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EWOLUCJA SYSTEMU ZARZDZANIA JAKOCI

Streszczenie. W artykule przedstawiono proces dostosowywania normy ISO serii 9001 do
zmieniajcego si otoczenia. Opisano przebieg zmian w Systemie Zarzdzania Jakoci wdroonym do
stosowania w OBRUM sp. z o.o. Poddano równie analizie zaktualizowan norm ISO 9001: 2008.
Przedstawiono szczegółowo zakres wprowadzonych zmian i rónice pomidzy norm ISO 9001:2008,
a znowelizowan norm ISO 9001:2015-10.
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1.

WPROWADZENIE

Orodek Badawczo-Rozwojowy Urzdze Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. (zwany
dalej OBRUM), dc do cigłego podnoszenia jakoci produkowanych wyrobów - pomimo
funkcjonowania podwójnego systemu kontroli jakoci (kontrola wewntrzna zamykajca proces
technologiczny,
który
dodatkowo
poddany
był
kontroli
przez
słuby
33 Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego) - podjł na pocztku lat 90. prace majce na
celu wdroenie Systemu Zarzdzania Jakoci opartego o standardy normy ISO serii 9000 [1].
Zarzdzanie jakoci według standardów ISO serii 9000 stosowane jest
w organizacjach i instytucjach na wiecie praktycznie od 30 lat. Normy te zyskały szczególn
popularno w Polsce po wejciu do Unii Europejskiej. Obecnie posiadanie certyfikatu
systemu zarzdzania jakoci (SZJ) w firmie lub instytucji jest powszechnie wymagane.
Wdroenie SZJ wynika nie tylko z regulacji prawnych, ale jest przede wszystkim elementem
kultury zarzdzania.
Obecnie posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest powszechnie wymaganym elementem
do uczestnictwa w ogłaszanych przetargach zarówno w kraju, jak i za granic.
1.1. System Zarzdzania Jakoci
Pierwsze prace nad wdroeniem Systemu Zapewnienia Jakoci (SZJ) podjto
w OBRUM we wrzeniu 1993 roku. Specjalnie powołany zespół zajł si koordynacj prac
zwizanych z wprowadzeniem SZJ we wszystkich komórkach organizacyjnych. Niezbdna
dokumentacja systemu została opracowana przez pracowników Orodka. OBRUM jako
pierwsza w Polsce jednostka badawczo-rozwojowa otrzymał 20 marca 1997 r. certyfikat
Systemu Zapewnienia Jakoci nadany przez niemieck placówk TUV CERT,
zawiadczajcy o istnieniu i Stosowaniu Systemu Zapewnienia Jakoci według
midzynarodowego standardu EN ISO-9001 [2]. Od tego momentu w Orodku w trybie
cigłym doskonalony jest System Zapewnienia Jakoci. Wyznaczeni audytorzy
przeprowadzaj zgodnie z planem audity wewntrzne. W trybie cigłym prowadzony jest
nadzór nad dokumentacj systemu. Cało dokumentów SZJ obecnie jest dostpna dla
pracowników w sieci Intranet Orodka [3].
Audyty nadzoru potwierdzajce prawidłowe funkcjonowanie systemu w OBRUM
sp. z o.o. przeprowadzane s co najmniej raz w roku kalendarzowym, z wyjtkiem lat,
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w których ma by przeprowadzona ponowna certyfikacja-odnowienie. Ostatni audyt
ponownej certyfikacji odbył si 14.05.2018 r. i został przeprowadzony przez Centrum
Certyfikacji Jakoci Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy.
1.2. Rzdowe zapewnienie jakoci (GQA)
Proces Rzdowego Zapewnienia Jakoci (GQA) dla zakupów wojskowych oparty jest
na zasadzie posiadania przez dostawc wdroonego systemu jakoci. System ten musi
zapewni jako wyrobu okrelon przez zawart umow. NATO’wski system zapewnienia
jakoci wymaga stosowania dokumentów typu AQAP [4] oraz norm rodziny ISO 9000.
Celem Systemu Zapewnienia Jakoci jest zwikszenie pewnoci, e zamawiany dla Sił
Zbrojnych RP wyrób bdzie spełniał wymagania okrelone w umowie. Zasady realizacji
Rzdowego Zapewnienia Jakoci (GQA) oraz zarzdzania jakoci okrela porozumienie
standaryzacyjne STANAG 4107 [5]. Dokument ten wprowadza normy AQAP typu
kontraktowego, uwzgldniajce elementy niezbdne do sterowania jakoci oraz dotyczce
identyfikacji obszaru do nadzorowania przez Przedstawiciela Zapewnienia Jakoci (QAR).
Zastosowanie odpowiednich wymaga AQAP zaley od typu i stopnia skomplikowania
zamawianego wyrobu [13]. Kade kolejne wydanie norm ISO serii 9000, a szczególnie normy
ISO 9001 skutkuje nowelizacj norm AQAP, zwłaszcza typu kontraktowego.
2.

ETAPY ZMIAN

Standard ISO 9001 od momentu powstania był ju kilkakrotnie nowelizowany, aby
dostosowa si do nowych wymaga rynku i zmieniajcych si trendów w zarzdzaniu.
W 1994 roku dokonano pierwszej nowelizacji norm, nie wprowadzajc wikszych zmian
w wymaganiach. W 2000 roku przeprowadzono kolejn nowelizacj [6], dokonujc
zasadniczych zmian w strukturze normy. Po raz pierwszy zastosowano take podejcie
procesowe oraz ograniczono list wymaganych dokumentów, zmniejszajc liczb procedur,
które musiały zosta opracowane. Kolejna nowelizacja normy ISO 9001 [7] dokonana w 2008
roku wprowadziła drobne uzupełnienia. Nastpne, nowe wydanie normy ISO 9001:2015 [8]
zostało opublikowane we wrzeniu 2015. Jest to aktualizacja normy ISO 9001:2008 [7],
której celem jest dostosowanie wymaga standardu do aktualnych potrzeb i praktyk
stosowanych w biznesie. Norma została dostosowana do wspólnej struktury ramowej.
Oznacza to, e normy z serii ISO bd posiada podobn budow, co ułatwi integracj
stosowanych w firmach systemów zarzdzania. Nowa norma [8] zawiera 10 rozdziałów
opracowanych przez Midzynarodow Organizacj Normalizacyjn. Z dniem 15.09.2018 r.
norma PN-EN ISO 9001:2008 stanie si niewana, a tym samym posiadane w organizacjach
certyfikaty SZJ strac wano i nie bd mogły by wykorzystywane w celach biznesowych
oraz marketingowych.
3.

ZAKRES ZMIAN NORMY ISO 9001:2015

W celu dokonania stosownych zmian w funkcjonujcym SZJ (w tym,
w obowizujcych dokumentach systemu) dokonano porównania zapisów nowej normy ISO
9001:2015 [8] z poprzednim - starszym wydaniem ISO 9001:2008 [7], co przedstawiono
w tablicy 1.
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Tablica.1. Korelacja pomidzy ISO 9001:2008 [7] oraz ISO 9001:2015 [8]
ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

1. Zakres normy

1. Zakres normy

2. Powołania normatywne

2. Powołania normatywne

3. Terminy i definicje

3. Terminy i definicje

4. System Zarzdzania Jakoci

4. Kontekst organizacji

4.1 Wymagania ogólne

4.4 System zarzdzania jakoci i jego procesy

4.2 Wymagania dot. dokumentacji

7.5 Udokumentowane informacje

4.2.1 Postanowienia ogólne

7.5.1 Postanowienia ogólne

4.2.2 Ksiga Jakoci

4.3 Okrelenie zakresu Systemu Zarzdzania
Jakoci

4.4 System Zarzdzania Jakoci i jego procesy

7.5.1 Postanowienia ogólne (dotyczy
udokumentowanych informacji)

4.2.3 Nadzór nad dokumentami

7.5.2 Opracowywanie i aktualizowanie 7.5.3
Nadzór nad udokumentowanymi informacjami

4.2.4 Nadzór nad zapisami

7.5.2 Opracowywanie i aktualizowanie
7.5.3 Nadzór nad udokumentowanymi
informacjami

5.0 Odpowiedzialno
kierownictwa

5. Przywództwo

5.1 Zaangaowanie kierownictwa

5.1 Przywództwo i zaangaowanie
5.1.1 Postanowienia ogólne

5.2 Orientacja na klienta

5.1.2 Orientacja na klienta

4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu

4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwa stron
zainteresowanych

5.3 Polityka jakoci

5.2 Polityka

5.4 Planowanie

6. Planowanie

5.4.1 Cele dotyczce jakoci

6.2 Cele jakociowe i planowanie ich osignicia

5.4.2 Planowanie Systemu
Zarzdzania Jakoci

6. Planowanie
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ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

6.1 Działania odnoszce si do ryzyka i szans

6.3 Planowanie zmian

5.5 Odpowiedzialno, uprawnienia 5.3 Role, odpowiedzialno i uprawnienia
i komunikacja
w organizacji

5.5.1 Odpowiedzialnoci
i uprawnienia

5.5.2 Przedstawiciel kierownictwa

5.3 Role, odpowiedzialno i uprawnienia
w organizacji

Tytuł usunity
5.3 Role, odpowiedzialno i uprawnienia
w organizacji

7.2 Kompetencje

5.5.3 Komunikacja wewntrzna

7.4 Komunikacja

5.6 Przegld zarzdzania

9.3 Przegld zarzdzania

5.6.1 Postanowienia ogólne

9.3.1 Postanowienia ogólne

5.6.2 Dane wejciowe do przegldu

9.3.2 Dane wejciowe do przegldu zarzdzania

5.6.3 Dane wyjciowe z przegldu

9.3.3 Dane wyjciowe z przegldu zarzdzania

6. Zarzdzanie zasobami

7.1 Zasoby

6.1 Zapewnienie zasobów

7.1.1 Postanowienia ogólne
7.1.2 Ludzie

6.2 Zasoby ludzkie
6.2.1 Postanowienia ogólne

7.2 Kompetencje

6.2.2 Kompetencje, szkolenie
i wiadomo

7.2 Kompetencje

7.3 wiadomo

6.3 Infrastruktura

7.1.3 Infrastruktura

6.4 rodowisko pracy

7.1.4 rodowisko funkcjonowania procesów

7. Realizacja wyrobu

8. Działania operacyjne

7.1 Planowanie realizacji wyrobu

8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami
operacyjnymi

7.2 Procesy zwizane z klientem

8.2 Wymagania dotyczce wyrobów i usług
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ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

7.2.1 Okrelenie wymaga
dotyczcych wyrobu

8.2.2 Okrelenie wymaga dotyczcych wyrobów
i usług
4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwa stron
zainteresowanych

7.2.2 Przegld wymaga
dotyczcych wyrobu

8.2.3 Przegld wymaga dotyczcych wyrobów
i usług

7.2.3 Komunikacja z klientem

8.2.1 Komunikacja z klientem

7.3 Projektowanie i rozwój

8.3 Projektowanie i rozwój wyrobów i usług

7.3.1 Planowanie projektowania
i rozwoju

8.3.1 Postanowienia ogólne
8.3.2 Planowanie projektowania i rozwoju

7.3.2 Dane wejciowe do
projektowania i rozwoju

8.3.3 Dane wejciowe do projektowania i rozwoju

7.3.3 Dane wyjciowe
z projektowania i rozwoju

8.3.5 Dane wyjciowe z projektowania i rozwoju

7.3.4 Przegld projektowania
i rozwoju

8.3.4 Nadzór nad projektowaniem i rozwojem

7.3.5 Weryfikacja projektowania
i rozwoju

8.3.4 Nadzór nad projektowaniem i rozwojem

7.3.6 Walidacja projektowania
i rozwoju

8.3.4 Nadzór nad projektowaniem i rozwojem

7.3.7 Nadzorowanie zmian
w projektowaniu i rozwoju

8.3.6 Zmiany w projektowaniu i rozwoju

7.4 Zakupy

8.4 Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami
dostarczanymi z zewntrz

7.4.1 Proces zakupów

8.4.1 Postanowienia ogólne
8.4.2 Rodzaj i zakres nadzoru

7.4.2 Informacje dotyczce
zakupów

8.4.3 Informacje dla zewntrznych dostawców

7.4.3 Weryfikacja zakupionego
wyrobu

8.4.2 Rodzaj i zakres nadzoru
8.4.3 Informacje dla zewntrznych dostawców
8.6 Zwolnienie wyrobów i usług

7.5 Produkcja i dostarczanie usług

8.5 Produkcja i dostarczanie usługi

7.5.1 Nadzorowanie produkcji
i dostarczania usługi

8.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczania
usługi
8.5.5 Działania po dostawie
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ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

7.5.2 Walidacja procesów
produkcji i dostarczania usługi

8.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczania
usługi

7.5.3 Identyfikacja
i identyfikowalno

8.5.2 Identyfikacja i identyfikowalno

7.5.4 Własno klienta

8.5.3 Własno naleca do klientów lub
dostawców zewntrznych

7.5.5 Zabezpieczanie wyrobu

8.5.4 Zabezpieczanie

7.6 Nadzorowanie wyposaenia do
monitorowania i pomiarów

7.1.5 Zasoby do monitorowania i pomiarów

8. Pomiary analiza i doskonalenie

9.1 Monitorowanie, pomiary, analizy i ocena

8.1 Postanowienia ogólne

9.1.1 Postanowienia ogólne

8.2 Monitorowanie i pomiary

9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena

8.2.1 Zadowolenie klienta

9.1.2 Zadowolenie klienta

8.2.2 Audyt wewntrzny

9.2 Audyt wewntrzny

8.2.3 Monitorowanie i pomiary
procesów

9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
9.1.1 Postanowienia ogólne

8.2.4 Monitorowanie i pomiary
wyrobu

8.6 Zwolnienie wyrobów i usług

8.3 Nadzór nad wyrobem
niezgodnym

8.7 Nadzór nad niezgodnymi wyjciami

8.4 Analiza danych

9.1.3 Analiza i ocena

8.5 Doskonalenie

10. Doskonalenie

8.5.1 Cigłe doskonalenie

10.1 Postanowienia ogólne
10.3 Cigłe doskonalenie

8.5.2 Działania korygujce

10.2 Niezgodnoci i działania korygujce

8.5.3 Działania zapobiegawcze

Tytuł usunity
6.1 Działania odnoszce si do ryzyk i szans
(6.1.1,6.1.2)

Wród zasadniczych rónic pomidzy wersjami norm ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015
mona wyróni najwaniejsze aspekty:
1. Mylenie oparte na ryzyku.
Organizacja powinna przeanalizowa zagroenia, którym podlega i do nich dostosowa
System Zarzdzania Jakoci.

dzania jako
jakoci
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zarz
ryzykiem.
2. Szersze spojrzenie na zarzdzanie
równie potrzeb
Systematyczne okrelanie i monitorowanie kontekstu biznesowego, jak równie
i oczekiwa zainteresowanych stron.
zaanga
najwyszego kierownictwa.
3. Nacisk na przywództwo, zaangaowanie
rozu
jako czynniki doskonalenia oraz na planowanie pod
4. Ukierunkowanie na cele rozumiane
onych celów.
ktem realizacji załoonych
kszej uwagi na procesy, produkty i usługi realizowane na zewn
zewntrz.
5. Zwrócenie wikszej
niezbdnych w obrbie
kszy nacisk na planowanie i nadzorowanie zmian niezb
niezb
6. Połoono wikszy
zarzdzania.
procesów i zmian systemów zarz

ułoone według cyklu Plan-Do-Check-Act (w skrócie
Rozdziały normy zostały uło
PDCA) [9] – rys. 1 (Planuj – Wykonaj – Sprawd – Działaj).

Rys. 1. Cykl PDCA (Planuj – Wykonaj – Sprawd – Działaj)
5.

PODSUMOWANIE

ony Zintegrowany System,
W OBRUM sp. z o.o. obecnie funkcjonuje wdroony
dzania zgodny z wybranym
dzania JJakoci ISO 9001 i system zarzdzania
obejmujcy System Zarzdzania
standardem AQAP.
rodek spełnia równie wymagania zawarte w art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 29.11.2000
Orodek
[12] o obrocie z zagranic towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla
dzynarodowego pokoju i bezpiecze
bezpieczestwa.
stwa, a tak
take dla utrzymania midzynarodowego
bezpieczestwa pastwa,
wymaga normy trwały od kwietnia 2017 roku.
Prace nad spełnieniem nowych wymaga
wdroenia w Orodku nowych wymaga według normy
Powołano specjalny zespół do wdro
Wewntrznego
PN-EN ISO 9001:2015 [8], wymaga AQAP 2110:2016 [10] oraz Wewn
funkcjonujcego S ystemu Zapewnienia J akoci
Systemu Kontroli [11]. Dokumentacja funkcjonuj
pniona kierownikom komórek organizacyjnych w formie elektronicznej
została udostpniona
wymaga. Pozwoliło to
(w wersji edytowalnej) w celu dostosowania procesów do nowych wymaga
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równie na ocen procesów realizowanych w komórkach organizacyjnych, nie tylko przez
bezporednich włacicieli procesów.
Wszystkie podjte działania zaowocowały uzyskaniem certyfikacji na zgodno
z wymaganiami ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016.
Ponisze Certyfikaty wydane zostały przez Wojskow Akademi Techniczn Centrum
Certyfikacji Jakoci:
 ISO 9001:2015 obowizujcy od 30.05.2018 do 29.05.2021;
 AQAP 2110:2016 obowizujcy od 30.05.2018 do 29.05.2021;
 WSK Nr W-56/11/2018 obowizujcy od 06.02.2018 do 05.02.2021.
Cało zmodyfikowanej – aktualnej dokumentacji SZJ, w formie elektronicznej jest
zamieszczona w sieci Intranet [3] Orodka i dostpna dla wszystkich zainteresowanych
pracowników.
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EVOLUTION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Abstract. The article presents the process of adapting the ISO 9001 standard to the changing environment.
The course of changes in the Quality Management System implemented for use at OBRUM is described. The
revised ISO 9001 standard has also been analyzed: 2008. The scope of introduced changes and differences
between ISO 9001: 2008 and the revised ISO 9001:2015-10 are presented in detail.
Keywords: Quality Management System, ISO-9001:2008, ISO 9001:2015.

