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APPLICATION for ISO Certification (All Standards) 
WNIOSEK o Certyfikację (wszystkie normy)  

Contents Zawartość 

Section 1– General Information 
(Please complete this section for All standards) 

Sekcja 1 – Informacje ogólne 
(Proszę uzupełnić tę część dla wszystkich norm) 

Please complete ONLY the sections for the 
Standard(s) that you are applying for 

(Proszę uzupełnić tylko sekcję(e) dotyczącą(e) 
norm(y), o którą(e) Państwo wnioskują  

Section 2 - ISO9001:2015  
Quality Management System 

Sekcja 2 – ISO 9001: 2015  
System Zarządzania Jakością 

Section 3 - ISO 22301:2012 
Business Continuity Management System 

Sekcja 3 – ISO 22301:2012 
System Zarządzania Ciągłością Działania 

Section 4 - ISO14001: 2015 
Environmental Management System 

Sekcja 4 – ISO 14001:2015 
System Zarządzania Środowiskowego 

Section 5 – ISO 45001:2018 
Occupational Health & Safety 
Management System 

Sekcja 5 – ISO 45001: 2018   
System Zarządzania Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy 

Section 6 – ISO27001:2013 
Information Security Management System 

Sekcja 6 – ISO 27001:2013   
System Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji 

Section 6 –  
Integrated Management System 

Sekcja 7 –  
Zintegrowany System Zarządzania 
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DAS Polska przedstawiciel DAS  Certification Ltd  
Członek SN Registrars (Holdings) Ltd jednostki akredytowanej przez UKAS8327 

ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice 
T: +48 32 2700593, F: +48 32 3303660 

biuro@daspolska.com.pl 

Which Standard(s) are you interested in (Please Tick all that apply) Jaka norma/y Państwa interesuje (Proszę 
zaznaczyć wszystkie, o które Państwo aplikujecie) 
☐ ISO 9001:2015  ☐ ISO 14001:2015 ☐ ISO 45001:2018 ☐ ISO 27001:2013
☐ ISO 22301:2012    ☐ OTHER (Please state) INNE  (Proszę podać)

(SECTION 1) - General Information (Please complete this section for all standards) 
(SEKCJA 1) – Informacje ogólne (Proszę uzupełnić tę część dla wszystkich norm) 

Company Name 
Nazwa Firmy 
Address (Head Office) 
Adres siedziby Głównej 

Postcode 
Kod pocztowy 

Telephone 
Telefon 

Extension 
wewętrzny 

Email 
Company Website 
Strona www 
Management Representative Name 
Nazwisko i imię Przedstawiciela 
Kierownictwa 

Job Title 
Stanowisko 

Primary Contact for Audit Purposes 
Osoba kontaktowa w sprawie auditów 

Telephone 
Telefon 

Name of Consultant (if any) 
Nazwa konsultanta (jeżeli dotyczy) 

Telephone 
Telefon 

Nature of Business 
Rodzaj działalności oraz 
Kod PKD lub NACE 

Number of years at this site 
Obecność na rynku - lata 

Does your company conduct any activities on Clients’ sites 
Czy Firma prowadzi działania u Klienta 
☐ YES/TAK    ☐ NO/NIE   (If YES please list activity)

(Jeśli tak proszę wymienić te działania)
Management systems that your company have (including 
those that this application does not cover) 
Systemy zarządzania, które Firma posiada  
(w tym te, których nie dotyczy niniejszy wniosek) 

☐ ISO 9001:2015      ☐  ISO 22301:2012
☐ ISO 14001:2015     ☐ ISO 45001:2018
☐ ISO 27001:2013     ☐ OTHER, please specify (inne)

Total Number of Employees 
Całkowita liczba pracowników 
Company Employees (Breakdown) Personel zaangażowany w zakres certyfikacji (struktura zatrudnienia) 

Category/Description/Department 
Kategoria/Opis stanowiska/Dział 

Fulltime 
Personel 
ETATOWY 

Part-time 
Personel 
NIEPEŁNOETATOWY*) 

Temporary, Contractors 
Personel tymczasowy**) 
(wszystkie inne niż etat umowy 
cywilno-prawne) 

mailto:biuro@daspolska.com.pl
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NB:   ISO 45001: effective number of personnel: all 
employees, (permanent, temporary and part time) 
involved in the scope of certification including those 
on each shift. It shall also include contractors, sub-
contractors’ personnel within the organisations 
control or influence that can impact on the 
organisations OH&SMS performance 
Uwaga dot. ISO 45001: efektywna liczba 
pracowników to: wszyscy pracownicy 
(pełnoetatowi, tymczasowi i w niepełnym 
wymiarze zatrudnienia) zaangażowani w zakresie 
certyfikacji, w tym na każdej zmianie. Obejmuje 
również kontrahentów, pracowników 
podwykonawców, pracowników organizacji 
kontrolnych lub oddziałujących, którzy mogą mieć 
wpływ na wydajność sytemu BHP  

Total/Razem 
*) proszę podać liczbę pracowników oraz wymiar etatu np.:  

− 10 zatrudnionych na 1/2 etatu - proszę zapisać: 10/0,5; 
− 10 pracowników zatrudnionych na 1/3 etatu – proszę zapisać: 10/0,3 

**) proszę podać średni zatrudnienia czas w roku (w miesiącach) 

Employees  divided into shifts operation work / working hours 
Personel w podziale na pracę wielozmianową / godziny pracy

Number of employees on the I 
shift 
Liczba zatrudnionych na I 
zmianie 

Working hours 
Godziny pracy 
od …. do…. 

Number of employees on the II 
shift 
Liczba zatrudnionych na II 
zmianie 

Working hours 
Godziny pracy 
od …. do…. 

Repetitive 
processes / works 
as per I shift 
Powtarzalne 
procesy/prace jak 
na I zmianie 

Please describe significant differences 
compared to the I shift 
Proszę opisać istotne różnice w stosunku do I 
zmiany 

☐ TAK
☐ NIE

Number of employees on the III 
shift 
Liczba zatrudnionych na III 
zmianie 

Working hours 
Godziny pracy 
od …. do…. 

Repetitive 
processes / works 
as per I & II shift 
Powtarzalne 
procesy/prace jak 
na I i II zmianie 

Please describe significant differences 
compared to the I & II shift 
Proszę opisać istotne różnice w stosunku do I i 
II zmiany 

☐ TAK
☐ NIE

Multi-Site Operations Organizacje wieloodziałowe 
Number of Locations 
Liczba lokalizacji 
Please list all Sites sdresses to be included in the scope 
Proszę wymienić adresy wszystkich oddziałów objętych 
zakresem 

Main Activities at each Site 
Główna działalność w poszczególnych oddziałach 
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Transfer of your current Certification from another CB / Przeniesienie aktualnej certyfikacji z innej jednostki certyfikującej
Standard(s) to be transferred 
Norma przenoszona 
Name of Present Certification Body (if any) 
Nazwa obecnej jednostki certyfikującej (jeśli taka jest) 
Reason for transfer 
Powód przeniesienia / zmiany JC 
Certificate Expiry Date(s) 
Data ważnosci certyfikatu 
Date Next Certification Body Visit is Due 
Data następnej wizyty jednostki certyfikującej 
Please include a copy of the current certificate and the initial certification or most recent recertification audit report and the latest audit 
report with the transfer application. Proszę załączyć kopię bieżącego certyfikatu oraz pierwszej certyfikacji lub ostatniego 
raportu z audytu ponownej certyfikacji oraz najnowszego raportu z audytu wraz z wnioskiem o przeniesienie normy 

Please complete only the relevant sections for the Standard(s) that you require 
Proszę uzupełnić tylko odpowiednie sekcje dla wymaganej norm/y 

☐ TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych,  przez  Administratora DAS Polska z siedzibą w Gliwicach,  ul. Wincentego Pola 16, 44-100 
Gliwice, o numerze NIP: 631-183-69-79, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przeprowadzania, marketingu i 
ewaluacji wydarzeń organizowanych przez DAS Polska: szkoleń, warsztatów, spotkań informacyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W każdej 
chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody. Dane osobowe będą przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu 
do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych]). 

Data: …………………………………..  Podpis: ………………………………….. 

☐ TAK, Wyrażam zgodę na przesyłanie oferty handlowej,  przez  Administratora DAS Polska z siedzibą w Gliwicach,  ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice,
o numerze NIP: 631-183-69-79, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazani oferty handlowej. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody. Dane osobowe będą przetwarzania do czasu wycofania zgody. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (tj.: [Urzędu Ochrony Danych Osobowych]). 

Data: …………………………………..  Podpis: ………………………………….. 

W przypadku braku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i dostarczenie informacji handlowej DAS Polska Jolanta Baj 
nie jest uprawniona do kontynuacji oferowania usługi. 

DAS Polska Jolanta Baj, gwarantuje zachowanie poufności danych zawartych w niniejszym wniosku zgodnie z ww. ustawą 
oraz zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi dla jednostek certyfikujących wg PN-EN ISO/IEC 17021-01. 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym min. administratora danych, czasu przetwarzania, praw 
 dostępne są na stronie: https://daspolska.com.pl  
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(SECTION 2) ISO 9001:2015 Quality Management System (Application)

(SEKCJA 2) ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością (Wniosek) 
Main Processes and materials used 
Główne procesy i stosowane materiały 
Main Scope and boundaries for Certification 
Główny zakres i granice certyfikacji 
(zakres taki jak ma być na certyfikacie oraz 
miejsce/-a prowadzenia działalności) 
Does your company’s quality manual fully address ISO9001:2015? 
Czy Państwa Księga Jakość odnosi się do wszystkich wymagań ISO 9001: 2015? 

☐ YES / TAK ☐ NO/NIE

Are there any non-applicable clauses of ISO 9001:2015? 
Czy istnieją nie mające zastosowania wymagania ISO 9001:2015? 

☐ YES / TAK ☐ NO/NIE

If Yes what are they and how are they justified? 
Jeżeli tak, jak zostały uzasadnione? 
Are there any outsourced processes? 
Czy są procesy pozyskiwane z zewnątrz? 

☐ YES / TAK ☐ NO/NIE

If YES, please detail them 
Jeżeli TAK, proszę je opisać 
Is Polish language spoken by all staff? 
Czy wszyscy pracownicy mówią po polsku? 

☐ YES / TAK ☐ NO/NIE

If NO, which other languages will be required when conducting the assessment? 
Jeżeli NIE, jakie inne języki są wymagane podczas prowadzenia oceny (auditu)? 
What Key Legislation is applicable on your site(s)? 
Jakie kluczowe wymagania prawne mają zastosowanie 
w Państwa lokalizacjach? 
Additional Information 
Informacje dodatkowe 

Name/Imię i Nazwisko Signed/Podpis Position/Stanowisko Date/Data 

ISO9001:2015 - END OF APPLICATION /  KONIEC WNIOSKU 
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(SECTION 3) ISO 22301:2012  Business Continuity Management System (Application)

(SEKCJA 3) ISO 22301:2012 System Zarządzania Ciągłością Działania (Wniosek) 
Main Processes and materials used 
Główne procesy i stosowane materiały 
Main Scope and boundaries for Certification 
Główny zakres i granice certyfikacji 
Does your company’s quality manual fully address ISO 22301:2012? 
Czy Państwa Księga Jakość odnosi się do wszystkich wymagań ISO 22301:2012? 

☐ YES / TAK ☐ NO/NIE

Are there any non-applicable clauses of ISO 22301:2012? 
Czy istnieją nie mające zastosowania wymagania ISO 22301:2012? 

☐ YES / TAK ☐ NO/NIE

If Yes what are they and how are they justified? 
Jeżeli tak, jak zostały uzasadnione? 
Are there any outsourced processes? 
Czy są procesy pozyskiwane z zewnątrz? 

☐ YES / TAK ☐ NO/NIE

If YES, please detail them 
Jeżeli TAK, proszę je opisać 
Is Polish language spoken by all staff? 
Czy wszyscy pracownicy mówią po polsku? 

☐ YES / TAK ☐ NO/NIE

If NO, which other languages will be required when conducting the assessment? 
Jeżeli NIE, jakie inne języki są wymagane podczas prowadzenia oceny (auditu)? 
What Key Legislation is applicable on your site(s)? 
Jakie kluczowe wymagania prawne mają zastosowanie 
w Państwa lokalizacjach? 
Additional Information 
Informacje dodatkowe 

Name/Imię i Nazwisko Signed/Podpis Position/Stanowisko Date/Data 

ISO 22301:2015 - END OF APPLICATION /  KONIEC WNIOSKU 
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(SECTION 4)  ISO14001:2015 Environmental Management System (Application) 
(SEKCJA 4) ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego (Wniosek) 
Detail Main Site activities 
Zakres działalności siedziby głównej 
Detail main processes 
Wyszczególnij główne procesy 
Main Scope and boundaries of 
environmental containment for 
Certification 
Główny zakres i granice systemu 
(zakres taki jak ma być na certyfikacie) 
Do you have any Environmental Aspects which are controlled by regulatory requirements?  
Czy aspekty środowiskowe nadzorowane są zgodnie z wymaganiami prawnymi? 

☐ YES / TAK
☐ NO / NIE

If YES what are they? 
Jeżeli TAK, jakie? 
Are there any Environmental issues facing the company (Management view)? 
Czy są zagadnienie środowiskowe, którymi w szczególności należy się zająć 
(w ocenie Kierownictwa)? 

☐ YES / TAK ☐  NO/NIE

i.e.; General noise & air pollution, like inside & outside in-house vehicle 
(No major issue). 
If YES please state / Jeśli TAK proszę wymienić 
np. Hałas i zanieczyszczenie powietrza, transport wewnętrzny i zewnętrzny 
(brak zagadnień)  
Is there a Shift System in Operation? 
Czy jest zmianowy system pracy? 

☐ YES / TAK
☐ NO / NIE

Daily Operating Hours 
Dzienne godziny pracy 

Period of Maximum Activity (Please tick all that apply) 
Okres najwyższej aktywności ( Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe) 

☐Night
Noc

☐ Day
Dzień

☐ Morning
Rano

☐ Afternoon
Popołudnie

☐ Evening
Wieczór

☐ Weekends
Weekendy

☐ Weekdays
Dni powszednie 

☐ 24 hour
24 godziny

Are Site Plans (including drainage system) available for the site? 
Czy są dostępne plany obiektów dla tej lokalizacji 
(w tym systemu kanalizacji)? 

☐ YES /TAK ☐ NO / NIE ☐  N/A / ND.

Site Manager Name 
Imię i nazwisko menadżera lokalizacji 

Telephone 
Telefon 

Does the company have appropriate licences, authorisations and consents? 
If YES, please detail them (Attach a separate sheet if required) 

Czy firma ma odpowiednie decyzje, licencje, uprawnienia i zezwolenia? 
Jeśli TAK, proszę je wymienić (Proszę o załączenie oddzielnego dokumentu) 

☐ YES / TAK ☐  NO/NIE

Profile of the sites previous use(s) and the legacy of waste contamination 
Rodzaj poprzedniego wykorzystania lokalizacji. Czy występują zanieczyszczenia 
środowiska wynikające z poprzedniego wykorzystania lokalizacji? 
Details of any audits which have been carried out 
Szczegóły dotyczące przeprowadzonych auditów 
Sensitivity of audit site (Interest groups, high regulations, 
populations…) Wrażliwość auditowanej lokalizacji 
(grupy interesów, ważne uregulowania prawne, liczba mieszkańców) 
List of chemicals/materials in the site/facility. 
Details Hazardous Waste Management 
Wykaz chemikaliów/ materiałów w lokalizacji/ zakładzie 
Szczegóły gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
Detail significant utilities used in the site/facility 
(Gas, Electric, Water, Oil….)  
Wymień istotne media wykorzystywane w lokalizacji/ zakładzie 
(gaz, elektryczność, woda, paliwo…..) 
Details of Waste Management 
(Effluent treatment/discharge, solid waste management…..) at 
the site/facility 
Szczegóły gospodarki odpadami 
(Oczyszczanie ścieków/ zrzuty, gospodarka odpadami stałymi)… 
w lokalizacji/zakładzie 
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Details of outsourced processes significant to the environment 
management 
(Outsourced effluent processing, waste disposal…) 
Szczegóły procesów zlecanych na zewnątrz, które są znaczące 
dla zarządzania środowiskowego. 
(zlecane na zewnątrz procesy dot. odprowadzania ścieków, 
utylizacji odpadów) 

Site information (if applicaple/ Informacje dotyczące lokalizacji 
Pernament address / Stały adres lokalizacji Area of site  

Powierzchnia lokalizacji 
Number of  Employees 
Liczba pracowników 



Client to complete Wypełnia klient 
EMS Table 2 for complexity and business sector złożoność i zakres działalności 
ANALYSIS OF SCOPES Client Business ANALIZA ZAKRESU działalności 

Complexity rating & 
system Złożoność i 
klasyfikacja systemu 

Aspects Aspekty Impacts Wpływy Risk Ryzyko 

Low Niska 
(1-4) 

Activity, product and/or 
service 
Działania, wyroby i/lub 
usługi 

Minor change to the environment whether 
adverse or beneficial 
Niewielkie korzystne lub niekorzystne 
zmiany w środowisku 

Risk priority is Low 
Niski priorytet ryzyka 

Medium Średnia 
(5-7) 

Activity, product and/or 
service 
Działania, wyroby i/lub 
usługi 

Change to the environment whether 
adverse or beneficial 
Korzystne lub niekorzystne zmiany w 
środowisku 

Risk priority is increased 
Podwyższony priorytet 
ryzyka 

High Wysoka 
(8-9) 

Activity, product and/or 
service 
Działania, wyroby i/lub 
usługi 

During normal, abnormal and emergency 
operating conditions there is a significant 
risk of an impact causing harm to the eco 
system and/or breach to legal & regulatory 
requirements 
Podczas normalnych, nietypowych i 
awaryjnych warunków działania, jest 
znaczne ryzyko oddziaływania 
powodującego szkodę dla ekosystemu i/ 
lub naruszenie wymagań prawnych i 
ustawodawczych 

Risk priority High 
Wysoki priorytet ryzyka 

RISK ANALYSIS 
ANALIZA RYZYKA 

High 
Wysokie 

Medium 
Średnie 

Low 
Niskie 

Regulatory Control 
Nadzór regulacyjny 

IPC 
Pozwolenia 
zintegrowane 

LAAPC 
Zgłoszenie instalacji, pozwolenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza, pozwolenie wodno-prawne na 
wprowadzanie ścieków 

No authorisations 
Brak zezwoleń 

Complexity of 
Operation 
Złożoność 
działalności 

Highly technical, large & 
complex operations 
Zaawansowana 
technicznie, rozległa 
lokalizacja, nietypowe 
procesy 

Technical, smaller less complex operations 
Mniej zaawansowane I złożone technicznie 
działania 

Non-technical, small, 
simple operations 
Niezaawansowana 
technicznie i mała 
organizacja, proste 
procesy 

Severity of Releases 
Istotność uwolnień 

Large scale, hazardous 
pollution 
Zanieczyszczenia 
szkodliwe o dużej skali 

Medium scale, harmful pollution 
Zanieczyszczenia szkodliwe o średniej skali 

Small scale, minor 
pollution 
Zanieczyszczenia 
nieznaczne o małej skali 
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EMS Table 2  
for related Complexity and Business sector  dotyczy złożoności sektora działalności gospodarczej 

ENVIRONMENTAL ASPECTS/IMPACTS, RISK & SKILLS REQUIREMENT  
ASPEKTY/WPŁYWY ŚRODOWISKOWE, RYZYKO i KWALIFIKACJE 

    (Please tick appropriate box to indicate relevant aspect and impacts for your scope of activity) (Proszę zaznaczyć odpowiednie pola, aby 
wskazać istotne aspekty i wpływy dla zakresu działalności) 

ASPECTS/IMPACTS 
ASPEKTY/WPŁYWY 

Risk/Complexity 
Ryzyko / Złożoność 

ASPECTS/IMPACTS 
ASPEKTY/WPŁYWY 

Risk/Complexity 
Ryzyko/Złożoność 

e.g.  / L 
Air Emissions 
Emisje do powietrza 

☐ Electro Magnetics 
Pole elektromagnetyczne 

☐

Air Quality Jakość powietrza ☐ Landscape Visual Krajobraz ☐
Aqueous Discharge Zrzuty do wód ☐ Land Use Zużycie ziemi ☐
Water Supply Dostawa wody ☐ Heritage Dziedzictwo ☐
Fresh Water Quality 
Jakość świeżej wody 

☐ Transport ☐

Fresh Water Ecosystem 
Ekosystem świeżej wody 

☐ Community & Social 
Otoczenie społeczne 

☐

Marine Quality Jakość morska ☐ Economics Ekonomiczne ☐
Marine Ecosystems 
Morskie ekosystemy 

☐ Nuisance Uciążliwości ☐

Ground Water Woda gruntowa ☐ Public Health Zdrowie Publiczne ☐
Waste Control Nadzór nad odpadami ☐ Emergency Service 

Postępowanie z awariami 
☐

Waste Minimisation 
Ograniczenie odpadów 

☐ Nature Conservation 
Ochrona Przyrody 

☐

Waste Disposal Utylizacja odpadów ☐ Ethical Etyczne ☐
Land Contamination Skażenie ziemi ☐ Odours  Odory ☐
Soil Quality Jakość gleby ☐ Energy Use Zużycie energii ☐
Terra/Avian Ecosystems 
Ekosystemy lądowe i ptasie 

☐ Electricity Elektryczność ☐

Resource Usage Zużycie zasobów ☐ Gas Gaz ☐
Life Cycle Cykl życia ☐ Coal Węgiel ☐
Noise Hałas ☐ Oil Paliwa ☐
Vibration Wibracje ☐ Raw Materials Surowce ☐
Name/imię i nazwisko Signed/Podpis Position/Stanowisko Date/Data 

ISO 14001:2015 - END OF APPLICATION /  KONIEC WNIOSKU 
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(SECTION 5) ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management System (Application) 
(SEKCJA 5) ISO 45001:2018 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (Wniosek) 
Detail main site activities 
Zakres działalności siedziby głównej 
Main Scope and work area boundaries for 
Certification 
Główny zakres i granice certyfikacji 
(zakres taki jaki ma być na certyfikacie) 
Detail the main processes and any licences, 
authorisations and consents held 
Główne procesy oraz posiadane licencje, 
decyzje i pozwolenia 
Detail the products 
Wymień wyroby 
Detail the services/facilities maintenance 
Wymień usługi/ zapewnienie sprawności 
maszyn i urządzeń 
Do you have any OH & S risks which require regulatory 
requirements? If yes, please detail: 
Czy występują zagrożenia BHP regulowane wymaganiami 
prawnymi? Jeśli TAK, proszę wymień: 
Number of temporary sites 
Liczba lokalizacji tymczasowych 
Do you operate a Shift System? 
Czy jest zmianowy system pracy?  

☐ YES/TAK     ☐  NO/NIE Daily Operating Hours 
Dzienne godziny pracy 

Period of Maximum Activity (Please tick all that apply) 
Okres najwyższej aktywności ( Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe) 

☐Night
Noc

☐ Day
Dzień

☐ Morning
Rano

☐ Afternoon
Popołudnie

☐ Evening
Wieczór

☐ Weekends
Weekendy

☐ Weekdays
Dni powszednie

☐ 24 hour
24 godziny

Site Contacts Kontakt 
Site Manager 
Imię i nazwisko menadżera 
lokalizacji 

Contact Telephone: 
Telefon 

Health & Safety Manager 
Kierownik ds. BHP 

Contact Telephone: 
Telefon 

Profile of the sites previous use(s) and the legacy of 
waste contamination 
Rodzaj poprzedniego wykorzystania lokalizacji. Czy 
występują zanieczyszczenia środowiska wynikające z 
poprzedniego wykorzystania lokalizacji? 
Sensitivity of audit site (Interest groups, high 
regulations, populations…) Wrażliwość auditowanej 
lokalizacji 
(grupy interesów, ważne uregulowania prawne, liczba 
mieszkańców) 
List of chemicals/materials in the site/facility 
Wykaz chemikaliów/ materiałów 
w lokalizacji/ zakładzie 
Detail significant utilities used in the site/facility 
(gas, electric, water, oil….) 
Wymień istotne media wykorzystywane w lokalizacji/ 
zakładzie (gaz, elektryczność, woda, paliwo…..) 
Details of Waste Management activities for the site 
Szczegóły gospodarki odpadami w lokalizacji 
Details of outsourced processes significant 
to the OH&S Management 
Szczegóły procesów zlecanych na zewnątrz, które są 
znaczące dla zarządzania BHP 
Additional Information Informacje dodatkowe 
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Client to complete Wypełnia Klient 
ANALYSIS OF SCOPES Client Business ANALIZA ZAKRESU działalności 

Complexity rating & 
system Złożoność i 
klasyfikacja systemu 

Hazards Zagrożenia Risk Ryzyko Impact Wpływ 

Low Niska(1-4) Activity, product and/or 
service 
Działania, wyroby i/lub 
usługi 

H & S effect, whether 
adverse or beneficial but 
not causing injury or 
damage to personnel 
Korzystne lub niekorzystne 
skutki BHP, ale nie 
powodujące urazu lub 
szkody personelu. 

Failure to manage the risk may result in 
minor injury or illness. 
Niezdolność zarządzania ryzykiem może 
powodować drobny uraz lub chorobę 

Medium (5-7) Activity, product and/or 
service 
Działania, wyroby i/lub 
usługi 

Change to the environment 
whether adverse or 
beneficial 
Zmiany w środowisku 
niekorzystne lub korzystne 

Failure to manage the risk could result in 
injury or illness. 
Niezdolność zarządzania ryzykiem może 
powodować uraz lub chorobę 

High Wysoka(8-9) Activity, product and/or 
service 
Działania, wyroby i/lub 
usługi 

Significant effect causing 
injury/damage/death to 
personnel 
Znaczący skutek 
powodujący uraz/ szkodę/ 
śmierć personelu 

Failure to manage the risk could put life 
at risk or result in serious injury. 
Niezdolność zarządzania ryzykiem może 
zagrozić życiu lub powodować poważny 
uraz.  

RISK ANALYSIS  
ANALIZA RYZYKA 

High 
Wysokie 

Medium 
Średnie 

Low 
Niskie 

Regulatory Control 
Nadzór regulacyjny 

High number of consents 
with monitoring 
Duża liczba zezwoleń i 
monitoringu 

Minimal consents with low 
monitoring 
Minimalna liczba zezwoleń 
i monitoringu 

No authorisations 
Brak zezwoleń 

Complexity of 
Operation 
Złożoność działalności 

Highly technical, large & 
complex operations 
Zaawansowana 
technicznie, rozległa 
lokalizacja, nietypowe 
procesy 

Technical, smaller less 
complex operations 
Mniej zaawansowane i 
złożone technicznie 
działania 

Non-technical, small simple operations 
Nietechniczne, ograniczone i proste 
działania 

Severity of Releases 
Istotność uwolnień 

Large scale OH & S Risk 
Zagrożenia BHP dużej 
skali 

Medium scale 
Średnia skala 

Small scale 
Mała skala 

HAZARDS ZAGROŻENIA 
RISKS RYZYKA 

Please tick all relevant boxes to indicate hazards and risks involved in your scope of activity/Proszę zaznaczyć wszystkie 
odpowiednie pola, aby wskazać zagrożenia występujące w zakresie działalności, ich poziom ryzyka i poziom złożoności 

e.g. ☒ H, L
Air Emission Emisje do powietrza ☐ Psychological Psychologiczne ☐
Air Quality Jakość powietrza ☐ Electro Magnetic Pole elekktromagnetyczne ☐
Noise Emission Emisje hałasu ☐ Community & Social Otoczenie społeczne ☐
Vibration Wibracje ☐ Economics Ekonomiczne ☐
Fresh Water Quality  Jakość świeżej wody ☐ Nuisance Uciążliwosci ☐
Lighting Oświetlenie ☐ Public Health Zdrowie publiczne ☐

Risk Ryzyko    H/M/L H lub M lub L
Complexity Złożoność   H/M/L H lub M lub L
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Manual Handling 
Transport ręczny 

Emergency Service 
Postępowanie z awariami 

Lifting Equipment Sprzęt do podnoszenia Health Conservation Ochrona zdrowia 
Height Working Praca na wysokości Vessels under pressure 

Zbiorniki ciśnieniowe 

Chemical Handling 
Praca z chemikaliami 

Operation recognised by authorities as 
hazardous  
Działania uznane przez organy prawne i 
regulacyjne jako niebezpieczne 

Waste Disposal Utylizacja odpadów Electricity related hazards  
Zagrożenia związane z elektrycznością 

Biological Risk Zagrozenia biologiczne Gas Handling Obsługa gazu 
Risk from Sharps Zagrożenia ostrych narzędzi Coal Handling Obsługa węgla ☐
Risk from Neighbours 
Zagrożenia ze strony sąsiadów 

Oil Handling 
Obsługa paliw 

☐

Ergonomics Ergonomia Raw Materials Surowce ☐
Asbestos Azbest Work with video displays  

Praca z monitorami ekranowymi 
☐

Protective Personal Equipment -PPE Use 
Środki ochrony indywidualnej - stosowanie 

Name/Imię i Nazwisko Signed/Podpis Position/Stanowisko Date/Data 

ISO 45001:2018  END OF APPLICATION / KONIEC WNIOSKU 
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(SECTION 6) ISO 27001:2013 Information Security Management System (Application) 
(SEKCJA 6) ISO 27001:2013 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Wniosek) 
Main Services or Products provided by the Company 
Główne usługi lub wyroby dostarczane przez Firmę 
Main Scope for ISO27001:2013 Certification 
Główny zakres certyfikacji ISO 27001:2013 
(zakres taki jaki ma być na certyfikacie) 
Does your company have an ISMS Policy Manual which fully addresses ISO27001:2013? 
Czy Firma posiada Politykę SZBI, która w pełni odpowiada ISO 27001:2013? 

☐ YES   ☐ NO

Are there any ISMS related information (such as ISMS records or information about design and 
effectiveness of controls) that cannot be made available for review by the audit team because it 
contains confidential or sensitive information? 
Czy są jakieś informacje związane z SZBI (takie jak zapisy SZBI lub informacje o projektowaniu lub 
skuteczności zabezpieczeń), które nie są dostępne do przeglądu przez zespół auditorów ponieważ 
zawierają informacje poufne lub wrażliwe? 

☐ YES   ☐ NO

If yes, what are records and information that cannot be accessed? Please list. 
If information is relevant to the audit, it may be that the certification audit cannot take 
place until appropriate access arrangements are granted. 
Jeśli TAK, jakie są zapisy i informacje, do których nie ma dostępu. Proszę je wymienić. 
Jeśli te informacje są istotne dla auditu, może się zdarzyć, że audit certyfikujący się nie 
odbędzie dopóki nie zostanie zorganizowany dostęp do tych informacji. 
Does your company have all necessary documentation to comply with ISO27001:2013, including a 
Statement of Applicability? 
Czy Firma posiada wszystkie niezbędne dokumenty zgodne z ISO 27001: 2013, w tym Deklarację 
Stosowania? 
If NO, when do you expect your documented system to be ready for assessment? 
Jeżeli NIE, kiedy można się spodziewać, że udokumentowany system będzie gotowy do oceny? 

☐ YES   ☐ NO

Number of critical assets (one, some, many) 
Liczba krytycznych/wrażliwych informacji (jeden, niewiele, dużo) 
Number of processes and services 
Liczba procesów i usług 
Number of Contract Staff 
Liczba pracowników zatrudnionych na umowę 
Number of Users 
Liczba użytkowników 
Number of Disaster Recovery (DR) sites 
Liczba lokalizacji zapasowych i miejsc odzyskiwania danych po awarii 
Liczba serwerów i lokalizacji (data center / in-house)s 
Liczba serwerów i lokalizacji (data center / in-house) 
Number of Application Development & Maintenance Staff 
Liczba rozwijanych aplikacji i personel obsługujący 
Extent and diversity of technology utilised: 
1 - Highly standardised environment with low diversity (few IT-platforms, servers, databases etc) 
2 - Standardised but diverse IT platforms, servers, databases, networks etc 
3 - High diversity of complexity of IT 
Zakres i różnorodność wykorzystywanych technologii: 
1 - środowisko wysoko znormalizowane o niskiej różnorodności 
(kilka platform IT, serwerów, baz danych itp.) 
2 - Znormalizowane ale zróżnicowane platformy IT, serwery, bazy danych, sieci itp. 
3 - Wysoka różnorodność stopnia złożoności IT 
Previously demonstrated performance of the ISMS 
1 - Recently certified or not certified but ISMS fully implemented over several audit and 
improvement cycles 
2 - Recent surveillance audit or not certified but partially implemented ISMS 
3 - No certification and no recent audits or ISMS is new and not fully established 
Dotychczasowe dowody funkcjonowania SZBI: 
1 - Niedawno certyfikowany lub nie certyfikowany, natomiast SZBI jest w pełni wdrożony w ciagu 
kilku cykli audytów i doskonalenia 
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2 - niedawno przeprowadzony audit nadzoru lub nie certyfikowany, ale częściowo wdrożony SZBI 
3 - nie certyfikowany oraz nie auditowany w ostatnim czasie, SZBI jest nowy i nie jest w pełni 
ustanowiony 
Applicability of sector specific risk 
1 - Low risk business without regulatory requirements 
2 - High regulatory requirements 
3 - High risk business with (only) limited regulatory requirements 
Zastosowanie specyficznego ryzyka sektorowego 
1 - Sektor biznesu niskiego ryzyka i bez wymogów regulacyjnych/prawnych 
2 - Wysokie wymagania regulacyjne/prawne 
3 - Sektor biznesu wysokiego ryzyka z ograniczonymi wymaganiami regulacyjnymi/prawnymi 
Extent of outsourcing and third party arrangements: 
1 - no outsourcing and little dependency on suppliers 
2 - well-defined, managed and monitored outsourcing arrangements 
3 - outsourcer has a certified ISMS 
4 - relevant independent assurance reports are available 
5 - several partly managed outsourcing arrangements 
6 - high dependency on outsourcing or suppliers with high impact 
7 - unknown amount or extent of outsourcing or several unmanaged outsourcing arrangements 
Zakres outsourcingu oraz umów ze stronami trzecimi: 
1 - brak outsourcingu i niewielka zależność od dostawców 
2 - dobrze zdefiniowane, zarządzane i monitorowane umowy outsourcingu 
3 - dostawca posiada certyfikat SZBI 
4 - dostępne są odpowiednie niezależne polisy ubezpieczeniowe 
5 - nieliczne częściowo zarządzane umowy outsourcingowe 
6 - wysoka zależność od outsourcingu lub dostawcy mający duży wpływ 
7 - nieznana ilość lub zakres outsourcingu lub kilka niezarządzanych umów outsourcingowych 
Extent of information system development: 
1 - no in-house system development or use of standardised software platforms 
2 - use of standardised software platforms with complex configuration or highly customised software 
or some development activities (in-house/outsourced) 
3 - extensive internal software development activities with several ongoing projects for important 
business purposes 
Stopień rozwoju systemu informatycznego: 
1 - brak rozwoju systemu we własnym zakresie lub wykorzystanie znormalizowanych platform 
oprogramowania 
2 - stosowanie znormalizowanych platform oprogramowania ze skomplikowaną konfiguracją lub 
wysoce dostosowanego oprogramowania lub nieliczne działania rozwojowych (we własnym 
zakresie / outsourcing) 
3 - rozbudowany wewnętrzny rozwój oprogramowania z wieloma toczącymi się projektami dla 
ważnych celów biznesowych 
When do you expect to be ready for the Main Certification visit to take place? 
Przewidywany termin gotowości do certyfikacji? 
Legal regulations applicable to the company 
Wymagania prawne mające zastosowanie w Firmie 
Is the Polish Language spoken by all staff? 
If NO what other languages will we require to understand when doing the assessment 

Czy język polski jest używany przez wszystkich pracowników? 
Jeżeli NIE, jakie inne języki są wymagane aby przeprowadzić ocenę 

☐ YES     ☐ NO

Name/Imię i Nazwisko Signed/Podpis Position/Stanowisko Date/Data 

ISO 27001:2013 - END OF APPLICATION / KONIEC WNIOSKU 
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(SECTION 7) Integrated Management System (level of integration) 
(SEKCJA 7) Zintegrowany System Zarządzania (poziom integracji) 
Which Standard(s) you have integrated (Please tick all that apply)  
Które normy zostały zintegrowane (Proszę zaznaczyć wszystkie, o które Państwo wnioskujecie) 

☐ 9001:2015 ☐ 22301:2012  ☐ 14001:2015 ☐ 45001:2018
☐ 27001:2013 ☐ Other (Please state) /Inne (proszę podać
Complete below as applicable/ Proszę wypełnić poniższe, jeśli ma to zastosowanie 

The duration of an IMS audit based on the declared level of integration of the management system may be subject to 
adjustment on the basis of confirming the level of integration at stage one and subsequent audits. 
Czas trwania auditu ZSZ, który został oparty na zadeklarowanym poziomie integracji systemu zarządzania może podlegać 
dostosowaniu na podstawie potwierdzenia integracji na pierwszym etapie i w kolejnych auditach 
Do you have integrated documentation set, including work instructions? 
Czy dokumentacja jest zintegrowana, w tym instrukcje pracy? 

☐ YES   ☐ NO

If NOT, which standards have separate documentation? 
Jeżeli NIE, dla których norm jest oddzielna dokumentacja? 
Do you have integrated Management Reviews that consider the overall business strategy 
and plans? 
Czy przeglądy zarządzania są zintegrowane, w których uwzględnia się ogólną strategię 
biznesową i plany? 

☐ YES   ☐ NO

Do you have an integrated approach to internal audits? 
Czy obowiązuje zintegrowane podejście do auditów wewnętrznych? 

☐ YES   ☐ NO

Do you have an integrated approach to policy and objectives? 
Czy obowiązuje zintegrowane podejście do polityki i celów? 

☐ YES   ☐ NO

Do you have an integrated approach to systems processes? 
Czy obowiązuje zintegrowane podejście do procesów systemów? 

☐ YES   ☐ NO

Do you have an integrated approach to improvement mechanisms 
(corrective actions, measurement and continual Improvement, risks)? 
Czy obowiązuje zintegrowane podejście do mechanizmów doskonalenia 
(działania korygujące, pomiary, ciągłe doskonalenie, ryzyka)? 

☐ YES   ☐ NO

Do you have integrated management support and responsibilities? 
Czy obowiązuje zintegrowane wsparcie i odpowiedzialność? 

☐ YES   ☐ NO
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