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1. Proszę krótko scharakteryzować w sposób "ilościowy": 

a)  produkt i technologię wytwarzania tego produktu przez „firmę” którą „założyła” Pani/Pana 

podgrupa oraz wyjaśnić dlaczego wybrana technologia jest odpowiednia z punktu widzenia 

zapewnienia jakości oraz "wymagań klienta" (?) (15 pkt.) 

np. Wapno palone CaO otrzymywane z dolomitu w procesie wypalania w piecu wapienniczym w 

temperaturze 900-1100°C  CaCO3            CaO + CO2 

kruszywo  przesiewanie (32-63mm)  wypalanie (900-1100°C)  kruszenie (2-10mm)  

 gotowe wapno dolomitowe 

Wytwarzane jest wapno o czystości powyżej 84%  

Parametry takie jak ziarnistość, temperatura topnienia czy gęstość znajdują się w granicach 

normy PN-EN 459-2:2010 „Wapno budowlane- część 2: metody badań” 

b) podać "numer" / "numery: oraz tytuł / tytuły Normy / Norm / Kodeksu / Kodeksów Jakości, 

których wymagania spełnia Państwa "wirtualne przedsiębiorstwo' / ew. - dodatkowo - jego 

laboratorium (jeśli są inne, niż dotyczą całej firmy) (5 pkt.) 

np. PN-EN ISO 9001:2009-  Systemy zarządzania jakością. Wymagania 

PN-EN ISO 14001:2005- Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne 

stosowania 

PN-EN ISO/IEC 17025:2005- Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów 

badawczych i wzorcujących 

2. Co oznacza pojęcie walidacja? Czego może dotyczyć ? Jaki jest cel walidacji w systemach 

Zarządzania Jakością ? (10 pkt.) 

 

Walidacja- Badanie, czy określony wyrób/projekt/procedura spełnia wymagania w określonym 

zakresie zastosowania / zastosowań 

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób 

niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania 

2.1. Z jakich etapów składa się walidacja ? Kiedy można uznać walidację za "prawomocną"  (20 

pkt) 

Etapy walidacji:  

 Stworzenie projektu i jego zatwierdzenie 

 Walidacja właściwa (badania (!)) 

 Raport 

 Zatwierdzenie raportu  

 Walidacja „prawomocna”: 

 Przeprowadzona zgodnie ze stworzonym wcześniej projektem/ planem walidacji 

 Na podstawie jej wyników powstał raport 

 Raport z walidacji zatwierdzony został (podpis, data) prze osobę do tego upoważnioną 
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 Badanie zostało przeprowadzone w całym zakresie: stosowanej zmienności metody/ 

użytkowania produktu 

3. Proszę opisać na czym może polegać "kontrola jakości badań" w laboratorium (?).  (10 pkt) 

Kontrola jakości badań: 

 badania międzylaboratoryjne 

 badania wykonywane z zastosowaniem tych samych odczynników przez różnych 

pracowników 

 badanie próbek kontrolnych (o znanej zawartości danej substancji/ danej wartości parametru) 

4. Proszę uzupełnić treść pytań (jeśli dotyczy ......................... ) zaznaczyć poprawną odpowiedź / 

poprawne odpowiedzi w poniższych pytaniach "wielokrotnego wyboru" dotyczących Systemów 

Zarządzania Jakością (do 5 pkt.) 

4.1. „Najwyższe kierownictwo”, tzn., osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują 

organizacją i ją nadzorują, w/g Normy "9001" odpowiada m.in. za: 

a. Ustanowienie i zakomunikowanie Polityki Jakości 

b. Napisanie instrukcji i procedur Systemu Zapewnienia Jakości 

c. Zapewnienie "zaangażowania" pod względem poziomu dbałości o "Jakość"   

d. Za ustanowienie i aktualizację "Polityki Jakości" oraz za "zakomunikowanie" jej, natomiast, 

nie ma potrzeby dbałości o "zaangażowanie"  

4.2. Organizacja powinna: 

a. określić infrastrukturę techniczną potrzebną do osiągnięcia zgodności z wymaganiami dla 

wyrobu / usługi 

b. zapewnić i utrzymywać w stanie funkcjonalności infrastrukturę potrzebną do osiągnięcia 

zgodności z wymaganiami wyrobu 

c. określić infrastrukturę potrzebną do osiągnięcia zgodności z wymaganiami wyrobu, ale nie 

musi jej utrzymywać w stanie funkcjonalności bieżącej 

d. udoskonalać (po analizie takiej potrzeby, dokonywanej systematycznie zgodnie z Planem 

Jakości) infrastrukturę potrzebną do osiągnięcia zgodności z wymaganiami wyrobu oraz 

klienta 

4.3. Walidacja, czyli  potwierdzenie, przez przedstawienie dowodu obiektywnego, że zostały 

spełnione wymagania dotyczące konkretnego, zamierzonego użycia lub zastosowania, to np.: 

a. sprawdzenie zgodności z projektem prototypu projektowanego wyrobu, 

b. zbadanie przydatności procesu technologicznego do otrzymania wyrobu spełniającego 

założenia projektowe oraz oczekiwania klienta, w przewidywanym zakresie  zastosowania 

wyrobu, 

c. zbadanie przydatności metody analitycznej do wykonywania oznaczeń w określonym 

zakresie zastosowania procedury analitycznej  

d. sprawdzenie poprawności określonej procedury / instrukcji operacyjnej 

4.4. W związku z wymaganiami dotyczącymi punktu 6.2.2 Normy PN-EN ISO 9001: "kompetencje, 

świadomość, szkolenia", organizacja zobowiązana jest do: 
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a. oceny skuteczności szkolenia pracowników 

b. prowadzenia zapisów dotyczących odbytych szkoleń, wykształcenia i umiejętności 

pracowników 

c. określenia kompetencji wymaganych od pracownika 

d. planowania szkoleń na podstawie potrzeb 

e. przechowywania (archiwizacji) wykazów obecności pracowników podczas szkoleń, mających 

miejsce poza siedzibą firmy 

4.5. Aspekt środowiskowy to: 

a. Negatywny wpływ działalności organizacji na środowisko 

b. Pozytywny lub negatywny wpływ działalności organizacji na środowisko 

c. Najbardziej szkodliwy czynnik oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko 

d. Termin używany w Normie PN-EN 18001 

4.6. Zadanie środowiskowe wg wymagań normy PN-EN ISO 14001 to: 

a. Wyznaczenie wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza  

b. Zredukowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza o 5% przez firmę w okresie 

obowiązywania Planu Jakości 

c. Wymiana filtrów w instalacjach emitujących zanieczyszczenia do powietrza 

d. Żadne z powyższych 

4.7. „Program środowiskowy” – będący przełożeniem polityki środowiskowej organizacji na 

codzienną praktykę – zawiera: 

a. Cele środowiskowe 

b. Zadania środowiskowe 

c. Osoby odpowiedzialne za realizację zadań 

d. Wszystkie powyższe 

 

4.8. Podejście procesowe to: 

a. Opisanie procesu technologicznego w sposób bardzo szczegółowy 

b. Analiza procesu technologicznego zawarta w księdze jakości 

c. Dobór procesów technologicznych w przedsiębiorstwie pod kątem maksymalizacji 

wydajności w oparciu o technologię BAT (ang. Best Available Technique, Najlepsza 

Dostępna Technika) 

d. Identyfikacja procesów i ich wzajemnych powiązań w przedsiębiorstwie / organizacji  

w odniesieniu do aspektów, których dotyczy wdrażany System Zarządzania Jakością 

 

4.9. Spełnienie wymagań kodeksów GMP / GLP, tzn. Dobra praktyka wytwarzania (ang. Good 

Manufacturing practice) / Dobra praktyka laboratoryjna (ang. Good Laboratory Practice) jest: 

a. w Polsce obowiązkowe dla wszystkich laboratoriów przemysłowych, wytwarzających 

produkty niebezpieczne, 

b. uzupełnieniem wymagań Normy PN-EN-ISO/IEC 17025 i obowiązkowe do wdrożenia i 

stosowania w laboratorium badawczym, które posiada tzw. akredytację,  

c. jest obowiązkowe dla zakładów produkcji farmaceutycznej i ich laboratoriów,  
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d. jest obowiązkowe tylko w stosunku do zakładów produkujących leki podlegające eksportowi 

poza obszar Kraju 

4.10. Zagrożenie występujące w środowisku pracy, albo na stanowisku pracy wg normy PN-N 18001 

definiujemy jako: 

a. Stan urządzeń mogący stwarzać zagrożenie dla pracowników 

b. Stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę zawodową 

c. Potencjalne zakłócenia i awarie, które mogą wystąpić w systemach regulacyjnych procesów 

technologicznych 

d. Sytuacja niewystarczających kwalifikacji zawodowych pracownika 

 

5.  Proszę  opisać co oznacza pojęcie "komunikacja" w różnych Systemach Zapewnienia Jakości oraz 

krótko opisać w jaki sposób wymagania dotyczące "komunikacji" są spełniane w Państwa "wirtualnej 

Firmie" (?) (20 pkt.) 

 

Komunikacja- w odniesieniu do ciągu komunikacji oznacza wyznaczenie odpowiedzialności za 

poszczególne sektory firmy i wyznaczenie jakimi drogami (kto, komu, co i kiedy) ma obowiązek 

przekazać, oraz wyznaczenie sposobów, miejsc i terminów spotkań na których gdzie przekazywane 

będą komunikaty. Komunikacja to inaczej „droga” informacji służbowych. 

 

Komunikacja z klientem- do komunikacji z klientem zaliczamy: informowanie o wyrobie/ usłudze, 

przyjmowanie informacji zwrotnych, postępowanie z umowami, zamówieniami itp. 

 

Przykłady komunikacji:  

 Pracownicy „szeregowi” o wszystkich spostrzeżeniach, które mogą mieć wpływ na jakość 

wyrobu zobowiązani są informować kierownika zmiany 

 Najważniejsze informacje umieszczane są na tablicach ogłoszeń 

 Prowadzenie szkoleń i spotkań pokazowych oferowanych produktów u klienta 

 

6. W Systemach Zarządzania Jakością można wyróżnić audit "pierwszej", "drugiej" i "trzeciej" 

strony -  proszę wyjaśnić te pojęcia i opisać ich zastosowania w praktyce (20 pkt.) 

 

Audyt- systematyczne i niezależne badania, mające na celu określenie czy działania dotyczące 

jakości i ich wyniki odpowiadają zaplanowanym ustaleniom i czy te ustalenia są skutecznie 

realizowane oraz czy pozwalają na osiągnięcie celów 

 

Audyt strony pierwszej (tzw. Audyt wewnętrzny)-przeprowadzany przez samą organizację lub w jej 

imieniu dla potrzeb przeglądu zarządzania i innych celów wewnętrznych. Audyt wewnętrzny jest 

podstawą do planowania i przeglądu zarządzania oraz traktować go można jako przygotowanie do 

audytu certyfikującego. 

 

Audyt strony drugiej (tzw. Audyt zewnętrzny)- przeprowadzany przez strony zainteresowane 

organizacje, takie jak klienci lun inne osoby występujące w ich imieniu. Kontrahenci na tej 

podstawie mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu, rozpoczęciu lub zakończeniu współpracy z daną 

firmą 
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Audyt strony trzeciej (tzw. Audyt certyfikujący)- przeprowadzany jest przez jednostkę certyfikującą, 

a jego wynikiem jest przyznanie, podtrzymanie lub odebranie firmie certyfikatu poświadczającego 

wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością. 

 

 

 

 

 

 




