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Przedmioty poprzedzające: 
 
 Chemia ogólna, nieorganiczna, organiczna, chemia 
analityczna (korzystne), technologia chemiczna 
(korzystne). 

Wymagania wstępne: 
 
Ogólna znajomość operacji jednostkowych i procesów 
produkcyjnych, zasad kontroli jakości, podstaw 
metrologii, zasad weryfikacji hipotez statystycznych 

 
Założenia i cele przedmiotu: 
 
Poznanie,  zrozumienie i umiejętność stosowania w praktyce pojęć i wymagań systemów zarządzania jakością w 
przemyśle i usługach, w tym, w laboratorium,  wg PN-EN-ISO 9001, PN-EN ISO/IEC 17025, Kodeksu Dobrej Praktyki 
Wytwarzania (GMP) i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), także  norm PN-EN-ISO 14001 i PN/N 18001, PN-ISO 
22000, systemu bezpieczeństwa produktów RICH oraz „filozofii” TQM, a także, zasad określania i wartościowania 
ryzyka awarii i wypadku oraz najważniejszych przepisów prawa Unii Europejskiej i RP w zakresie bezpieczeństwa 
pracy, sterowania procesami bezpieczeństwa procesowego oraz zapobiegania awariom i katastrofom podczas 
produkcji, a także zasad zarządzania kryzysowego w przemyśle chemicznym i pokrewnych. 

Metody dydaktyczne: 
 
Seminarium- część wykonywana przez prowadzącego: 
 
 Przedstawienie i wyjaśnienie znaczenia, rozumienia oraz sposobów stosowania w praktyce zarządczej 
specyficznych pojęć stosowanych w poszczególnych normach systemu zarządzania jakością oraz w 
kodeksach „dobrych praktyk” (wytwarzania, projektowania, laboratoryjnej, magazynowania, transportu, 
dostarczania, …) – na zasadzie: baza norma ISO 900,”rozwinięcie szczegółowe” –normy 
„specjalistyczne”; Zasady prawa o miarach mające zastosowanie w zarządzaniu jakością, pojęcie i zasady 
wykonywania walidacji i kwalifikacji operacji i procesów; Zasady wartościowania ryzyka; Zasady 
postępowania w celu ciągłego doskonalenia. Filozofia i zasady zarządzania zgodnie z systemem TQM.      
 
Seminarium – część przygotowywana przez studentów:  
 
Studenci zostają podzieleni na 3 5-cio/4-ro osobowe podgrupy. Poszczególne podgrupy zakładają 
„wirtualn ą Firmę” realizującą  produkcję chemiczną i pokrewne. W podgrupach  przygotowują prezentacje 
w Power Point i załączniki w WORD lub „PDF”, opisujące „Firmę”, jej organizację, technologię, procesy, 
organizację, zasady zarządzania jakością oraz zarządzania „awaryjnego”. Referują określone wymagania 
norm zapewnienia jakości, wybrane regulacje prawne w zakresie zarządzania produkcją chemiczną, 
substancjami trującymi, niebezpiecznymi i szkodliwymi / zarządzania w warunkach awarii. Ilustrują 
powyższe przykładami postępowania zastosowanymi w „firmie” oraz w laboratorium „firmy” któr ą 
„założyli”. Prowadzący koryguje i zwraca uwagę na priorytety. Każde spotkanie seminaryjne jest 
zapoczątkowane krótkim wprowadzeniem prowadzącego oraz podsumowaniem ze strony prowadzącego. 
Niektóre spotkania seminaryjne mają charakter wykładu i pokazu przykładów procedur, instrukcji, zapisów, 
specyfikacji itp., przygotowanego przez prowadzącego zajęcia. W czasie seminarium mają też miejsce 
krótkie scenki, przygotowane przez studentów, ilustrujące praktykę postępowania w zakresie systemów 
zarządzania jakością (przygotowanie audytu, audyt, kontrola zgodności z wymaganiami GMP/GLP,  
spotkanie „najwyższego kierownictwa”  / postępowanie w warunkach awarii, albo skażenia itp. 
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Treści programowe: 
 
Pojęcia i definicje; Dyrektywy, a Ustawy i Rozporządzenia; „Dobrowolność” i „obligatoryjno ść” 
wdrażania i stosowania norm systemów zarządzania jakością i różnego typu przepisów, w tym 
metrologicznych, w UE, RP i na świecie; Znaczenie  pojęć i wymagania norm: PN-EN-ISO 9001, PN-EN 
ISO/IEC 17025, Kodeksu Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) 
OECD, a także PN-EN-ISO 14001, PN/N 18001PN-ISO 22000, Systemu RICH. Narzędzia stosowane w 
praktycznej realizacji wymagań w/w norm systemów zarządzania jakością; „Podejście procesowe”; 
Planowanie jakości, audytowanie, działania korygujące, kontrola skuteczności działań korygujących itd…. 
Metody i narzędzia wartościowania ryzyka awarii / wypadku przy pracy; Zasada „ci ągłego doskonalenia” , 
Najważniejsze założenia i narzędzia systemu TQM; Kodeks Pracy i przepisy wykonawcze – odniesienie 
wymagań do specyfiki przemysłu chemicznego, rafineryjno – petrochemicznego, farmaceutycznego, 
żywności i surowcowego; „Czas życia” wyrobu i związane z tym wymagania. Najważniejsze wymagania w 
zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska, gospodarki substancjami trującymi, szkodliwymi i 
niebezpiecznymi, dotyczące przemysłu chemicznego i pokrewnych. Problematyka odpowiedzialności za 
wyrób. Obowiązki zakładu przemysłowego i praktyczne zasady postępowania w zakresie przeciwdziałania 
awariom oraz likwidacji skutków oraz przyczyn - awarii /  skażenia / wypadku przy pracy. 
 
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
 
Literatura podstawowa: 
 
- Normy: PN-EN-ISO 9001, PN-EN ISO/IEC 17025, Kodeksu Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) i Dobrej Praktyki 
Laboratoryjnej (GLP) OECD, a także PN-EN-ISO 14001, PN/N 18001 PN-EN-ISO 22000, PN-ISO 19011. 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia - Dz.U. Nr116, poz. 1103 – “w sprawie kryteriów, które powinny spełniać 
jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełniania tych 
kryteriów”; 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1.10.2008, Dz. Ust. Nr 184, poz. 1146, ze zmianami i uzupełnieniami, z 
dnia 17. VIII.2009. Dz. Ust. Nr 135 poz. 1114, „mieniającym rozporządzenie w sprawie Dobrej Praktyki 
Wytwarzania”     
- materiały pomocnicze dostępne na stronie: (http://www.pg.gda.pl/ZTR); 
- M. Ryng, „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym”, WNT, 1985; 
- B. Rączkowski, „BHP w praktyce”, oddk, Gdańsk, 1996, albo nowsze wydanie. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
 
- Kodeks Pracy – przepisy wykonawcze; 
 
 
Warunki zaliczenia przedmiotu: 
 
Przygotowanie wyznaczonych prezentacji i krótkich scenek z udziałem każdego studenta podgrupy. 
Oddanie „cyfrowej” postaci skorygowanych prezentacji prezentujących w maksymalnym skrócie 
wymagania odpowiednich norm i kodeksów zarządzania jakością i produkcją, skorygowanych - wg 
„zasady ciągłego doskonalenia” - scenek auditowych / scenek z kontroli systemu GMP/GLP, 
polityki jakości, procedur, instrukcji, przykładów „zapisów” (50 % oceny końcowej);  Zaliczenie 
kolokwium pisemnego (50% oceny końcowej). 
   
 


