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1. Proszę krótko scharakteryzować „firmę” którą „założyła” Pani/Pana podgrupa, w zakresie: 

a)  nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) 

 

 

 

 

 

 

 

b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki kontroli jakości produktu (15 pkt.) 

 

 

 

 

 

2. Co oznacza pojęcie: 

2.1. Plan jakości? Jakiego rodzaju informacje powinien zwierać ? Czy Norma "9001" wymaga 

istnienia procedury opisującej sposób przygotowania planu jakości (?) (20 pkt) 

 

PLAN JAKOŚCI – dokument, który opisuje system zarządzania jakością, jest stosowany do 

określonego wyrobu/przedsięwzięcia/umowy. Określa, które procedury i związane z nimi zasoby 

należy zastosować, kto i kiedy ma je realizować.  

 

Plan jakości powinien zawierać: 

Procedurę technologiczną, sposoby kontroli jakości produktu, transport, sposoby pomiarów 

parametru procesu technologicznego, szczegółowy podział odpowiedzialności i uprawnień w 

różnych fazach realizacji przedsięwzięcia, inne niezbędne przedsięwzięcia. 

 

Norma nie wymaga istnienia procedury opisującej sposób przygotowania planu jakości.  

 

2.2. Z jakich etapów składa się audyt (audit) i jakie działania oraz uzyskanie / przygotowanie 

jakiego rodzaju informacji obejmuje każdy z etapów audytu (auditu) jakości ? (20 pkt) 

1) Działania przygotowawcze:  

- ustalenie terminu audytu,  

- przygotowanie zapisów dotyczących poprzednich auditów, przygotowanie pozostałej 

dokumentacji, wymaganej przez audytora 

2) Spotkanie otwierające: 

- przedstawienie stron, 

- program audytu, 
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- omówienie wyników poprzedniego audytu (w tym sprawdzenie dokonania realizacji działań 

korygujących i zapobiegawczych 

3) Badanie auditowe: 

- zebranie obiektywnych i niepodważalnych dowodów o ewentualnych 

niezgodnościach/spostrzeżeniach (w tym rozmowy z pracownikami, dokumentacja, 

obserwacje) 

4) Spotkanie zamykające: 

- omówienie wyników audytu, 

- ustalenie terminu dostarczenia raportu, 

5) Raport z audytu (przygotowuje audytor wiodący) musi zawierać: odwołanie do normy, 

niezgodność/spostrzeżenie, dowód 

6) Działania postauditowe:  

-działania korygujące (jakie działania, kto jest odpowiedzialny, kiedy zostaną wykonane, 

sprawdzenie) 

- działania zapobiegawcze 

3. Proszę wymienić wymagania jakie powinna spełniać, grupy informacji, jakie powinna zawierać 

Polityka Jakości Systemu Zarządzania Jakością w/g Normy PN-EN-ISO 9001 : 2009 (10 pkt) 

PJ powinna zawierać: 

 Cele firmy, środki oraz sposoby realizacji założonych celów, 

  Numery norm wg których ma miejsce ta polityka jakości.  

 Zobowiązania do spełnienia wszystkich wymagań klienta oraz wymagań normy jakości i 

zapewnienia ciągłego doskonalenia 

 PJ musi być podpisana przez przedstawiciela najwyższego kierownictwa 

 Musi być zakomunikowana, i zrozumiała dla wszystkich pracowników i systematycznie 

przeglądana, 

 Dla normy 14001 – odwołanie do norm prawnych  

4. Proszę uzupełnić pytanie (jeśli dotyczy .................. ), zaznaczyć poprawną odpowiedź / 

poprawne odpowiedzi w poniższych pytaniach "wielokrotnego wyboru", dotyczących 

Systemów Zarządzania Jakością (po do 5 pkt. za poprawne odpowiedzi) 

4.1.  Wymaganie "nadzór nad dokumentacją jakości", tzn., nad polityką jakości, księgą jakości, 

procedurami i instrukcjami oznacza m.in. : 

a. potrzebę archiwizacji nieaktualnych już dokumentów jakości, a także wszystkich zapisów, 

tzn., dokumentów, które dostarczają obiektywnych dowodów z wykonywanych 

czynności/zadań  i przechowywania tego wszystkiego przez określony okres czasu   
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b. potrzebę uaktualniania co określony, przyjęty okres czasu,  wszystkich dokumentów Systemu 

Jakości 

c. potrzebę istnienia bezpośredniego dostępu / dostępu przez sieć komputerową w każdym 

miejscu pracy do zawsze aktualnych, wszystkich procedur i instrukcji Systemu Jakości  

d. potrzebę istnienia bezpośredniego dostępu / dostępu przez sieć komputerową w określonym 

miejscu pracy do zawsze aktualnych dokumentów jakości tam wykorzystywanych   

 

4.2. Proces "kwalifikowania dostawcy" polega na : 

a. uzyskaniu informacji o zdolności "dostawcy" do spełniania naszych wymagań oraz o 

poziomie solidności "dostawcy" 

b. zbadaniu we własnym zakresie parametrów jakości wyrobu / produktu, który dostarczył 

"dostawca" i dokonaniu zapisu o spełnieniu przez dostawcę naszych wymagań  

c. systematycznym badaniu zgodności parametrów dostarczonych przez "dostawcę" wyrobów / 

produktów z naszymi wymaganiami, opisanymi umową oraz systematyczne prowadzenie 

zapisów zawierających ocenę danego dostawcy  

d. jak wyżej, ale bez systematycznego prowadzenia zapisów zawierających ocenę dostawcy 

  

4.3. Poziom zadowolenia klienta można mierzyć za pomocą: 

a. Analizy reklamacji, a także pozytywnych opinii klientów  

b. Ankiet „konsumenckich”  

c. Wykorzystania metod statystyki w opracowaniu wyników tzw. „badań rynku” 

d. Każda z powyższych metod może być wykorzystywana, a jeśli celowe, to także, 

wykorzystanie innych "narzędzi" 

  

4.4. Wymagania dotyczące "zarządzania zasobami", które to pojęcie oznacza koordynowanie, 

planowanie, wydawanie decyzji oraz określenie i zapewnienie niezbędnych do utrzymywania 

systemu zarządzania środków, do których zaliczane są zasoby ludzkie, infrastruktura oraz 

środowisko pracy  w Normie PN-EN ISO 9001:2009, zostały ujęte w punktach i podpunktach 

Normy.: 

a. Zapewnienie zasobów (6.1) 

b. Zasoby ludzkie (6.2) 

c. Infrastruktura (6.3) 

d. Plan Jakości (5.4) 

 

4.5. Polityka środowiskowa powinna zawierać: 

a. Zobowiązanie do spełniania przepisów prawa adekwatnych dla przedsiębiorstwa i miejsca 

jego usytuowania 

b. Cele środowiskowe 

c. Zobowiązanie do ciągłego  doskonalenia i zmniejszania niekorzystnego wpływu na 

środowisko 

d. Numer Normy Systemu Zapewnienia Jakości, według którego została ustanowiona 
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4.6. "Wpływ  na środowisko", to, w rozumieniu Normy  PN-EN ISO 14001:2005 , pt. : Systemy 

Zarządzania Środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania 

a. Niekorzystna zmiana w środowisku 

b. Każda zmiana w środowisku, zarówno korzystna, jak i niekorzystna 

c. Zmiana w środowisku, spowodowana naruszeniem obowiązujących przepisów prawa 

d. Wartość emisji zanieczyszczeń do atmosfery, stężenia zanieczyszczeń wprowadzanych do 

wód powierzchniowych itp. wpływu określonego przedsiębiorstwa na środowisko naturalne  

 

4.7. Norma PN-EN 18001 wymaga wykonania analizy i oceny ryzyka, które najprościej jest 

definiowane w sposób : Iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia awarii i jej przewidywanych 

kosztów i strat………………………………………………………………………………………  

w zakresie: 

a. oceny zagrożeń w środowisku pracy oraz poziomu "ryzyka zawodowego" 

b. określenia aspektów środowiskowych dla środowiska pracy 

c. opisu procesów mających wpływ na jakość środowiska pracy 

d. określenia potencjalnych awarii, ich ryzyka oraz potencjalnych skutków (jeśli ktoś to 

zaznaczył to jest ok.) 

4.8. Przykład aspektu środowiskowego, to: 

a. Wartość emisji zanieczyszczeń do powietrza 

b. Zasady zarządzania odpadami, przyjęte w przedsiębiorstwie 

c. Wartość "strumienia" i "ładunek" zanieczyszczeń w oczyszczanych ściekach przekazywanych 

z zakładowej oczyszczalni do wód powierzchniowych 

d. Poziom hałasu mierzony na granicy przedsiębiorstwa 

 

4.9. Najwyższe kierownictwo powinno: 

a. Dostarczyć "dowód" swojego zaangażowania w tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania 

jakością, w tym, m.in. ustanawiając politykę jakości, prowadząc przeglądy zarządzania, 

zapewniając zasoby, zadeklarować swoją aktywność w kontekście ciągłego doskonalenia 

b. Zakomunikować w organizacji znaczenie spełniania wymagań klienta 

c. Kontrolować wszelkie zakupy mające związek z  jakością wyrobów  

d. Systematycznie kontrolować / sprawdzać raporty z badań wyrobów lub usług firmy 

 

4.10. Audyt (audit), wg definicji tego pojęcia i działania, to: 

a. Niezależna kontrola na mocy przepisów prawa, regularnie wykonywana w 

przedsiębiorstwie/organizacji dla upewnienia się, że System Jakości jest skutecznie wdrożony 

i doskonalony oraz spełnia wymagania klienta 

b. Niezależne i obiektywne badanie mające na celu upewnienia się, że ma miejsce spełnianie 

wymagań określonej Normy /\Kodeksu Systemu Zarządzania Jakością 

c. Zbadanie czy metoda / procedura / technologia jest odpowiednia w zakresie, w którym ma 

być stosowana 
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d. Zbadanie, czy ma miejsce w przedsiębiorstwie spełnianie wymagań klienta oraz 

systematyczne doskonalenie tegoż 

5. Proszę podać rozwinięcie skrótów GMP , GLP w języku angielskim i w języku polskim oraz 

wymienić podstawowe różnice pomiędzy systemem GLP a wymaganiami Normy PN-EN 

ISO/IEC 17025 (10 pkt.) 

 

GMP – Dobra praktyka wytwarzania (ang. good manufacturing practice) 

GLP – Dobra praktyka laboratoryjna (ang. good laboratory practice) 

 

Główne różnice pomiędzy GLP i PN-EN ISO/IEC 17025, polegają na:  

W GLP, zamiast audytu (który występuje w PN-EN ISO/IEC 17025) została wprowadzona kontrola, 

a także zamiast specjalisty ds. jakości jest kierownik badań. Ponadto GLP jest obowiązkowy dla 

zakładów farmaceutycznych, natomiast PN-EN ISO/IEC 17025 jest dobrowolny. 

 

6. Pojęcia: "nadzór nad wyposażeniem pomiarowym", "spójność pomiarowa" oznaczają w 

praktyce (?) : (20 pkt) 

 

Spójność pomiarowa: 

 Prowadzenie kart kontrolnych Shewharta 

 Badania międzylaboratoryjne 

 Porównania wyników badań tej samej próbki przez różnych laborantów 

 Stosowanie do celu porównań certyfikowanych materiałów odniesienia, które mają 

legalizację GUM oraz stosowanie próbek kontrolnych  

 

Nadzór nad wyposażeniem: 

 zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego na podstawie badania typu – przed 

wprowadzeniem przyrządu do obrotu;  

 Legalizacja  pierwotna albo legalizacja jednostkowa  

 Legalizacja ponowna – w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzanych do obrotu 

lub użytkowania 

 Przyrządy pomiarowe, które nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej, mogą być 

poddane wzorcowaniu, którego poświadczeniem jest świadectwo wzorcowania wystawiane 

przez organ administracji miar, 

 Prowadzenie wzorcowań w ustalonych terminach, a także poza nimi 

 

 




