
prof. M. Kamiński (wszystko w jednym katalogu, rodzaje plików rozróżnić numerem normy i nazwami, 
wszystkie pliki w formacie pdf, nazwa katalogu zawiera nazwę firmy i produktu oraz dzień 
tygodnia i godziny seminarium grupy, a także numer podgrupy : (A/B/C/D) - zasada 
"identyfikowalności" ! 

 

Przedmiot: Zarządzanie Jakością i Produkcją Chemiczną (II rok TCh) 
 
Każda praca semestralna, aby mogła zostać zaliczona na 50 % punktów 
lub więcej, powinna co najmniej zawierać : 

 
1.  Informacje ogólne 

a.  Autoryzacja i identyfikowalność (tzn. imiona, nazwiska, podpisy autorów, data 
wydania, numer wydania, (nazwa każdego pliku zawiera informację o grupie, 
podgrupie, tzn. dzień tygodnia, godziny zajęć, podgrupa, tytuł materiału – 
może być skrótowo) -  na odrębnej stronie - stronie tytułowej - dotyczy także 
Polityki Jakości) 

 
2. Charakterystyka firmy – wytwarzanego produktu / technologii / zasad wykonywania 
kontroli jako ści 

a. opis produktu, jego najważniejsze parametry techniczne, ofertowe i procedury 
normowe badania istotnych parametrów jakości, 

b. opis technologii i schemat technologiczny z najważniejszymi parametrami 
poprawnej realizacji poszczególnych operacji technologicznych, 

c. opis struktury organizacyjnej firmy i schemat organizacyjny (brak w "firmie" 
stanowiska specjalisty ds. jakości/kierownika badań (w przypadku GMP/GLP), 
strukturę organizacyjną dyskwalifikuje !!!) 

 
3. Polityka Jakości powinna mieć zaznaczone odrębnymi kolorami elementy: 

a. „misji” i „celów jakości” – np. ciemno i jasno zielone 
b.„środków” – zapewniających realizację w/w, wymagające zasobów/nakładów 

finansowych – na czerwono/różowo 
c.„sposobów” – jw. itp., praktycznie nie wymagających środków finansowych – np.  

na niebiesko 
 

4. Część zawierającą specyfikacje wymagań poszczególnych punktów normy/kodeksu 
powinna zawierać „lapidarnie” sformułowane wymagania – wszystkie dla określonej 
części Normy, której jest przedmiotem, a poniżej ( kursywą lub pogrubione ), albo obok - 
w tabeli:  opis sposobów realizacji tych wymagań w firmie, któr ą określona podgrupa 
reprezentuję (co najmniej po 3 przykłady każda podgrupa, ważne wymagania). 

 
5.   Scenka auditowa powinna zawierać : 

a. opis miejsca przebiegu danej części auditu, osób biorących udział, „czasu”, w 
którym ma miejsce, czasu trwania określonej części 

b. scenariusz przebiegu etapu badań auditowych, a korzystniej - poszczególnych 
etapów auditu: wnioski z analizy dokumentacji, przebieg (pytania i odpowiedzi) 
spotkania wstępnego, podobnie dla etapu „badań auditowych” + spostrzeżenia 
auditora i ich „kwalifikacja”, spotkania końcowego, z zaznaczeniem 
niezgodności i spostrzeŜeń ze wskazaniem,  których wymagań normy/kodeksu 
te niezgodności/spostrzeżenia dotyczą i dlaczego (które wymaganie normy nie 
jest spełnione),  

c.   w załączniku powinien znajdować się : 
• plan auditu, z ewentualnym raportem wyników analizy 

dokumentacji jakości 
• raport z auditu, z wyjaśnieniem których wymagań normy 

/kodeksu dotyczą niezgodności/spostrzeżenia – co 



najmniej po 3 przykłady niezgodności i spostrzeżeń 
potwierdzających działanie 

• propozycja poleceń korygujących/naprawczych, terminu 
ich wykonania, osoby odpowiedzialne za wykonanie, 
terminów sprawdzenia skuteczności działań, opis sposobu 
sprawdzenia skuteczności działań, opis sposobu 
sprawdzenia skuteczności i osoby odpowiedzialnej za to 
sprawdzenie 

 
6. Przykłady: „procedury”, „instrukcji”, „zapisu” m uszą spełniać wszystkie 

wymagania odpowiedniej normy/kodeksu jakości, tzn. musza zawierać numer 
wyróżniający (procedura, instrukcja), datę wydania /utworzenia korekt nowelizacji 
(wszystkie), autorów (wpisać wszystkie przygotowujące osoby), sprawdzającego i 
zatwierdzającego (procedura, instrukcja), zmiany wprowadzone dotychczas , ew: 
jaki dokument zastępują. 

 
7. Do „materiałów” nieobowiązkowych, ale zapewniających dodatkowe punkty należą : 
 

7.1 Plan jakości firmy, zawierający wykaz zidentyfikowanych procesów, wzajemne 
powiązania między procesami, przyjęte w formie zasady i sposoby ciągłego 
doskonalenia, „narzędzie statystyczne” wykorzystywane dla badania stopnia 
zadowolenia klienta/odbiorcy produktu oraz do kontroli jakości w celu badania 
„stabilności” procesów technologicznych; 

7.2 Plan posiedzenia „najwyŜszego kierownictwa” ( co będzie omawiane i co stanowi 
„materiał” pomocniczy w obradach) oraz raport z „Okresowego Przeglądu 
Kierownictwa” w zakresie jakości; 

7.3 Przykład procedury lub instrukcji dotyczącej analizy ryzyka awarii/wypadku przy 
pracy oraz przykład zapisu z wyboru znaczących aspektów w zakresie 
zarządzania środowiskiem w firmie, zgodnie z ISO 14001. 


