Komunikat
Oczekiwane wyniki akredytowanej certyfikacji według ISO 14001
International Accreditation Forum (IAF) oraz International Organization for Standardization (ISO)
zgadzają się z poniższym oświadczeniem dotyczącym oczekiwanych wyników akredytowanej certyfikacji
według ISO 14001. Celem oświadczenia jest promowanie wspólnego stanowiska w zakresie całego
procesu oceny zgodności dla uzyskania oczekiwanych wyników oraz zwiększenia wartości i znaczenia
akredytowanej certyfikacji.
Certyfikacja według ISO 14001 jest często wykorzystywana zarówno w sektorze prywatnym, jak
i państwowym w celu zwiększenia poziomu zaufania stron zainteresowanych do systemu zarządzania
środowiskowego organizacji.
ISO jest autorem i wydawcą ISO 14001, lecz sama nie prowadzi auditowania i certyfikacji. Usługi te są
wykonywane przez jednostki certyfikujące niezależnie od ISO. ISO nie nadzoruje jednostek
certyfikujących, lecz opracowuje dobrowolne Normy Międzynarodowe dla wspierania stosowania dobrej
praktyki w ich działaniach na całym świecie. Na przykład norma ISO/IEC 17021 określa wymagania dla
jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania.
Jednostki certyfikujące, które chcą zapewnić dodatkowe zaufanie do swoich usług mają możliwość
złożenia wniosku o akredytację udzielaną kompetentnym jednostkom przez uznawane przez IAF krajowe
jednostki akredytujące. IAF jest stowarzyszeniem międzynarodowym, którego członkami są krajowe
jednostki akredytujące prowadzące działalność w 49 systemach gospodarczych. ISO nie nadzoruje tych
jednostek, lecz opracowuje dobrowolne Normy Międzynarodowe, takie jak norma ISO/IEC 17011
definiująca ogólne wymagania dotyczące prowadzenia akredytacji.
Uwaga: Akredytowana certyfikacja jest jedynym sposobem, w jaki organizacja może wykazać zgodność z ISO 14001. ISO nie
wspiera akredytowanej certyfikacji uzyskanej w ramach innej metodyki oceny zgodności.

Oczekiwane wyniki akredytowanej certyfikacji według ISO 14001
(z perspektywy zainteresowanych stron)
„Organizacja, która posiada certyfikowany system zarządzania środowiskowego,
w zdefiniowanym zakresie certyfikacji zarządza swoimi oddziaływaniami ze
środowiskiem i wykazuje swoje zaangażowanie w:
A.

Zapobieganiu zanieczyszczeniom.

B.

Spełnianiu właściwych wymagań prawnych i innych.

C.

Ciągłym usprawnianiu swojego systemu zarządzania środowiskowego w celu
uzyskania poprawy ogólnych efektów działalności środowiskowej.”

Co oznacza akredytowana certyfikacja według ISO 14001
Oczekuje się, że w procesie akredytowanej certyfikacji można upewnić się, że organizacja posiada
system zarządzania środowiskowego, odpowiedni do charakteru jej działań, wyrobów i usług, który
spełnia wymagania ISO 14001, natomiast w szczególności można wykazać, że w zdefiniowanym(?)
zakresie organizacja:
A.

określiła politykę środowiskową stosownie do charakteru, skali i wpływu na środowisko swoich
działań, wyrobów i usług.

B.

zidentyfikowała aspekty środowiskowe związane ze swoimi działaniami, wyrobami i usługami, które
potrafi nadzorować i/lub poddać oddziaływaniu, oraz ustaliła te aspekty, które mogą mieć znaczący
wpływ na środowisko (w tym związane z dostawcami/wykonawcami).

C. posiada wdrożone procedury identyfikowania właściwego ustawodawstwa środowiskowego oraz
innych stosownych wymagań, w celu ustalenia, w jaki sposób te wymagania stosują się do jej
aspektów środowiskowych oraz w jaki sposób te informacje aktualizować.
D.

wdrożyła skuteczne środki nadzoru w celu wypełnienia zobowiązania do spełniania właściwych
wymagań prawnych i innych.

E.

zdefiniowała mierzalne cele i zadania środowiskowe, jeżeli jest to wykonalne biorąc pod uwagę
wymagania prawne i znaczące aspekty środowiskowe oraz posiada wdrożony program dla
osiągnięcia tych celów i zadań.

F.

zapewnia, że osoby pracujące dla lub w imieniu organizacji są świadome wymagań systemu
zarządzania środowiskowego i kompetentne do wykonywania zadań, które mogą mieć znaczące
wpływy na środowisko.

G.

wdrożyła procedury komunikacji wewnętrznej oraz udzielania odpowiedzi i komunikacji (jeżeli jest to
konieczne) z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami.

H.

zapewnia, że działania związane ze znaczącymi aspektami środowiskowymi są wykonywane
w wyspecyfikowanych warunkach oraz monitoruje i nadzoruje kluczowe cechy swoich działań, które
mogą mieć znaczący wpływ na środowisko.

J.

ustanowiła oraz (jeżeli jest to wykonalne) sprawdziła procedury postępowania i reagowania
w sytuacjach zagrożenia, które mogą mieć wpływ na środowisko.

K.

okresowo ocenia swoją zgodność z właściwymi wymaganiami prawnymi i innymi.

L.

dąży do zapobiegania niezgodnościom oraz posiada wdrożone procedury

M.

1.

korygowania wszelkich niezgodności jakie występują

2.

analizowania przyczyn wszelkich niezgodności i podejmowania działań korygujących w celu
uniknięcia ich ponownego wystąpienia

wdrożyła procedury skutecznego auditu wewnętrznego i przeglądu zarządzania.

Czego nie oznacza akredytowana certyfikacja według ISO 14001
1)

ISO 14001 definiuje wymagania dotyczące sytemu zarządzania środowiskowego organizacji, lecz
nie definiuje szczegółowych kryteriów dotyczących efektów działalności środowiskowej.

2)

Akredytowana certyfikacja według ISO 14001 daje zaufanie, że organizacja jest zdolna spełnić
swoją własną politykę środowiskową, w tym zobowiązanie odnośnie zgodności z właściwym
ustawodawstwem, zapobiegać zanieczyszczeniom oraz ciągle doskonalić swoją działalność.
Akredytowana certyfikacja według ISO 14001 nie zapewnia, że organizacja w danej chwili osiąga
optymalne efekty działalności środowiskowej.

3)

Proces akredytowanej certyfikacji według ISO 14001 nie obejmuje auditowania pełnej zgodności
z przepisami oraz może nie zapewnić, że nigdy nie wystąpią naruszenia wymagań prawnych,
chociaż celem organizacji zawsze powinna być pełna zgodność z przepisami.

4)

Akredytowana certyfikacja według ISO 14001 nie oznacza, że organizacja jest zdolna zapobiegać
występowaniu zagrożeń środowiskowych.

