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1. Wstęp 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (dalej: „Łukasiewicz-IMiF”  

lub „Instytut”) należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej największej pod względem 

wielkości sieci badawczej w Europie, której misją jest rozwój polskich i zagranicznych 

przedsiębiorstw. 

Tworzymy technologie wytwarzania nowych materiałów, badamy ich właściwości oraz możliwości 

wykorzystania w energetyce, elektronice, fotonice, medycynie, przemyśle lotniczym, obronnym, 

branży motoryzacyjnej oraz innych sektorach gospodarki. 

Instytut skupia się na tworzeniu zaawansowanych rozwiązań z dziedziny mikroelektroniki i fotoniki  

w takich obszarach jak: 

 Zrównoważona Gospodarka i Energia; 

 Transformacja Cyfrowa; 

 Inteligenta Czysta Mobilność; 

 Zdrowie. 

W portfolio naszych projektów znajdują się technologie wodorowe, grafen epitaksjalny, grafen 

płatkowy, przyrządy mocy na węglik krzemu, wysokoczęstotliwościowe przyrządy mocy na azotek 

galu, kryształy, lasery, źródła światła białego, maski chromowe i elementy dyfrakcyjne. 

Opracowujemy nowoczesne technologie światłowodowe, mikrooptyczne oraz różnego rodzaju 

sensory umożliwiające pozyskiwanie i niezawodne przesyłanie danych, co ma niebagatelne 

znaczenie dla wielu gałęzi przemysłu 4.0. 

Szczegółowe informacje na temat naszego Instytutu znajdują się pod adresem: 

https://imif.lukasiewicz.gov.pl/  

 

2. Działaność Sieć Badawcza Łukasiewicz –  

Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki 

2.1. Zakres działania 

Do zadań Instytutu należą w szczególności: 

 realizacja projektów badawczych w ramach celów Sieci Badawczej Łukasiewicz; 

 komercjalizacja; 

 współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych  

oraz komercjalizacji 

 

2.2. Zakres certyfikacji 

Prace badawczo – rozwojowe w obszarze mikroelektroniki i fotoniki oraz wytwarzanie 

przyrządów i systemów elektronicznych 

 

Granice systemu obejmują kompleksową działalność wykonywaną przy realizacji działań  

w zakresie objętym Systemem Zarządzania Jakością. 

https://imif.lukasiewicz.gov.pl/
file:///E:/PULPIT/iso%202012/KSIĘGA%20JAKOŚCI%20wyd%208.doc%23_Toc275428067%23_Toc275428067
file:///E:/PULPIT/iso%202012/KSIĘGA%20JAKOŚCI%20wyd%208.doc%23_Toc275428067%23_Toc275428067
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Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki z siedzibą w Warszawie  

(02-668 Warszawa), al. Lotników 32/46, posiada trzy jednostki lokalne  

w granicach których obowiązuje wdrożony system zarządzania jakością: 

1)      Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 

Oddział Kraków – Centrum Mikroelektroniki Hybrydowej i LTCC, 

30-701 Kraków, ul. Zabłocie 39: 

REGON: 387374918-00052  

 

2)      Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 

Oddział Piaseczno – Zakład Technologii Mikrosystemów, 

05-500 Piaseczno, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 5E: 

REGON: 387374918-00038 

 

3)      Sieć Badawcza Łukasiewicz -   Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 

Centrum Technologii Materiałów Elektronicznych, 

01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133: 

REGON: 387374918-00013 
 

2.3. Struktura organizacyjna 

Struktura organizacyjna Łukasiewicz-IMiF opisana jest w Regulaminie Organizacyjnym Sieć 

Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki. 

 

3. DEFINICJE 

 

Organizacja stosuje terminologię zgodną z PN-EN ISO 9000:2015 Systemu Zarządzania Jakością - 

Podstawy i terminologia. 

Pojęcia występujące w Księdze Systemu Zarządzania, a nie występujące w normie: 

Zarządzenie, Regulamin – wewnętrzne przepisy prawne Dyrektora Instytutu. 

KSZ- Księga Systemu Zarządzania. 

Łukasiewicz-IMiF lub Instytut - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 

SZ – System Zarządzania. 

 

4. Kontekst Organizacji 

 

4.1. Otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne  

Łukasiewicz-IMiF określił czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla celu i strategicznego 

kierunku jego działania oraz takie, które wpływają na zdolność organizacji do osiągniecia 

zamierzonego(-ych) wyniku (wyników) SZ.  

W Łukasiewicz-IMiF określa się wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, które są istotne dla celu 

działania Instytutu i mają wpływ na osiągnięcie zamierzonego wyniku działania SZ. Biorąc pod 

uwagę cele strategiczne i zamierzone wyniki działania SZ wyznaczone przez Dyrektora Instytutu, 

Pełnomocnik ds. ISO identyfikuje wewnętrzne i zewnętrzne czynniki kontekstu organizacji. 

 

Czynniki zewnętrzne identyfikowane są w obszarach: wymagania prawne, technologie, 

konkurencja  

i czynniki rynkowe, środowisko, kultura, społeczeństwo, ekonomia.  

file:///E:/PULPIT/iso%202012/KSIĘGA%20JAKOŚCI%20wyd%208.doc%23_Toc275428069%23_Toc275428069
file:///E:/PULPIT/iso%202012/KSIĘGA%20JAKOŚCI%20wyd%208.doc%23_Toc275428070%23_Toc275428070
file:///E:/PULPIT/iso%202012/KSIĘGA%20JAKOŚCI%20wyd%208.doc%23_Toc275428072%23_Toc275428072
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Czynniki wewnętrzne identyfikowane są w obszarach: wartości, kultura, wiedza. 

Kontekst Organizacji przedstawia Załącznik nr1 

 

4.2. Klienci ich oczekiwania 

Łukasiewicz-IMiF zapewnia realizację wymagań klientów uwzględniając wymagania prawa. 

Realizuje je  poprzez prowadzenie bieżącej identyfikacji wymagań prawnych w zależności od 

realizowanych zadań. 

Wymagania prawne analizowane i  realizowane są przez Załącznik nr 2 

Strony zainteresowane oraz ich wymagania istotne dla SZ przedstawia Załącznik nr 3 

 

4.3. System zarządzania i jego procesy  

Łukasiewicz-IMiF ustanowił, wdrożył, utrzymuje i ciągle doskonali SZ łącznie z potrzebnymi 

procesami i ich wzajemnym oddziaływaniem, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015.  

W ramach zidentyfikowanych procesów Organizacja podjęła następujące działania: 

 określiła wymagane wejścia i oczekiwane wyjścia z tych procesów; 

 określiła sekwencję i wzajemne oddziaływanie tych procesów;  

 określiła wskaźniki potrzebne do zapewnienia skutecznego przebiegu i nadzorowania tych 

procesów;  

 określiła zasoby potrzebne do tych procesów wraz zapewnieniem ich dostępności; 

 przydzieliła odpowiedzialność i uprawnienia w tych procesach – karty obowiązków  

i uprawnień, procedury SZ; 

 uwzględniła ryzyka i szanse, które określono zgodnie z wymaganiami 

Zdefiniowane procesy przedstawione zostały w Załączniku nr 4 

 

Procesy realizowane na zewnątrz 

Łukasiewicz-IMiF nie zleca na zewnątrz, w sposób stały, realizacji procesów mających wpływ  

na zgodność wyrobów z wymaganiami. W przypadku zlecania realizacji na zewnątrz, w ramach 

współpracy przy wykonywaniu projektów badawczych, każdorazowo zawierane są umowy 

określające zakres działań, sposób nadzoru i kryteria odbioru wyników.  

 

5. Odpowiedzialność kierownictwa - przywództwo  

 

5.1. Zaangażowanie kierownictwa   

Dyrektor Instytutu kieruje całokształtem działań Instytutu, formułuje Politykę oraz Cele Systemu 

Zarządzania. 

Zapewnia niezbędne zasoby dla ich realizacji. Określa zakres odpowiedzialności i uprawnień 

pracowników.  

W ramach procesu ciągłego doskonalenia zobowiązuje podległych mu Zastępców i kierowników  

do opracowywania planów z zakresu poprawy jakości w obszarze ich działania, na podstawie 

wytycznych zawartych w Polityce i Celach Systemu Zarządzania. 

file:///E:/PULPIT/iso%202012/KSIĘGA%20JAKOŚCI%20wyd%208.doc%23_Toc275428076%23_Toc275428076
file:///E:/PULPIT/iso%202012/KSIĘGA%20JAKOŚCI%20wyd%208.doc%23_Toc275428089%23_Toc275428089
file:///E:/PULPIT/iso%202012/KSIĘGA%20JAKOŚCI%20wyd%208.doc%23_Toc275428090%23_Toc275428090
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Nadzoruje i ocenia realizację ww. planów, między innymi poprzez proces auditowania  

oraz podejmuje decyzje o konieczności przeprowadzenia działań korygujących. 

Orientacja na klienta jest podstawowym elementem Polityki Jakości i Celów Jakości Sieć Badawcza 

Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki. 

Określenie i spełnienie wymagań klienta osiągane jest na drodze realizacji wszystkich procesów 

Instytutu.  

Zwiększenie zadowolenia klienta odbywa się poprzez prowadzenie działań doskonalących  

w wyniku analizy: niezgodności, wniosków z auditów i przeglądu wykonywanego przez 

kierownictwo. 

 

5.2. Polityka 

Polityka Systemu Zarządzania Jakością  

Dyrektor Łukasiewicz-IMiF, ustanawia i wprowadza w życie Politykę Systemu Zarządzania Jakością  

i zapewnia że jest ona:  

- odpowiednia do celu istnienia i do kontekstu organizacji oraz wspiera jej strategiczny kierunek;  

- tworzy ramy do ustanowienia celów jakościowych;  

- zawiera zobowiązanie do spełnienia mających zastosowanie wymagań;  

- zawiera zobowiązanie do ciągłego doskonalenia SZJ. 

 

Komunikowanie Polityki 

Za  rozpowszechnienie Polityki Systemu Zarządzania Jakością odpowiedzialny jest Pełnomocnik  

ds. ISO 

Polityka Systemu Zarządzania prezentowana jest na stronie intranetowej/internetowej  

i w Załączniku nr 5 niniejszej KSZ. 

Polityka jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności, aktualizowana;  

i jest powszechnie dostępna. 

 

5.3 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja  

Odpowiedzialność i uprawnienia  

Zależności pomiędzy komórkami funkcjonalnymi organizacji prezentuje Schemat Organizacyjny 

Łukasiewicz-IMiF.  

Przedstawiciel kierownictwa  

Dyrektor Instytutu powołał w Łukasiewicz-IMiF zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 

9001:2015 (dalej w skrócie: „ISO”), w skład którego wchodzi Pełnomocnik ds. ISO oraz Kierownik 

Działu Organizacja. 

Do szczegółowych zadań pełnomocnika należą: 

 prace organizacyjne związane z przygotowaniem Przeglądów Zarządzania SZJ  

    przez Kierownictwo Instytutu; 

 planowanie i organizowanie szkoleń dotyczących systemu jakości; 

 nadzór merytoryczny nad treścią dokumentacji ZSZ; 

 składanie sprawozdań z procesu  funkcjonowania i doskonalenia ZSZ; 

 opracowanie harmonogramu auditów oraz koordynacja pracy auditorów wewnętrznych; 

file:///E:/PULPIT/iso%202012/KSIĘGA%20JAKOŚCI%20wyd%208.doc%23_Toc275428092%23_Toc275428092
file:///E:/PULPIT/iso%202012/KSIĘGA%20JAKOŚCI%20wyd%208.doc%23_Toc275428097%23_Toc275428097
file:///E:/PULPIT/iso%202012/KSIĘGA%20JAKOŚCI%20wyd%208.doc%23_Toc275428098%23_Toc275428098
file:///E:/PULPIT/iso%202012/KSIĘGA%20JAKOŚCI%20wyd%208.doc%23_Toc275428099%23_Toc275428099
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 inicjowanie działań korygujących i weryfikacja ich skuteczności; 

 współpraca z konsultantami i jednostką certyfikującą. 

Pełnomocnik ds. ISO w ramach realizacji ww. zadań podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu.  

 

6. Planowanie  

 

6.1 Planowanie odnoszące się do ryzyk i szans  

Dyrektor Instytutu zaplanował SZ biorąc pod uwagę kontekst Organizacji oraz istotne 

zainteresowane strony. Kierownictwo określiło ryzyko i szanse, w odniesieniu, do których 

planowane są działania w celu: 

a) zapewnienia, aby SZ mógł osiągnąć zamierzony wynik; 

b) zwiększenia pożądanych skutków; 

c) zapobieżenia wystąpieniu niepożądanych skutków lub ich ograniczenia; 

d) osiągnięcia doskonalenia. 

Łukasiewicz-IMiF planuje działania odnoszące się do ryzyka i szans oraz ocenia ich 

skuteczność. 

W odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk i szans Organizacja planuje odpowiednie działania 

oraz ocenia ich skuteczność.  

Działania w odniesieniu do ryzyka mogą dotyczyć: 

 unikania ryzyka; 

 podejmowania ryzyka w celu wykorzystania szansy;  

 usunięcia źródła ryzyka;  

 wpływania na prawdopodobieństwo lub konsekwencje;  

 dzielenie ryzyka; 

 świadomą akceptację ryzyka. 

Działania w odniesieniu do szans mogą dotyczyć: 

 wprowadzenia nowych wyrobów; 

 przyjęcia nowych praktyk; 

 otwarcia nowych rynków; 

 pozyskania nowych klientów; 

 budowanie partnerstwa; 

 stosowanie nowych rozwiązań technologicznych. 

 

Podjęte działania odnoszące się do ryzyka i szans są proporcjonalne do potencjalnego wpływu 

na zgodność wyrobów i usług. 

 

6.2. Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia  

Cele ustanawiane są corocznie przez kierownictwo Instytutu. Są zatwierdzane przez Dyrektora 

Łukasiewicz-IMiF i prezentowane są na stronie intranetowej ZS. 

Stałym elementem celów jakości jest: ciągłe doskonalenie SZ, obiektywność, niezależność, 

wiarygodność i terminowość w realizacji prac i badań oraz bieżące śledzenie kierunków rozwoju               

nauki i techniki i współuczestniczenie w tym procesie. 

file:///E:/PULPIT/iso%202012/KSIĘGA%20JAKOŚCI%20wyd%208.doc%23_Toc275428093%23_Toc275428093
file:///E:/PULPIT/iso%202012/KSIĘGA%20JAKOŚCI%20wyd%208.doc%23_Toc275428108%23_Toc275428108
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Przegląd realizacji Celów Systemu Zarządzania odbywa się na Przeglądzie Zarządzania, 

realizowanym przez Kierownictwo Instytutu oraz w trakcie auditów wewnętrznych. 

 

6.3. Planowanie zmian  

Zmiany w SZ są planowane jako element doskonalenia w wyniku Przeglądu Zarządzania .  

 

7. WSPARCIE 

7.1 Zasoby 

Dyrektor Łukasiewicz-IMiF zapewnia zasoby niezbędne do wdrożenia utrzymywania i ciągłego 

doskonalenia SZ, w celu zwiększenia zadowolenia klientów przez spełnianie ich wymagań. 

Ludzie 

Celem procesu zarządzania zasobami ludzkimi jest zapewnienie obsadzenia wszystkich stanowisk 

pracy personelem odpowiednio wykwalifikowanym oraz posiadającym odpowiednie predyspozycje                              

do wykonywania określonego rodzaju prac. 

Dobór personelu na poszczególne stanowiska jest realizowany w oparciu o ustalone wymagania                      

oraz ocenę kadry kierowniczej i poszczególnych pracowników. 

Wymagania stawiane poszczególnym pracownikom na określonych stanowiskach ujęte są                                

w indywidualnych kartach stanowiskowych. 

Powyższe działania realizowane są w oparciu o zapisy w wewnętrznych aktach normatywnych 

Łukasiewicz-IMiF. 

Infrastruktura  

Zarządzanie infrastrukturą obejmuje zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do pracy wyposażonej                               

w niezbędne instalacje wynikające z: 

 określonych wymagań i warunków technicznych zawartych w charakterystykach 

realizowanych procesów; 

 wymagań związanych z ochroną środowiska; 

 wymagań BHP i ppoż. 

Określenie i zapewnienie utrzymania infrastruktury i środowiska pracy niezbędnego do osiągnięcia 

zgodności wyrobu z wymaganiami opisuje: 

Środowisko funkcjonowania procesów 

Kierownictwo Instytutu zapewnia, że: 

 Środowisko pracy jest odpowiednie do osiągnięcia zgodności wyrobów z wymaganiami  

i jest dostosowywane odpowiednio do zmieniających się przepisów prawnych; 

 We wszystkich pomieszczeniach Instytutu są właściwe warunki pracy. Pomieszczenia mają 

odpowiednią powierzchnię, oświetlenie, temperaturę i wilgotność, oraz utrzymywane są                      

w odpowiedniej czystości. Warunki pracy są nadzorowane przez Służbę BHP i Społecznego 

Inspektora Pracy; 

 W laboratoriach i pomieszczeniach produkcyjnych zachowane są warunki klimatyczne                          

oraz czystość technologiczna zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

Zasoby do monitorowania i pomiarów 

file:///E:/PULPIT/iso%202012/KSIĘGA%20JAKOŚCI%20wyd%208.doc%23_Toc275428111%23_Toc275428111
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Procedura „Nadzór nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów” opisuje proces nadzoru  

nad wyposażeniem do pomiarów i monitorowania. Celem procesu  jest zapewnienie, że 

niepewność pomiarów będzie znana i zgodna z wymaganiami. 

Prowadzone działania zapewniają, że całe wyposażenie pomiarowe i kontrolne mające wpływ  

na jakość wyrobów jest prawidłowo nadzorowane i kontrolowane, a jego dokładność odpowiada 

wymaganiom wykonywanej pracy. 

Procedura opisuje czynności związane ze sprawdzaniem, wzorcowaniem i uwierzytelnieniem,                       

oraz naprawą wyposażenia pomiarowo-kontrolnego.  

Procedura ustala zasady: 

 nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i kontrolnym; 

 postępowania mającego na celu określanie zakresu pomiarów, ich rodzaju, dokładności                

i częstotliwości; 

 doboru wyposażenia pomiarowego i kontrolnego; 

 sprawdzenia, wzorcowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego wymagającego kontroli 

przez jednostki zewnętrzne; 

 sprawdzania wyposażenia kontrolno-pomiarowego przez Instytut (harmonogramy, 

dokumentowanie); 

 ewidencji i znakowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego; 

 warunków eksploatacji i składowania. 

Wiedza Organizacji 

Źródła pozyskiwania wiedzy: 

 wewnętrzne : seminaria, sprawozdania z konferencji, odbiory projektów badawczych, 

sprawozdania z realizacji tematów własnych; 

 zewnętrzne :  publikacje, udziały w konferencjach, udziały w szkoleniach. w tym z zakresu 

BHP zgodnie z procesem  „BHP-3 Szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ”. 

 

7.2 Kompetencje 

Przyjęty system obejmuje: 

 ustalenie wymagań kwalifikacyjnych; 

 określenie potrzeb komórek w zakresie szkoleń; 

 planowanie, organizację i odpowiedzialność za szkolenie. 

Zasady organizacji szkoleń w celu uzyskania wymaganych kwalifikacji i uprawnień związane są 

między innymi z: 

 procesami, których realizacja wymaga specjalnych uprawnień; 

 ciągłym podnoszeniem kwalifikacji i dokształcaniem; 

 systemem zapewnienia jakości. 

 

7.3 Świadomość 

Zapewnienie, że każdy pracownik Łukasiewicz-IMiF jest świadomy implikacji 

niepodporządkowania się wymaganiom systemu zarządzania osiąganego w wyniku: 

 Polityki informacyjnej Dyrekcji  Łukasiewcz-IMiF; 
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 Powszechnego dostępu do dokumentacji SZ w szczególności : Polityki jakości, Celów 

jakości, Harmonogramu auditów i dokumentacji Systemu Zarządzania. 

 

7.4 Komunikacja 

Na proces komunikacji wewnętrznej składają się m.in. następujące działania: 

 posiedzenia Dyrekcji Łukasiewicz-IMiF; 

 spotkania Dyrekcji Instytutu z liderami grup badawczych i kierownikami innych komórek 

organizacyjnych; 

 seminaria; 

 wewnętrzne akty normatywne Dyrektora Łukasiewicz-IMiF publikowane do wiadomości 

pracowników Instytutu w lokalnej sieci komputerowej; 

 wymiana właściwych dokumentów, informacji i danych między komórkami 

organizacyjnymi, 

 publikowanie informacji dotyczących Instytutu w lokalnej sieci komputerowej. 

Podstawowe sposoby komunikacji w Łukasiewicz-IMiF to: 

 komunikacja telefoniczna; 

 komunikacja elektroniczna (poczta elektroniczna intranet, strona WWW);  

 ogólnie dostępną stronę https://imif.lukasiewicz.gov.pl/  

 oraz intranetową stronę INTRA.  

Nadzór nad systemem komunikacji elektronicznej podlega, zgodnie z podziałem obowiązków 

komórce IT. 

 

7.5 Udokumentowane informacje 

Dokumentacja Systemu Zarządzania  składa się z: 

 Polityki i Celów Systemu Zarządzania;  

 Księgi Systemu Zarządzania; 

 Procedur; 

 Dokumentów obiegowych (instrukcje, zapisy, plany, specyfikacje klienta, własna 

dokumentacja konstrukcyjna, formularze, itd.). 

Dokumenty Systemu Zarządzania  opracowano w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 

9001:2015. 

Obowiązującą formą dokumentowania Systemu Zarządzania w Łukasiewicz-IMiF jest postać 

elektroniczna. 

Księga Systemu Zarządzania  zawiera zwięzły opis Systemu Zarządzania wdrożonego  

i stosowanego  w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki. 

KSZ opracowuje, wydaje, ewidencjonuje, aktualizuje, rozpowszechnia i przechowuje Pełnomocnik 

ds. ISO oraz Kierownik Działu Organizacja. 

KSZ jest przeglądana, weryfikowana przez Pełnomocnika ds. ISO, co roku. Po przeprowadzeniu 

przeglądu KSZ, Pełnomocnik aktualizuje jej treść uwzględniając zachodzące zmiany. Kolejna 

wersja identyfikowana numerem wydania KSZ zastępuje poprzednią. 

Kolejne wydania KSZ zatwierdzane są przez Dyrektora Łukasiewicz-IMiF i wydawane w formie 

zarządzenia. 

https://imif.lukasiewicz.gov.pl/
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Zespół ds. Zarządzania Jakością odpowiedzialny jest za umieszczenie nowego wydania Księgi 

Systemu Zarządzania  na serwerze Łukasiewicz-IMiF w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

jej zatwierdzenia. Aktualnie obowiązująca KSZ (np. w wersji papierowej) musi mieć numer 

wydania  zgodny z umieszczonym na serwerze. 

Procedury i instrukcje zawierają szczegółowy opis postępowania dotyczący danego elementu 

systemu. Stanowią one, wraz z przywoływanymi dokumentami związanymi, podstawę działania 

dla wszystkich komórek organizacyjnych Instytutu objętych Systemem Zarządzania. 

Procedury opisują sposób spełnienia wymagań stawianych przez normę PN-EN ISO 9001:20015  

i przeznaczone są przede wszystkim dla tych komórek organizacyjnych Łukasiewicz-IMiF, których 

działalność wiąże się z daną procedurą. Za nadzór nad procedurami odpowiada Pełnomocnik d 

s. ISO. Rozpowszechnianiem procedur zajmuje się Zespół ds. Zarządzania Jakością. System 

nadzoru jest analogiczny do nadzoru nad Księgą Systemu Zarządzania. Rozpowszechnianie 

procedur odbywa się za pomocą wewnętrznej sieci komputerowej. 

Pełnomocnik ds. ISO prowadzi rejestr wszystkich procedur. 

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w procedurach, zmiany takie wprowadza komórka 

organizacyjna opracowująca daną procedurę lub Pełnomocnik ds. ISO z własnej inicjatywy  

lub na uprzedni wniosek. 

Zarządzenia Dyrektora Instytutu są podstawowym aktem prawym, na którym opiera się 

wewnętrzny system zarządzania.  

Nadzór nad dokumentacją 

Dokumentacja SZ w Instytucie ma na celu zapewnienie: 

 realizacji procesów zgodnie z wymaganiami Systemu; 

 prezentacji i udokumentowania funkcjonującego Systemu Zarządzania.   

System nadzoru nad dokumentacją określa procedura „Nadzór nad udokumentowaną informacją”, 

Procedura opisuje zasady: formatowania dokumentacji, numerowania, przygotowania, przeglądu, 

zatwierdzania, zasady wprowadzania i zatwierdzania zmian, przekazywania do stosowania  

na stanowiska pracy, zasady przechowywania i archiwizowania, itp., oraz nadzoru  

nad dokumentami zewnętrznymi. 

Procedura określa, które komórki organizacyjne Instytutu ponoszą odpowiedzialność za wydanie, 

zatwierdzanie i przechowywanie dokumentów i danych związanych z wymaganiami Systemu 

Zarządzania, opisanego w niniejszej Księdze i procedurach z nią związanych. 

Stosowanie procedury zapewnia: 

 identyfikację i określenie statusu dokumentów; 

 czytelność i możliwość odtworzenia; 

 właściwe przeprowadzenie postępowania zatwierdzającego, przekazanie do miejsc 

stosowania; 

 wszystkie nieaktualne dokumenty są natychmiast wycofane z miejsc, w których były 

wydawane lub stosowane przez osoby, które sprawują nad nimi nadzór; 

 zmiany w dokumentacji są zatwierdzane przez osoby, które dokonały pierwszego 

zatwierdzenia lub inne osoby upoważnione. Znowelizowanej wersji dokumentu towarzyszy 

krótki opis wprowadzonej zmiany; 
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 osoby sprawujące nadzór prowadzą podstawowe wykazy dokumentów.                                  

Wykaz dokumentów uwzględnia aktualne wydania i informuje o sposobie ich 

rozpowszechniania; 

 Wszystkie dokumenty zdezaktualizowane, a podlegające archiwizowaniu, posiadają 

specjalne oznaczenie w postaci pieczątki lub napisu ”NIEAKTUALNE”; 

 możliwa jest ocena skuteczności działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

 

8. DZIAŁANIA OPERACYJNE  

8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi 

W oparciu o opracowany Plan Finansowy dla Instytutu, prowadzone jest planowanie 

wykonawcze (operatywne) obejmujące realizację szczegółowych zadań przez poszczególne 

Grupy Badawcze. Planowanie wykonawcze w Grupach Badawczych prowadzone jest doraźnie 

dla każdego zadania, zamówienia, pracy badawczej itp.  

Plany zawierają: 

 cele jakościowe; 

 zapotrzebowanie na materiały, usługi i inne zasoby, specjalistyczne wyposażenie, 

dokumentację, warunki i rodzaje procesów; 

 rodzaje niezbędnych zapisów; 

 rodzaj oraz kryteria związane z walidacją i weryfikacją. 

Odpowiedzialność za proces planowania ponosi Lider Grupy Badawczej. 

System (sposób) planowania realizacji wyrobu określa proces planowania. 

Nadzór nad przebiegiem realizacji prowadzony jest przez Lidera Grupy Badawczej.  

Plany Jakości określają sposób postępowania przy realizacji procesu powstawania wyrobu: 

 początek i koniec działań;  

 kolejność występujących procesów; 

 procedury, instrukcje, inne dokumenty i zapisy mające zastosowanie przy realizacji 

procesów; 

 sposób monitorowania działań; 

 forma i szczegółowość planu zależy od wymagań klienta lub przyjętych w Instytucie 

rozwiązań. 

 

8.2 Wymagania dotyczące wyrobów i usług 

Komunikacja z klientem 

Sposób komunikowania się z klientem jest określony w zakresie: 

 informacji o wyrobie; 

 wyjaśnienia wątpliwości i wprowadzania zmian; 

 przekazywanie skarg i uwag. 

Przegląd wymagań dotyczących wyrobu, oraz sposób komunikacji z klientem określa instrukcja                 

„Opracowanie oferty/umowy”. 

Określenie wymagań dotyczących wyrobów i usług 

Osoba odpowiedzialna za kontakt z klientem (opracowująca ofertę, opracowująca i podpisująca 

umowę itp.) zobowiązana jest zebrać i określić wymagania dotyczące wyrobu: 

file:///E:/PULPIT/iso%202012/KSIĘGA%20JAKOŚCI%20wyd%208.doc%23_Toc275428119%23_Toc275428119
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 wyspecyfikowane przez klienta; 

 wynikające z określonego zastosowania wyrobu; 

 wynikające z przepisów prawnych. 

Przegląd wymagań dotyczących wyrobów i usług 

Wymagania określone  muszą zostać poddane przeglądowi celem ustalenia, że: 

 istnieje możliwość spełnienia wymagań; 

 wymagania zostały właściwie określone; 

 różnice z wstępnych ustaleń zostały usunięte; 

 klient zaakceptował dodatkowe warunki.  

Czynności gwarantujące właściwy przegląd wymagań klienta to: 

 przyjęcie, opracowanie i rejestracja dokumentów związanych z ofertą, zamówieniem, 

umową; 

 przegląd wymagań przez odpowiednie komórki organizacyjne Instytutu mające możliwość 

ustalić zgodność warunków z: planami wykonawczymi i projektowo-konstrukcyjnymi, 

możliwościami technologicznymi, warunkami zaopatrzenia i kooperacji, kontrolą jakości, 

próbami odbiorczymi, wysyłką itp.; 

 usunięcie wszelkich niezgodności w porozumieniu z klientem i sporządzenie z powyższego 

odpowiednich zapisów. 

 

8.3 Projektowanie wyrobów i usług 

Procesy projektowania i prac rozwojowych są procesami składowymi realizowanymi  

w Łukasiewicz-IMiF najczęściej jako element procesów głównych. 

Planowanie projektowania i rozwoju 

System planowania zapewnia, że określone są: 

 etapy procesu; 

 sposób przeprowadzenia przeglądu, walidacji i weryfikacji; 

 odpowiedzialności i uprawnienia. 

Dane wejściowe do projektowania i rozwoju 

Sposób postępowania przyjęty przy realizacji procesów gwarantuje, że określone są: 

 wymagania funkcjonalne i parametry; 

 wymagania ustawowe; 

oraz, że analizie poddawane są: 

 wyniki przeglądów realizacji poprzednich projektów; 

 aktualne trendy rozwoju; 

 możliwości techniczne. 

Nadzór nad projektowaniem i rozwojem 

Na odpowiednich etapach procesu projektowania i rozwoju określonych w Harmonogramie i/lub 

Planie Jakości przeprowadzane są przeglądy w celu: 

 oceny zdolności wyników projektowania do spełnienia wymagań; 

 identyfikowania wszelkich problemów i proponowania niezbędnych działań. 
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W przypadku stwierdzenia niekompletności, niejasności lub sprzeczności w wymaganiach  

w stosunku do projektowanego wyrobu wystawiane są Karty Niezgodności, zgodnie z procedurami 

„Postępowanie z wyrobem niezgodnym” oraz „Działania korygujące” 

Z przeglądów prowadzone są zapisy. 

Weryfikacja projektowania 

Weryfikacja projektów przeprowadzana jest w celu zapewnienia, że zostały spełnione 

wyspecyfikowane wymagania. Przeprowadzane weryfikacje dokumentowane są odpowiednimi 

zapisami. 

Walidacja projektu 

Walidacja projektów przeprowadzana jest w celu potwierdzenia, ze zostały spełnione wymagania 

dotyczące konkretnego zamierzonego użycia lub zastosowania. Z przeprowadzonych walidacji 

sporządzane są odpowiednie zapisy. 

Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju 

Realizacja procesów zapewnia, że: 

 możliwe jest weryfikowanie, czy dane wyjściowe spełniają założenia przy realizacji 

procesu; 

 wyrób charakteryzuje się odpowiednimi właściwościami; 

 określone są jednoznaczne kryteria przyjęcia wyrobu; 

 określone są właściwości wyrobu istotne dla jego użytkowania. 

Zmiany w projektowaniu i rozwoju 

Wszelkie zmiany w projektowaniu są identyfikowane i utrzymywane są zapisy dotyczące 

wprowadzanych zmian i działań z nimi związanych. Zmiany poddawane są przeglądowi                                  

i są zatwierdzane przed wdrożeniem. 

 

8.4 Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz 

Proces zaopatrzenia realizowany jest w Łukasiewicz-IMiF zgodnie z: 

 ustawą o zamówieniach publicznych (Ustawa z dnia 11 września 2011 r. Prawo zamówień 

publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).  

Szczegółowy sposób postępowania określają zarządzenia: 

 w sprawie: określenia zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych; 

 w sprawie Regulaminu prac Komisji Przetargowej; 

 w sprawie ogłoszenia aktualnego składu stałej Komisji Przetargowej.   

Kryteria wyboru dostawców uwzględniają rodzaj wyrobu i dane dotyczące ich zdolności  

do spełnienia wymagań jakościowych. 

Zatwierdzanie dostawców przeprowadza się na podstawie kompleksowej oceny obejmującej 

wymagania jakościowe, sposób postępowania opisuje Instrukcja  „Ocena dostawców”. 

Zatwierdzonych dostawców weryfikuje się na podstawie ich zdolności do spełniania postawionych 

wymagań. Wykaz zatwierdzonych dostawców opracowany jest na podstawie wyników ocen. 

Rodzaj i zakres nadzoru 

W Łukasiewicz-IMiF proces zakupowy prowadzony jest w oparciu o regulacje zawarte m.in.  

w zarządzeniu  zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 

Informacje dla zewnętrznych dostawców 
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Dane dotyczące zamawianego wyrobu określa osoba zgłaszająca potrzebę zakupu. Zgłoszenia 

powinny zawierać w zależności od potrzeb jasno i precyzyjnie określone wymagania 

charakteryzujące zamówiony wyrób. 

Dokumenty dotyczące zakupów są przeglądane i zatwierdzane. Przegląd ma zapewnić,  

że wymagania zgłaszającego są w pełni określone i uzasadnione. 

Podstawowymi dokumentami precyzującymi wymagania dotyczące zakupów, które  zawierają 

zapisy z przeglądów i zatwierdzania, są: wnioski zakupowe. 

 

8.5 Produkcja i dostarczanie usług 

Nadzorowanie produkcji i dostarczania usług 

Instrukcja „Wytwarzanie wyrobu, produkcja” zapewnienia, że proces  przebiega  

w kontrolowanych warunkach i zaplanowanej kolejności przy przestrzeganiu wymagań jakości 

oraz wszystkich przepisów i obowiązujących dokumentów technicznych. 

Planowanie procesu produkcji odbywa się w oparciu o przyjęty do realizacji plan jakości wyrobu                        

lub otwarte zlecenie produkcyjne. 

Plany produkcji zawierają: 

 cele jakościowe; 

 zapotrzebowanie na: zasoby specjalistyczne, wyposażenie, dokumentację, warunki  

i rodzaje procesów; 

 rodzaje niezbędnych zapisów; 

 rodzaj oraz kryteria związane z walidacją i weryfikacją; 

 sekwencje procesów. 

Odpowiedzialność za planowanie ponoszą Liderzy Grup Badawczych. 

Opracowany proces technologiczny zapewnia uzyskanie żądanej jakości w określonym czasie  

i przy założonych kosztach. 

Zawiera on takie elementy, jak: 

 projektowanie technologii wykonania danego wyrobu; 

 opracowanie instrukcji dla wybranych operacji; 

 określenie czasu wykonania poszczególnych operacji oraz kwalifikacje personelu; 

 zestawienie pracochłonności wyrobu; 

 opracowanie dokumentacji oprzyrządowania i urządzeń specjalnych przewidzianych          

w planach operacyjnych; 

 kryteria wykonania i wymagania dotyczące zapisów; 

 monitorowanie procesów i nadzorowanie odpowiednich właściwości procesu i wyrobu. 

 

Działania mające zapewnić, by w określonym systemie organizacyjnym opracowany proces 

przebiegał zgodnie z planem, obejmują: 

 dostępność do informacji o właściwościach wyrobu; 

 dostępność odpowiednich instrukcji technologicznych, badawczych, roboczych, itp.; 

 stosowanie i właściwe utrzymywanie wyposażenia oraz jego dostępność; 

 monitorowanie działań; 
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 określenie warunków związanych z akceptacją wyrobu, jego odbiorem, dostawą  

i serwisem. 

Identyfikacja i identyfikowalność 

Wszystkie wyroby są oznaczone w taki sposób, aby ich identyfikacja była zapewniona w trakcie 

wszystkich etapów procesów ich wytwarzania. 

Podstawowym środkiem jednoznacznie identyfikującym wyrób jest numer zlecenia. 

Identyfikowanie zapewnia, że w każdej fazie procesu wyrobowi lub jego elementom mogą być 

przyporządkowane w jednoznaczny sposób dokumenty związane z SZ (atesty, świadectwa, itp.)                        

oraz określony ich status. 

Dodatkowo wyroby mogą być identyfikowane zgodnie z wymaganiami klienta zawartymi  

w umowie. 

Identyfikowalność wyrobów i ich części zapewniona jest w wyniku prowadzenia zapisów 

związanych z procesem ich realizacji.  

Własność należąca do klientów lub dostawców zewnętrznych 

Celem prowadzonych działań jest zapewnienie, że własność klienta nie ulegnie uszkodzeniu                                

lub zniszczeniu od momentu przyjęcia do czasu wydania klientowi. 

Własność klienta jest przyjmowana protokolarnie z zachowaniem ścisłej identyfikacji tej własności. 

Jeżeli zachodzi potrzeba, jest poddana kontroli, oznakowana, przechowywana i konserwowana. 

Protokół przyjęcia własności klienta stanowi zapis potwierdzający wystąpienie takiego przypadku. 

Jeżeli własność klienta zostanie zagubiona, uszkodzona lub z innego powodu uznana  

za nieprzydatną, sporządzany jest odpowiedni zapis i Lider Grupy Badawczej lub osoba 

odpowiedzialna za kontakt z klientem zawiadamia o tym klienta. 

Zabezpieczanie 

Zabezpieczenie wyrobu ma na celu zapewnienie, by w procesach realizowanych wewnątrz 

Instytutu, jak również podczas dostawy wyrób zachował zgodność z wymaganiami. 

Sposób zabezpieczenia wyrobu w trakcie realizacji procesów realizowanych w Instytucie określają 

dokumenty, w oparciu o które prowadzone są procesy. W szczególności określają one dane 

dotyczące środowiska pracy, sposobu pakowania, transportu i identyfikacji. 

Dostarczanie wyrobu do klienta odbywa się zgodnie z ustalonymi z nim wymaganiami  

z uwzględnieniem doświadczeń Instytutu i specyfiki wyrobu. 

Działania po dostawie 

Działania po dostawie są uzależnione od zobowiązań wynikających z umowy i wymagań prawnych. 

Nadzór nad zmianami  

Wszelkie zmiany w projektowaniu są identyfikowane i utrzymywane są zapisy dotyczące 

wprowadzanych zmian i działań z nimi związanych. Zmiany poddawane są przeglądowi                                  

i są zatwierdzane przed wdrożeniem. 

 

8.6 Zwolnienie wyrobów i usług 

Zgłaszający zapotrzebowanie określa kryteria odbioru zakupionego wyrobu. 

Dostawy są sprawdzane u dostawcy lub po otrzymaniu, zgodnie z ustalonymi w zamówieniu 

wymaganiami. 
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Jeżeli w dostawie zostaną stwierdzone wyroby wadliwe, postępuje się z nimi zgodnie  

z postanowieniami właściwego zarządzenia Dyrektora Łukasiewicz-IMiF. 

Wyrób objęty procesem kontroli ma następujący status potwierdzony odpowiednim zapisem 

protokole odbioru lub na fakturze dostawy: 

przyjęty – pozytywny wynik kontroli, 

nieprzyjęty – negatywny wynik kontroli. 

Działania zapewniające, że wyroby przekazywane klientowi spełniają wszystkie wymagania 

jakościowe. 

Działania obejmują: 

 prowadzenie pomiarów wyrobów na poszczególnych etapach procesu wytwarzania; 

 przeprowadzenie ostatecznej kontroli i wymaganych prób; 

 przeprowadzenie zgodnego z wymaganiami odbioru; 

 przygotowania zgodnej z wymaganiami dokumentacji wyrobu. 

Celem zapewnienia możliwości stwierdzenia zgodności lub braku zgodności wyrobu                                                  

z wymaganiem, i na każdym etapie procesu określany jest status wyrobu. 

Prowadzone działania zapewniają, że status wyrobu dzięki pomiarom i czynnościom kontrolnym                  

jest jasno zdefiniowany oraz łatwo identyfikowalny we wszystkich fazach procesu. 

Oznaczenie statusu kontroli informuje w sposób jednoznaczny, że tylko te wyroby,                                                       

które zostały przyjęte, mogą być poddane kolejnym procesom.  

Wyrób po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych, zgodnie z systemem oznaczania statusu 

kontroli, jest oznaczony w jeden sposób zgodnie z praktyką technologiczną i stosowanymi  

w Grupach Badawczych rozwiązaniami. 

Nadawanie statusu odbywa się dopiero po przeprowadzeniu przewidzianych kontroli i badań, 

przeprowadzone zapisy umożliwiają identyfikację czasu, miejsca i osoby nadającej status. 

 

8.7 Nadzór nad wyrobem niezgodnym 

Procedura „Postępowanie z wyrobem niezgodnym” ustala sposób postępowania w przypadku 

stwierdzenia, że wyrób nie spełnia określonych wymagań. 

Prowadzone działania zapewnią, że materiał, półprodukt, wyrób nie spełniający wymagań   

nie zostanie użyty w procesie lub przekazany do wysłania do klienta. 

Procedura opisuje: 

 identyfikację, oznaczanie i separację materiałów, półproduktów i wyrobów                                     

nie spełniających wymagań; 

 sposób przekazywania informacji o materiałach, półproduktach i wyrobach                                  

do odpowiednich komórek organizacyjnych Instytutu; 

 wystawianie Kart Niezgodności; 

 sposoby postępowania z niezgodnościami; 

 ponowne czynności kontrolne po usunięciu niezgodności; 

 przegląd niezgodności i podjęcie działań korekcyjnych. 
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9. Ocena efektów działania 

9.1. Monitorowanie i pomiary procesów 

W Łukasiewicz-IMiF planuje się i prowadzi działania dotyczące monitorowania, pomiaru, analizy  

i oceny. 

Działanie te są niezbędne do:  

 oceny zadowolenia klienta; 

 wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami; 

 zapewnienia właściwego działania oraz ciągłego doskonalenia skuteczności SZ. 

Sposoby postępowania zawarte są w opisach procesów głównych, składowych i pomocniczych                 

oraz procedurach ZSZ 

Prowadzone w tym zakresie działania mają na celu doprowadzić, by operacje kontrolne 

przeprowadzone w trakcie procesu zapewniały właściwą jakość wyrobu i były odpowiednio 

udokumentowane. 

Działania te zapewniają również, że tylko wyroby spełniające wszystkie określone wymagania na 

danym etapie procesu są przekazywane do następnych faz tego procesu. 

Działania obejmują: 

 opracowywanie planów kontroli i prób w trakcie procesu; 

 przeprowadzanie operacji kontrolnych przez pracowników do tego uprawnionych; 

 odpowiednie dokumentowanie wykonania czynności kontrolnych; 

 wystawienie: „Karty Niezgodności”.   

Zadowolenie klienta  

W Łukasiewicz-IMiF zastosowano następujące metody monitorowania zadowolenia klienta: 

 analiza ocen przeprowadzanych przez organ nadzoru Centrum Łukasiewicz;  

 analiza wyników auditów przeprowadzanych przez klientów; 

 rejestracja i analiza reklamacji; 

 analiza ankiet odnośnie oceny stopnia spełniania wymagań stałych klientów. 

Centrum Łukasiewicz prowadzi kompleksową ocenę instytutów badawczych w ramach Sieci. 

Okresowe analizy wyników badań zadowolenia klientów przedstawiane są na Przeglądzie 

Zarządzania i  służą do podjęcia działań korygujących. 

 

9.2 Audit wewnętrzny 

Procedura „Audity wewnętrzne” zapewnia: 

 sprawdzenie stopnia zgodności działań z przyjętymi wymaganiami Systemu Zarządzania  

i wymaganiami norm; 

 ocenę skuteczności systemu. 

Wewnętrzne audity mają na celu stwierdzenie, czy działalność w sferze realizacji procesów spełnia 

planowane zamierzenia oraz czy zamierzenia te zapewniają osiągnięcie przyjętych celów SZ. 

Audity  obejmują wszystkie elementy Systemu Zarządzania. 

 

Procedura obejmuje: 

 planowanie i harmonogram auditów; 

 przygotowanie auditu; 
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 dobór składu zespołu przeprowadzającego audit; 

 powiadomienie kierownika badanego obszaru; 

 przeprowadzenie zaplanowanego auditu, planowanie i harmonogram; 

 opracowanie i przekazanie zainteresowanym komórkom organizacyjnym raportu                         

z przeprowadzonego auditu; 

 wprowadzenie działań korygujących w przypadku stwierdzonych niezgodności. 

Audity wewnętrzne przeprowadzają upoważnione osoby posiadające stosowne kwalifikacje.  

Z raportów z poszczególnych auditów jest sporządzany Raport. Audity są planowane. 

Harmonogram Auditów na dany rok zatwierdza Dyrektor Łukasiewicz-IMiF.  

 

9.3 Przegląd zarządzania 

Kierownictwo Łukasiewicz-IMiF dokonuje przeglądów Systemu Zarządzania zgodnie z procedurą 

„Przegląd zarządzania”.  

Osoby biorące udział w przeglądzie to Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, 

Liderzy Grup Badawczych oraz Dyrekcja Łukasiewicz-IMiF. 

Dane wejściowe do przeglądu 

Za przygotowanie danych wejściowych do przeglądu zarządzania odpowiedzialny jest Zespół 

ds. Systemu Zarządzania zlecając przygotowanie informacji poszczególnym kierownikom 

komórek organizacyjnych Instytutu. 

Pełnomocnik ds. ISO opracowując dane wejściowe do przeglądu zarządzania bierze pod 

uwagę: 

 status działań podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania; 

 zmiany czynników zewnętrznych i wewnętrznych, istotnych dla SZ; 

 informacji dotyczących funkcjonowania i skuteczności SZ, w tym o trendach  

w zakresie: 

 zadowolenia klientów i informacji zwrotnych od istotnych stron zainteresowanych, 

 stopnia, w jakim zostały spełnione cele jakościowe, 

 efektów funkcjonowania procesów i zgodności wyrobów, 

 niezgodności i działań korygujących, 

 wyników monitorowania i pomiarów, 

 wyników audytów, 

 działalności zewnętrznych dostawców; 

 adekwatności zasobów; 

 skuteczności podjętych działań uwzględniających ryzyka i szanse; 

 możliwości ciągłego doskonalenia. 

Dane wyjściowe z przeglądu zarządzania 

Pełnomocnik ds. ISO sporządza raport z przeglądu zarządzania. W raporcie zawarte są dane 

wyjściowe z przeglądu zarządzania obejmujące: 

 ocenę funkcjonowania systemu zarządzania; 

 planowane działania mające na celu doskonalenie systemu; 

 ocenę skuteczności działań podjętych w następstwie poprzedniego przeglądu 

zarządzania; 
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 wyznaczone cele jakościowe na następny okres lub ich kontynuacja; 

 wnioski lub decyzje. 

W przypadku, gdy dane wyjściowe z przeglądu zawierają zalecenie realizacji określonego 

działania, zostaje określony termin oraz osoba odpowiedzialna za ich realizację. 

 

10. Doskonalenie 

 

Monitorowanie procesów, audity, analiza danych, działania korygujące stanowią podstawę  

do planowania działań doskonalących. 

Niezgodności i działania korygujące 

Procedura „Postępowanie z wyrobem niezgodnym” ustala sposób postępowania w przypadku 

stwierdzenia, że wyrób nie spełnia określonych wymagań. 

Prowadzone działania zapewnią, że materiał, półprodukt, wyrób nie spełniający wymagań   

nie zostanie użyty w procesie lub przekazany do wysłania do klienta. 

Procedura opisuje: 

 identyfikację, oznaczanie i separację materiałów, półproduktów i wyrobów                                     

nie spełniających wymagań; 

 sposób przekazywania informacji o materiałach, półproduktach i wyrobach                                  

do odpowiednich komórek organizacyjnych Instytutu; 

 wystawianie Kart Niezgodności; 

 sposoby postępowania z niezgodnościami; 

 ponowne czynności kontrolne po usunięciu niezgodności; 

 przegląd niezgodności i podjęcie działań korekcyjnych. 

Procedura „Działania korygujące” opisuje badanie i analizę przyczyn powstawania niezgodności  

w celu zapobieżenia ich ponownemu występowaniu oraz ustaleniu trybu podejmowania działań 

korygujących. 

Prowadzone działania zapewniają niedopuszczenie do powtarzania się niezgodności poprzez 

wykrywanie i analizowanie przyczyn ich występowania oraz podejmowanie odpowiednich działań. 

Źródła informacji wykorzystywane do podjęcia działań: 

 wyroby niezgodne z wymaganiami w procesie; 

 reklamacje klientów; 

 niezgodności stwierdzone podczas audytów; 

 przeglądy warunków BHP i ppoż. 

 zmiany wymagań prawnych i innych. 

      Działania korygujące składają się z następujących etapów: 

 Badanie przyczyn powstania niezgodności; 

 określenie i zaplanowanie działań; 

 wykonanie zaplanowanych działań; 

 sprawdzenie ich skuteczności. 

Badania i analiza przyczyn występowania niezgodności oraz prowadzone działania korygujące                                

i ich skuteczność są poddane przeglądowi dokonywanemu przez kierownictwo. 
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Ciągłe doskonalenie 

W celu zapobiegania powstania potencjalnych przyczyn niezgodności ustanowiona została 

Procedura „Działania doskonalące”. Zaplanować i zrealizować działania doskonalące pozwala 

identyfikacja potencjalnych potrzeb i oczekiwań klienta, analiza rynku i występujących na nim 

trendów, analiza danych wyjściowych z przeglądów zarządzania oraz pomiarów procesów  

i zadowolenia klienta. 
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   Załącznik 1 Kontekst Organizacji 

 

Czynniki Kontekstu Organizacji 

 

ZEWNĘTRZNE WEWNĘTRZNE 

Miejsca lokalizacji  Infrastruktura  

Niewielka Konkurencja  Wysokie kwalifikacje zatrudnionych 

Wysoka ocena przez Klientów  Stabilna sytuacja w zatrudnieniu  

Zmiany w systemie prawnym  Inicjatywa Centrum Łukasiewicz ukierunkowana 

na wzrost współpracy z przemysłem  

 Jasno sprecyzowane cele funkcjonowania 

komórek Organizacji 

 Koszty utrzymania infrastruktury  

 

Ocena czynników kontekstu 

 

CZYNNIK KONTEKSTU RODZAJ ZAKRES ODDZIAŁYWANIA OCENA 

Miejsca lokalizacji  

zewnętrzny 

Zlokalizowanie Instytutu w dobrych 

lokalizacjach komunikacyjnych 

pozwalających na lepsze dotarcie 

klientów do Organizacji 

Mocna 

strona 

Niewielka Konkurencja  

zewnętrzny 

Pozyskiwanie nowych klientów, 

zainteresowanie potencjalnych 

klientów.  

Mocna 

strona 

Wysoka ocena przez Klientów  

zewnętrzny 

Doświadczenie i wykwalifikowana 

kadra wysoko ceniona przez 

klientów 

Mocna 

strona 

Zmiany w systemie prawnym  

zewnętrzny 

Zmieniające się przepisy prawne 

polskie i europejskie mogą 

powodować problemy w trakcie 

trwania prac badawczo – 

rozwojowych  

Zagrożenie 

Infrastruktura  

wewnętrzny 

Możliwość wprowadzania nowych 

maszyn. Sprzyjające warunki 

pracy.  

Mocna 

strona 
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Wysokie kwalifikacje 

zatrudnionych 
wewnętrzny 

Realizacja wciąż nowych projektów 

dla zaspokajania potrzeb klientów 

Mocna 

strona 

Stabilna sytuacja w 

zatrudnieniu  
wewnętrzny 

Personel doświadczony, pracujący 

samodzielnie 

Mocna 

strona 

Inicjatywa Centrum 

Łukasiewicz ukierunkowana 

na wzrost współpracy 

 z przemysłem  

wewnętrzny 

Budowanie Organizacji, w której 

każdy jest odpowiedzialny za 

jakość i działania wychodzące 

naprzeciw współpracy  

z przemysłem 

Mocna 

strona 

Jasno sprecyzowane cele 

funkcjonowania komórek 

Organizacji 

wewnętrzny 

Konsekwentne realizowanie celów.  Mocna 

strona 

Koszty utrzymania 

infrastruktury  wewnętrzny 

Wysokie wydatki finansowe 

skierowane na utrzymanie 

infrastruktury np. budynków 

Słaba 

strona 
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   Załącznik 2 Wymagania prawne 

 

Analiza otoczenia prawnego 

 

 Dziennik ustaw Zakres wymagań prawnych 

1 Dz.U. 2019 poz. 

534 

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000534 

2 Dz.U. 2019 poz. 

1911 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 

października 2019 r. w sprawie trybu łączenia, podziału i likwidacji 

instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz 

3 Dz.U. 2019 poz. 

1859 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 

2019 r. w sprawie trybu pracy Kolegium Doradców i wysokości 

wynagrodzenia jego członków 

4 Dz.U. 2019 poz. 

1761 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 

2019 r. w sprawie dotacji celowych przyznawanych instytutom 

działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz 

5 Dz.U. 2019 poz. 

1523 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 

2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom 

rady instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz 

6 Dz.U. 2019 poz. 

592 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 

2019 r. w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz 

7 
Dz.U. 2019 poz. 

591 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 

2019 r. w sprawie wykazu stanowisk, na których są zatrudniani 

pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci 

Badawczej Łukasiewicz, oraz kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania 

Normy 

1 
PN-EN ISO 

9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – wymagania   

 

 

 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000534
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   Załącznik 3 Strony zainteresowane 

 

Lp. STRONA ZAINTERESOWANA POTRZEBY I OCZEKIWANIA 

1.  
NCBiR 

 terminowość 

 doświadczenie 

 projekty na rzecz obronności 

 projekty inicjatyw europejskich 

 projekty LIDER 

 projekty badań stosowanych 

 Współpraca dwustronna 

2.  
Centrum Łukasiwicz 

 Subwencja 

 Statut młodzi naukowcy 

 Stypendium naukowe 

 Projekty europejskie 7PR 

 SPUB 

 Projekty badawcze 

 2 Centrum Łukasiewicz 

 Projekty inwestycyjne 

3.  
System informacji o nauce POL-on 

 Dane o instytucji (nazwa, adres, data 

powstania, organ nadzorujący, 

kierownictwo) 

 Dane o pracownikach zatrudnionych  

w pracach badawczo – rozwojowych 

 Studia doktoranckie i dane o doktorantach 

 Biblioteka 

 Finanse jednostki 

 Infrastruktura 

 Inwestycje 

 Laboratoria i aparatura 

 Nieruchomości 

 Patenty i dokonania 

 Projekty naukowe 

 Działania upowszechniające naukę. 

 Najważniejsze dokonania 

 Publikacje (w bazie PBN) 

4.  
Dostawcy 

 precyzyjne określenie warunków dostaw 

 łatwa komunikacja 

 wspólne rozwiązywanie problemów 

5.  
Organy administracyjne (m.in.: WIOŚ, 

Sanepid, ZUS, , PIP) 

 zapewnienie zgodności z wymaganiami 

prawnymi 

 realizacja zaleceń pokontrolnych 

 umożliwianie przeprowadzenia kontroli 

 terminowa sprawozdawczość 

 terminowe raportowanie 

 komunikacja 

6.  

Pracownicy 

 jasno sprecyzowany zakres obowiązków i 

uprawnień 

 odpowiednie do potrzeb nadzorowanie 

substancji niebezpiecznych  
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 precyzyjne zasady segregacji odpadów 
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   Załącznik 4 Mapa procesów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługa / 

wyrób 

Satysfakcja 

Klienta 

Zamierzone 

wyniki SZJ 

Wymagania Klienta 

 Wymagania 

zainteresowanych stron 

Zakres SZJ 

Kontekst organizacji 

PLANOWANIE 
Zarządzanie jakością   

Projekty naukowo-

badawcze grup B1, B2 

B3, B4, B5, B6, B7, B8, 

B9; Wsparcie i rozliczanie 

projektów BP 

Komercjalizacja  

i sprzedaż K1 

Marketing, promocja  

i komunikacja K2 

OCENA WYNIKÓW 
DOSKONALENIE  

PRZYWÓDZTWO 
Zarządzanie organizacją N2 

Ludzie i kultura N1  

Finanse F1, Zakupy F2, IT F3, Infrastruktura F4 

 

 

ANALIZA RYZYKA I SZANS  
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 Załącznik 5 

Polityka Systemu Zarządzania Jakością 

 

Tradycja, doświadczenia, potencjał naukowo- badawczy Instytutu zobowiązują, umożliwiają  

i motywują do ciągłego doskonalenia jakości prowadzonych prac w oparciu o wdrożony System 

Zarządzania Jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2015, w którym uczestniczą wszyscy 

pracownicy. 

Niezawodność i wiarygodność jest podstawą działania na rzecz rozwoju nauki i  techniki,  

we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz 

oraz przemysłem. 

Działania te mają na celu spełnienie wszystkich wymagań stawianych Instytutowi  

przez klientów, współpracujące placówki naukowe, oraz organizacje zajmujące się rozwojem 

nauki i techniki. 

Polityka jakości stanowi podstawę do okresowego definiowania celów dotyczących jakości. 

 

Politykę jakości realizujemy poprzez: 

1)  Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, w szczególności poprzez 

systematyczne szkolenia pracowników, doskonalenie procesów decydujących  

o jakości pracy i Instytutu; 

2)  Obiektywność, niezależność, wiarygodność i terminowość w realizacji prac i badań; 

3) Bieżące śledzenie kierunków rozwoju nauki i techniki, współuczestniczenie w tym 

procesie, rozwijanie działalności marketingowej mającej na celu zwiększenie udziału   

projektów aplikacyjnych w działalności Instytutu; 

4) Zwiększenie roli Instytutu w europejskiej przestrzeni badawczej i Sieci Badawczej 

Łukasiewicz; 

5) Rozwój infrastruktury niezbędny do osiągnięcia skutecznej i efektywnej realizacji 

prac naukowo-badawczych. 

 

Nadzór nad realizacją Polityki w obszarze systemu zarządzania jakością sprawuję osobiście  

i deklaruję zapewnienie odpowiednich środków do jej realizacji.    

             Zatwierdził: 

           

         dr inż. Bolesław Kołodziejczyk 

           Dyrektor Łukasiewicz-IMiF 

 

Warszawa, dnia 13.12.2021 r. 
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