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-- wykład 1-szy --
-- zakres i znaczenie przedmiotu --

Zakres merytoryczny i znaczenie przedmiotu
 Zarys historii Systemów Zarządzania Jakością (SZJ) – Systemów

Zapewnienia Jakości

Podstawowe znaczenie Systemu Zapewnienia Jakości (SZJ) w
każdym współczesnym zakładzie produkcyjnym, w tym, w
Laboratorium, szczególnie, Normy PN-EN ISO 9001
(w szczególnych przypadkach Normy : PN-EN ISO 14001:2015,
PN-18001, PN-EN ISO 17025:2005, PN-EN ISO 22000:2003);

Odrębne znaczenie posiada Kodeks GMP / GLP;
 W ramach przedmiotu Zarządzanie Jakością i Produkcją Chemiczną

zostaną też przedstawione wymagania oraz zarys postępowania -
dotyczące systemu REACH;

-- Jakość, jako spełnianie określnych wymagań --



Wykład 1-szy
-– zasady zaliczenia —

 Apel o zrozumienie  

--- Zgodnie z decyzją Senatu PG oraz Regulaminu Studiów – „obecność studentów na wszystkich zajęciach
programowych jest obowiązkowa” ! ;

--- Przedmiot jest zaliczony w całości na podstawie pozytywnej oceny z pisemnego „zaliczenia” (60 %
zalicza); Ocena końcowa to 75% ocena z pisemnego zaliczenia oraz 25 % - ocena z seminarium i „pracy
semestralnej”;

--- Przedmiotem pisemnego zaliczenia jest wyłożony materiał oraz merytoryczny zakres seminarium.
Pomocą mogą służyć prezentacje wykładowe na Stronie Domowej Katedry Inżynierii Chemicznej i
Procesowej Do pisemnego zaliczenia mogą przystąpić tylko studenci, którzy uzyskali wstępne zaliczenie
seminarium, tzn., uczestniczyli w wykładach Dopuszczalna tylko jedna nieobecność nieusprawiedliwiona
na wykładzie i najwyżej jedna nieobecność podczas seminarium. Ważne znaczenie dla końcowej oceny ma
aktywny udział w zajęciach seminaryjnych! --- Ze względu na obszerny oraz dość trudny do zrozumienia
merytoryczny materiał przedmiotu warto samodzielnie studiować problematykę przedmiotu przez cały
okres semestru!; W przypadku trudności ze zrozumieniem określonego zakresu problematyki przedmiotu
należy korzystać z konsultacji u prowadzących wykład / seminarium.

Proszę pamiętać, że wykład i seminarium mają na celu pomóc Państwu w studium
przedmiotu. Jednakże, nie zapewniają zaliczenia bez samodzielnej pracy ! Proszę
mieć na uwadze, że najważniejsze jest zrozumienie podstawowych zasad
! Na pamięć nauczyć się materiału przedmiotu nie jest niemożliwe !!!



Wykład 1-szy
-- część – Literatura / Informacje o źródłach literatury—

 Literatura / Inne źródła     

 Brak w języku polskim jednego podręcznika adekwatnego dla całego 
merytorycznego zakresu przedmiotu, chociaż istnieje obecnie dość bogata 
literatura w zakresie Systemów Zarządzania Jakością ;
Należy korzystać (starannie przestudiować ! ) „Materiały dla Studentów” na Stronie 
Domowej Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej – link : 
https://chem.pg.edu.pl/kichip/zarzadzanie-jakoscia-i-produkcja-chemiczna ; 

Należy mieć świadomość, że od roku 2015  ma miejsce nowa wersja Normy PN-EN ISO 
9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015, a także : PN-EN- ISO 9000: 2015 i PN-EN ISO 
9004:2015, natomiast w „Materiałach dla Studentów” na Stronie Domowej Katedry są 
odniesienia do poprzednich wersji tych Norm  

Należy przede  wszystkim poznać i zrozumieć wymagania Normy PN-EN ISO 9001: 2015 
oraz praktykę ich stosowania. W niektórych przypadkach wymagania te zostały znacznie 
zmienione w stosunku do normy  PN-EN ISO 9001: 2009; 
Przede wszystkim, wcześniejsze wydanie Normy jednoznacznie wymagało tzw. „podejścia” 
procesowego do SZJ, teraz – dodatkowo – wymagane jest „podejście” oparte na analizie 
ryzyka !!!

-- W zastosowaniu do laboratorium ,SZJ jest opisany szczegółowo w Normie PN-EN ISO 
17025:2005 
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Pojęcie „procesu” wg PNM-EN ISO 9001:2015
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Pojęcie „ryzyka”

Ryzyko  = P x f x K      [PLN]
gdzie : 

P – prawdopodobieństwo - zdarzenia, awarii, wypadku przy pracy, …
f – częstotliwość  prawdopodobnego wystąpienia - ….
K – koszt związany z potencjalnym wystąpieniem - …. 







Pomocnicze Normy SZJ 
- „nomenklaturowa  : „9000”,
- „wytyczne” – stosowania / doskonalenia : 9004
- „audytowania” / wymagań dla audytora : 19011







Opisuje zasady wykonywania 
każdego audytu jakości oraz 
wymagania wobec audytora 
m.in. dotyczące kwalifikacji, a 
także postawy etycznej !



„Indywidualne” i „zintegrowane” Systemy 
Zapewnienia Jakości 

Odpowiednie Polityki Jakości

Zintegrowany System Zarządzania Jakością ma miejsce wówczas, gdy 
jednocześnie stosuje się w praktyce System Jakości w/g co najmniej dwóch Norm SZJ. Przy 
czym, w praktyce jest to Norma PN-EN ISO 9001 + PN-EN ISO 14001 i często :+ PN – N 18001. 

Można przygotować jedną wspólną Dokumentację Jakości, albo, odrębne Dokumentacje 
dla każdego z poszczególnych SZJ.

Polityka Jakości to krótki dokument sygnowany przez przedstawiciela „najwyższego 
kierownictwa”, przedstawiający:

-- cele w zakresie Jakości,

-- „zasoby” przeznaczone dla zapewnienia realizacji w/w celów,

-- „środki” przeznaczone dla zapewnienia realizacji w/w celów.

Każda „branżowa” Norma SZJ zawsze zawiera wszystkie wymagania Normy „9001”,
niekoniecznie, jednak, ostatniego wydania. Niekiedy, więc, małe jednostki gospodarcze, np.
nieduże akredytowane laboratoria działające na rynku usług laboratoryjnych, stosują i posiadają
akredytację („uznanie biegłości”) tylko w zakresie Normy PN-EN ISO 17025, bez certyfikowania
Systemu Jakości w zakresie wymagań Normy PN-EN ISO 9001. Jednak, w praktyce wszystkie
wymagania Normy ISO 9001 są tam stosowane, łącznie z zasadą „ciągłego doskonalenia
zadowolenia klienta”, tzn., w tym przypadku – odbiorców wyników badań.





Quality
Policy

Quality Manual

Operation Procedures

Operation Instructions

Records, notes, etc. 

Quality management systems documentation
Polityka Jakości

Zapisy - (nie są dokumentami jakości)

- Specyfikacje,
- Wykazy, 
- Notatki służbowe

Instrukcje

Księga Jakości

Procedury operacyjne

DOKUMENTACJA 
JAKOŚCI



PLAN WYKŁADU – wykład 1-szy
- zasady tworzenia regulacji „oficjalnych” -

UE   Parlament UE   Komisja Europejska   Dyrektywa 
 Ustawa krajowa  Rozporządzenie Ministra;  Np.:

Kwestia obligatoryjności / „dobrowolności”: stosowania Polskich Norm
Polskie Normy typu PN-EN z zasady nie są obowiązkowe, tzn., istnieje pełna dobrowolność 
ich stosowania we wszelkich porozumieniach między jednostkami gospodarczymi. 
Jednakże, Parlament, czy Premier, albo Minister odpowiedniej „branży” mogą, 
odpowiednio wprowadzić określone fragmenty Normy do : ustawy / rozporządzenia / 
zarządzenia. Od tego czasu te że „regulacje” obowiązują na określonym terenie z tytułu 
Prawa ! 

Dyrektywa uchwalana przez Parlament Europejski większością głosów, po negocjacjach w sprawach 
szczegółowych, i często, z dodatkowymi regulacjami dla poszczególnych spraw i krajów. Następnie, w 
każdym kraju oddzielnie:   Ustawa, albo Rozporządzenie Premiera, albo Zarządzenie Ministra każdego 
kraju UE w języku „krajowym” ; 

Należy zawsze sprawdzić, które „wydanie” PN 
jest obecnie aktualne. Należy korzystać tylko z 
aktualnych norm   



Pojęcia podstawowe 
-- szczegółowe definicje w Normie PN-EN ISO 

9000:2015

System Zarządzania Jakością;   

PKN;    PCBC – PCC/ PCA; 

Certyfikacja;  Akredytacja;   

Audyt;  Walidacja;  Ryzyko;  Klient;   Zadowolenie klienta;   
…  



Przykład specyfikacji kwalifikacji, uzyskanych w wyniku szkoleń / kursów



ciąg dalszy



Przykłady certyfikatów
w tym przypadku – audytora wiodącego


