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        Załącznik nr 3 do zarządzenia

         Burmistrza Stawiszyna 
Nr 0050.20.2013 z dnia 12 lipca 2013 r. 

 

NS.03 Przegląd SZJ 

 § 1 Cel procedury 
 Celem procedury jest zapewnienie ciągłej przydatności, adekwatności i skuteczności 

 systemu zarządzania jakością oraz wskazanie sposobów jego doskonalenia. 

 

 § 2 Zakres zastosowania 
 Procedura określa zasady postępowania przy organizacji i przeprowadzaniu przeglądów 

 systemu zarządzania jakością wynikającego z wymagań PN-EN ISO 9001:2009. 

 

 § 3 Zastosowane terminy i skróty 
 Ilekroć w procedurze jest mowa o: 

1. SZJ – należy przez to rozumieć System Zarządzania Jakością 

2. Pełnomocniku ds. SZJ – należy przez to rozumieć Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania 

Jakością 

3. Koordynatorze ds. SZJ – należy przez to rozumieć Koordynatora ds. Systemu Zarządzania 

Jakością 

4. najwyższym kierownictwie – należy przez to rozumieć Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika 

 

§ 4 Odpowiedzialności i uprawnienia 
 1. Burmistrz Stawiszyna odpowiada za: 

1) ustalenie schematu organizacyjnego i zakresu odpowiedzialności, i uprawnień 

kierowników komórek organizacyjnych, 

2) określenie polityki jakości i celów strategicznych Urzędu Gminy. 

 

 2. Pełnomocnik ds. SZJ odpowiada za: 

1) współudział w określaniu polityki jakości oraz celów jakości poszczególnych procesów, 

2) opracowanie i przygotowanie niezbędnych materiałów na przegląd SZJ, 

3) opracowanie protokołu z przeglądu SZJ, 

4) nadzór nad wykonaniem działań wynikających z przeglądu, 

5) doskonalenie SZJ. 

 

 3. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za: 

1) współudział w określaniu celów jakościowych procesów realizowanych w obszarze 

swojej działalności, 

2) doskonalenie SZJ, 

3) opracowanie niezbędnych materiałów do przeglądu w zakresie obszaru swojego działania, 

4) nadzór nad wykonaniem działań wynikających z przeglądu SZJ. 

 

 4. Pracownicy Urzędu odpowiadają za: 

1) realizację postanowień niniejszej procedury, 

2) wnioskowanie o doskonalenie SZJ w zakresie swojej działalności, 

3) wykonywanie działań wynikających z protokołu z przeglądu w zakresie swojego działania. 
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 § 5 Zasady postępowania 
 1. Planowanie przeglądu systemu zarządzania jakością 

1) plan przeglądu opracowuje Pełnomocnik ds. SZJ wraz z Koordynatorem ds. SZJ na dwa 

tygodnie przed dniem przeprowadzenia przeglądu. 

2) po zatwierdzeniu planu przeglądu SZJ przez Burmistrza, Pełnomocnik ds. SZJ informuje 

uczestników przeglądu o jego terminie i zakresie, jak również o konieczności przygotowania 

niezbędnych materiałów. 

 

2. Przygotowanie danych do przeglądu systemu zarządzania jakością 

1) kierujący komórką organizacyjną lub pracownik są zobowiązani przygotować, zgodnie 

z sugestiami Pełnomocnika ds. SZJ, materiały na przegląd, 

2) Dane wejściowe do przeglądu powinny uwzględniać:  

 wyniki audytów wewnętrznych; 

 informacje zwrotne od interesantów; 

 dane dotyczące funkcjonowania procesów i zgodności usług; 

 statusu działań korygujących i zapobiegawczych; 

 działań podjętych w wyniku wcześniejszych przeglądów systemu zarządzania 

jakością w tym analizę wykonania celów określonych w Planie Działalności 

Urzędu Gminy; 

 raport z wykonania celów za rok bieżący oraz planowanych na rok następny w 

ramach Systemu Kontroli Zarządczej i opcjonalnie w ramach Systemu CAF (Plany 

doskonalenia) 

 zmian, które mogą wpływać na system zarządzania jakością; 

 zaleceń dotyczących doskonalenia; 

 analizę dostawców mających wpływ na jakość świadczonych usług oraz; 

 analizę przeprowadzonych szkoleń. 

3) po zebraniu materiałów przygotowanych przez kierujących komórką organizacyjną oraz 

pracowników, Pełnomocnik ds. SZJ lub Koordynator ds. SZJ sprawdza ich kompletność,  

w przypadku stwierdzenia braków prosi o ich uzupełnienie, 

4) Pełnomocnik ds. SZJ jest odpowiedzialny za przygotowanie kompletnych materiałów do 

przeprowadzenia przeglądu SZJ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, 

5) materiały powinny być kompletne na min. 3 dni przed przeglądem, 

 

3. Przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania jakością 

1) uczestnicy przeglądu dokonują analizy danych wejściowych do przeglądu i na ich 

podstawie podejmują decyzję czy i jakie działania należy zrealizować (podając działanie, 

osobę odpowiedzialną oraz termin realizacji), 

2) uczestnicy przeglądu dokonują również weryfikacji polityki jakości pod kątem jej 

adekwatności do bieżącej sytuacji urzędu.  

3) uczestnicy przeglądu ustalają cele dla systemu zarządzania jakością, weryfikując m.in. 

propozycje przekazane przez poszczególnych pracowników, które ujęte zostają  

w dokumentacji systemu kontroli zarządczej. 

 

4. Opracowanie raportu z przeglądu systemu zarządzania jakością i wdrożenie działań. 

1) na podstawie zebranych w trakcie przeglądu danych Pełnomocnik ds. SZJ wraz  

z Koordynatorem ds. SZJ opracowuje raport z przeglądu zawierający wnioski odnoszące się 

do doskonalenia skuteczności SZJ, ciągłego dostosowywania świadczonych usług do potrzeb 

interesantów, zapewnienia zasobów niezbędnych do realizacji zamierzonych działań.  

2)analiza ryzyka dla celów przeprowadzana jest zgodnie z zarządzeniem  Burmistrza 
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Stawiszyna w sprawie wprowadzenia „Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy i 

Miasta Stawiszyn”, 

4) raport powinien zostać opracowany najpóźniej w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia 

przeglądu, 

5) po zatwierdzeniu przez Burmistrza raport z przeglądu SZJ lub jego wybrane elementy 

udostępniane są pracownikom urzędu w folderze ISO, 

6) Pełnomocnik ds. SZJ inicjuje działania określone podczas przeglądu systemu zarządzania 

jakością zgodnie z procedurą NS-04 Działania korygujące i zapobiegawcze, 

7) Pełnomocnik ds. SZJ na bieżąco monitoruje wykonanie celów dla SZJ ustalonych  

w trakcie przeglądu i okresowo raportuje kierownictwu urzędu. 

 

 § 6 Dokumenty związane i zapisy  
 Podczas stosowania niniejszej procedury mają zastosowanie wymagania określone  

 w normie  PN-EN ISO 9001:2009 oraz w normie PN-EN ISO 9000:2006. 

        Podczas realizacji niniejszej procedury należy wziąć pod uwagę również postanowienia 

 zawarte w procedurze NS.01 Opracowanie i nadzorowanie dokumentacji SZJ, 

NS.02 Nadzorowanie zapisów SZJ, NS.04 Działania korygujące i zapobiegawcze  

NS.05 Audity wewnętrzne, będące załącznikami do niniejszego zarządzenia Burmistrza 

Stawiszyna . 

 Zarządzenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy i 

 Miasta Stawiszyn. 

  Zarządzenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie utworzenia Zespołu Samooceny CAF i 

dokonania samooceny. 

 Wszystkie zapisy powstające przy realizacji niniejszej procedury tzn. plan przeglądu 

 SZJ, raport z przeglądu przechowywane są u Koordynatora ds. SZJ. 
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Załącznik nr 1 do procedury NS-03 

PLAN PRZEGLADU SZJ 

Planowany termin 

przeglądu 
 

Zakres przeglądu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przygotowuje 

Materiały potrzebne 

do przeglądu 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Sporządził 

 

 

Data i podpis 

Zatwierdził 

 

 

Data i podpis 

 


