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Wprowadzenie 

Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński, Prof. zw. PG 

Termin konsultacji: czwartki 15.15-16.15 

lub po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie tel. 601-401-824 Chem. C, p. 9 
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Prowadzący seminaria: mgr inż. Paulina Nowak 

Termin konsultacji: poniedziałki 10.00-11.00, Chem. C, p. 8a 

Adres mail: paulina.nowak@pg.edu.pl 



Warunki zaliczenia przedmiotu 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  
 

 Obecność na zajęciach seminaryjnych 

 Przygotowanie i zaliczenie prezentacji oraz pracy semestralnej 

 

Ocena końcowa:  
 

 Średnia arytmetyczna z 4 prezentacji ustnej i pracy semestralnej 

 



Literatura podstawowa 

Normy: 

 

• PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i 
terminologia 

• PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania 

• PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces 
organizacji -Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością 

• PN-EN ISO 14001:2015-09 Systemy zarządzania środowiskowego - 
Wymagania i wytyczne stosowania 

• PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Norma wycofana i zastąpiona przez PN-
EN ISO/IEC 17025:2018-02 - wersja angielska 

• PN-EN ISO 22000:2006 - wersja polska Systemy zarządzania 
bezpieczeostwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji 
należącej do łaocucha żywnościowego 

• PN-N-18001:2004 System Zarządzania Bezpieczeostwem i Higieną 
Pracy 

• PN-N-02120:1970 Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb 

 



Literatura podstawowa 

Kodeksy: 

 

KODEKS GLP:  

Jürg P. Seiler, Good laboratory practice: the why and the how, Springer, cop. 
2005  (dostępny: Czytelnia na Wydziale Chemicznym, Sygnatura : Chem 
168778-00-00/01) 

 

KODEKS GMP:  

World Health Organization, Quality assurance of pharmaceuticals: a 
compendium of guidelines and related materials.Vol. 2, Good manufacturing 
practices and inspection, 2nd updated ed., 2007 

 



Literatura Podstawowa 

Rozporządzenia 

 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie 
kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące 
badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych 
kryteriów (dostępne na stronie: 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031161103) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki 
organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, 
oraz kontroli spełnienia tych kryteriów (dostępne na stronie: 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050040031) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1. października 2008, w sprawie 
wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania”, Dz. Ust. nr 184, poz. 1143 – polsko 
–języczka wersja Kodeksu GMP – 180 str. 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania 
(dostępnie na stronie: 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000944) 
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Literatura dodatkowa 

• Konieczka P., Namieśnik J., Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych, Wyd. 
ANuk.-Tech., 2007 

• A. Hamrol – Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa, 2007. 

• B. Gajdzik, A. Wyciślik – Jakośd, środowisko i bezpieczeostwo pracy w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, Wyd. Pol. Śl., Gliwice, 2010. 

• B. Hancyk – ADR, REACH, CLP Niebezpieczne chemikalia – Poradnik, Atest, Kraków, 2012. 

• R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzieo – Zarządzanie jakością dla inżynierów, Wyd. Pol. Śl., 
Gliwice, 2010 

• M. M. Wiktorow, Obliczenia graficzne w technologii substancji nieorganicznych, Wyd. 
Nauk.-Tech., Warszawa, 1975 

• L. Wasilewski, J. Kępiński, K. Paluch, A. Zieliński, Technologia chloru i związków chloru, 
Wyd. Nauk.-Tech., Warszwa 

• J. Kępiński, Technologia chemiczna nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1974 

• E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez organicznych, tom 2, Wyd. 
Nauk.-Tech., Warszawa 

• A. Jeżowska, J. Jeżowski, Wprowadzenie do projektowania systemów technologii 
chemicznej, Cz. 2 Przykłady, Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów, 2002 

• A. Ciszewski, Technologia chemiczna Procesy elektrochemiczne, Wyd. PP, 2008 

(pogrubione nazwy pozycji literaturowych z sekcji literatura dodatkowa dostępne w bibliotece PG – Nanotechnologii) 



Zakres części seminaryjnej przedmiotu 

Ilość godzin : 15 
 

Seminarium 1 – Prezentacja dot. najważniejszych wymagań Normy ISO 9001 z 
uwzględnieniem przykładów  

 Seminarium 2 - Prezentacja dot. najważniejszych wymagań Normy ISO 9001 z 
uwzględnieniem przykładów. Cz.2 - udoskonalenie 

 Seminarium 3 – Prezentacja firmy oraz jej polityki jakości i SZJ.  

 Seminarium 4 - Prezentacja firmy oraz jej polityki jakości i SZJ. Cz.2 - 
udoskonalenie 

 Seminarium 5 – Prezentacja - Audyt (spotkanie inicjujące, badanie audytowe, 
spotkanie zamykające – scenka)   

 Seminarium 6 – Prezentacja - Raport z audytu (propozycja polecenia działań 
korygujących, propozycja sposobu sprawdzenia skuteczności  działań korygujących).  

 Seminarium 7 - Siedem elementarnych narzędzi jakości 

 Seminarium 8 - Przykład opisu procedury. Powtórzenie wiadomości. 
 

 

 

 

 



Harmonogram seminariów 

Seminarium Grupa I 
Środa 15.15-17.00 

Grupa II 
Czwartek 7.15-9.00 

Grupa III 
Piątek 7.15-9.00 

Grupa IV 
Piątek 15.15-17.00 

1 21.03.2018 22.03.2018 23.03.2018 23.03.2018 

2 4.04.2018 5.04.2018 6.04.2018 6.04.2018 

3 11.04.2018 12.04.2018 13.04.2018 13.04.2018 

4 18.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 20.04.2018 

5 9.05.2018 10.05.2018 11.05.2018 11.05.2018 

6 16.05.2018 17.05.2018 18.05.2018 18.05.2018 

7 23.05.2018 24.05.2018 25.05.2018 25.05.2018 

8 6.06.2018 7.06.20018 8.06.2018 8.06.2018 

Wszystkie zajęcia odbywają się w Bud. Chem. D p. 11 



Zakres pracy semestralnej 

CZEŚĆ 1 

7. Najważniejsze wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy 
zarządzania jakością – Wymagania 

8. Co najmniej 3 sposoby stosowania najważniejszych wymagań 
odpowiedniego punktu / podpunktów Normy 9001 w praktyce 
 

CZĘŚĆ 2 

1. Wstęp – nazwa firmy, adres, logo, status wg Prawa Handlowego 

2.  Funkcjonujący system / systemy Jakości 

3.  Misja firmy oraz polityka jakości 

4.  Charakterystyka firma – schemat organizacyjny 

5.  Charakterystyka produktu -  specyfikacja, dane techniczne 

6.  Charakterystyka procesu technologicznego - schemat blokowy procesu 
technologicznego – parametry operacyjne – infrastruktura techniczna 

7.  Oznakowanie produktu 

8.  Działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na 
środowisko 



Zakres pracy semestralnej cd. 

CZEŚĆ 3 

9. Audyt – harmonogram audytu 

10. Raport z audytu (propozycja działań korygujących, propozycja 
sprawdzenia działań korygujących) 

 

CZĘŚĆ 4 

11. Przykłady następujących „narzędzi” systemu zarządzania jakością, z 
przykładem: 

 procedury; 

 instrukcji; 

 specyfikacji parametrów produktu „Firmy”; 

 3-ech zapisów innego typu. 

 

Praca semestralna każdej podgrupy powinna być zapisana jako jeden plik pdf:  

nazwiska uczestników grupy_nr grupy_nazwa firmy_data.pdf  

zapisana po zaakceptowaniu na płycie CD i dostarczona do ostatniego dnia semestru 

 

 



Seminarium 1 / Seminarium 2 
Prezentacja dot. najważniejszych wymagań  
Normy ISO 9001 z zastosowaniem ich w firmie 

Prezentacja w formie PowerPoint, na czas 20 min / każda grupa 

Zawierająca: 

 

7. Najważniejsze wymagania Normy ISO 9001 

8. Co najmniej 3 sposoby stosowania najważniejszych wymagań 
odpowiedniego punktu / podpunktów Normy 9001 w praktyce 

 



Seminarium 3 /Seminarium 4 
Prezentacja firmy oraz jej polityki jakości 

Prezentacja w formie PowerPoint, na czas 20 min / każda grupa 

Zawierająca: 

1. Wstęp – nazwa firmy, adres, logo, status wg Prawa Handlowego 

2.  Funkcjonujący system / systemy Jakości 

3.  Misja firmy oraz polityka jakości 

4.  Charakterystyka firma – schemat organizacyjny 

5.  Charakterystyka produktu -  specyfikacja, dane techniczne 

6.  Charakterystyka procesu technologicznego - schemat blokowy procesu 
technologicznego – parametry operacyjne – infrastruktura techniczna 

7.  Oznakowanie produktu 

8.  Działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na 
środowisko  

 

 

 



Seminaria 5 
Prezentacja - Audyt 

Prezentacja w formie PowerPoint, na czas 10 min / każda grupa 

Zawierająca: 

 

Audyt wewnętrzny – okresowy w „Firmie” w zakresie wymagań tego punktu i 

podpunktów Normy ISO 9001, który / które podgrupa opracowała w ramach 

przygotowania prezentacji na sem. nr 1. 

Program audytu, scenariusz auditu, spotkanie rozpoczynające, badania 
audytowe; 

spotkanie zamykające, w tym, wstępne zakomunikowanie niezgodności i 

spostrzeżeń audytowych,; Przygotowanie przez studentów poszczególnych 

podgrup na zasadzie pracy zespołowej : planu i scenariusza auditu w zakresie - 

spotkania rozpoczynającego, etap badań auditowych, spotkania zamykającego 



Seminaria 6 
Prezentacja - Raport z audytu 

Prezentacja w formie PowerPoint, na czas 10 min / każda grupa 

Zawierająca: 

 

Raport  z audytu wewnętrznego, w tym, prezentacja niezgodności i spostrzeżeń 

audytowych, z uzasadnieniem poprawności identyfikacji niezgodności lub 

spostrzeżeń audytowych, z argumentacją które konkretne wymagania Normy 

9001 nie są spełniane / zostały naruszone i dlaczego; Propozycje działań 

korygujących (naprawczych) i postępowania w celu sprawdzenia ich, dokonane 

przez audytora wewnętrznego (cel działań korygujących – usunięcie przyczyn 

niezgodności, by nie mogła się powtórzyć 



Seminarium 7  
Siedem elementarnych narzędzi jakości 

 Zapoznanie studenta z elementarnymi narzędziami jakości 

 Wykorzystanie wybranych narzędzi jakości w praktyce (praca w grupach) 

Siedem elementarnych narzędzi jakości 

Zbieranie danych 

Arkusz 
kontrolny 

Histogram 
Karta 

kontrolna 

Analiza danych 

Diagram 
Ishikawy 

Diagram 
Pareto 

Schemat 
blokowy 

Diagram 
rozproszenia 



Seminaria 8 
Przykład opisu procedury. Powtórzenie wiadomości. 

WZÓR PROCEDURY 
B. Gajdzik, A. Wyciślik – Jakośd, środowisko i bezpieczeostwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Pol. Śl., Gliwice, 2010, str. 221 



www.pg.edu.pl 


