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10 pytań testowych, wielokrotnego wyboru (w części – z wymaganiem uzupełniających informacji). Kolejne pytania (11–17) 

polegają na zaznaczeniu odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz udzieleniu wyjaśnień, wykazujących zrozumienie problematyki. 

Proszę dokładnie czytać treść pytań, odpowiedzi i poleceń !  
 

1. Norma PN-EN ISO 9001: 2009, pt.  "Systemy zarządzania jakością - wymagania" , 

opisująca / zawierająca: wytyczne dotyczące SZJ, jego wdrożenia i ciągłego doskonalenia; którego celem jest 

wykazanie zdolności do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta 

zawiera także : 

a. wymagania dla wszystkich instrukcji, które powinny zostać przygotowane 

b. przywołanie procedur, jakie powinny zostać przygotowane w Dokumentacji Jakości,  

przy czym, dokumentacja może też zawierać inne procedury, 

c. wymaganie dokonania identyfikacji procesów i opisu powiązań między procesami 

d. wymaganie, by urządzenia procesowe i technologiczne oraz aparatura badawcza i pomiarowa były 

nabywane tylko od dostawcy posiadającego wdrożony i funkcjonujący System Zapewnienia Jakości (SZJ) 

4 pkt. 

 

2. W laboratorium akredytowanym zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN ISO 17025 pt. "Ogólne 

wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", 

tzn., w laboratorium, które można scharakteryzować, jako - posiadające potwierdzenie biegłości przez "3-cią 

stronę", w którym badania - w zakresie specyfikacji akredytacyjnej - prowadzone są z zastosowaniem procedur 

bada,  posiadających ważną walidację - najczęściej znormalizowanych o powszechnie uznanej piooprawności, 

 stosuje się: 

a. znormalizowane metody pomiarów / badań, dla których wykonano przynajmniej „uproszczoną” walidację 

b. metody opublikowane przez renomowane organizacje techniczne lub czasopisma naukowe, dla których to 

procedur wykonano "pełną" walidację 

c. metody opublikowane przez renomowane organizacje techniczne lub czasopisma naukowe, dla których to 

procedur nie wykonano walidacji, ponieważ takowej nie wymagają  

metody opracowane przez laboratorium, które posiadają ważny raport z walidacji, tzn., raport wykonanych 

zgodnie z planem badań, posiadający wszystkie założone elementy wraz z podaniem wartości parametru z 

niepewnością pomiarową, zatwierdzony przez upoważnioną osobę decyzyjną    4 pkt. 

Jakie warunki powinien spełniać „ważny” raport walidacji (?)          dodatk.       2 pkt. 

 

3. Księga Jakości ma do spełnienia m.in. następujące zadania: 

a. opisuje system jakości przedsiębiorstwa i zawiera jego aktualną Politykę Jakości 

b. określa, która Norma / które Normy Systemu Jakości jest / są wdrożone i stosowane w przedsiębiorstwie 

oraz jakie są wyłączenia i dlaczego maja miejsce 

c. wyjaśnia w sposób ogólny w jaki sposób są spełniane wymagania odpowiedniej Normy / odpowiednich 

Norm Systemu Jakości 

d. jest jednoznacznym dowodem, że system jakości jest w pełni udokumentowany w przedsiębiorstwie oraz, 

że jest „skuteczny”, tzn., wdrożony i doskonalony, zgodnie z wymaganiami klienta                      2 pkt. 

 

4. Przegląd  zarządzania w systemie zarządzania środowiskowego wg Normy PN-EN ISO 14001,  

pt., „ Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania„ 

wymaga / powinien zostać zaplanowany, w oparciu o: 

a. wynik oceny zgodności z wymaganiami prawnymi 

b. stopień realizacji przyjętych celów i zadań środowiskowych 

c. wyniki auditów oraz wykonanych działań korygujących / naprawczych, jednak, jeśli zostały zakończone i 

sprawdzone pod względem skuteczności 

d. wyników pomiarów i badań poziomu zadowolenia klienta z faktu wdrożenia w przedsiębiorstwie wymagań 

odpowiedniej Normy Jakości                                                                                                              4 pkt. 

 

5. Dane wejściowe do Przeglądu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami Normy ISO 9001, powinny uwzględniać 

informacje na temat : 

a. uzasadnionych reklamacji złożonych przez klientów 

b. wyników auditów oraz wykonanych działań zapobiegawczych i korygujących 

c. weryfikacji zasadności skarg pracowników przedsiębiorstwa 
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d. badań opinii klientów o ich „postrzeganiu” naszego przedsiębiorstwa, 

e. badań opinii klientów, dotyczących jakości produktów / usług przez nas oferowanych                     2 pkt. 

 

6. Polityka bezpieczeństwa żywności, albo bezpieczeństwa i higieny pracy, albo zarządzania środowiskiem, albo,  

     Zarządzania Jakością, albo, ... , jest określana i formalnie wyrażona przez: 

a. najwyższe kierownictwo przedsiębiorstwa, tzn., przez : osobę lub grupę osób, które na najwyższym 

szczeblu kierują organizacją i ją nadzorują oraz podpisana przez osobę reprezentującą w/w,  

b. instytucje nadzoru nad przedsiębiorstwem, który wdraża / stosuje odpowiedni system ZJ 

c. władze ustawodawcze  

d. odpowiednie władze wykonawcze                                                                                                       2 pkt. 

 

7. Specjalista d/s Jakości w firmie posiadającej certyfikat zgodności z wymaganiami Normy ISO 9001, to: 

a. osoba z najwyższego kierownictwa firmy, albo mająca bezpośredni "dostęp" do  najwyższego 

kierownictwa i odpowiednie kwalifikacje, a także  uprawnienia decyzyjne w zakresie dotyczącym Jakości  

b. kierownik działu kadr, albo osoba o odpowiednich kwalifikacjach, wyznaczona do tej funkcji, przez 

kierownika działu kadr, szkolenia i karier zawodowych 

c. kierownik  działu / laboratorium kontroli jakości 

d. osoba wybrana przez pracowników 

e. osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje w zakresie dotyczącym Jakości, której - w uzgodnieniu z 

jednostką certyfikującą - zlecono odpowiedni zakres zadań w przedsiębiorstwie 

UZASADNIENIE: Specjalista ds. jakości powinien posiadać kwalifikacje w zakresie zarządzania jakością, 

wybierany jest przez najwyższe kierownictwo i jest jego członkiem, albo ma "bezpośredni kontakt / dostęp do 

"najwyższego kierownictwa" firmy (w tym, koncernu); Musi posiadać uprawienia decyzyjne, także w zakresie 

finansowym. Nie powinien, ale może, być kierownikiem innej komórki organizacyjnej w firmie - przez wzgląd 

na ilość obowiązków które niesie za sobą stanowisko specjalisty ds. zarządzania jakością. W przypadku gdy jest 

też kierownikiem innej komórki organizacyjnej, powinien nadzorować komórkę organizacyjną typu "dział 

zapewnienia jakości", która posiada kierownika, lub "p/o" - osobę pełniącą obowiązki kierownika. 

            6 pkt. 

8. Audit, tzn., Systematyczne i niezależne badania, mające na celu określenie czy odpowiedni/odpowiednie - 

System/Systemy Zapewnienia Jakości ("systemy zintegrowane")  jest/są poprawnie udokumentowany / 

udokumentowane, wdrożony i stosowany / wdrożone i stosowane, a wyniki są "skuteczne", tzn., pozwalają na 

osiągnięcie celów zawartych w Polityce Jakości, a także, czy ma miejsce "ciągłe" (systematyczne) doskonalenie, 

szczególnie pod względem "zadowolenia klienta" (?). 

Służy do: 

a. wykazania istnienia ewentualnych niezgodności z wprowadzonym i stosowanym systemem jakości  

b. wykazania zgodności wprowadzonego i stosowanego Systemy Zapewnienia Jakości (SZJ) z  wymaganiami 

odpowiedniej Normy Jakości oraz efektywności doskonalenia SZJ, w tym, także poziomu zadowolenia 

klienta 

c. sprawdzenia efektywności postępowania (pracy) pracowników w zakresie realizacji ich zadań dotyczących 

Systemu Zapewnienia Jakości oraz doskonalenia SZJ 

d. ustalenia, czy istnieją  w określonej komórce organizacyjnej „niezgodności” z wymaganiami SZJ 

e. wykazania zgodności z wprowadzonym i stosowanym Systemem Zapewnienia Jakości (SZJ), ale 

efektywność jego doskonalenia nie jest badana 

UZASADNIENIE: Audyt jest badaniem mającym na celu potwierdzenie zgodności z wymaganiami określonej 

Normy / Norm SZJ, czy SZJ jest "ciągle" (systematycznie)  doskonalony. Audytowane są procesy, jednostki / 

komórki organizacyjne, pełnione funkcje, czy zadania pracowników, nigdy nie pracownicy. jako osoby !!!  

            6 pkt. 

9. Organizacja powinna postępować z wyrobem niezgodnym w następujący sposób: 

a. podjąć w uzgodnieniu z odpowiednio do tego wyznaczonym pracownikiem, działania w celu 

wyeliminowania stwierdzonych niezgodności, a szczególnie, ich przyczyn  

b. dopuścić do użytkowania, gdy ma to zastosowanie, za zgodą osoby uprawnionej do podjęcia decyzji (np. 

po ewentualnym przekwalifikowaniu do niższej kategorii) 

c. dopuścić do użytkowania, zaznaczając zaistniałą wadę wyrobu  

d. dopuścić do użytkowania, gdy ma to zastosowanie, za zgodą kierownika wydziału / działu (po 

ewentualnym przekwalifikowaniu do niższej kategorii) 
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UZASADNIENIE: Pracownikiem upoważnionym do podejmowania decyzji o kwalifikacji wyrobu 

niezgodnego jest ten któremu nadano takie uprawnienia i udokumentowano to w procedurze dotyczącej 

postępowania z wyrobem niezgodnym. SZJ nie wykluczają naprawy zaistniałej wady; Jednakże, 

zakwalifikowanie po naprawie - jako produkt "zgodny" może nastąpić tylko na podstawie decyzji 

odpowiedniego uprawnionego pracownika. Kierownik działu wytwórczego, w którym powstał "wyrób 

niezgodny", nie powinien mieć głosu decyzyjnego w sprawie "produktu niezgodnego" gdyż stanowi to konflikt 

interesów (nie powinno się "kwalifikować" własnej pracy). 

          4 pkt. 

 

10. Czynniki mające wpływ na wiarygodność i prawidłowość badań / pomiarów,  to: 

a. „czynnik ludzki”, czyli błędy ściśle związane z osobą wykonującą pomiar/badanie w tym błąd paralaksy, 

związane są ze stanem fizycznym i psychicznym pracownika, monotonnością wykonywanych działań, 

zmęczeniem. 

b. zapewnienie  spójności pomiarowej, czyli zapewnienie miarodajnych wyników poprzez stosowanie między 

innymi badań między laboratoryjnych, wzorcowaniu stosowanego wyposażenia stosując certyfikowane 

materiały odniesienia, które mają legalizację GUM. 

c. „wyposażenie”, co należy rozumieć, jako przyrządy, oprogramowanie, wzorce jednostek miar, materiały 

odniesienia, oraz pozostałą aparaturę pomocniczą niezbędną do przeprowadzenia badania/ określenia 

wymaganych parametrów 

d. pobieranie i przygotowanie próbek do badań, wymagające w praktyce spełnienia następujących warunków: 

losowości, jednorodności, reprezentatywności 

 

UZASADNIENIE:  

 

 

 

 

 

 

 

8 pkt. 

 
Dalej znajdują się (pytania 11–16) krótkie opisy hipotetycznych sytuacji występujących w Systemie Zarządzania Jakością 

firmy Aquinicum sp. z o.o. Państwa zadaniem jest zdecydować czy elementy te są zgodne z normą PN-EN ISO 9001:2009. 

Wówczas, gdy Państwa zdaniem występuje niezgodność / niezgodności, proszę zaznaczyć „TAK” i podać z jakim 

wymaganiem – punktem/  podpunktem Normy (ze spisu treści normy dodanego jako załącznik) jest związana / dotyczy 

określona  niezgodność. Wówczas, gdy nie występuje niezgodność lub nie ma wystarczających podstaw (obiektywnych 

dowodów) do stwierdzenia niezgodności, proszę zaznaczyć „NIE”. 

 

W KAŻDYM PRZYPADKU PROSZĘ O KRÓTKIE UZASADNIENIE ODPOWIEDZI. 
 

11. Polityka Jakości Aquinicum sp. z o.o. została zapisana i zatwierdzona kilka lat temu. Wówczas została bardzo 

wysoko oceniona. W tym okresie nie była poddawana przeglądowi, ani nie była zmieniana. Cele jakości ustalone  

w oparciu o jej „deklaracje” zostały przed ok. rokiem zrealizowane. Nie ustalono kolejnych celów jakości. 

 

Czy opisane powyżej postępowanie i stan, zawiera niezgodność / niezgodności z Normą 9001 (?) 

TAK       NIE 

 

Jeśli TAK, to jest to niezgodność z podpunktem / podpunktami 5.3 i 5.6 

UZASADNIENIE: Polityka jakości musi być poddawana ciągłym przeglądom pod kontem przydatności, a gdy 

zealizowane cele zostaną osiągnięte należy wyznaczyć nowe, co jest zgodne z wymogiem ciągłego doskonalenia 

5.3e- „najwyższe kierownictwo powinno zapewnić ze polityka jakości jest przeglądana pod względem jej ciągłej 

przydatności” 

5.6- „najwyższe kierownictwo powinno przeprowadzać przegląd SZJ organizacji w zaplanowanych odstępach 

czasu w celu zapewnienia jego stałej przydatności, adekwatności i skuteczności” 
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6 pkt. 

12. Nowe urządzanie kontrolno – pomiarowe kupowane przez Aquinicum sp. z o.o. nie są „okresowo sprawdzane / 

wzorcowane”. Kierownik Laboratorium uważa, że nowy sprzęt nie wymaga sprawdzenia, tak długo, jak długo 

podlega gwarancji producenta. 

 

Czy opisany powyżej element zawiera niezgodność z normą ISO 9001(?) 

TAK       NIE 

 

Jeśli TAK, to jest to niezgodność z podpunktem / podpunktami 7.6 

UZASADNIENIE: Posiadanie gwarancji producenta jest jest gwarantem poprawnego działania urządzenia 

pomiarowego i dostarczania przez niego miarodajnych wyników. Należy okresowo sprawdzać oraz wzorcować 

urządzenia aby upewnić się co do poprawności jego działania. 

7.6.- „tam gdzie niezbędne jest zapewnienie miarodajnych wyników wyposażenie pomiarowe należy: 

a) wzorcować lub sprawdzać w sprecyzowanych odstępach czasu lub przed użyciem w odniesieniu do wzorców 

jednostek miary mających powiązanie z międzynarodowymi lub państwowymi wzorcami jednostek miary; jeżeli 

nie ma takich wzorców należy prowadzić zapisy dotyczące zastosowanej podstawy wzorcowania lub 

sprawdzania.” 

4 pkt. 

13. Kompetencje pracowników Aquinicum, sp. z o.o. zostały ocenione jako wystarczające dla wykonywanych 

zadań na danym stanowisku w momencie zatrudniania. Z powodu konieczności stosowania reżimu oszczędności, 

pracownicy nie są wysyłani na szkolenia poza Firmą, ani takie nie są realizowane „na zlecenie” na terenie Firmy. 

Jednakże, czasem, gdy stwierdza się, że przyczyną zaistniałej niezgodności, są - niewystarczająca wiedza / 

kwalifikacje - w celu uzupełnienia kwalifikacji – odpowiedni pracownicy czytają wskazaną literaturę oraz przez 

jakiś czas wykonują pracę pod nadzorem bardziej doświadczonego pracownika. Nie jest sprawdzana efektywność 

przyswojenia nowo nabytej wiedzy / umiejętności. Zapisy dotyczące takich szkoleń / uzupełniania umiejętności  

i doświadczenia pracowników nie są prowadzone. 

 

Czy i w jakich „aspektach” opisana powyżej praktyka jest zgodna z wymaganiami Normy 9001 i z którymi 

punktami / podpunktami Normy oraz w jakich jest – ewentualnie - niezgodna z Normą i „generuje” oczywiste 

niezgodności (?) 

ZGODNA, jeśli chodzi o wymagania opisane w p. / p.p. : 6.2.1, 6.2.2a-b 

NIEZGODNA, Jeśli chodzi o p. / pp. : 6.2.2c, 6.6.2e 

UZASADNIENIE   

6.2.1.- „Personel wykonujący pracę mającą wpływ na zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobu powinien 

być kompetentny na podstawie odpowiedniego wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia”- 

kompetencje pracownika zostały ocenione jako wystarczające 

6.6.2a- „tam gdzie ma zastosowanie, zapewnić szkolenie lub podjąć inne działania w celu osiągnięcia niezbędnych 

kompetencji”- Ne ma konieczności aby przeprowadzane były szkolenia, nabywanie wiedzy na podstawie literatury 

też jest formą przyswajania wiedzy i nabywania nowych umiejętności i kwalifikacji 

6.2.2c- firma powinna „ocenić skuteczność podjętych działań” w zakresie podjętych działań mających na celu 

osiągnięcie niezbędnych kompetencji 

6.2.2e- firma nie zastosowała się do wymagania „utrzymywać odpowiednie zapisy dotyczące wykształcenia, 

szkolenia, umiejętności i doświadczenia” 

6 pkt. 

14. Dyrektor Aquinicum sp. z o.o. twierdzi, że firma nie podejmuje tzw. działań zapobiegawczych.  

W sytuacji, gdy pojawi się problem, realizowane są działania korygujące. 

 

Czy ma miejsce niezgodność z wymaganiami normy ISO 9001 i z którym / którymi (?) 

TAK       NIE 

 

Jeśli TAK, to jest to niezgodność z punktem / podpunktem // punktami / podpunktami 8.5.2 
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UZASADNIENIE: 

8.5.3- „Organizacja powinna określić działania eliminujące przyczyny potencjalnych niezgodności w celu 

zapobiegania ich wystąpieniu” 

Usuniecie skutku niezgodności nie jest tożsame z usunięciem jego przyczyny w związku z czym zaistniała 

niezgodność ma szansę pojawić się ponownie w przyszłości. 

4 pkt. 

 

15. Aquinicum sp. z o.o. naprawia wyroby niezgodne z wymaganiami (zawsze, gdy jest to możliwe).  

Nie przeprowadza ponownej kontroli jakości, twierdząc, że nie ma takiej potrzeby, jeśli naprawa została wykonana 

pod nadzorem wysoko wykwalifikowanego pracownika.  

 

Czy opisane powyżej postępowanie zawiera niezgodność z wymaganiem / wymaganiami Normy ISO 9001 (?) 

TAK       NIE 

Jeśli TAK, to jest to niezgodność z podpunktem / podpunktami 8.3 

UZASADNIENIE: 

8.3- „jeżeli wyrób niezgodny zostanie poprawiony, to należy poddać go ponownej weryfikacji w celu wykazania 

zgodności z wymaganiami”  

Obserwacja przez wysoko wykwalifikowanego pracownika nie gwarantuje poprawności wykonania działania przez 

pracownika niższego szczebla ponadto dopuszczając taki produkt pracownicy ocenialiby własną pracę co stanowi 

konflikt interesów 

3 pkt. 

16. Firma Aquinicum sp. z o.o. opisała wszystkie realizowane procesy, określiła miary służące do analizowania 

efektywności procesów. Zarząd Aquinicum sp. z o.o. uważa, że wszystkie procesy realizowane są w sposób 

efektywny, nie ma więc potrzeby podejmowania działań zmierzających do ich doskonalenia. 

 

Czy opisany powyżej element zawiera niezgodność z normą ISO 9001:2008 (?) 

TAK       NIE 

Jeśli TAK, to jest to niezgodność z podpunktem / podpunktami 4.1f 

UZASADNIENIE: 

4.1f- organizacja powinna „wdrażać działania niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego 

doskonalenia określonych procesów”  

Niezależnie od zdania Zarządu normy serii ISO wymagają ciągłego doskonalenia także w kontekście procesów, 

zapis ten gwarantuje ciągły rozwój przedsiębiorstwa niezależnie od chęci zarządu do pokrywania nakładów 

finansowych z tym związanych 

3 pkt. 

17. Proszę krótko wyjaśnić: co powinno być celem i na czym powinny polegać w praktyce działania korygujące / 

naprawcze oraz kiedy można uznać, że zostały zakończone (?)         

Działania "korygujące" / "naprawcze" to pojęcia tożsame (!) Mają na celu wyjaśnienie i wyeliminowanie 

przyczyny zaistniałej niezgodności, w celu zapobiegania powtórnemu wystąpieniu niezgodności (!)); Natomiast, 

gdy to jest możliwe, działania korygujące / naprawcze powinny też usunąć samą niezgodność. Np., gdy 

"niezgodność" polega na naderwaniu worka z materiałem sypkim na palecie transportowanej przez wózek 

widłowy, na skutek zahaczenia worka o metalowy fragment konstrukcji wyposażenia hali :  

- "usunięcie niezgodności", to - przesypanie materiału do nowego worka, bądź naprawa rozerwanego oraz 

zabezpieczenie miękką "plombą" albo usunięcie "niebezpiecznego" fragmentu konstrukcji hali, by naderwanie / 

rozerwanie worka z produktem w tym miejscu hali nie mogło wystąpić ponownie;  

- "działania korygujące", to : sprawdzenie, czy hala nie posiada innych podobnych "zagrożeń" i ich usunięcie / 

"zabezpieczenie" przed możliwością podobnej "awarii", dodatkowo, np.: zakup mocniejszych worków, 

poszerzenie pasa dla przejazdu wózków widłowych (jeśli to możliwe). 

Działania uznane są za zakończone, gdy potwierdzona zostaje ich "skuteczność" przez odpowiednią osobę 

odpowiedzialną, z reguły, przez pracownika / kierownika wydającego dane "polecenie korygujące". 

6 pkt. 

Maksymalnie do uzyskania  70  pkt.; zalicza  40  pkt.  

 




