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Seminarium  

nt. 

„Zarządzanie ryzykiem zgodnie z ISO 9001:2015 jako procedura 

wspomagająca doskonalenie systemu zarządzania jakości oraz 

jakością wyrobów” 

Referat  

nt. 

„Doświadczenia związane z wdrażaniem nowych Systemów 

Zarządzania”  



Wprowadzenie 
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Liczba certyfikatów w Polsce 



Wprowadzenie cd. 

 Obecną zmianę wymagań dotyczących Systemu Zarządzania Jakością 

(SZJ) określają normy ISO 9001:2015/PN-EN ISO 2016 oraz ISO 

9000:2015/PN-EN ISO 9000:2016. System zarządzania jakością. 

Podstawy i terminologia. 

 Zainteresowane organizacje powinny już obecnie podjąć działania              

w celu przygotowania się do opracowania i wdrożenia u siebie nowych 

wymagań. 
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Wprowadzenie cd. 

 W prezentowanym przykładzie przedstawiono wybraną metodę do 

opracowania i wdrożenia SZJ do stosowania w różnych organizacjach.  

 Należy wprowadzić nowe systemy zarządzania dla poszczególnych 

organizacji bez względu na to, czy obecnie stosują niecertyfikowany lub 

certyfikowany SZJ, w formie pojedynczej lub w zintegrowanych 

systemach zarządzania. 

 Norma ISO 9001:2015 jest kompatybilna z innymi normami np. ISO 

14001:2015 i innymi, również z tymi , które mają być dopiero wydane np. 

ISO 45001:2016 
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Wprowadzenie cd. 

 Nowa norma ISO 9001:2015  System Zarządzania Jakością. 

Wymagania . Została wydana przez Międzynarodową Organizację 

Normalizacyjną (ISO) 15 września 2015 r. 

 Polska Norma PN-EN ISO 9001:2016 została wydana przez Polski 

Komitet Normalizacyjny we wrześniu 2016 r. 

 Od 15 września 2018 roku wszystkie certyfikaty potwierdzające 

zgodność systemów jakości z normą ISO 9001:2008/PN-EN ISO 

9001:2009 trącą ważność. 

 

 



Zmiany  
w systemach zarządzania jakością 
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Poszczególne System Zarządzania Jakością wymagały następującej 

dokumentacji, wg: 

1) ISO 9001:2004 – Księga Jakości  +  minimum 20 procedur 

2) ISO 9001:2001 – Księga Jakości i  minimum 6 procedur 

3) ISO 9001:2008 – małe zmiany, aby doprecyzować wymagania. 

4) ISO 9001:2015 – istotne zmiany teoretyczne: 

• Księga jakości i procedury nie są wymagane , 

• Stanowisko pełnomocnika ds. jakości nie jest wymagane, 

• Terminologia wg ISO 9000:2015 nieobowiązkowa, 

• Wymagane udokumentowane informacje. 



Etapy opracowania i wdrożenia SZJ wg ISO 9001:2015 dla 

organizacji, które nie mają wdrożonego systemu jakości 
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Start 

Podjęcie decyzji o wdrożeniu 

SZJ  

Przeprowadzenie szkolenia 

dotyczącego SZJ wg ISO 

9001:2015 

Powołanie Pełnomocnika 

kierownictwa ds. SZJ i 

ewentualnie zespołu ds. 

opracowania i wdrożenia SZJ 

Najwyższe 

kierownictwo 

organizacji 

Kadry 

organizacji 

Najwyższe 

kierownictwo 

organizacji 

(1) 

(2) 

(3) 

A 



Etapy opracowania i wdrożenia SZJ wg ISO 9001:2015 dla 

organizacji, które nie mają wdrożonego systemu jakości 
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Wybór firmy konsultingowej 

Przeprowadzenie auditu (diagnozy) 

stosowanych praktyk i działań 

dotyczących jakości zakończony raportem 

Pełnomocnik 

 ds. SZJ 

Prezes 

Firma konsultingowa 

+ Pełnomocnik  

ds. SZJ 

(4) 

(5) 

B 

A 

Czy zatwierdzić ? 

NIE 

TAK 

Czy zatwierdzić ? 

NIE 

TAK 

Prezes/kierownictwo 

organizacji (6) 



Etapy opracowania i wdrożenia SZJ wg ISO 9001:2015 dla 

organizacji, które nie mają wdrożonego systemu jakości 
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Projekt opracowania i 

wdrożenia SZJ  

Szkolenie dotyczące identyfikacji 

i zarządzania ryzykami 

Określenie kontekstu organizacji 

i przywództwa z wyznaczeniem 

odnośnych ryzyk 

Firma konsultingowa + 

Pełnomocnik ds. SZJ 

Kadry 

+ Pełnomocnik ds. SZJ 

(7) 

(8) 

(9) 

C 

B 

Firma konsultingowa + 

Pełnomocnik ds. SZJ 



Etapy opracowania i wdrożenia SZJ wg ISO 9001:2015 dla 

organizacji, które nie mają wdrożonego systemu jakości 
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Opracowanie Polityki Jakości i 

celów oraz wymagań dla 

organizacji 

Identyfikacja oraz wyznaczenie 

ryzyk dla organizacji - warsztaty 

Opracowanie: 

• Schematu organizacyjnego 

• Mapy  i macierzy 

odpowiedzialności procesów 

• Karty procesów 

Firma konsultingowa + 

Pełnomocnik ds. SZJ 

Kierownicy ko., 

Właściciele procesów, 

Firma konsultingowa, 

Pełnomocnik ds. SZJ 

(10) 

(11) 

(12) 

D 

C 

Kierownicy ko., 

Właściciele procesów, 

Firma konsultingowa, 

Pełnomocnik ds. SZJ 



Etapy opracowania i wdrożenia SZJ wg ISO 9001:2015 dla 

organizacji, które nie mają wdrożonego systemu jakości 
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Opracowanie: 

• Schematu organizacyjnego 

• Mapy  i macierzy odpowiedzialności 

procesów 

• Karty procesów 

Opracowanie wymagań dla SZJ 

organizacji z uwzględnieniem ISO 

9001:2015 

Prezes/Zarząd 

(12) 

(13) 

E 

D 

Czy zatwierdzić ? 

NIE 

TAK 

Zespół ds. wdrożenia SZJ 

Kierownicy k.o, 

Firma konsultingowa 

Pełnomocnik ds. SZJ 

(14) 

Kierownicy k.o, 

Właściciele procesów, 

Firma konsultingowa, 

Pełnomocnik ds. SZJ 



Etapy opracowania i wdrożenia SZJ wg ISO 9001:2015 dla 

organizacji, które nie mają wdrożonego systemu jakości 
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Opracowanie dokumentacji SZJ 

(udokumentowanych danych): 

• Księga jakości 

• Procedury 

• Instrukcje 

• Formularze  

Wdrożenie dokumentacji SZJ, 

potwierdzone zapisami 

Kierownictwo 

organizacji 

(15) 

(16) 

F 

E 

Czy zatwierdzić ? 

NIE 

TAK 

Kierownicy k.o, 

Właściciele procesów 

Pracownicy + 

Pełnomocnik ds. SZJ 

(17) 

Firma konsultingowa, 

Pełnomocnik ds. SZJ. 

Kierownicy k.o 



Etapy opracowania i wdrożenia SZJ wg ISO 9001:2015 dla 

organizacji, które nie mają wdrożonego systemu jakości 
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Konsultacje dotyczące 

wdrożenia SZJ 

Szkolenie auditorów 

wewnętrznych 

Audity wewnętrzne 

Firma konsultingowa  

Kierownicy k.o 

 Pełnomocnik ds. SZJ 

(18) 

(19) 

(20) 

G 

F 

Auditorzy+ 

Kierownicy ko., 

Właściciele procesów, 

Działania korygujące  (21) Kierownicy ko., 

Właściciele procesów, 



Etapy opracowania i wdrożenia SZJ wg ISO 9001:2015 dla 

organizacji, które nie mają wdrożonego systemu jakości 

14 

Przegląd zarządzania 

Proces certyfikacji 

CERTYFIKAT SZJ  na zgodność 

z ISO 9001:2016  

Najwyższe kierownictwo 

Pełnomocnik ds. SZJ 

Wybrana jednostka 

certyfikująca 

(22) 

(23) 

(24) 

G 

Jednostka Certyfikująca 

KONIEC 



Dodatkowe informacje 

 Przedstawiony algorytm podaje metodykę opracowania i wdrożenia 

Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 dla różnych firm, 

małych, średnich, dużych, różnych branż. 

 W przypadku opracowań i wdrożenia SZJ dla poszczególnych firm należy 

uwzględnić jego charakterystyczne cechy, takie jak: 

 Wielkość zatrudnienia, 

 Branżą w której działa organizacja, 

 Kompetencje pracowników (wykształcenie, wiedza , doświadczenie), 

 Otoczenie w którym firma działa, 

 Obecne i planowane rynki zbytu. 
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Opracowanie i wdrożenie SZJ w organizacjach 

posiadających System Jakości wg ISO 9001:2008 

W organizacjach, które obecnie nie stosują SZJ, a będą wdrażać nowy, wg  

ISO 9001:2015, powinny realizować następujące działania w przywołanych 

algorytmach : 

  (1) (24) 

 w przypadku wprowadzenia nowego systemu jakości na bazie 

poprzedniego należy poz. (10), (12) , (14), (15) , (17), (24) opracować            

z uwzględnieniem własnych doświadczeń wynikających ze stosowania 

poprzedniego SZJ. 
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Podsumowanie 
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1) Nowy SZJ wymaga innego podejścia do opracowania i wdrożenia 

nowego w stosunku do poprzedniego. 

2) Wprowadzone są istotne zmiany i uzupełnienia w zakresie tych 

zagadnień jak: 

a) kontekst działania organizacji ( zewnętrzny i wewnętrzny), 

b) przywództwo w organizacji, 

c) zarządzanie ryzykami w organizacji, 

d) wymagana dokumentacja SZJ (mniej formalne podejście  ,                    

w stosunku do wymagań poprzedniej normy. 



Wnioski 
18 

Nowy system wymaga: 

1) Nowego podejścia do opracowania i wdrożenia SZJ, 

2) Dużego zaangażowania kierownictwa organizacji w opracowanie             

i utrzymanie SZJ, 

3) Należy podjąć działania zmierzające do rozpoczęcia i wdrożenia SZJ 

wg ISO 9001:2015, ponieważ często wymagający klienci żądają 

obecnie stosowania tego systemu w praktyce. 



Dziękuję za uwagę 
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