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NS.01 Opracowanie i nadzorowanie dokumentacji SZJ 

§ 1.Cel procedury 
Celem procedury jest zagwarantowanie, że dokumentacja systemu zarządzania jakością jest: 

opracowywana, weryfikowana i wdrażana w oparciu o ustalone zasady odpowiednio 

zarządzana przez właściwe jej przeglądanie, aktualizację, ewidencjonowanie zmian i 

archiwizację dostępna dla pracowników w wewnętrznej sieci. 

 

 

§ 2.Przedmiot i zakres stosowania 
  1. Procedura dotyczy następujących grup dokumentów: 

1)Księgi jakości, wraz z załącznikami 

2)procedur SZJ dostępnych w wewnętrznej sieci, 

3)formularzy wewnętrznych załączonych do procedur SZJ. 

 

2. Z wyjątkiem działań w zakresie okresowego przeglądu dokumentacji oraz monitorowania    

    aktualności dokumentów przez pracowników Urzędu, procedura nie ma zastosowania do: 

- zarządzeń Burmistrza, 

- uchwał Rady Gminy, 

- informacji publikowanych na stronach www, 

- zewnętrznych aktów prawnych. 

- Kart usług publicznych (nadzór na podstawie zarządzenia  Nr 0050.16.2013 z dnia     

  14 czerwca 2013 r) 

 

 

§ 3.Terminologia i definicje 
Dokument – informacja wraz z nośnikiem.  

 

 

§ 4.Odpowiedzialności  
 

1.Burmistrz odpowiada za: 

- zatwierdzanie dokumentacji SZJ. 

 

2.Pełnomocnik ds. SZJ odpowiadają za: 

-opracowanie, aktualizację i zarządzanie Księgą jakości, 

weryfikację zgodności dokumentów SZJ z obowiązującymi przepisami prawa i normy  

ISO 9001, 

-zarządzanie dokumentacją SZJ, 

-nadzór nad realizacją postanowień niniejszej procedury, 

-monitorowanie stopnia zapoznania się pracowników z dokumentami SZJ. 

 

3.Kierujący komórką organizacyjną odpowiedzialny jest za: 

-nadzór nad przepisami prawnymi zewnętrznymi i wewnętrznymi, 



-inicjowanie opracowania dokumentacji SZJ, oraz aktualizowanie ich treści w każdym 

przypadku, jeśli zaistnieją uzasadniające to warunki, 

-zapoznanie podległych pracowników z treścią dokumentów SZJ i kontrolę 

przestrzegania ich postanowień, 

  -aktualność znajdujących się w komórkach organizacyjnych dokumentów, 

  -zarządzanie dokumentami klienta. 

 

4.Każdy pracownik urzędu odpowiada za: 

- ochronę treści dostępnych dokumentów, 

- inicjowanie zmian w dokumentacji SZJ, 

- przestrzegania postępowania zgodnego z niniejszą procedurą. 

 

§ 5.Tryb postępowania 
 

1. Informowanie o zmianach w przepisach prawnych 

1)Każdy pracownik urzędu ma dostęp do systemów informacji prawnej LEX, gdzie na 

bieżąco weryfikuje wszelkie zmiany w przepisach prawnych. 

2)Rejestr Uchwał i Zarządzeń umieszczony jest w wersji elektronicznej w BIP. 

3)W przypadkach wymagających interpretacji lub dodatkowych wyjaśnień każdy 

pracownik może zwrócić się do przełożonego oraz do Radcy Prawnego. 

 

2. Przegląd dokumentacji systemu zarządzania jakością 

1) Przegląd dokumentacji SZJ polegający na przeglądzie aktualności stosowanych 

procedur zarówno w sensie formalnym (czy jest to ostatnie wydanie) jak i czy treść 

procedury jest zgodna z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawa krajowego i 

miejscowego, dokonywany jest przynajmniej raz w roku – w szczególności na 

przegląd systemu zarządzania jakością. Przeglądu dokumentacji dokonują kierujący 

komórką organizacyjną oraz Pełnomocnik ds. SZJ. 

2) Fakt dokonania przeglądu dokumentacji SZJ Pełnomocnik ds. SZJ potwierdza u 

odpowiedzialnych przed przeglądem zarządzania. 

 

3. Zgłoszenie potrzeby zmian w dokumentacji oraz przygotowanie projektu dokumentu 

1) W przypadku stwierdzenia potrzeby dokonania zmian w dokumentacji SZJ, należy 

złożyć pisemny wniosek w sprawie zmiany NS.01.01. Wniosek może zostać złożony 

przez każdego pracownika Urzędu. Wyczerpująco opisana zmiana może być 

traktowana jako projekt dokumentu. W przeciwnym przypadku projekt dokumentu 

należy załączyć do wniosku. 

2) Wniosek w sprawie zmiany należy złożyć do Pełnomocnika ds. SZJ. 

3) Stwierdzenie konieczności wprowadzenia zmian może być także wynikiem 

podjętych działań w ramach realizacji procedur NS.04 Działania korygujące i 

zapobiegawcze oraz  NS-03 Przegląd systemu zarządzania jakością.  

 

4. Weryfikacja projektu dokumentu SZJ i zatwierdzanie dokumentacji SZJ 

1) Pełnomocnik ds. SZJ ocenia zasadność zgłoszenia a w razie potrzeby występuje do 

pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za dane zadanie, celem uzyskania ich 

opinii. 

2) Pełnomocnik ds. SZJ ostatecznie opiniuje przyjęcie albo odrzucenie wniosku o 

zmianę sprawdzając jednocześnie czy zmiana w dokumentacji SZJ jest zgodna z 

wymaganiami normy ISO 9001 oraz zewnętrznymi i wewnętrznymi wymaganiami 



prawnymi. Czas rozpatrzenia wniosku o zmianę nie powinien przekroczyć 5 dni 

roboczych. 

3) W razie podjęcia decyzji o odrzuceniu wniosku o zmianę Pełnomocnik ds. SZJ 

informuje wnioskodawcę o swojej decyzji wraz z podaniem uzasadnienia. 

4) W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku o zmianę, Pełnomocnik  

ds. SZJ weryfikuje czy zmiany w dokumentacji spowodują zmiany w realizacji innych 

procedur SZJ. Należy w takim przypadku określić zakres tych zmian i nanieść je 

równolegle z opracowywaniem projektu nowego dokumentu lub zmiany. 

5) Projekt dokumentu może opracować Pełnomocnik ds. Jakości, lub osoba przez 

niego wyznaczona. W przypadku zlecenia opracowania dokumentu innej osobie, 

Pełnomocnik weryfikuje projekt pod kątem zgodności ze zleceniem i wymaganiami. 

6) W przypadku stwierdzenia niezgodności z normą i/lub przepisami projekt 

dokumentu kierowany jest do poprawy z odpowiednią dyspozycją. Po wprowadzeniu 

poprawek zgodnych ze wskazówkami pracownik przekazuje poprawiony dokument do 

ponownej oceny i akceptacji do Pełnomocnika ds. SZJ. 

7) Pełnomocnik ds. SZJ określają, od kiedy nowa/zmieniona/uaktualniona 

dokumentacja będzie obowiązywać w urzędzie. 

8) Po akceptacji Pełnomocnika ds. SZJ projekt dokumentu wraz z Wnioskiem o 

zmianę przekazywany jest do zatwierdzenia Burmistrzowi, który może wnieść swoje 

uwagi lub zatwierdzić projekt dokumentu. Zatwierdzenie wymaga podpisu w części C 

wniosku i zmianę NS.01.01.  

 

5. Wprowadzenie zmian w dokumentach SZJ i ich dystrybucja 

1) Zmiana w treści dokumentu wymaga zmiany numeru wydania i daty 

obowiązywania nowego wydania. Jeżeli do dokumentu przypisane są załączniki lub 

formularze, zmiana wydania dokumentu ciągnie za sobą konieczność zmiany numeru 

wydania załączników/formularzy. Podobnie, jeżeli zmiana dotyczyła formularza lub 

złącznika, należy zmienić wydanie dokumentu powołującego. 

2) Zakres zmian w dokumencie winien zostać opisany w tabeli zmian, znajdującej się 

w punkcie 9 każdej procedury, podając jako numer wydania, nowy – nadany po 

zmianie numer wydania procedury. 

3) W przypadku kart usług publicznych należy w oznaczonym miejscu wpisać datę 

ostatniego przeglądu/aktualizacji. Pełnomocnik ds. Jakości odpowiedzialny jest 

również za zlecenie do publikacji zmienionych kart na stronie internetowej Gminy. 

4) Po zaktualizowaniu dokumentacji Pełnomocnik ds. SZJ przekazuje do kierujących 

komórką organizacyjną informację o wprowadzonych zmianach wysyłając e-mail. 

Kierujący komórką organizacyjną przekazują tę informację podległym pracownikom. 

 

6. Postępowanie zgodnie z dokumentacją SZJ 

1) Każdy pracownik urzędu ma obowiązek znać wymagania dokumentacji SZJ w 

obszarze związanym z jego stanowiskiem pracy. 

2) Aktualną i wiążącą dokumentacją SZJ jest dokumentacja dostępna w wewnętrznej 

sieci oraz na stronach BIP. 

3) W przypadku, gdy pracownik tworzy sobie kopię dokumentów SZJ na własne 

potrzeby, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, ponosi odpowiedzialność 

za ich aktualizowanie. Przed każdym użyciem takiego dokumentu SZJ pracownik 

zobowiązany jest sprawdzić jego aktualność. 

4)W przypadku, gdy na stanowisku pracy niezbędny jest dostęp do dokumentów, które 

utraciły swoją aktualność, dopuszcza się ich utrzymywanie pod warunkiem, 



odpowiedniego oznaczenia jednoznacznie wskazującego na nieaktualność dokumentu 

(dotyczy w szczególności aktów prawnych). 

5)W przypadku dokumentów w formie elektronicznej informacja o nieaktualności 

powinna być zawarta: w nazwie pliku lub nazwie katalogu lub na pierwszej stronie 

dokumentu. 

6) W przypadku dokumentu w formie papierowej informacja o nieaktualności 

powinna być umieszczona na pierwszej stronie dokumentu. 

 

7. Monitorowanie stopnia zapoznania się pracowników z dokumentami SZJ 

1)Pełnomocnik ds. SZJ monitoruje stopień zapoznania się pracowników z 

dokumentami SZJ poprzez ocenę skuteczności działań oraz w ramach auditów 

wewnętrznych. 

 

§ 6 Zapisy 
 

Zapis 
Miejsce 

przechowywania 
Forma zapisu 

Znak JRWA 

(kat. archiwalna) 

Wniosek o zmianę w 
dokumentacji SZJ 

Pełnomocnik ds. SZJ papierowa 

0147 

(B5) 

Dokumentacja w wersji 

elektronicznej w 

wewnętrznej sieci 

sieć wewnętrzna elektroniczna 

0142 

(A) 

Dokumentacja w wersji 
elektronicznej - BIP 

serwer elektroniczna 

0142 

(A) 

Informacja o zmianach 
w przepisach prawnych 

Kierownik komórki 
organizacyjnej 

papierowa lub 
elektroniczna 

0147 

(B5) 

Dowód przeglądu 

aktualności 
dokumentacji 

Pełnomocnik ds. SZJ elektroniczna 

0147 

(B5) 

Dokumenty związane 

NS.03 Przegląd systemu zarządzania jakością 

NS.04 Działania korygujące i zapobiegawcze 

NS.05 Audity wewnętrzne 

Załączniki 

NS.01.01 Wniosek o zmianę w dokumentacji SZJ 

 



 

NS-01-01 WNIOSEK O ZMIANĘ W DOKUMENTACJI SZJ 

A. Wnioskujący 

 

Imię i Nazwisko Jednostka organizacyjna, stanowisko  

   

  

Zmiana w dokumencie SZJ* Opracowanie nowego dokumentu SZJ*  

  

Tytuł dokumentu i symbol:   

Zakres merytoryczny nowego 

dokumentu lub opis zmiany  

w dokumencie: 
  

Uzasadnienie wniosku:   

Podpis: Data:   

  

B. Decyzja Pełnomocnika ds. Jakości  

 

 
 

Podpis: Data:   

   

C. Zatwierdzenie dokumentu (Burmistrz)  

Podpis: Data:   

 


