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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Audytor środowiskowy 213301

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Auditor środowiskowy.
Audytor ekologiczny.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


2133 Environmental Protection Professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja M – Działalność Profesjonalna, Naukowa i Techniczna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Michał Jan Cichy – Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”, Katowice.
Lidia Skórzak – emerytowany audytor środowiskowy, specjalista ochrony środowiska, Żywiec.
Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Marek Wasilewski – Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości, Gliwice.
Paweł Religa – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Mirosław Bachorz – Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław.
Hanna Marliere – Polska Izba Gospodarki Odpadami, Warszawa.

3

INFORMACJA O ZAWODZIE – Audytor środowiskowy 213301
Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Audytor5 środowiskowy przeprowadza ocenę, czy środowisko jest chronione zgodnie z prawem
i obowiązującymi normami/wytycznymi, tj. weryfikuje spełnienie przez audytowaną instytucję
przyjętych kryteriów audytu środowiskowego2.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Audytor środowiskowy jest zawodem o charakterze eksperckim. W ramach audytu środowiskowego
audytor:
 analizuje procesy (w tym technologiczne) pod kątem czynników ryzyka środowiskowego
i istotnych oddziaływań na środowisko (istniejących i potencjalnych),
 przeprowadza analizę istniejącej w audytowanej jednostce dokumentacji dotyczącej korzystania
ze środowiska oraz decyzji administracyjnych,
 przeprowadza analizę wykonywanych przez jednostkę obowiązków pomiarowych z zakresu
ochrony środowiska i ich zgodności z wymaganiami ujętymi w decyzjach środowiskowych oraz
przepisach,
 przeprowadza analizę zarządzania gospodarką odpadami oraz ocenę ryzyka zanieczyszczeń
środowiska wodno-gruntowego,
 weryfikuje spełnienie obowiązków sprawozdawczych związanych z emisją zanieczyszczeń do
powietrza, wytwarzaniem odpadów itp.
Zakres pracy audytora środowiskowego może być bardzo różny. Zależy on od celów i kryteriów
danego audytu oraz od audytowanej instytucji – jej wielkości, różnorodności prowadzonych
procesów, zakresu obowiązków środowiskowych. Zakres audytu środowiskowego może obejmować
zagadnienia związane z różnymi oddziaływaniami środowiskowymi, np. z gospodarką odpadami,
gospodarką wodno-ściekową, środowiskiem wodno-gruntowym, emisjami do powietrza, hałasem.
Audytor środowiskowy wykonuje audyty w oparciu o normy ISO 1901116 (a w przypadku jednostek
certyfikujących – również z uwzględnieniem normy ISO 1702117), wymagania prawne w zakresie
ochrony środowiska lub o inne wytyczne opracowane na potrzeby programów i instytucji
prowadzących działalność proekologiczną (np. ISO 1400115, EMAS13, Czystsza Produkcja10).
Audyt może być częściowy (obejmować wybrane aspekty środowiskowe1) lub całościowy
(obejmować wszystkie aspekty środowiskowe). Kryterium audytu stanowi spełnienie określonych
wymagań, ustalonych przez zamawiającego audyt.
Stosownie do posiadanych kompetencji, a w niektórych przypadkach również do wymaganych
uprawnień, audytor środowiskowy może prowadzić:
 audyty wewnętrzne3 – na wewnętrzne potrzeby danej organizacji,
 audyty zewnętrzne4 – np. na zlecenie kontrahenta lub na potrzeby certyfikacji systemów
zarządzania27.
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Audyt może być wykonywany przez:
32
6
 zespół audytujący – w skład którego wchodzi audytor wiodący (koordynujący audyt), audytorzy
14
oraz ewentualnie eksperci techniczni zapewniający kompetencje branżowe zespołu,
 jednego audytora, który w takim przypadku wykonuje wszystkie mające zastosowanie obowiązki
audytora wiodącego.
Efektem pracy audytora najczęściej jest raport dla zamawiającego audyt (raport z audytu24).
Audyt środowiskowy stanowi bardzo ważne narzędzie nadzoru nad zagadnieniami ochrony
środowiska i służy realizacji oceny ekologicznej na poziomie jednostki organizacyjnej.
WAŻNE:
W odniesieniu do opisywanego zawodu funkcjonują równolegle dwa określenia – audytor (wyraz polski) oraz
auditor (wyraz zapożyczony m.in. na potrzeby polskiej wersji norm ISO, dotyczących systemów zarządzania).
W niniejszym opracowaniu przyjęto wersję „audytor”, jednak w powszechnym użyciu występuje również
druga z wymienionych powyżej form (obie z nich można traktować zatem jako synonimy). Podobna uwaga
dotyczy słów „audyt” oraz „audit”.

Sposoby wykonywania pracy
Praca audytora środowiskowego związana jest z konkretnymi korzyściami dla jednostki
organizacyjnej: ułatwia przeprowadzenie przeglądu działań w zakresie jej oddziaływań na
środowisko, zgodności z wymaganiami prawnymi oraz innymi wymaganiami, stanowiącymi kryteria
audytu19. Może także pomóc w zidentyfikowaniu miejsc potencjalnej redukcji kosztów oraz
w rozpoznaniu obszarów problemowych w organizacji.
Audytor środowiskowy w swojej pracy stosuje metody, techniki i procedury związane m.in. ze:
 sprawdzaniem spełnienia zobowiązań audytowanego w zakresie wymagań prawnych oraz
wewnętrznych regulacji audytowanej jednostki,
 sprawdzeniem spełnienia zobowiązań zawartych w polityce środowiskowej22 przedsiębiorstwa,
 sprawdzaniem, czy działalność przedsiębiorstw oraz różnego typu instytucji jest zgodna
z normami w zakresie ochrony środowiska (stosownie do przyjętych kryteriów audytu),
 badaniem dokumentacji środowiskowej, z uwzględnieniem realizacji programów działań
środowiskowych23,
 sprawdzaniem osobistym (naocznym) spełniania wymagań w odniesieniu do kryteriów audytu
(wizja lokalna na terenie audytowanego – budynki, place, magazyny itp. – w szczególności
w zakresie procesów, których dotyczą wymagania prawne i które potencjalnie najbardziej
oddziałują na środowisko lub są związane z możliwością wystąpienia awarii środowiskowej),
 prowadzeniem rozmów/dialogu z kierownictwem audytowanej jednostki organizacyjnej oraz jej
pracownikami, które pozwalają zdobyć dodatkowe informacje oraz uzyskać możliwie
najpełniejszy obraz funkcjonowania tej jednostki,
 identyfikowaniem i określaniem, jakie wymagania audytowana jednostka spełnia, a które należy
zrealizować lub poprawić,
 sporządzaniem obiektywnego protokołu/raportu z przebiegu audytu środowiskowego wraz
z wnioskami i ewentualnymi zaleceniami dotyczącymi możliwości doskonalenia.
W protokole/raporcie powinny być wyszczególnione zagadnienia będące przedmiotem audytu
środowiskowego, mocne i słabe strony audytowanego7 oraz stwierdzone nieprawidłowości.
Audytor środowiskowy w raporcie z audytu popiera swoje spostrzeżenia możliwymi do
zweryfikowania dowodami z audytu11 zebranymi metodą wywiadów, obserwacji, analizy
dokumentów.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Audytor środowiskowy wykonuje swoją pracę zarówno w biurze (np. praca biurowa przy
sporządzaniu raportów z audytu), jak i w terenie (np. prowadzenie audytu w budynkach, halach
produkcyjnych, w terenie otwartym). Praca audytora, szczególnie prowadzącego audyty zewnętrzne,
wymaga częstych podróży służbowych.
Jeśli w audycie uczestniczy kilku audytorów, organizacją i koordynacją prac zajmuje się audytor
wiodący.
Audytor środowiskowy może być zatrudniony w:
 przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych dowolnej branży (w tym również doradczych
i certyfikujących),
 jednostkach administracji państwowej,
 organizacjach pozarządowych,
 jednostkach badawczych, rozwojowych, naukowych itp.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Audytor środowiskowy wykorzystuje w swojej pracy przede wszystkim typowe urządzenia biurowe
(drukarka, skaner, faks, telefon) oraz komputer ze standardowym oprogramowaniem
umożliwiającym:
 przygotowanie raportów/sprawozdań, zbieranie materiałów niezbędnych do planowania
i przygotowania pracy,
 przeglądanie zasobów Internetu, wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej,
 ewentualnie korzystanie z komunikatorów pozwalających na prowadzenie rozmów on-line.
Do dokumentowania wybranych dowodów z audytu może wykorzystywać też aparat fotograficzny
(obecnie zwykle wbudowany w urządzenie mobilne).
Organizacja pracy
Audytor środowiskowy wewnętrzny wykonuje swoje zadania zawodowe w ramach obowiązującego
go wymiaru czasu pracy – zgodnie z umową z zatrudniającym lub zleceniodawcą, stosownie do
zakresu obowiązków. Pracuje zazwyczaj w systemie jedno-, rzadko w dwuzmianowym, w stałych
godzinach pracy.
W przypadku audytora środowiskowego zewnętrznego czas pracy uzależniony jest od formy
zatrudnienia, liczby zleceń, zakresu pracy koniecznego do przygotowania się audytora do
poszczególnych audytów oraz czasu przeznaczonego na wykonanie poszczególnych audytów. Jeśli
praca jest wykonywana na zlecenie – godziny pracy są zależne od potrzeb danej jednostki
organizacyjnej.
Osoby zatrudnione w tym zawodzie mogą pracować:
 indywidualnie – zwykle samodzielnie organizując własną pracę,
 zespołowo – wówczas za organizację audytu jest odpowiedzialny audytor wiodący.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Audytora środowiskowego dotyczą specyficzne zagrożenia występujące podczas prowadzenia
audytów na halach produkcyjnych, w pobliżu realizowanych procesów lub świadczonych usług
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w audytowanej jednostce organizacyjnej (informację o tych zagrożeniach można uzyskać od
pracowników służby BHP). Mogą to być np.:
 hałas,
 emisje,
 wysokie lub niskie temperatury,
 promieniowanie,
 działanie substancji chemicznych, w tym niebezpiecznych,
 zagrożenie wybuchem,
 odory,
 maszyny i urządzenia w ruchu,
 itp.
Zagrożenia związane z poruszaniem się po budynkach to poślizgnięcia na mokrej powierzchni –
możliwość stłuczenia, złamania itp.
Natomiast typowe zagrożenia dla audytora środowiskowego związane z pracą biurową (przy
monitorze komputera) to np. pogorszenie wzroku, obciążenia kręgosłupa. Z kolei zagrożenia
wynikające z konieczności podróżowania to:
 wypadki komunikacyjne,
 hałas,
 wibracje,
 emisja spalin.
WAŻNE:
Audytor środowiskowy narażony jest na stres wywołany terminowością wykonywanych audytów
i raportowania ich wyników, ryzykiem utraty niezależności, konfliktami z audytowanym.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód audytor środowiskowy ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność zmysłu węchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość wzroku i słuchu,
 spostrzegawczość,
 szybki refleks,
 powonienie;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 dobra pamięć,

7

INFORMACJA O ZAWODZIE – Audytor środowiskowy 213301




łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
zdolność zrozumiałego formułowania myśli w rozmowach oraz w raportach z audytów,
gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych (np. różnice temperatur,
odory itp.);

w kategorii cech osobowościowych
 bezstronność,
 nieuleganie bezkrytycznie wpływom,
 odporność emocjonalna,
 skrupulatność, dociekliwość i spostrzegawczość,
 rzetelność oraz dokładność,
 dobra organizacja pracy własnej i zespołu,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 zdolność rozwiązywania konfliktów,
 wysoka samodyscyplina, samokontrola,
 otwartość na alternatywne pomysły i punkty widzenia.
WAŻNE:
Niezwykle ważny w pracy audytora środowiskowego jest obiektywizm i wiarygodność w działaniu oraz
wypowiedziach. Powinna go cechować umiejętność dyplomacji, poszanowanie kultury audytowanego
zarówno w wymiarze kultury organizacji, jak i zatrudnionych w niej osób.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Ze względu na charakter i zakres obowiązków, praca w zawodzie audytora środowiskowego
związana jest z przemieszczaniem (biuro, hale produkcyjne, pomieszczenia magazynowe). Wymagany
jest zatem dobry wzrok (w przypadku wad wzroku niezbędne są okulary korekcyjne), słuch,
powonienie, sprawność zmysłu dotyku.
Nie ma istotnych przeszkód, aby zawód ten był wykonywany przez osoby z niepełnosprawnością
z wyłączeniem:
 01-U upośledzenie umysłowe,
 02-P choroby psychiczne,
 03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
oraz znacznej niesprawności:
 04-O choroby narządu wzroku,
 05-R upośledzenie narządu ruchu.
Pracodawca, organizując pracę audytora środowiskowego, powinien uwzględnić posiadane przez
osobę niepełnosprawną dysfunkcje (np. osoba niepełnosprawna ruchowo może prowadzić audyty,
o ile stopień jej niepełnosprawności pozwala na swobodne przemieszczanie się, a teren i/lub budynki
w obszarze audytu są przystosowane do potrzeb osób o tego rodzaju niepełnosprawności).
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.
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2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie audytora środowiskowego wymagane jest wykształcenie wyższe co
najmniej I stopnia.
Najlepsze przygotowanie do pracy w zawodzie powinny dać następujące kierunki studiów: ochrona
środowiska, inżynieria środowiska, a także studia podyplomowe dotyczące zarządzania
środowiskowego31 lub audytów środowiskowych. Dobre podstawy powinny zapewnić też inne
kierunki obejmujące zajęcia z zakresu zarządzania środowiskowego, audytowania, wymagań
prawnych dotyczących ochrony środowiska. Korzystne jest posiadanie wiedzy interdyscyplinarnej,
łączącej kilka z wymienionych wyżej dziedzin.
WAŻNE:
Uprawnienia do prowadzenia audytów zewnętrznych dają zwykle dodatkowe kursy organizowane przez
jednostki certyfikujące.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy
w zawodzie
Niezbędny do podjęcia pracy w zawodzie audytor środowiskowy jest dyplom ukończenia studiów
kierunkowych co najmniej I stopnia.
Jeśli program ukończonych studiów nie obejmował tematyki planowania i prowadzenia audytów
środowiskowych, zaleca się dodatkowe szkolenie przyszłego audytora – albo przez audytorów
zatrudnionych w danej instytucji, albo w instytucjach zewnętrznych.
Kompetencje audytora środowiskowego potwierdzane mogą być certyfikatami:






audytora systemu zarządzania środowiskowego28,
audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego,
audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania33,
audytora systemu zarządzania środowiskowego firmy certyfikującej,
eksperta/rzeczoznawcy czystszej produkcji.

Do wykonywania audytów zewnętrznych zazwyczaj uprawnia – stosownie do danego rodzaju audytu
– pozytywnie zdany egzamin kończący szkolenie organizowane przez akredytowane
jednostki certyfikujące18 personel lub organizowane przez jednostki prowadzące programy
proekologiczne, zgodnie z przyjętymi w ich ramach zasadami.
Kompetencje zdobyte w toku edukacji formalnej (na studiach) oraz zdobywane w toku edukacji
pozaformalnej (szkolenia, kursy) wymagają uzupełnienia o umiejętności praktyczne i wiedzę uzyskaną
w procesie samokształcenia, adekwatną do nowych i często zmieniających się przepisów prawnych
i norm oraz specyfiki audytowanych instytucji.
WAŻNE:
Zawód audytora środowiskowego wymaga ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Audytor
powinien stale śledzić zmiany wymagań prawnych i standardów/wytycznych w zakresie ochrony środowiska
dotyczących prowadzonych przez niego audytów, a także uczestniczyć w doskonalących szkoleniach i kursach
z zakresu ochrony środowiska, w tym najnowszych zmian wymagań prawnych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.
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2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
W rozwoju zawodowym audytora środowiskowego występuje zwykle kilka etapów, które wiążą się
z doświadczeniem zawodowym:
 audytor obserwator lub audytor szkolący się pod nadzorem starszego stażem audytora
wiodącego,
 audytor przeprowadzający audyty samodzielne lub wchodzący w skład zespołów audytujących,
 audytor wiodący posiadający (oprócz doświadczenia w prowadzeniu audytów oraz wiedzy
w zakresie ochrony środowiska) umiejętność współdziałania, dobrej organizacji pracy własnej
i zespołu.
Posiadając wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska oraz zarządzania
środowiskowego, audytor środowiskowy może podjąć pracę:
 w zawodzie specjalista ochrony środowiska lub w innych zawodach pokrewnych,
 jako audytor w ramach programu czystszej produkcji, po uzupełnieniu kompetencji
(ekspert/rzeczoznawca ds. czystszej produkcji),
 jako weryfikator systemu EMAS (z ang. Eco-Management and Audit Scheme), po uzupełnieniu
kompetencji.
Możliwe stopnie awansu zawodowego w przedsiębiorstwie to np.:
 kierownik działu ochrony środowiska,
 pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskowego,
 pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania (po uzupełnieniu kompetencji w zakresie
wymaganym przez dany system, np. zarządzania jakością).
Posiadając wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu audytów systemów zarządzania środowiskowego,
audytor może również, po uzupełnieniu wiedzy w odpowiednim zakresie tematycznym (np. jakość,
BHP), podjąć pracę jako:
 audytor systemu zarządzania jakością,
 audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 audytor zintegrowanego systemu zarządzania.
Audytor może dodatkowo podjąć pracę jako konsultant/doradca w dziedzinie, w której prowadzi
audyty, nie może jednak doradzać jednostkom organizacyjnym, w których prowadzi audyty.
6ię, aby audytor środowiskowy przed samodzielnym podjęciem swoich zadań zdobył doświadczenie
zawodowe w audytowaniu i/lub w branży, którą będzie audytował. W przypadku braku specjalistycznej wiedzy
branżowej powinien korzystać z pomocy eksperta technicznego.

Możliwości potwierdzania kompetencji
Podstawy dla kompetencji w zawodzie audytor środowiskowy dają dyplomy ukończenia
kierunkowych studiów co najmniej I stopnia z zakresu ochrony środowiska lub dziedzin pokrewnych.
Kompetencje audytora w jednoznaczny sposób potwierdzają certyfikaty i zaświadczenia zdobywane
w toku edukacji pozaformalnej tj. kursy i szkolenia z zakresu audytowania (np. systemów zarządzania
środowiskowego), organizowane przez stowarzyszenia branżowe oraz instytucje szkoleniowe
i jednostki certyfikujące.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

10

INFORMACJA O ZAWODZIE – Audytor środowiskowy 213301

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie audytor środowiskowy może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Specjalista ochrony środowiska
Inspektor ochrony środowiska
Strażnik ochrony przyrody / środowiska

Kod zawodu
213303
325504
325507

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie audytor środowiskowy wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Inicjowanie działań związanych z audytem.
Z2 Zapoznawanie się z profilem działalności i dokumentacją audytowanej instytucji,
z uwzględnieniem kryteriów danego audytu oraz przygotowanie planu audytu środowiskowego.
Z3 Prowadzenie spotkań otwierających25 i zamykających26 audyt środowiskowy.
Z4 Gromadzenie i weryfikowanie informacji oraz dowodów z audytu, z zachowaniem zasad BHP,
ppoż., ochrony środowiska oraz zasad poufności.
Z5 Analizowanie i ocenianie stosowania przez audytowanego wymagań prawnych dotyczących
ochrony środowiska oraz innych wymagań związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem
środowiskowym.
Z6 Opracowywanie i przekazywanie raportu z audytu środowiskowego, w tym wniosków
dotyczących mocnych stron i obszarów do doskonalenia w audytowanej organizacji.
Z7 Ocenianie realizacji działań poaudytowych12.
Z8 Planowanie i organizowanie pracy zespołu wykonującego audyt środowiskowy.
Z9 Nadzorowanie i koordynowanie prac realizowanych w ramach audytu środowiskowego.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie audytów środowiskowych
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie audytów środowiskowych obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Inicjowanie działań związanych z audytem
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Zasady i techniki audytowania
(w zaawansowanym stopniu);
 Zasady etyki w pracy audytora środowiskowego.

 Nawiązywać pierwszy kontakt z audytowanym
w celu potwierdzenia wykonalności audytu
i pozyskania zaufania audytowanego;
 Pozyskiwać odpowiednie informacje konieczne
do zaplanowania i przeprowadzenia audytu;
 Zapewniać adekwatną współpracę
z audytowanym;
 Zapewniać zabezpieczenie przez audytowanego
odpowiedniego czasu i zasobów koniecznych do
przeprowadzenia audytu.
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Z2 Zapoznawanie się z profilem działalności i dokumentacją audytowanej instytucji,
z uwzględnieniem kryteriów danego audytu oraz przygotowanie planu audytu
środowiskowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Wymagania prawne dotyczące audytowanej
jednostki organizacyjnej, a także inne
wymagania i normy odnoszące się do przyjętych
kryteriów audytu;
Dokumentację, jaką powinien posiadać
audytowany, wynikającą z wymagań prawnych
dotyczących ochrony środowiska oraz innych
wymagań związanych z ochroną środowiska
i zarządzaniem środowiskowym;
Etapy prac audytowych i zasady ich planowania;
Ryzyka środowiskowe oraz ryzyka związane
z audytem, jakie mogą występować
u audytowanego;
Zasady i techniki przeprowadzania audytów
środowiskowych.






Identyfikować i analizować dokumentację
dotyczącą audytowanego wynikającą
z wymagań prawnych dotyczących ochrony
środowiska oraz innych wymagań związanych
z ochroną środowiska i zarządzaniem
środowiskowym;
Opracowywać plan audytu środowiskowego,
9
uwzględniając cele środowiskowe , kryteria
audytu i ramy czasowe audytu oraz audytowane
obszary;
Uzgadniać plan audytu środowiskowego
z audytowanym;
Oceniać ryzyka związane z audytem.

Z3 Prowadzenie spotkań otwierających i zamykających audyt środowiskowy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Zasady organizacji spotkań otwierających
i zamykających audyt środowiskowy;
Sposoby komunikacji z uczestnikami spotkań.



Organizować spotkanie otwierające oraz
zamykające audyt środowiskowy;
Komunikować się z uczestnikami spotkań,
z poszanowaniem kultury audytowanej
organizacji i osób w niej zatrudnionych.

Z4 Gromadzenie i weryfikowanie informacji oraz dowodów z audytu, z zachowaniem
wymaganych przez audytowanego zasad BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz zasad
poufności
WIEDZA – zna i rozumie:







UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

Techniki audytowania;
Zasady identyfikacji i oceny aspektów
środowiskowych (rozumianych jako elementy
działań organizacji, jej wyrobów lub usług, które
mogą wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem);
20
Metody oceny oddziaływania na środowisko
audytowanej organizacji lub instalacji, w tym
m.in. metody oceny i sposoby monitorowania
jakości wód, ścieków, gleby, emisji
zanieczyszczeń do powietrza i hałasu;
Metody zapobiegania zanieczyszczeniom i innym
negatywnym oddziaływaniom na środowisko
oraz ich ograniczania i kontroli.









12

Prowadzić audyt środowiskowy
w wyznaczonych ramach czasowych, dla
osiągnięcia wyznaczonego celu;
Dobierać i stosować odpowiednie techniki
audytowania;
Rozpoznawać rzeczywisty lub potencjalny
30
wpływ na środowisko audytowanej instytucji;
Oceniać adekwatność i kompletność
zidentyfikowanych aspektów środowiskowych
34
(w tym znaczących aspektów środowiskowych )
związanych z prowadzoną działalnością
audytowanego oraz wprowadzanymi na rynek
produktami;
Identyfikować potencjalne sytuacje awaryjne
oraz oceniać istniejące procedury dotyczące
zapobiegania awariom i ograniczania ich
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skutków;
Identyfikować metody zapobiegania
zanieczyszczeniom, ich ograniczania i kontroli
oraz oceniać adekwatność ich stosowania;
Komunikować się na wszystkich poziomach
audytowanej organizacji z poszanowaniem
kultury organizacji i osób w niej zatrudnionych;
Przestrzegać zasad tajemnicy przedsiębiorstwa,
poufności danych audytowanego.

Z5 Analizowanie i ocenianie stosowania przez audytowanego wymagań prawnych dotyczących
ochrony środowiska oraz innych wymagań związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem
środowiskowym
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Wymagania prawne dotyczące ochrony
środowiska mające zastosowanie
w poszczególnych instytucjach;
Inne wymagania związane z ochroną
środowiska i zarządzaniem środowiskowym,
mające zastosowanie w audytowaniu różnych
instytucji.



Analizować i oceniać audytowanego w zakresie
spełniania obowiązków wynikających z wymagań
prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz
innych wymagań związanych z ochroną
środowiska i zarządzaniem środowiskowym;
Interpretować regulacje prawne dotyczące
ochrony środowiska i zarządzaniem
środowiskowym.

Z6 Opracowywanie i przekazywanie raportu z audytu środowiskowego, w tym wniosków
dotyczących mocnych stron i obszarów do doskonalenia w audytowanej organizacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Zasady raportowania audytów
środowiskowych;
Zasady opracowywania wyników audytu
środowiskowego w formie graficznej.





Opracowywać raport z audytu środowiskowego,
formułując jego treść w sposób zrozumiały dla
audytowanego;
Tworzyć tabele, wykresy, schematy w celu
pełniejszego zobrazowania rezultatów audytu;
Formułować wnioski na podstawie rezultatów
audytu.

Z7 Ocenianie realizacji działań poaudytowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:






Efekty działalności środowiskowej;
Zasady i metody oceniania działań
poaudytowych oraz ich dokumentowania.



Oceniać efekty działalności środowiskowej
audytowanego;
Oceniać skuteczność podjętych działań
poaudytowych.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Koordynowanie prac zespołu audytującego
Kompetencja zawodowa Kz2: Koordynowanie prac zespołu audytującego obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
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Z8 Planowanie i organizowanie pracy zespołu wykonującego audyt środowiskowy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Zasady planowania pracy zespołów
audytujących;
Zadania i obowiązki audytora wiodącego
w audycie środowiskowym.




Dobierać członków zespołu audytującego do
przeprowadzenia audytu środowiskowego;
Planować pracę zespołów audytujących;
Organizować pracę zespołów audytujących.

Z9 Nadzorowanie i koordynowanie prac realizowanych w ramach audytu środowiskowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:






Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi;
Podstawowe zasady komunikacji i negocjacji.












Koordynować i prowadzić spotkanie otwierające
i zamykające audyt środowiskowy w roli
audytora wiodącego;
Komunikować się z zespołem audytującym oraz
z otoczeniem;
Zarządzać pracą zespołu audytującego
z zachowaniem zasad BHP i ochrony ppoż.,
monitorować i nadzorować pracę audytorów,
w odniesieniu do planu audytu oraz
ewentualnych nowych okoliczności;
Koordynować współpracę w zespole
audytującym oraz współpracę ze zlecającym
audyt środowiskowy;
Rozwiązywać nietypowe problemy w zmiennych
i nie w pełni przewidywalnych warunkach
audytowania, w tym m.in. prowadzić negocjacje
i rozwiązywać konflikty wynikłe w trakcie
realizacji prac audytowych;
Koordynować opracowywanie przez zespół
audytujący wniosków z audytu środowiskowego
(np. mocne strony audytowanej instytucji oraz
obszary wymagające doskonalenia);
Samodzielnie planować własne uczenie się
w obszarze umiejętności zarządzania ludźmi.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie audytor środowiskowy powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne
do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji i działań, w tym za
sformułowane wnioski z audytu29 oraz za zachowanie poufności ujawnionych mu danych
i informacji.
Upowszechniania wzorów właściwego zarządzania środowiskowego zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju35, w miejscu pracy i poza nim.
Oceniania pracy własnej i zespołu audytującego w sposób krytyczny i odpowiedzialny.
Kierowania się zasadami etyki zawodowej, w tym przestrzegania zasad uczciwości, rzetelności,
poufności.
Wykazywania empatii i asertywności pozwalającej na wspieranie procesów negocjacyjnych.
Pełnienia roli odpowiedzialnego negocjatora w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych.
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Radzenia sobie ze stresem (np. w relacjach z przełożonymi/zleceniodawcami, audytowanymi
pracownikami instytucji itp.).

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
audytor środowiskowy.

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu audytor środowiskowy

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie audytor środowiskowy nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Audytor środowiskowy może znaleźć pracę w:
 jednostkach certyfikujących (w szczególności w przypadku posiadania uprawnień do prowadzenia
audytów zewnętrznych),
 firmach usługowo-doradczych,
 różnego rodzaju firmach i organizacjach np. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których
istnieje potrzeba nadzorowania kwestii środowiskowych (niezależnie od ich formy prawnej,
formy własności itp.),
 instytucjach publicznych zajmujących się ochroną środowiska (wydziałach, działach
odpowiedzialnych za ochronę środowiska jednostek administracji publicznej różnych szczebli),
w szczególności jeśli posiadają systemy zarządzania środowiskowego; mogą to być:
 urzędy marszałkowskie,
 inspektoraty ochrony środowiska,
 urzędy miast i gmin.
Zazwyczaj audytor wewnętrzny jest osobą zatrudnioną w instytucji, w której prowadzi audyty. Często
jest to dodatkowa funkcja, którą sprawuje np. jako specjalista ochrony środowiska lub osoba
pracująca w pokrewnym mu zawodzie.
Audytor zewnętrzny może być zatrudniony w instytucji (np. doradczej, certyfikującej,
przedsiębiorstwie), często jednak jest zatrudniany na zlecenia – do wykonywania poszczególnych
audytów.
Audytor może także prowadzić własną działalność, oferując wybrane rodzaje audytów w ramach
własnych usług (np. audyty formalnoprawne, audyty wewnętrzne – np. w ramach outsourcingu
środowiskowego21).
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
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Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Wykształcenie potrzebne w zawodzie audytora środowiskowego umożliwiają uczelnie wyższe
zarówno publiczne, jak i prywatne w ramach kształcenia formalnego, np. na kierunkach inżynieria
środowiska, ochrona środowiska.
Szkolenie
Na rynku dostępna jest szeroka oferta instytucji szkoleniowych i stowarzyszeń branżowych
organizujących szkolenia:
 umożliwiające uzupełnienie ogólnych kompetencji audytora środowiskowego (z różnych
obszarów tematyki ochrony środowiska, norm dotyczących zarządzania środowiskowego),
 umożliwiające zdobycie kompetencji przydatnych w samym audytowaniu, np. szkolenia,
obejmujące tematykę obowiązków nałożonych przez poszczególne ustawy z obszaru ochrony
środowiska na użytkowników środowiska,
 kursy na audytora wewnętrznego-środowiskowego lub systemu zintegrowanego.
Przykładowe nazwy szkoleń/kursów:
 W zakresie prowadzenia audytów: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego,
Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania, Audytor wiodący systemu
zarządzania środowiskowego;
 W zakresie pozostałych kompetencji przydatnych audytorowi środowiskowemu w jego pracy:
Wymagania normy ISO 14001, Kompendium przepisów prawnych dotyczących ochrony
środowiska, Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie, Opłaty za korzystanie ze środowiska,
Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Obowiązki wynikające z ustawy
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz bateriach i akumulatorach, Obowiązki
wynikające z ustawy Prawo wodne, Obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska
itp.
Jednostki certyfikujące w miarę swoich potrzeb szkolą audytorów zewnętrznych do przeprowadzania
w ich imieniu audytów zewnętrznych (inaczej: audytów trzeciej strony).
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WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Informacje o zarobkach audytora środowiskowego są trudno dostępne. Według informacji
dostępnych w źródłach internetowych, audytor środowiskowy zarabia przeciętnie 3000 zł netto
(przykładowa kwota brutto przy umowie o pracę: 4210 zł). Portal nie podaje, jaki rodzaj zatrudnienia
i audytów został objęty badaniem.
Zarobek audytora środowiskowego wewnętrznego można porównać z zarobkami specjalisty ochrony
środowiska lub kontrolera jakości. Osoby pracujące w firmach z wdrożonymi systemami zarządzania
są audytorami zintegrowanego systemu, obejmującego obowiązki audytora środowiskowego,
audytora jakości i/lub BHP. Według informacji dostępnych w źródłach internetowych najczęściej
spotykane wynagrodzenie (mediana) specjalisty ochrony środowiska wynosi aktualnie (2018 r.)
ok. 4500 zł brutto (zarobki wahają się w granicach 4000-9000 zł brutto), a kontrolera jakości
ok. 3800 zł brutto. Wyższe miesięczne wynagrodzenie może osiągnąć audytor środowiskowy, który
realizuje audyty zewnętrzne. Stawki wynagrodzeń za dzień audytowy zaczynają się od około 1000 zł.
Należy zwrócić uwagę, że zarobki w zawodzie audytor środowiskowy mogą być bardzo zróżnicowane,
w zależności m.in. od:
 rodzaju wykonywanych audytów (wewnętrzne/zewnętrzne),
 rodzaju/typu jednostki organizacyjnej zatrudniającej audytora (stawki wynagrodzeń mogą
istotnie różnić się u różnych audytujących8),
 wielkości audytowanej jednostki organizacyjnej,
 branży, zakresu audytu, złożoności procesów audytowanego,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 regionu Polski,
 stażu pracy, doświadczenia.
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WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie audytor środowiskowy możliwe jest zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się;
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania precyzyjnych
czynności;
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest odpowiednio skorygowana szkłami
optycznymi lub kontaktowymi zapewniającymi ostrość widzenia.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
 Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
 Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
 Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
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6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne
Stan prawny na dzień 30.06.2018 r.


















Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U.
Nr 178, poz. 1060).
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 954).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o inspekcji ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1688,
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
PKN-ISO/IEC TS 17021-2:2014-01: Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących
audity i certyfikację systemów zarządzania – Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do
auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego.
Norma PN-EN ISO 14004:2016-04. Systemy zarządzania środowiskowego – Ogólne wytyczne
dotyczące wdrożenia.
Norma PN-EN ISO 14001:2015-09: Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania
i wytyczne stosowania.
Norma PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09: Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek
prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania – Część 1: Wymagania.
Norma PN-EN ISO 19011:2012: Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania.

Literatura branżowa
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realizacja, dokumentowanie i ocena. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Sulejówek 2011.
Pacana M.: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2011.
Rosłoń D., Czajkowska-Matosiuk K., Kotowska I.: Audyt środowiskowy i kontrola WIOŚ w firmie.
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Sulejówek 2016.
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Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]















Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS): http://ec.europa.eu/environment/emas
Internetowe portale informacyjne o zarobkach:
https://ile-zarabia.eu
https://wynagrodzenia.pl
https://zarobki.pracuj.pl
https://praca.pl/poradniki/lista-stanowisk
Jednostki certyfikujące działające w Polsce i liczba certyfikatów zgodności z ISO 14001:
http://eko-net.pl/baza-wiedzy/certyfikaty.html
Pochyluk R.: Nowa norma ISO 14001:2015. Czas na zmiany. Stowarzyszenie Polskie Forum ISO
14000, Warszawa: http://eko-net.pl/fileadmin/user_upload/nowa_norma_ISO_14001_01.pdf
Poradniki i publikacje dla systemu ekozarządzania i audytu (EMAS):
http://emas.gdos.gov.pl/poradniki-i-publikacje
Polskie Centrum Akredytacji, weryfikatorzy EMAS:
https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/weryfikatorzy-emas
Polski Komitet Normalizacyjny: https://www.pkn.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Stowarzyszenia KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000:
http://eko-net.pl/stowarzyszenie/o-stowarzyszeniu.html
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku:
http://archiwum.up.podlasie.pl/uploads/upload_i/PnrzZMP/opisy_zawodow_na_strone/Audytor
_ekologiczny.pdf
Wyszukiwarka opisów zawodów:
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-ispecjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.
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Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.
Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.
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Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System
Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr
Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.
1

Nazwa pojęcia
Aspekt środowiskowy

Definicja
Element działań lub wyrobów lub usług organizacji,
który wzajemnie oddziałuje lub może wzajemnie
oddziaływać ze środowiskiem.
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2

Audyt środowiskowy

Okresowy proces kontroli i oceny zgodności
audytowanej jednostki organizacyjnej z określonymi
wymaganiami (stanowiącymi kryteria danego
audytu). Może być wykonywany na potrzeby
wewnętrzne danej instytucji (audyt wewnętrzny, np.
dla zapewnienia zgodności z wymaganiami
prawnymi lub standardem dotyczącym systemów
zarządzania środowiskowego) przez kontrahenta (dla
zapewnienia spełnienia stawianych mu wymagań)
Audyt może być radianowy przez jednostkę
certyfikującą (dla stwierdzenia możliwości nadania
lub przedłużenia certyfikatu – np. zgodności
z wymaganiami normy ISO 14001).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

3

Audyt wewnętrzny

4

Audyt zewnętrzny

Polska Norma PN-EN ISO
14001:2015
Polska Norma PN-EN ISO
19011:2012

5

Audytor

Audyt prowadzony przez samą organizację lub w jej
imieniu przez stronę zewnętrzną.
Audyt prowadzony przez stronę zewnętrzną
obejmują audyty strony drugiej i strony trzeciej.
Audyty strony drugiej są przeprowadzane przez
strony zainteresowane organizacją, takie jak klienci
lub inne osoby występujące w ich imieniu. Audyty
trzeciej strony przeprowadzane są przez niezależne
organizacje audytujące, np. jednostki certyfikujące.
Osoba, która przeprowadza audyt.

6

Audytor wiodący

7

Audytowany

Osoba kierująca zespołem audytującym
odpowiedzialna za wszystkie fazy audytu, dobór
członków zespołu audytującego oraz nadzór nad
członkami zespołu.
Organizacja, która jest audytowana.

8

Audytujący

Organizacja audytująca, przeprowadzająca audyt.

9

Cele środowiskowe

10

Czystsza produkcja

Wynik do osiągnięcia ustalony przez organizację,
spójny z polityką środowiskową.
Strategia ochrony środowiska wprowadzona
i zdefiniowana przez Program ds. Ochrony
Środowiska ONZ (UNEP) jako „ciągłe stosowanie
zintegrowanej, zapobiegawczej strategii ochrony
środowiska w odniesieniu do procesów oraz
produktów (wyrobów i usług), zmierzające do
zwiększenia ogólnej efektywności produkcji oraz
redukcji ryzyka dla ludzi i środowiska”. Realizujące tę
strategię instytucje/firmy w Polsce mogą zobowiązać
się do podejmowania dobrowolnych zobowiązań
ekologicznych, które są okresowo weryfikowane,
m.in. w drodze audytów środowiskowych.
Zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które
są istotne ze względu na kryteria audytu i możliwe
do zweryfikowania.
Działania korygujące lub zapobiegawcze,
prowadzone w celu wyeliminowania: skutków
niezgodności, przyczyn zidentyfikowanych
niezgodności oraz potencjalnych niezgodności.

11

Dowód z audytu

12

Działania poaudytowe
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Polska Norma PN-EN ISO
19011:2012
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie
Normy PN-EN ISO 19011:2012
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19011:2012
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie
Normy PN-EN ISO 19011:2012
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14001:2015
Cichy M.J.: Czystsza Produkcja
i jej model fenomenologiczny.
Wydawnictwo Politechniki
Śląskiej, Gliwice 2007
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https://www.cp.org.pl
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13

EMAS

14

Ekspert techniczny

15

ISO 14001

16

ISO 19011

17

ISO 17021

18

Jednostka certyfikująca

19

Kryteria audytu

20

Oddziaływanie na
środowisko

Eco Management and Audit Scheme – to unijny
system certyfikacji środowiskowej, który funkcjonuje
w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25
listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału
organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we
Wspólnocie.
System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest
adresowany do wszystkich rodzajów organizacji
zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych
rozwiązań w obszarze ochrony środowiska zarówno
przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych.
Osoba, która służy zespołowi audytującemu
specjalistyczną wiedzą lub umiejętnościami (przyp.:
ekspert techniczny może być potrzebny dla
uzupełnienia wiedzy, której nie posiadają członkowie
zespołu audytującego, np. dotyczącej branży
przemysłu, którą reprezentuje audytowany).
Norma Europejska „Systemy Zarządzania
środowiskowego – Wymagania i wytyczne
stosowania ISO 14001:2015” – narzędzie ułatwiające
ochronę środowiska i reagowanie na zmiany
warunków środowiskowych w zgodzie z potrzebami
społecznymi i gospodarczymi. Norma określa
wymagania dotyczące systemu zarządzania
środowiskowego, które organizacja może
wykorzystać, aby poprawić środowiskowe efekty
swojej działalności.
Norma Europejska „Wytyczne dotyczące
audytowania systemów zarządzania”– zawiera
wytyczne audytowania systemów zarządzania,
łącznie z zasadami audytowania, zarządzania
programami audytów, prowadzenia audytów oraz
wytyczne dotyczące oceny kompetencji osób
zaangażowanych w proces audytu.
Norma Europejska: Ocena zgodności – Wymagania
dla jednostek prowadzących audyty i certyfikację
systemów zarządzania.

Część 1: Wymagania

Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do
audytowania i certyfikacji systemów
zarządzania środowiskowego.
Jednostka oceniająca zgodność z określonymi
kryteriami – wykazująca, że należycie
zidentyfikowany system zarządzania, wyrób, projekt
wyrobu lub proces jego wytwarzania itp. są zgodne
z określonymi wymaganiami. Jest to instytucja
uprawniona do nadawania certyfikatów
potwierdzających zgodność z określonymi
wymaganiami, np. standardami dotyczącymi
systemów zarządzania środowiskowego.
To zestaw polityk, procedur lub wymagań
używanych jako odniesienie, do których porównuje
się dowody z audytu.
Proces wywierania wpływu na środowisko (w tym
również zdrowie ludzi) poprzez działalność, wyroby
lub usługi danej jednostki organizacyjnej. Do
oddziaływań można zaliczyć np. emisje do
atmosfery, zużycie wody, zużycie materiałów
i surowców, wytwarzanie odpadów, hałas i wibracje,
promieniowanie, zrzut ścieków itp. Oddziaływania na
środowisko są m.in. uwzględniane w – szerzej
rozumianych – aspektach środowiskowych.
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http://emas.gdos.gov.pl/co-tojest-emas
[dostęp: 10.07.2018]

Polska Norma PN-EN ISO
19011:2012

Polska Norma PN-EN ISO
14001:2015

Polska Norma PN-EN ISO
19011:2012:

PKN-ISO/IEC TS 17021-2:201401 (część 1)
PN-EN ISO/IEC 17021-1:201509 (część 2)
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Ustawy o systemach zgodności
i nadzoru rynku:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20170
001398/U/D20171398Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018 r.]
Polska Norma PN-EN ISO
14001:2015
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
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21

Outsourcing
środowiskowy

22

Polityka środowiskowa

23

Program działań
środowiskowych

24

Raport z audytu

25

Spotkanie otwierające

26

Spotkanie zamykające

27

System zarządzania

28

System zarządzania
środowiskowego (SZŚ)

29

Wnioski z audytu

30

Wpływ na środowisko

31

Zarządzanie
środowiskowe

32

Zespół audytujący

33

Zintegrowany system
zarządzania

Stałe doradztwo i konsulting w zakresie szeroko
pojętej ochrony środowiska (inaczej: kompleksowa
obsługa instytucji-klientów w zakresie realizacji
obowiązków wynikających z przepisów
środowiskowych przez firmę zewnętrzną).
Zbiór zamierzeń i deklaracji dotyczących podejścia
do ochrony środowiska przez daną jednostkę
organizacyjną – zwykle spisany w formie dokumentu,
który powinien być podawany do publicznej
wiadomości (podstawowy dokument systemu
zarządzania środowiskowego). Polityka określa
główne zamierzenia danej jednostki organizacyjnej
odnośnie do jej działalności prośrodowiskowej – np.
jakie są ogólne cele, na co firma zwraca szczególną
uwagę, do czego dąży w działalności
prośrodowiskowej. Z polityki wynikają konkretne
cele środowiskowe i działania realizowane przez
daną instytucję.
Wykaz planowanych do realizacji działań
prośrodowiskowych, które przyczynią się do
zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko
danej jednostki organizacyjnej.
Sprawozdanie z przeprowadzanego audytu,
zawierające m.in.: cel, miejsca przeprowadzania
audytu, stwierdzone niezgodności oraz mocne
i słabe strony audytowanego.
Spotkanie audytora lub zespołu audytorów
z przedstawicielami audytowanej organizacji
informujące o planie i zakresie audytu.
Spotkanie audytora lub zespołu audytorów
z przedstawicielami audytowanej organizacji
informujące o wynikach audytu.
Zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie
oddziałujących elementów organizacji służących
ustanowieniu polityk i celów oraz procesów do
osiągania tych celów.
Część całego systemu zarządzania daną firmą,
służąca opracowaniu i realizacji adekwatnej dla niej
polityki środowiskowej oraz ciągłemu zmniejszaniu
negatywnego oddziaływania na środowisko
(ciągłemu doskonaleniu w zakresie ochrony
środowiska).
SZŚ obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie,
odpowiedzialność, praktyki, procedury, procesy oraz
dokumentację.
Wyniki audytu po rozważeniu celów audytu
i wszystkich ustaleń z audytu.
Zmiana w środowisku zarówno niekorzystna, jak
i korzystna, która w całości lub częściowo jest
spowodowana aspektami środowiskowymi
organizacji.
Zarządzanie procesami w organizacji, mające na celu
ograniczanie negatywnych oddziaływań na
środowisko danej jednostki organizacyjnej,
a w konsekwencji tych działań wywieranie
mniejszego wpływu na środowisko.
Jeden lub więcej audytorów przeprowadzających
audyt, wspieranych przez ekspertów technicznych,
jeśli jest to wymagane.
System zarządzania obejmujący kilka dziedzin, np.
jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higienę pracy,
energię, zarządzanie finansami.
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Znaczący aspekt
środowiskowy
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Zrównoważony rozwój

Aspekt środowiskowy, który może mieć jeden lub
więcej znaczących wpływów na środowisko.
Znaczące aspekty środowiskowe są określane przez
daną jednostkę organizacyjną na podstawie jednego
lub większej liczby kryteriów (przyp.: kryteria te
pozwalają ocenić poszczególne zidentyfikowane
w danej jednostce organizacyjnej aspekty
środowiskowe, m.in. w zakresie powodowanych
przez nie wpływów na środowisko; aspekty, które
zgodnie z przyjętymi kryteriami okażą się
najistotniejsze, są określane jako znaczące;
znaczącymi aspektami środowiskowymi jednostka
organizacyjna powinna zajmować się w pierwszej
kolejności (w zakresie ich poprawy i nadzorowania).
Rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych
i społecznych, z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych
procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
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Ustawa - Prawo ochrony
środowiska:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
000799/T/D20180799L.pdf
[dostęp: 10.07.2018 r.]

www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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