Seminář k revizi normy

ISO 14001:2015

Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, organizační složka

qualityaustria

Přehled
V září 2015 byla vydána nová verze normy ISO
14001:2015.
Práce na revizi této normy byly započaty již v roce
2012, kdy pracovní skupina vydala 25 doporučení
pro revizi normy ISO 14001. Nově revidovaná
norma je více propojena nejen s normou ISO
9001, ale také se systémem environmentálního
řízení a auditu EMAS. Paralelně proběhla revize
normy ISO 9001 a je připravována revize OHSAS
18001 k ISO 45001, která by měla proběhnout již
v tomto roce.

Jako velmi významné považujeme členství
v lQNet - Sdružení mezinárodních certifikačních
orgánů, které společně i samostatně realizují služby
pro více než 1/3 z celosvětového počtu klientů v
oblasti auditů a certifikací.

V případě plánované revize došlo k podstatným
změnám obsahu normy. Společnosti mají nyní
před sebou už pouze polovinu z tříletého
překlenovacího cyklu, ve kterém se musí vyrovnat
s novými požadavky kladenými pozměněnou
normou.
Quality
Austria
spolupracuje
intenzivně
s pracovními výbory a velmi dobře zná změny,
jejich výklad a metody, jak splnit stanovené
požadavky.

Seminář k revizi normy ISO 14001:2015
V tomto jednodenním semináři Vám poskytneme
přehled podstatných změn, nové struktury a
informace ohledně konkrétních požadavků, které
pro Vás a Vaše podnikání mohou vyplývat.
Seminář se skládá z výkladu revidované normy a
následné diskuze. Zakončen je potom debatou o
možnosti transpozice revidovaných ustanovení
normy ISO 14001 a navrhovanými řešeními.

Program semináře
seznámení se strukturou norem Annex SL
vývoj nejznámějších standardů systému
environmentálního
managementu
a
požadavky ISO 14001
důvod a cíl revize normy ISO 14001:2015
změny vyplývající z porovnání norem
ISO 14001:2004 versus ISO 14001:2015

Společnost QA

Cena semináře (bez DPH)

Quality Austria, mezinárodní vzdělávací, certifikační a
hodnotící společnost, vznikla seskupením čtyř
samostatných organizací působících na evropském a
světovém trhu po několik desetiletí. Jsou to ÖQS,
ÖVQ, ÖQA, AFOM.
Jsme členy a jedni z hlavních partnerů EOQ (Evropské
organizace pro kvalitu), EFQM (Evropské nadace pro
řízení kvality) a dalších odborných a odvětvových
seskupení jako jsou IATF, technické komise ISO a
mnoho dalších.

2.490,- Kč

Místo konání:
Praha

Termíny:
14.6. (st) 9:00 – 17:00
Po absolvování kurzu získáváte Osvědčení o
účasti na semináři k revizi normy
ISO 14001:2015.
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Závazná přihláška na
qualityaustria Seminář k revizi normy ISO 14001:2015
Zvolte termín:

14. 6. 2017

Místo konání:

PRAHA

Cena školení:

2.499,- Kč bez DPH*

(od 9:00 do 17:00)

*v ceně školení jsou zahrnuty školící materiály, malé občerstvení a potvrzení o absolvování semináře
- cena nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování a oběd

FIRMA:
Titul, jméno a příjmení účastníka:
Fakturační adresa:

IČO/DIČ:
Tel./Fax.:
e-mail:
e-mailem:
office@qualityaustria.cz
nebo poštou: Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, organizační složka
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
S údaji na přihlášce bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
Po zaslání přihlášky jste automaticky zařazeni do kurzu a bude Vám zasláno potvrzení, v případě obsazení kurzu Vás
rovněž vyrozumíme. Před konáním kurzu Vám bude zaslána faktura (Daňový doklad) s pozvánkou.
Částka za školení Vám může být vrácena pouze na základě písemného zrušení vaší přihlášky.
Storno poplatek: Zrušení 10 dnů před zahájením semináře 50% z částky školení, 5 dnů před zahájením semináře
70% z částky školení, 3 dny před zahájením semináře 100% z částky školení.
Potvrzuji, že uhradím účastnický poplatek před zahájením kurzu. Souhlasím se zpracováním osobních údajů a s jejich
zařazením do databáze společnosti Quality Austria. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám.

.................................
Datum, podpis, razítko

