISO 
14001:2015. Jest to międzynarodowa norma, której wdrożenie zwiększa wiarygodność biznesową firm 
oraz wpływa na wzrost przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy z ekspertami z zakresu systemów za-
rządzania, którzy doskonale znają polski rynek i rozumieją problemy i aspiracje polskich przedsiębiorstw. 
Jesteśmy w pełni zaangażowani w proces przygotowawczy, a jednocześnie gwarantujemy zachowanie 
bezstronności. 

PN-EN ISO 14001:2015 
Norma PN-EN ISO 14001:2015 zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, 
których spełnienie może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicz-
nych. Dokument określa systematyczny nadzór nad działaniami mającymi wpływ na środowisko, do 
których zaliczamy np. sposób wykorzystania zasobów naturalnych, przetwarzanie i utylizację odpa-
dów oraz zużycie energii. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie ochrony środowiska 
i zapobieganie zanieczyszczeniom.
Certyfikaty zgodne z wersją normy z 2005 roku (ISO 14001:2005) są ważne jedynie do wrze-
śnia 2018 roku, dlatego warto już teraz podjąć decyzję o terminie przejścia na nową normę. 

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania 
 środowiskowego: 

▲ Pozytywne postrzeganie firmy na rynku przez klientów oraz opinię publiczną. 

▲ Minimalizowanie sytuacji awaryjnych w firmie, poprzez stosowanie najlepszych, dostępnych 
rozwiązań technicznych. 

▲ Redukcja kosztów korzystania ze środowiska. 

▲ Lepsza pozycja przy podejmowaniu nowych przedsięwzięć i pozyskiwaniu kapitału. 

▲ Wzrost konkurencyjności na rynku. 

Dodatkowe informacje:
Dla Kogo?
Oferta skierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw branży produkcyjnej i usługowej, które chcą 
rozwijać swój potencjał dla klientów poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Certyfikaty
Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.  
Wybrane szkolenia dodatkowo kończą się podwójną certyfikacją, dzięki której uczestnicy otrzymu-
ją znany i uznawany na całym świecie certyfikat jednostki certyfikującej. Certyfikaty wydawane są  
w języku polskim i angielskim. Rejestrowany certyfikat LQcert potwierdza kompetencje zdobyte  
po każdym szkoleniu.
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Dzięki współpracy z jednostką certyfikacyjną TUVPOL TÜV Thüringen Gruppe uczestnicy otrzymują 
dodatkowo certyfi   kat wydawany przez tę jednostkę.

Wdrożeniowcy
Wiemy, że największą wartość dodaną szkolenia stanowią trenerzy praktycy, którzy przekazując  
wiedzę, popierają ją mnóstwem przykładów z własnego doświadczenia zawodowego, dlatego naszą 
kadrę stanowią wykwalifikowani eksperci z bogatym doświadczeniem. Praca naszych specjali-
stów jest wspierana dodatkowo przez kadrę naukowo-techniczną z Akademii Górniczo-Hutniczej  
im. S. Staszica w Krakowie, którzy od lat realizują m.in. studia podyplomowe w tym zakresie a także 
prace zlecone dla większości gałęzi przemysłu.

Zaufali nam

+ 200 FIRM
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