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 § 1. Cel procedury 
Celem procedury jest określenie zasad nadzorowania zapisów systemu zarządzania,  

a w szczególności: identyfikacji zapisów, przechowywania zapisów, wyszukiwania zapisów, 

zabezpieczania zapisów, archiwizowania zapisów, dysponowania zapisami. 

 

§ 2. Przedmiot i zakres stosowania 
 1.Procedura dotyczy zidentyfikowanych zapisów systemu zarządzania obowiązującego  

w Urzędzie. 

 2.Zasady postępowania przywołane w niniejszej procedurze nie dotyczą dokumentów, w 

wersji papierowej, należących do grup przewidzianych w Rzeczowym Wykazie Akt. Dla tej 

grupy zapisów zasady postępowania wynikają z obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej oraz 

z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.  

 

§ 3. Terminologia i definicje 
Zapis systemu zarządzania – informacja w formie papierowej lub elektronicznej dostarczająca 

obiektywnego dowodu wykonania działań lub osiągnięcia wyników w zakresie systemu 

zarządzania. 

 

§ 4. Odpowiedzialności  
 

  1.Pełnomocnik ds. SZJ odpowiada za: 

- sprawowanie ogólnego nadzoru nad zapisami. zidentyfikowanie zapisów w procesie. 

 

  2.Każdy pracownik urzędu odpowiada za: 

1)nadzorowanie zapisów SZJ, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej procedurze oraz 

poszczególnych dokumentach  

2)systemu właściwe przechowywanie zapisów 

3)archiwizację zapisów w podległym służbowo obszarze. 

 

 

§ 5. Tryb postępowania 
 

Ogólne zasady dotyczące nadzorowania zapisów: 

1) Zapisom podlegają wyniki wszystkich działań mających związek z jakością zadań 

realizowanych w Urzędzie w ramach systemu zarządzania jakością, 

a w szczególności: 

 - wyniki przeglądów systemu zarządzania dokonywanych przez najwyższe 

 kierownictwo, 

 - wyniki przeglądów wymagań dotyczących usługi lub wyrobu i działań wynikających  

 z przeglądu (monitorowanie wymagań prawnych), 

 - wyniki ocen i wszelkich niezbędnych działań, wynikających z oceny dostawców, 



 - działania podjęte w przypadku zagubienia, uszkodzenia własności klienta lub    

   uznania jej za nieprzydatną do zastosowania, w tym poinformowania o tym klienta, 

 - wyniki planowania i przeprowadzania wewnętrznych audytów SZJ, 

 - dowody spełnienia kryteriów przyjęcia w wyniku monitorowania i pomiarów wyrobu 

    lub usługi wraz z osobą uprawnioną do zwalniania (podpisywanie dokumentów 

    rodzących skutki prawne dla klientów i podmiotów zainteresowanych), 

 -  informacje dotyczące charakteru niezgodności i wszelkich później podejmowanych 

   działań, w tym udzielonych zezwoleń 

 - wyniki efektywności działań korygujących i zapobiegawczych, 

 - oraz dokumenty dotyczące wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia. 

2) Działania wymagające sporządzania i utrzymywania zapisów są określone  

w poszczególnych procedurach i instrukcjach SZJ lub poprzez wskazanie formularzy, których 

wypełnianie jest obligatoryjne przy realizowaniu poszczególnych działań. 

 

3) Forma sporządzania i przechowywania zapisów 

 -Podstawową formą sporządzania i przechowywania zapisów w Urzędzie jest forma 

  papierowa. 

 -Jeżeli w ramach dokumentacji systemu zarządzania opublikowano formularz    

  wewnętrzny, to jego stosowanie jest obowiązkowe. 

 -Jeżeli formularz wypełniany jest w formie elektronicznej, a następnie drukowany, 

  jako obowiązującą czcionkę przyjmuje się Times New Roman. 

 - Zapisy w formie elektronicznej sporządzane są w bazach danych systemów    

   informatycznych wspomagających realizację zadań urzędu oraz w postaci plików  

  elektronicznych przechowywanych poza bazami danych. 

 

4) Identyfikacja zapisów 

   - Identyfikacja działań wymagających zapisów - odpowiedzialnym za określenie 

 działań, które wymagają sporządzania zapisów jest Pełnomocnik ds. SZJ przy 

 współpracy z kierownikami z poszczególnych obszarów objętych systemem 

 zarządzania w urzędzie. 

 -Identyfikacja zapisów (oznaczanie) - każdy zapis systemu zarządzania jakością 

 powinien zawierać informacje pozwalającą na jednoznaczne przypisanie go do 

 konkretnego działania i momentu czasowego. 

 -Zapisy w formie papierowej są oznaczane zgodnie obowiązującą instrukcją 

 kancelaryjną. 

 

5) Przechowywanie zapisów 

 -Zapisy w formie papierowej przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

 -Zapisy w formie elektronicznej przechowywane są w bazach danych systemów 

 informatycznych wspomagających realizację zadań urzędu. 

 

6) Charakterystyki związane z przechowywaniem zapisów 

 -Miejsce, forma, czas przechowywania oraz postępowanie po okresie przechowywania  

 dla każdego zapisu powstającego w ramach procedury SZJ, określa Instrukcja 

 kancelaryjna 

 

7)Dysponowanie   zapisami - dostęp 

 -Dostęp do zapisów w formie elektronicznej regulowany jest poprzez system 

 uprawnień do systemów wspomagających realizację zadań. 



 -Dostęp do zapisów w formie papierowej uzależniony jest od zakresu 

 odpowiedzialności poszczególnych pracowników Urzędu. 

 -Pracownicy Urzędu, są zobowiązani udostępnić audytorom wewnętrznym, w trakcie 

 wykonywania ich funkcji, zapisy niezbędne do przeprowadzenia czynności 

 audytowych.  

 -Ogólny nadzór nad udostępnianiem zapisów w tym zakresie sprawuje Pełnomocnik 

 ds. SZJ. 

 

8)Niszczenie zapisów 

 -Zasady niszczenia zapisów określa Instrukcja Kancelaryjna 

 

9). Dokumenty związane 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

 

 


