
MODUŁ III

Systemy zarządzania jakością. 
Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania 

normy ISO 9001. 
Orientacja procesowa.

Audyt jako narzędzie diagnozy i 
doskonalenia. 

Certyfikacja i akredytacja 



Historia norm ISO serii 9000

1945        Doświadczenia wyniesione z II Wojny Światowej

1950      Działalność Deminga i Jurana w Japonii

1960 Normy jakościowe krajów, branż (np. energetyka nuklearna) i 
dużych korporacji (Ford, GM).

1963       Wymagania normy wojskowej MIL-Q-9858 w USA

1979       Brytyjska Norma BS 5750

1987      Normy ISO serii 9000
1993      Normy PN-EN serii 29000

1994       Aktualizacja norm ISO serii 9000
1996      Normy PN-ISO serii 9000

15.XII.2000        Nowelizacja norm ISO serii 9000

2005- ….            Nowelizacje serii 9000, nowe wytyczne -

- seria 10000



HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point –

Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny)
metoda zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

Zagrożenie (Hazard) - to każdy czynnik biologiczny, chemiczny lub fizyczny w żywności 

lub warunkach jej produkcji, który może stanowić ryzyko dla zdrowia.

Analiza zagrożeń (Hazard Analysis) – to proces zbierania i oceniania informacji o 

zagrożeniach i warunkach sprzyjających ich powstawaniu, w celu stwierdzenia, które są 

istotne dla bezpieczeństwa żywności.

Punkt Kontrolny (Control Point – CP, KP) – to krok (punkt, miejsce, etap, operacja 

jednostkowa, procedura lub proces), w którym czynnik mikrobiologiczny, chemiczny lub 

fizyczny może być kontrolowany. 

Krytyczny Punkt Kontrolny (Critical Control Point – CCP, KKP) - jest krok w którym 

kontrola (sterowanie, opanowanie) mogą być zastosowane w celu zapobieżenia, 

wyeliminowania lub zminimalizowania do akceptowanego poziomu zagrożeń dla 

bezpieczeństwa żywności.



Systemy oparte na zasadach tzw. dobrej praktyki 
wytwarzania, laboratoryjnej, higienicznej

(GMP - Good Manufacturing Practice; GLP – Good Laboratory 

Practice; GHP – Good Hygenic Practice); 

Systemy te najbardziej rozpowszechnione są w przemyśle
farmaceutycznym i chemicznym, spożywczym oraz laboratoriach;

nastawione są głównie na proces produkcyjny (realizacji badań),

określając wymagania stawiane budynkom, pomieszczeniom,

wyposażeniu, surowcom, półproduktom, technologii wytwarzania,

transportowi i magazynowaniu, metodom kontroli oraz

kwalifikacjom personelu. Ich celem jest zabezpieczenie przed

wyprodukowaniem wyrobu zagrażającemu życiu lub zdrowiu

klienta. Wdrożenie zasad GMP jest w Polsce warunkiem

uzyskania koncesji w przemyśle farmaceutycznym. Jest to

również ważny krok związany wdrażaniem systemu HACCP.



Ściśle dostosowane do branży przemysłowej, 
będące rozwinięciem wymag. normy ISO 9001:
– TS/ISO 16949 – dokument, który ujmuje wymagania 

producentów branży motoryzacyjnej z USA, Niemiec, 
Francji i Włoch; bazowe wymagania systemowe 
zaczerpnięte są z normy ISO 9001; standard ten jest 
obowiązkowy dla wszystkich dostawców przemysłu 
samochodowego,

– norma TL 9000 obowiązująca w branży 
telekomunikacyjnej,

– norma AS 9000 stosowana w przemyśle lotniczym
– norma AQAP stanowiąca wymagania dotyczące 

dostawców dla armii państw NATO. Jest to standard, 
który funkcjonuje przy wdrożonym systemie ISO 9001 a 
jego wymagania dotyczą konkretnego kontraktu lub 
umowy.



ISO/TS 16949

W jakim celu wprowadzono nowy standard:

Stworzenie globalnej formy systemu jakości w 

przemyśle motoryzacyjnym

Stworzenie globalnej płaszczyzny uznawania 

certyfikatów

Redukcja różnorodnych form auditu certyfikacyjnego

Zalety w zakresie doskonalenia systemu jakości



ISO/TS 16949
• ISO/TS 16949 jest tzw. Specyfikacją Techniczną (Technical

Specification) przygotowaną przez Międzynarodową Grupę
Zadaniową Przemysłu Motoryzacyjnego (International

Automotive Task Force - IATF) i przedstawicieli komitetu

technicznego ISO/TC 176, Quality Management and Quality

Assurance.

• ISO/TS 16949 harmonizuje wymagania stawiane dostawcom

przemysłu samochodowego w Stanach Zjednoczonych,

Niemczech, Włoszech i Francji, co prowadzi do ujednolicenia

systemów jakości i ich certyfikacji w Europie i USA.



ISO/TS 16949
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Systemy Jakości – Dostawcy 

Przemysłu Samochodowego-

Uszczegółowione wymagania 

do zastosowania normy 

ISO9001:2000



Systemy te, mimo różnego zakresu i 
przeznaczenia opierają się na podobnych 

zasadach, do których można zaliczyć:
• ścisły związek systemu jakości z celami firmy 

wyrażonymi w jej misji i strategii,

• nastawienie na klienta,

• podejście prewencyjne i procesowe,

• zaangażowanie wszystkich pracowników, a 
zwłaszcza najwyższego kierownictwa

• dążenie do zapobiegania powstaniu 
potencjalnych błędów.



1. Kategorie wyrobu:

• Usługi (w tym świadczone przez 

administrację rządową)

• Wytwór intelektualny (np. program 

komputerowy, słownik)

• Przedmiot materialny (np. części maszyn)

• Materiały przetworzone (np. benzyna)

2. Usługa jest wynikiem przynajmniej jednego działania 

przeprowadzonego pomiędzy dostawcą a klientem i 

zazwyczaj jest wyrobem niematerialnym

Wyrób - wynik procesu



Korzyści z posiadania ISO 9000

� Uporządkowanie prowadzonej działalności

� Poprawa efektywności

� Efekty promocyjne

� Podstawa do wdrożenia zasad TQM



Uporządkowanie prowadzonej 
działalności

� eliminacja działań zbędnych i dublujących się

� przewidywalność postępowania

� jasne zakresy uprawnień i odpowiedzialności

� szybka adaptacja nowych pracowników

� zaufanie kierownictwa do działania własnej 

organizacji



Zwiększenie efektywności 
działania

� lepsze wykorzystanie zasobów

� poprawa wydajności

� poprawa jakości wyrobów/usług



Efekty promocyjne

� lepszy wizerunek organizacji

� zaufanie klientów i inwestorów

� zwiększenie konkurencyjności

Podstawa do wprowadzania zasad 
TQM



Normy ISO serii 9000

ISO 9000:2005 PN-EN ISO 9000:2006
Systemy zarządzania jakością - Podstawy i 
terminologia 

ISO 9001:2008 PN-EN ISO 9001:2009
Systemy zarządzania jakością - Wymagania 

ISO 9004:2009 PN-EN ISO 9004:2009
Zarządzanie mające na celu osiąganie
trwałego sukcesu organizacji –
Podejście poprzez zarządzanie jakością (oryg.)



Normy pomocnicze
� ISO 10002 postępowanie z reklamacjami

� ISO 10005 dla planów jakości

� ISO 10006 zarządzanie projektami

� ISO 10007 zarządzanie konfiguracją
� ISO 10012 pomiary i wyposażenie pomiarowe

� ISO/TR 10013 dokumentacja systemu jakości

� ISO 10014 aspekty ekonomiczne zw. z jakością
� ISO 10015 szkolenia

� ISO/TR 10017 techniki statystyczne w ZJ

� ISO 16949 dla dostawców w przemyśle 

motoryzacyjnym

� ISO 19011 audytowanie systemów zarządzania



ISO 9001:2008
Osiem Filarów Zarządzania Jakością

1. Koncentracja na kliencie: organizacje są zależne od 

klientów muszą więc rozpoznawać ich bieżące i przyszłe 

potrzeby, spełniać wymogi klientów oraz dążyć do 

przekraczania tych oczekiwań .

2. Przywództwo: liderzy określają wspólne cele, kierunki 

działania oraz odpowiedni klimat organizacyjny. 

Jednocześnie powinni stwarzać warunki, dzięki którym 

pracownicy będą mogli włączyć się  w realizację 

wytyczonych celów.

3. Zaangażowanie pracowników: ludzie na wszystkich 

szczeblach stanowią najważniejszy element organizacji a 

uzyskanie pełnego zaangażowania kadry pozwala 

wykorzystać ich zdolności z korzyścią dla organizacji.



ISO 9001:2008
Osiem Filarów Zarządzania Jakością – c.d.

4 Podejście procesowe: pożądany wynik działania osiąga się bardziej 

efektywnie, gdy zasoby i czynności związane z osiągnięciem tego 

wyniku traktowane i zarządzane są jako procesy.  

5 Podejście systemowe do zarządzania: identyfikacja, zrozumienie i 

zarządzanie systemem wzajemnie powiązanych procesów dla 

osiągnięcia określonego celu, przyczynia się do zwiększenia 

skuteczności i efektywności organizacji.

6 Ciągłe doskonalenie: stałym celem organizacji jest ciągłe 

doskonalenie .

7 Podejmowanie decyzji oparte na faktach: skuteczne decyzje 

opierają się na logicznej lub intuicyjnej analizie danych i informacji.

8 Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami: wzajemne 

korzystne powiązania miedzy organizacją i jej dostawcami, podnoszą 

ich zdolność do tworzenia wartości .



Schemat organizacyjny

Proces X



PN EN ISO 9001:2009 – GRUPY WYMAGAŃ

4. System zarządzania jakością

5. Odpowiedzialność kierownictwa

6. Zarządzanie zasobami

7. Realizacja wyrobu

8. Pomiary, analiza i doskonalenie



Cykl doskonalenia (Deminga, PDCA)

Plan

DoCheck

Act
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Dane wejściowe:

� wymagania 

klienta (umowy, 

zlecenia)

� materiały, 

surowce, 

prefabrykaty

� dokumentacja 

techniczna

� informacje

� przepisy prawne

Dane wyjściowe:

� wyrób, 

produkt 

materialny

� usługa

� decyzje

� kombinacja 

powyższych

� satysfakcja 

klienta

Zasoby:

� maszyny, 

urządzenia

� surowce

� wiedza, baza 

danych

� pracownicy

� środki finansowe

Podejście procesowe



Organizacja powinna:

� Zidentyfikować procesy wymagane w systemie zarządzania 
jakością (tzn. procesy zarządzania, zaopatrywania w zasoby, 
realizacji wyrobu oraz pomiarowe);

� Określić sekwencję i wzajemne oddziaływania tych procesów;

� Określić kryteria i metody wymagane w celu zapewnienia 
skutecznego działania i nadzorowania tych procesów;

� Zapewnić dostępność zasobów i informacji niezbędnej do 
wspomagania działania i monitorowania tych procesów;

� Mierzyć, monitorować i analizować te procesy oraz 

� Wdrażać niezbędne działania w celu osiągnięcia 
zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia tych 
procesów.

4.1 Wymagania ogólne



Fazy zarządzanie procesami w organizacji:

I) Planowanie procesów.

II) Wdrażanie procesów.

III) Nadzorowanie procesów.

IV) Doskonalenie procesów.



Planowanie procesów:

a)Budowanie świadomości pracowników dotyczącej
procesów oraz ich udziału w procesowo ujętym systemie
zarządzania.

b) Identyfikacja procesów, ich podział oraz
hierarchizacja.

c) Określenie relacji pomiędzy procesami.

d) Opis przebiegu procesów na odpowiednim poziomie
wykonawczym.

e) Ustalenie celów i mierników dla procesów.

f) Określenie metod nadzorowania procesów.



Trzy grupy procesów głównych
(przykład rozwiązania)

• Procesy operacyjne
– ukierunkowane na klienta, ich wynikiem jest 

wyrób lub usługa

• Procesy wspomagające
– procesy nie dostrzegane przez klientów, 

zapewniające efektywny przebieg procesów 
operacyjnych

• Procesy strategiczne (zarządcze)
– procesy związane ze sprawnym 

funkcjonowaniem organizacji i jej rozwojem



Procesy zarządcze

• Planowanie i przyszły rozwój

– tworzenie wizji

– planowanie strategiczne

– planowanie roczne

– ustalanie celów długo i krótko 

terminowych

– alokacja zasobów

– zarządzanie personelem

– monitorowanie i ocena 

działalności



Procesy operacyjne

• Umożliwiające organizacji codzienne 

funkcjonowanie:

– pozyskanie klientów

– obsługa zlecenia, przegląd umowy

– projektowanie 

– produkcja wyrobów, realizacja usług

– dystrybucja

– kontrole i badania

– obsługa klientów

– działania serwisowe, gwarancyjne



Procesy wspomagające

• Zapewnienie sprawnej realizacji procesów 

zarządczych i operacyjnych:

– budżetowanie

– szkolenia, rekrutacja

– utrzymanie ruchu

– zaopatrzenie

– komunikacja

– operacje finansowe

– wsparcie informatyczne
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Ad c) Mapa powiązań procesów głównych



PROCESY

PODSTAWOWE

PROCESY ZARZĄDZANIA

Strategia i polityka firmy
Planowanie jakości  

Przegląd zarządzania  

K
L
I
E
N
T

USŁUGI  BUDOWLANE
Ofertowanie i podpisywanie umów

Zakupy materiałów

Realizacja

PROCESY WSPOMAGAJĄCE

Promocja Zarządzanie                Nadzór nad infrastrukturą 

firmy                     zasobami ludzkimi           i środowiskiem pracy 

MONITOROWANIE
Badanie zadowolenia klienta   

Audit wewnętrzny 

Nadzór nad wyrobem niezgodnym  

Analiza danychDOSKONALENIE

PRODUKCJA  PÓŁFABRYKATÓW
Zakup materiałów

Produkcja

Sprzedaż
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Ad c) Mapa powiązań procesów 
głównych
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ZARZĄDZANIE
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ZARZĄDZANIE 

JAKOŚCIĄ 

W1

Nadzór nad 

infrastrukturą

W2

Kadry i Księgowość
BHP

W3

Procesy 

zewnętrzne



Podział (hierarchia) procesów  

Procesy główne

Procesy 

Czynności 



Hierarchia procesów

Kontakty
z klientem

Wytwarzanie Dystrybucja

Planowanie Zaopatrzenie Produkcja

Zapytania
ofertowe

Wybór
dostawcy Zamówienie

Specyfikacja
zamówienia

Opracowanie
zamówienia Zatwierdzenie

Poziom 1 - Kluczowe procesy biznesowe

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4



 

Poziom I 

Poziom II 

Poziom III 

Pozyskiwanie klienta  
i zawieranie umów 

Zawieranie  
umów 

Oferta Działania 
promocyjne 

Planowanie 
działań 

promocyjnych 

Realizacja 
działań 

promocyjnych 

Przygotowanie 

ofert 
Składanie 

ofert 

Diagram hierarchii wybranego procesu głównego



Ad d) Tworzenie schematów przebiegu

Początek/koniec

Czynność/zadanie/
działanie

Podejmowanie 
decyzji

przebieg 
czynności

dokumenty, zapisy



Przedstawiciel 

kierownictwa ds
SZJ

Dyrektor

Auditor

Właściciel procesu

Start
Opracowanie 

planu auditu

1-N

Plan auditów na 
rok.....

Wyznaczenie 

auditora

2-N

Zatwierdzony?

Tak

Nie

Przygotowanie

auditu

3-N

Przeprowadzenie 

auditu

4-N

Opracowanie

raportu

Raport z auditu

Raport z auditu

Realizacja

działań
poauditowych

5-N

Wykonane?

Nie

Koniec

Tak

Ad d) Opis przebiegu procesów (poziom 
wykonawczy) - słownie? graficznie?



K1 K2 K3 K4 K5Podstawa WynikPrzebieg Ew. opis

Nazwa: Wejście:
Właściciel: Wyjście:

1

1

O U

O I

O U

O I

O -odpowiedzialny; U - uczestnik; I - informowany; X - itp..

Diagramy - w praktyce



Ad e) i f) 

Przewodnik (karta) procesu :

1. Nazwa procesu
Np. „zarządzanie kadrami”.
2. Właściciel (nazwa!?) procesu – ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES
3. Cel procesu
(np. ”zapewnić i doskonalić kompetencje i motywację pracowników firmy”).
4. Zadanie(a) i mierniki
mierzalne aspekty związane z celem (np. ”zwiększenie o 5% liczby godzin szkoleń,
przypadających na jednego pracownika w stosunku do roku ...”)
W zależności od specyfiki procesu, przyjąć można jedno lub kilka zadań
5. Metoda i częstotliwość monitorowania
Jak będzie wyglądało monitorowanie procesu: pomiar, porównywanie, zliczanie,

przeglądanie zapisów, kontrola wzrokowa. W jakich odstępach czasu proces ma być
monitorowany oraz kto to monitorowanie prowadzi

6. Metoda analizy wyników
np. wykres, diagram, tabela, omówienie na zebraniu
7. Dokumenty stanowiące podstawę realizacji
Dokumenty występujące w formie elektronicznej oznaczane mogą być w formie

hiperłącza, co zapewnia błyskawiczny do nich dostęp.
8. Wykorzystywane formularze
Jeśli stosowane formularze mają formę elektroniczną, można je również

przyporządkować za pomocą nazwy (hiperłącza) do odpowiedniego procesu.
9. Powstające zapisy
10. Uwagi



Odpowiedzialność właściciela
procesu

• śledzenie wyników procesu, ustalenie metod 

zbierania danych i ich analizy

• ustalanie zakresu niezbędnej standaryzacji 

(dokumentacji)

• inicjowanie działań doskonalących

• nadzorowanie współpracy między komórkami 

organizacyjnymi i właścicielami innych procesów

• sprawozdania dla kierownictwa



4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji
Dokumentacja SZJ powinna zawierać:

� udokumentowaną deklarację polityki jakości i cele jakościowe

� księgę jakości

� udokumentowane procedury wymagane przez normę:

� dokumenty wymagane przez organizację do efektywnego 

planowania, działania i sterowania procesami

� zapisy jakości wymagane przez normę

� Nadzór nad dokumentami

� Nadzór nad zapisami dot. jakości

� Audit wewnętrzny

� Nadzór nad wyrobami niezgodnymi

� Działania korygujące

� Działania zapobiegawcze



Wielkość i zakres dokumentacji systemu 
zarządzania jakością powinna zależeć od:

• wielkości i typu organizacji;

• złożoności i wzajemnych oddziaływań procesów;

• kompetencji personelu.

Dokumentacja

ISO 9001:2000



Dokumenty

o instruują

o określają zasady 
postępowania

o podlegają zmianom

Zapisy

o dowody

o opisują sytuacje „ex post”

o nie podlegają zmianom



Procedura „pisemna” (typowa zawartość)

1. Cel 

2. Zakres zastosowania

3. Odpowiedzialność

4. Opis postępowania 

5. Zapisy

6. Wykaz dokumentów związanych

7. Wykaz załączników/ formularzy



Procedura „Nadzór nad usługami niezgodnymi z wymaganiami” 

1 Cel
Celem procedury jest ustalenie zasad zapewniających, że usługa niezgodna z wymaganiami zostanie zidentyfikowana a skutki jej wystąpienia – usunięte lub zminimalizowane.

2 Zakres zastosowania
Procedura ma zastosowanie do procesów w firmie BIZNESIK i Spółka, gdzie stwierdzono niezgodność usługi z określonymi wymaganiami. Dotyczy to niezgodności wykrytych 

przez pracowników firmy oraz zgłoszonych przez klientów. 

3 Odpowiedzialność
• Właściciele procesów, w których wykryto niezgodność odpowiadają za:

• wydanie dyspozycji w sprawie postępowania z niezgodnościami,

• zatrzymanie realizacji w przypadku wystąpienia niezgodności stwarzających zagrożenie jakości usługi, 

• wystawienie protokołu niezgodności/spostrzeżenia w przypadkach koniecznych, uzgodnionych z Przedstawicielem ds. SZJ 

• nadzór nad przeprowadzeniem korekcji,

• wznowienie procesu po stwierdzeniu skutecznej korekcji,

• zainicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych, tam gdzie to wskazane.

• Przedstawiciel kierownictwa ds. SZJ odpowiada za analizę występujących niezgodności.

• Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za zgłaszanie Właścicielowi procesu stwierdzonych bądź potencjalnych niezgodności,

4 Opis postępowania

Zgłoszenie niezgodności
Pracownik jest odpowiedzialny za zgłoszenie faktu wystąpienia niezgodności Właścicielowi procesu. 

Wydanie dyspozycji
Właściciel procesu po wstępnej analizie procesu, w którym stwierdzono nieprawidłowości, w zależności od wagi zagadnienia podejmuje decyzję o sposobie korekcji oraz 
zleca pracownikom przeprowadzenie korekcji, a następnie nadzoruje podjęte działania.

Po podjęciu decyzji o korekcji Właściciel procesu wypełnia "Protokół niezgodności/spostrzeżenia" w przypadkach koniecznych, uzgodnionych z Przedstawicielem 
kierownictwa ds. SZJ oraz zleca pracownikom wykonanie dyspozycji dotyczących korekcji.

Przekazanie informacji
Informacje dot. podjętych działań przekazywane są przez Właściciela procesu na zebraniach pracowników.

Odstępstwa 
Właściciel procesu w przypadku, gdy występujące niezgodności i podjęte działania w celu ich eliminacji, wymagają postępowania niezgodnego z zaplanowanymi 
procedurami lub instrukcjami, może zadecydować o odstąpieniu od tych procedur ustalając działania zastępcze. 

Kontrola po korekcji
Właściciel procesu po przeprowadzeniu korekcji, poddaje efekt procesu ponownej weryfikacji i dokonuje odpowiednich zapisów w Protokole niezgodności/spostrzeżenia. 
Podejmuje decyzję o wznowieniu procesu.

Analiza niezgodności
Przedstawiciel kierownictwa ds. SZJ na podstawie „Protokołu niezgodności/spostrzeżenia”  analizuje niezgodności, a wyniki tej analizy przedstawia na najbliższym 
cotygodniowym zebraniu pracowników.

Działania korygujące
Przedstawiciel kierownictwa ds. SZJ wraz w właścicielem procesu podejmują decyzje, co do przeprowadzenia działań korygujących i prowadzą je zgodnie z ustaleniami 
procedury „Działania korygujące i zapobiegawcze” 

5 Zapisy
Karty niezgodności/spostrzeżenia

Zapisy z analizy niezgodności w protokółach cotygodniowych zebrań pracowniczych
6 Wykaz dokumentów związanych
Procedura Pr-4      Karta procesu działań korygujących i zapobiegawczych
7 Wykaz załączników

F2 - Protokół niezgodności/spostrzeżenia 
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Przykład tabelki opisującej działanie

- może być inaczej !!! 
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4.2.2 Księga jakości

Księga jakości zawiera:

� zakres systemu zarządzania jakością wraz ze 

szczegółami dotyczącymi uzasadnienia 

wszelkich wyłączeń;

� udokumentowane procedury lub powołanie na 

nie;

� opis oddziaływania pomiędzy procesami 

systemu zarządzania jakością



Zarządzanie

Nadzór

Wykonanie Procedury
Instrukcje, formularze, zapisy itp.

Księga
jakości

(mapa procesów)

Dokumentacja SZJ

Przewodniki
procesów



Koncepcja hiperłączy w obrębie dokumentacji 
systemu jakości



4.2.3 Nadzór nad dokumentacją
� Udokumentowana procedura nadzoru nad dokumentacją musi określać 

sposoby:

� zatwierdzania

� przeglądu i aktualizacji

� określania statusu zmian i aktualności 

� dostępności

� dystrybucji

� identyfikacji

� zapobiegania niezamierzonemu użyciu

4.2.4 Nadzór nad zapisami jakości
� Udokumentowana procedura nadzoru nad zapisami jakości określające 

sposoby:

� identyfikowania

� przechowywania

� wyszukiwania

� zabezpieczania

� archiwizowania

� dysponowania



5. Odpowiedzialność kierownictwa
5.1 Zaangażowanie kierownictwa

Co wg normy oznacza zaangażowanie NK?

� Zakomunikowanie roli klienta oraz spełnienia wymagań

� Ustanowienie polityki jakości

� Ustanowienie celów jakościowych

� Przeprowadzanie przeglądów SZJ

� Zapewnienie zasobów



5.2 Orientacja na klienta

� Określenie potrzeb i oczekiwań klienta,

� Spełnienie tych wymagań w celu zadowolenia 

klienta



Polityka jakości

ogół zamierzeń i celów organizacji 
dotyczących jakości, w sposób formalny 

wyrażone przez najwyższe kierownictwo

ISO 9000:2000



5.3 Polityka jakości

� Dostosowana do celów organizacji

� Zawiera zobowiązania do spełnienia wymagań i 

ciągłego doskonalenia skuteczności SZJ

� Podstawa do ustanawiania i przeglądu celów 

jakościowych

� Zakomunikowana i zrozumiała w całej organizacji

� Poddawana przeglądom



Misją firmy BIZNESIK i Spółka jest:

Świadczyć najwyższej jakości usługi umożliwiając 
wszystkim klientom, jak najlepszą realizację ich 

zamierzeń a firmie stabilny rozwój

Realizację powyższej Misji wspiera polityka 
jakości firmy:

Kierownictwo i pracownicy firmy BIZNESIK i Spółka 
deklarują pełne zaangażowanie na rzecz spełnienia 
oczekiwań wszystkich swoich klientów w zakresie 
świadczenia usług szkoleniowych i doradczych oraz 
innych wymagań dotyczących naszej działalności.

W każdej dziedzinie naszej działalności będziemy 
dążyli do ciągłego usprawniania poprzez doskonalenie 

procesów naszego systemu zarządzania jakością.



Cele

Realizacja planu

Plan działań

Misja

i strategia

Zarządzanie polityką

Przegląd

Wizja

Monitoring

Zmiany polityki

Polityka

jakości



5. Odpowiedzialność kierownictwa

5.4 Planowanie
Cele jakościowe

� Ustanowione dla funkcji i szczebli organizacji

� Mierzalne i wynikające z polityki jakości

� Obejmujące spełnienie wymagań dotyczących wyrobu

Planowanie systemu zarządzania jakością 

powinno zapewnić:

� spełnienie wymagań i osiągnięcie założonych celów

� ciągłość i utrzymanie sytemu w przypadku planowanych i 

wprowadzanych zmian



Hierarchia celów organizacji

Cele organizacji

Cele procesów

Cele działów

Cele na poszczególnych stanowiskach pracy



Cel procesów - przykłady

• Wadliwość procesu < ….%
• Czas procesu X zostanie skrócony o ….%

w stosunku do roku ….
• Wskaźnik skarg na poziomie < …
• 75% spraw będzie załatwionych w czasie 

krótszym niż przewiduje …
• Wprowadzenie do realizacji nowej metody 

obsługi interesantów do końca ….
• Utrzymanie zapasów nie większych niż …
• Nakłady na szkolenie wzrosną o …% w 

stosunku do roku…
• Zmniejszenie kosztów obsługi 

administracyjnej o …



Cel
Definicja

wskaźnika

Wartość

wskaźnika
Odpowiedzialny

Częstość

monitoringu

Atrakcyjność

pieczywa

Wzrost 

zamówień
20% Właściciel 1 miesiąc

Wielkość 

zwrotów
max 2%

Pełnomocnik ds. 

jakości
1 miesiąc

Zwiększenie 

różnorodności 

oferty

Liczba 

nowych 

wyrobów

10 Szef produkcji 3 miesiące

Obniżenie 

kosztu 

produkcji

Wartość 

braków 

wewnętrznych

1 % wartości 

sprzedaży
Mistrz wypieku 3 miesiące

Oszczędność 

zużycia energii
10% Mistrz wypieku 3 miesiące

Cele procesu  „produkcja pieczywa” w piekarni



5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i 
komunikacja

� Określenie i zakomunikowanie odpowiedzialności 

i uprawnień

� Wyznaczenie przedstawiciela kierownictwa, 

posiadającego odpowiedzialności i uprawnienia 

do:

� Ustanowienia i utrzymania systemu zarządzania 

jakością

� Przedkładania sprawozdań dot. SZJ i określania 

potrzeb dot. doskonalenia

� Utrzymywanie świadomości roli klienta

� Zapewnienie komunikacji wewnętrznej 



5.6 Przegląd wykonywany przez 
kierownictwo

� W zaplanowanych odstępach czasu

� Cel – potrzeba zmian w systemie, w tym polityki jakości i 

celów jakościowych

� Zakres przeglądu
� Wyniki auditów

� Informacje od klientów

� Realizacja procesów

� Określenie i dokumentowanie działań wynikających z 

przeglądu
� Doskonalenie procesów

� Doskonalenie wyrobów

� Określenie zasobów

� Utrzymywać zapisy z przeglądu

� Stan działań zapobiegawczych i korygujących

� Wyniki poprzednich przeglądów

� Wpływ zmian w systemie zarządzania jakością



6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

65

6.1
Zapewnienie 

zasobów

6.1
Zapewnienie 

zasobów

6.2
Kadry

(kwalifikacje)

6.2
Kadry

(kwalifikacje)

6.3
Infrastruktura 
(Wyposażenie) 

6.3
Infrastruktura 
(Wyposażenie) 

6.4
Środowisko 

pracy

6.4
Środowisko 

pracy

ZARZĄDZANIE ZASOBAMIZARZĄDZANIE ZASOBAMI

6.1
Zapewnienie 

zasobów

6.1
Zapewnienie 

zasobów

6.2
Kadry

(kwalifikacje)

6.2
Kadry

(kwalifikacje)

6.1
Zapewnienie 

zasobów

6.1
Zapewnienie 

zasobów

6.3
Infrastruktura 
(Wyposażenie) 

6.3
Infrastruktura 
(Wyposażenie) 

6.2
Kadry

(kwalifikacje)

6.2
Kadry

(kwalifikacje)

6.1
Zapewnienie 

zasobów

6.1
Zapewnienie 

zasobów

6.4
Środowisko 

pracy

6.4
Środowisko 

pracy

6.3
Infrastruktura 
(Wyposażenie) 

6.3
Infrastruktura 
(Wyposażenie) 

6.2
Kadry

(kwalifikacje)

6.2
Kadry

(kwalifikacje)

6.1
Zapewnienie 

zasobów

6.1
Zapewnienie 

zasobów

ZARZĄDZANIE ZASOBAMIZARZĄDZANIE ZASOBAMI

6.4
Środowisko 

pracy

6.4
Środowisko 

pracy

6.3
Infrastruktura 
(Wyposażenie) 

6.3
Infrastruktura 
(Wyposażenie) 

6.2
Kadry

(kwalifikacje)

6.2
Kadry

(kwalifikacje)

6.1
Zapewnienie 

zasobów

6.1
Zapewnienie 

zasobów



6. Zarządzanie zasobami 
�6.1 Zaopatrywanie w zasoby
�Określić i terminowo dostarczać zasoby

�6.2 Zasoby ludzkie
�Przydzielić do zadań wpływających na jakość wyrobu 

kompetentny personel, o odpowiednim:
�Wykształceniu
�Wyszkoleniu
�Umiejętnościach
�Doświadczeniu

�Identyfikować potrzeby w zakresie kompetencji

�Zapewnić szkolenia lub inne działania stosowne do potrzeb

�Oceniać skuteczność podjętych działań
�Świadomość wśród kadry wpływu i ważności wykonywanych 

działań
�Utrzymywać zapisy dotyczące wykształcenia, doświadczenia, 

szkoleń i kwalifikacji



6. Zarządzanie zasobami c.d.

6.3 Identyfikować, dostarczać i zarządzać 

infrastrukturą, w tym:

� Przestrzenią

� Wyposażeniem i oprogramowaniem

� Usługami pomocniczymi (transport itp.)

6.4 Identyfikować oraz zarządzać środowiskiem 

pracy (w tym BHP)



7. REALIZACJA WYROBU
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7. Realizacja wyrobu
7.1 Planowanie realizacji wyrobu

� Należy planować i rozwijać procesy dotyczące realizacji 

wyrobu

� Planowanie powinno być spójne z innymi procesami 

SZJ

� Należy określić

� Cele jakościowe wyrobu, przedsięwzięcia lub umowy

� Potrzeby dot. procesów, dokumentacji, zasobów i urządzeń

� Działania weryfikacyjne, walidacyjne i kryteria przyjęcia

� Niezbędne zapisy

� Wyniki planowania mogą mieć dowolną formę, 

odpowiednią dla organizacji



7 Realizacja wyrobu
7.2 Procesy związane z klientem

� Określić wymagania:

� Wyspecyfikowane przez klienta (w tym dostawa, utrzymanie 
wyrobu)

� Niezbędne ze względu na zamierzone stosowanie wyrobu

� Wynikające z przepisów prawa

� Inne wymagane przez organizację

� Dokonać przeglądu wymagań przed złożeniem oferty, zawarciem 
umowy, przyjęciem zamówienia

� Wymagania zostały określone

� Potwierdzone, jeśli nie zostały złożone w formie pisemnej

� Wyeliminowano różnice pomiędzy ofertą a umową
� Upewnić się, że możliwe jest spełnienie wymagań
� Dokumentować wyniki przeglądu

� Zaplanować sposób wprowadzania zmian

� Ustalić sposoby komunikowania się z klientem związane z:

� Informowaniem o wyrobie

� Obsługą i zmianami w zamówieniach i umowie

� Skargami, reklamacjami i informacjami od klienta



7 Realizacja wyrobu
7.3 Projektowanie i/lub prace rozwojowe

Wymagania dotyczą:

� Planowania prac projektowych i/lub rozwojowych

� Danych wejściowych

� Wyników projektowania i/lub prac rozwojowych

� Przeglądów - zapisy

� Weryfikacji – zapisy 

� Walidacji - zapisy

� Nadzorowania zmian  - zapisy



7 Realizacja wyrobu 
7.4 Zakupy

� Nadzorowanie zakupów

� Uzależnione od wpływu na późniejsze procesy i wyniki

� Określić kryteria wyboru i okresowej oceny dostawców

� Prowadzić zapisy dot. wyników oceny

� Informacja dotycząca zakupów, powinny zawierać:

� Wymagania dotyczące zatwierdzania lub kwalifikacji wyrobu, 

procedur, procesów, wyposażenia i personelu

� Wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością

� Dokonać sprawdzenia wymagań przed przekazaniem

� Dokonywać weryfikacji zakupionego wyrobu



7 Realizacja wyrobu
7.5 Produkcja i dostarczanie usługi

� Nadzorować działania poprzez:
� Zapewnienie informacji o wyrobie

� Instrukcje pracy, tam gdzie niezbędne

� Stosowanie i utrzymywanie odpowiedniego wyposażenia

� Określenie sposobów monitorowania

� Stosować procesy związane ze zwolnieniem wyrobu, jego 
dostawą i działaniami posprzedażnymi

� Walidować procesy niemożliwe do weryfikacji przez pomiary 
czy monitorowanie, poprzez:

� Zapewnić identyfikację wyrobu w czasie procesu realizacji 
(w tym status kontroli) i identyfikowalność (jeśli wymagane)

� Nadzorować własność klienta (w tym własność intelektualną, 
dane osobowe, dokumenty itp.)

� Zabezpieczać wyrób podczas realizacji wewnętrznych 
procesów (np.magazynowanie, pakowanie) i dostarczania 

� Kwalifikowanie procesów
� Kwalifikowanie wyposażenia i personelu
� Stosowanie odpowiednich metod i procedur

� Stosowanie zapisów
� Powtórną walidację



7 Realizacja wyrobu
7.6 Nadzorowanie monitorowania i 

urządzeń pomiarowych
� Określić potrzeby monitorowania i pomiarów

� Określić wymagane urządzenia do monitorowania i pomiarów

� Ustanowić odpowiednie procesy monitorowania i pomiarów

� Tam gdzie jest wymagane, urządzenia pomiarowe powinny być:
� Wzorcowane i regulowane okresowo lub przed użyciem, 

zapewnić odniesienie do wzorców, prowadzić zapisy z 
wzorcowań wewnętrznych

� Dokonywać kalibracji zgodnie z potrzebami

� Zapewnić status kalibracji

� Chronić przed regulacjami mogącymi unieważnić wyniki 
pomiarów

� Zabezpieczyć przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,

� Oceniać, zapisywać i dokonać walidacji poprzednich wyników 
pomiarów w przypadku stwierdzenia utraty statusu wyposażenia

� Stosować odpowiednie środki nadzoru nad oprogramowaniem do 
pomiarów i monitorowania



8. Pomiary, analizy i doskonalenie
8.1 Wymagania ogólne

�Określić, zaplanować i wdrożyć monitorowanie, pomiary,

analizy i doskonalenie procesów potrzebne do:

� wykazania zgodności wyrobu

� zapewnienia zgodności z systemem zarządzania jakością

� ciągłej poprawy efektywności systemu zarządzania jakością

�Określić potrzeby zastosowań metod, w tym metod

statystycznych



8. Pomiary, analizy i doskonalenie
8.2 Pomiary i monitorowanie

� Monitorować zadowolenie klienta
� Określić metody uzyskiwania i wykorzystania tych 

informacji

� Opracować udokumentowaną procedurę
dotyczącą wykonywania okresowych auditów 
wewnętrznych w celu określenia
� Zgodności z normą
� Skuteczności wdrożenia i utrzymywania systemu

Audity wewnętrzne powinny być:
� Planowane na podstawie statusu i ważności działań i 

wyników poprzednich auditów

Należy:
� Określić zakres, częstotliwość i metodykę
� Zapewnić niezależność auditów
� Prowadzić zapisy i przekazywać je kierownictwu 

auditowanego obszaru
� Podejmować i weryfikować działania korygujące



AUDIT JAKOŚCI
Systematyczne i niezależne badanie, 

mające określić, czy działania 
dotyczące jakości i ich wyniki 
odpowiadają zaplanowanym 

ustaleniom oraz czy te ustalenia są 
skutecznie realizowane i pozwalają na 

osiągnięcie celów



Cele auditu
określenie zgodności lub niezgodności elementów 

systemu jakości z określonymi wymaganiami;

� określenia skuteczności realizowanego systemu 

jakości dla określonych celów jakości;
umożliwienia auditowanemu poprawy jego systemu 

jakości;
� spełnienia wymagań wynikających z przepisów 

prawa;

�z certyfikacja systemu jakości auditowanego.





8. Pomiary, analizy i doskonalenie 
8.2 Pomiary i monitorowanie c.d.

� Stosować metody pomiarów i 

monitorowania procesów potwierdzające 

zdolność spełnienia postawionych celów

� Mierzyć i monitorować właściwości wyrobu

� Dokumentować spełnienie kryteriów 

przyjęcia

� Zapisy powinny pozwalać na identyfikację 

osoby uprawnionej do zwolnienia wyrobu



Jak dobierać kryteria (mierniki)?

� jaki jest cel danego procesu lub 
działu?

� w jaki sposób ten cel można 
najlepiej wyrazić liczbowo?

� jakie parametry procesu najlepiej 
wskazują możliwość osiągnięcia 
celów



Przykłady mierników

Zysk

Wyniki sprzedaży
Koszty produkcji

Wydajność
Ilość uznanych reklamacji

Ilość braków 
Czas realizacji usługi

...



8. Pomiary, analizy i doskonalenie 
8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym

� Udokumentowana procedura określająca sposób 

zapewnienia identyfikacji i nadzoru nad wyrobem nie 

spełniającym wymagań (w tym np.zabezpieczenie przed 

przypadkowym wykorzystaniem)

� Wymagana jest powtórna weryfikacja po korekcji

� Należy podjąć odpowiednie działania odnoszące się do 

skutków stwierdzonej niezgodności podczas użytkowania

� Naprawa wyrobu może wymagać uzgodnień z klientem, 

użytkownikiem końcowym, uprawnionej jednostki 



8. Pomiary, analizy i doskonalenie 
8.4 Analiza danych

� Należy zbierać i analizować dane w celu:

� Oceny efektywności i skuteczności systemu zarządzania jakością

� Identyfikowania możliwości doskonalenia

� Analiza danych powinna dostarczać informacji na temat:

� Zadowolenia klienta

� Zgodności z wymaganiami klienta

� Właściwości procesów, wyrobów i trendów, włącznie z 

możliwościami działań zapobiegawczych

� Dostawców



8. Pomiary, analizy i doskonalenie 
8.5 Doskonalenie

� Należy planować i zarządzać procesami ciągłego doskonalenia 
systemu zarządzania jakością

� Stosować udokumentowaną procedurę działań 
korygujących, zawierającą sposoby:

� Identyfikacji zaistniałej niezgodności (w tym reklamacji)

� Określania przyczyn

� Oceny potrzeb podjęcia działań
� Opracowania i wdrożenia działań
� Prowadzenia zapisów

� Przeglądu podjętych działań

� Stosować udokumentowaną procedurę działań 
zapobiegawczych, określającą:

� Identyfikację potencjalnych niezgodności i ich przyczyn

� Określanie i wdrażanie działań
� Prowadzenie zapisów

� Przegląd działań



korekcja
działanie podjęte w celu wyeliminowania wykrytej
niezgodności 

działanie korygujące
działanie podjęte w celu wyeliminowania przyczyn
wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji 

działanie zapobiegawcze
działanie podjęte w celu wyeliminowania przyczyn 
potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnie 
niepożądanej sytuacji 



Co należy zrobić by wdrożyć 
system jakości?

� Procesy (zidentyfikować,wybrać i nadzorować)

� Procedury:

– wymagane przez normę 

– dot procesów (lub inny sposób ich 

nadzorowania)

� Mierniki i zasady monitorowania

– procesów

– wyrobów

– satysfakcji

� Księga jakości

� Polityka i mierzalne zdekomponowane cele



WARUNKI

� Wykorzystać to, co istnieje w organizacji

� System ma służyć organizacji, nie odwrotnie 
(SYSTEM BUDUJE ORGANIZACJA NIE 
KONSULTANT!!!)

� System ma być dostosowany do organizacji

� System ma być stabilny (co nie znaczy 

niezmienny)



Przykładowy harmonogram wdrażania
1. szkolenia Rady Jakości i Zespołów Dokumentujących; przyjęcie wstępnej

wersji polityki jakości

2. wybór konsultanta zapoznanie konsultanta z firmą

3. ustalenie struktury procesów

4. inwentaryzacja istniejącej dokumentacji, określenie potrzebnych
dokumentów i ich formy, struktury księgi jakości, powiązań – 1-3 miesiące

5. opracowywanie potrzebnej dokumentacji (w tym księgi jakości) i jej
bieżąca weryfikacja – 3-6 miesięcy

6. szkolenia auditorów wewnętrznych

7. wybór jednostki certyfikującej

8. szkolenia pozostałych pracowników

9. wdrożenie systemu

10. audity wewnętrzne wszystkich procesów – 2 tyg. – 1 miesiąca
11. działania korygujące

12. przegląd zarządzania

13. audit certyfikacyjny

14. wręczenie certyfikatu



CERTYFIKACJA

Działanie trzeciej strony wykazujące, 
że zapewniono odpowiedni stopień 

zaufania, iż należycie zidentyfikowany, 
proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym



Certyfikacja

•Kontakt z PCBC

•Ocena dokumentacji  

•pod względem formalnym

•Powołanie zespołu auditorów

•Ocena dokumentacji przez auditorów  

•pod względem merytorycznym

•Audit wstępny  
•(nieobowiązkowy, zalecany)

•Audit certyfikujący

•Wydanie certyfikatu

•Decyzja  

•Dyr.PCBC o przyznaniu 

•certyfikatu

•Orzeczenie 

•Komitetu  

•Technicznego

•Nadzór nad systemem

•Odmowa wydania  

•certyfikatu

•Nie

•Nie

•Tak

•Tak



Nadzór nad certyfikatem

• Certyfikat jest wydawany na trzy lata

• W okresie ważności certyfikatu 
przeprowadzane są zwykle dwa audity 
nadzoru

• Po upływie trzech lat klient może odnowić 
ważność certyfikatu na kolejne trzy lata



IQNet – Międzynarodowa

Sieć Jednostek 

Certyfikujących



Członkowie IQNet

� AENOR Hiszpania 
� AFAQ Francja 
� ANCE Meksyk
� APCER Portugalia
� AVI Belgia 
� CISQ Włochy
� CQC  Chiny 
� CQM Chiny
� CQS Czechy
� DQS Niemcy

� DS Dania
� ELOT Grecja 
� FCAV Brazylia
� FONDONORMA Wenezuela
� HKQAA Chiny (Hong Kong)
� ICONTEC Kolumbia
� IMNC Meksyk
� IRAM Argentynaa



Członkowie IQNet

� JQA Japonia 
� KEMA Holandia
� KFQ Korea
� MSZT Węgry
� NEMKO Norwegia
� NSAI Irlandia
� ÖQS Austria 
� PCBC Polska
� PSB Cert Singapur

� Obecnie IQNet liczy 36 członków z 32 krajów

� QMI Kanada 
� RR Rosja
� SAI Global Australia 
� SFS-Certification  Finlandia
� SII Izrael
� SIQ Słowenia
� SQS Szwajcaria
� SRAC Rumunia
� TEST-St. Petersburg Rosja



Korzyści z członkostwa:
• Wzajemne uznawanie certyfikatów

• Wspólne audity z auditorami innych 
członków

• Kocertyfikacja

• Obsługa Klientów Globalnych - GAM



 
ponad  600 

innych 
JC: 70%

IQNet 30%

Łączna liczba certyfikatów 2002-12-31: 611209

IQNet: globalny lider rynku 

certyfikacji systemów zarządzania



Certyfikaty



Znak certyfikacji

• Logo 

certyfikowanego 

systemu PCBC SA

� Logo certyfikowanego 
systemu IQNet



AKREDYTACJA

• Formalne uznanie, że jednostka (np. laboratorium)
posiada kompetencje do wykonywania określonych
działań (określonych rodzajów badań).

• Akredytacja jest działaniem na rzecz budowy zaufania.
Jednostka niezawisła bada laboratorium pod kątem jego
kompetencji, niezawisłości i fakt ten publicznie
potwierdza.

•Poprawnym jest sformułowanie, że laboratorium
posiada akredytacje w zakresie konkretnej metody
(metod) badawczej/ wzorcującej.



Akredytacja i certyfikacja (RP)

Polskie Centrum Akredytacji

JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE
SYSTEMY ZARZĄDZANIA

JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM, 
BEZPIECZEŃSTWEM

(np. PCBC, PRS, WSN, CIOP, 
UDT, ITB, BSI, DnV, BVQI, SGS, 

KEMA, DQS, TUV, Lloyd...)

ORGANIZACJE, PRZEDSIĘBIORSTWA
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