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Seminarium  

nt. 

„Zarządzanie ryzykiem zgodnie z ISO 9001:2015 jako procedura 

wspomagająca doskonalenie systemu zarządzania jakości oraz 

jakością wyrobów” 

Referat  

Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania  

– nowe normy- nowe wyzwania  
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     Wprowadzenie  

Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt. 5.2.2) 

 

Najwyższe kierownictwo powinno wyznaczyć członka kierownictwa organizacji, 

który niezależnie od innej odpowiedzialności, powinien mieć odpowiedzialność i 

uprawnienia. 



Wprowadzenie  

Zadania Pełnomocnika ds. Systemów Zarzadzania (Zgodnie z PN-EN ISO 

9001:2009) 

a) zapewnienie, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością są 

ustanowione, wdrożone i utrzymywane, 

b) przedstawianie najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących 

funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych 

z doskonaleniem, i 

c) zapewnienie upowszechniania w całej organizacji świadomości dotyczącej 

wymagań klienta. 

 

UWAGA:  Odpowiedzialność przedstawiciela kierownictwa może obejmować 

współpracę ze stronami zewnętrznymi w sprawach dotyczących systemu 

zarządzania jakością. 
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Wprowadzenie  

Zakres prac wykonywanych przez Pełnomocnika (Norma PN-EN ISO 

9001:2009) 

 

 Opracowanie i zarządzanie dokumentacją systemu zarządzania 

 Współudział w wyborze jednostki certyfikującej  

 Certyfikacja systemu zarządzania  

 Nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania 

 Zarządzanie działaniami korygującymi i zapobiegawczymi w przedsiębiorstwie   

 Działania związane z auditami (przygotowanie harmonogramu auditów, wybór 

auditorów, planowanie, przyjęcie raportu od auditora wiodącego, sprawozdanie 

na przegląd zarządzania) 

 Ocena dostawców  

 Przygotowanie sprawozdań z funkcjonowania systemu / ów zarządzania dla 

najwyższego kierownictwa w zakresie objętym systemem 
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Struktura organizacyjna a Pełnomocnik ds. SZ 

Pełnomocnik 

ds. Jakości 

DN 

Pełnomocnik 

ds. Jakości 

DH DT 

dobrze dobrze źle 

Pełnomocnik 

ds. Jakości 

DT 
DT DH 

DH 

DN DN 
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Schemat Działu Zarządzania 

Jakością w dużej organizacji: DN 

Pełnomocnik 

Kierownictwa ds. Jakości 

Kontrola 

inspekcyjna 
Laboratoria 

zakładowe 

Komórki 

organizacyjne 

firmy 

Legenda:  

                     zależność  służbowa                      zależność merytoryczna  

Zespół 

auditorów 

wewnętrznych 

Biuro Systemu 

Jakości  

Struktura organizacyjna a Pełnomocnik ds. SZ 
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Norma PN-EN ISO 9001:2016 

Zrozumienie organizacji i jej kontekstu (PN-EN ISO 9001:2016, pkt. 

4.1 )  

 

Organizacja powinna określić zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne 

dla jej celu i strategicznego kierunku jej działania, które mogą mieć wpływ 

na zdolność osiągnięcia zaplanowanych rezultatów systemu zarządzania 

jakością.  
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Norma PN-EN ISO 9001:2016 

Zrozumienie organizacji i jej kontekstu (PN-EN ISO 9001:2016, pkt. 

4.1 )  

Organizacja powinna monitorować zewnętrzne i wewnętrzne czynniki 

mające wpływ na organizacje 

Uwaga 1: Czynniki mogą obejmować zarówno pozytywne jak i negatywne zdarzenia mające 

wpływ na otoczenie organizacji 

Uwaga 2: Rozważenie czynników z otoczenia prawnego, technologicznego, 

konkurencyjnego, rynkowego, kulturowego, społecznego, ekonomicznego, a także 

międzynarodowego, krajowego, regionalnego, lub lokalnego, może ułatwić zrozumienie 

kontekstu zewnętrznego  

Uwaga 3: Rozważenie zagadnień związanych z wartościami, kulturą, wiedzą, i działaniami 

organizacji może ułatwić zrozumienie kontekstu zewnętrznego  
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Norma PN-EN ISO 9001:2016 

Rola, odpowiedzialność i uprawienia w organizacji (PN-EN ISO 

9001:2016, pkt. 5.3 )  

 

Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, aby odpowiedzialność i 

uprawnienia osób pełniących istotne role zostały przydzielone, 

zakomunikowane i zrozumienie w organizacji  
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Norma PN-EN ISO 9001:2016 

Rola, odpowiedzialność i uprawienia w organizacji (PN-EN ISO 

9001:2016, pkt. 5.3 )  

 

Najwyższe kierownictwo powinno przydzielić odpowiedzialność i uprawienia w 

zakresie: 

 

a) Zapewnienia zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami 

niniejszej normy, 

b) Zapewnienia, aby procesy dostarczały zamierzone wyjścia, 

c) Przedstawienia, szczególnie najwyższemu kierownictwu, sprawozdań 

dotyczących wyników funkcjonowania systemu zarządzania jakością i szans 

na doskonalenie  

d) Zapewnienia promowania orientacji na klienta w całej organizacji  

e) Zapewnienia utrzymania integralności systemu zarządzania jakością podczas 

planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania jakością   
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Norma PN-EN ISO 9001:2016 

Cel – wynik procesu (PN-EN ISO 9000:2016)  

 

Uwaga 1: cel może być strategiczny, taktyczny, operacyjny. 

Uwaga 2: cele mogą odnosić się do różnych dziedzin (finansowe, zdrowie, 

bezpieczeństw, środowisko) i mogą mieć zastosowanie na różnych poziomach 

(poziom strategiczny, cała organizacja, projekt, wyrób, proces). 

Uwaga 3: Cel może być wyrażony w różny sposób np. jako zamierzony wynik, cel 

ogólny, cel jakościowy, lub przez użycie innych słów o podobnym znaczeniu.  

Uwaga 4: W kontekście systemu zarządzania jakością, cele jakościowe, są 

ustalona przez są ustalone przez organizacje, spójne z polityką jakości, do 

osiągnięcia określonych rezultatów.  
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Norma PN-EN ISO 9001:2016 

Ryzyko – wpływ niepewności (PN-EN ISO 9000:2016)  

 

Uwaga 1: Wpływ niepewności powoduje odchylenie od oczekiwań – pozytywne / negatywne  

Uwaga 2: Niepewność to stan, również częściowy, braku informacji związanej ze 

zrozumieniem lub wiedzą na temat zdarzenia, jego następstw i 

prawdopodobieństwa  

Uwaga 3: Ryzyko jest często określane do w odniesieniu do potencjalnych zdarzeń (z 

uwzględnieniem zmian okoliczności) i związanego z nim prawdopodobieństwa 

jego wystąpienia / lub ich kombinacji  

Uwaga 4: Słowo „ryzyko: jest używane w przypadku możliwych jedynie negatywnych 

zdarzeń 
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Działalność przedsiębiorstwa sprowadza się do dwóch 

podstawowych celów: 

 

1.    Długofalowe zabezpieczenie swojej egzystencji  

(jest to związane z eliminacją czynników mogących zagrozić 

organizacji – eliminacja ryzyka) 

2.    Podwyższenie łącznego zysku z prowadzonej działalności  

      (poszukanie szans rozwoju i podejmowanie działań w obszarze   

       zwiększonego ryzyka). Takie działania mogą doprowadzić do rozwoju   

       przedsiębiorstwa, ale również do jego likwidacji.  

 
Źródło: Teczke J., (1996), Zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka, Wydawnictwo Naukowe 

DWN.  
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Norma PN-EN ISO 9001:2016 



Kontekst organizacji  
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Norma PN-EN ISO 9001:2016 

Mała firma (prywatna) 

Spółka skarbu państwa  



Kontekst organizacji   
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Norma PN-EN ISO 9001:2016 

Korporacja  
Grupa kapitałowa (notowana na 

giełdzie) 

Spółka A 

Spółka B 

Spółka C 

Spółka D 

Spółka E 

Spółka F 

Spółka G 

Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 

Zakład 2 Zakład 3 Zakład 4 Zakład 1 



Apetyt na ryzyko 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Lam J., (2003), Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, Inc..  
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Norma PN-EN ISO 9001:2016 



System Zarządzania Jakością – nowe wyzwania 
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Norma PN-EN ISO 9001:2016 

Spełnienie wymagań 

Doskonalenie organizacji  

Korzyści ekonomiczne 

Korzyści 

finansowe  



Spełnienie wymagań: 

 

 Szkolenie dla pracowników z nowej normy 

 Opracowanie dokumentacji / dostosowanie dokumentacji do wymagań 

nowej / wych norm  

 Szkolenie dla auditorów wewnętrznych  

 Audity wewnętrzne    

 Przegląd zarządzania  

 Certyfikacja systemu zarządzania  

 Utrzymanie systemu  
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Norma PN-EN ISO 9001:2016 
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Wzrost skuteczności                 

i efektywności procesów 

Poprawa funkcjonowania 

łańcucha dostaw 

Skrócenie czasu dostaw na 

rynek 

Wzrost wydajności i 

wiarygodności organizacji 

Doskonalenie 

systemu 

zarządzania 

Norma PN-EN ISO 9001:2016 

Doskonalenie systemu: 

 

. 

Źródło: Cholewicka-Goździk K., (2009 kwiecień), Jak zarobić na jakości, w: Jakość w biznesie - 2, Materiały seminaryjne 16-18 kwietnia 2009, Klub   

              Polskie Forum ISO 9000. Na podstawie PN-EN ISO 10014:2008 – Zarządzanie jakością. Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych.  
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Korzyści 

ekonomiczne 

Wzrost konkurencyjności 

Poprawa lojalności klientów 

Poprawa skuteczności decyzji 

Bardziej racjonalne wykorzystanie 

zasobów 

Przyrost kapitału intelektualnego 

Poprawa pozycji 

firmy na rynku 

Doskonalenie 

systemu 

zarządzania 

Zwiększenie odpowiedzialności 

pracowników 

Norma PN-EN ISO 9001:2016 

 
Korzyść ekonomiczna - Jest zwykle osiągana dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami i 

wdrożeniu odpowiednich procesów do doskonalenia ogólnych wartości i kondycji organizacji  

 

. 

Źródło: Cholewicka-Goździk K., (2009 kwiecień), Jak zarobić na jakości, w: Jakość w biznesie - 2, Materiały seminaryjne 16-18 kwietnia 2009, Klub   

              Polskie Forum ISO 9000. Na podstawie PN-EN ISO 10014:2008 – Zarządzanie jakością. Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych.  
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Korzyści finansowe 

Przyrost dochodu 

Przyrost zysku 

Obniżka kosztów 

Poprawa cash flow 

Poprawa dyscypliny wykonania 

budżetu 

Norma PN-EN ISO 9001:2016 

Korzyść finansowa - jest wynikiem doskonalenia organizacyjnego, wyrażonego         w formie 

pieniężnej i realizowana dzięki praktykom efektywnego pod względem kosztów zarządzania      

w organizacji. 

 

. 

Źródło: Cholewicka-Goździk K., (2009 kwiecień), Jak zarobić na jakości, w: Jakość w biznesie - 2, Materiały seminaryjne 16-18 kwietnia 2009, Klub   

              Polskie Forum ISO 9000. Na podstawie PN-EN ISO 10014:2008 – Zarządzanie jakością. Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych.  
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Norma PN-EN ISO 9001:2016 

Pełnomocnik ds. SZ - nowe wyzwania  

 Ustanowienie kontekstu (sposób metodyczny), monitorowanie 

 Przywództwo   

 Zarządzanie ryzykiem (proces, metodyka, raportowanie) 

 Zarządzanie szansami  

 Udokumentowana informacja (określenie przedmiotu i zakresu) 

 Zarządzanie wiedzą  

 Zarządzanie zmianą  

 Inne elementy charakterystyczne dla systemów ISO  

 
 

OPRACOWANIE 

 

 

MONITOROWANIE 

 

 

ZARZĄDZANIE 
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Rola Pełnomocnika w systemie zarządzania 

. 

Źródło: SIMPTEST Poznań 
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