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Obecne uwarunkowania rynkowe i
znacznie wprowadzania

nowych (zmian) w odniesieniu :
do
do

a tym samym do organizacji pracy i
we wszystkich sferach

firm: produkcji, zakupach,
nadzorowaniu kadr, itp.

rynku i
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bardziej

E. Deming
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na rynku, firmy nie

co wynika z potrzeb biznesowych

nie nasza firma, to firma
konkurencyjna zaspokoi potrzeby
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Doskonalenie

DOSKONALENIE 

opisanego normami zarzadzania



7

Normy ISO 

napisane w oparciu o praktyczne

dobrze firm

te biznesowo,

w normach nie ma wprost takiego zapisu
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Pkt. 8.5.1. powinna
systemu

poprzez:
wykorzystywanie polityki

analizy danych,
i zapobiegawczych

oraz

norm 



9

Pkt. 5.3 Polityka
Powinna do

i doskonalenia

Pkt. 5.4.1 Cele
Zapewnione powinno ustanawianie

realizacji strategii, polityki) w
ramach planowania sytemu i zmian do sytemu
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Pkt. 5.6
kierownictwo powinno

systemu
w celu zapewnienia jego

i .
Dane z powinny

decyzje i z
doskonaleniem systemu i

w z wymaganiami

?
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Pkt. 8.2.2 Audity
Organizacja powinna audity

w celu system
jest zgodny z zaplanowanymi

ustaleniami, jest skutecznie i
utrzymywany
Kierownictwo auditowanego obszaru, gdy
zaistnieje taka potrzeba, powinno

korekcyjne i
zweryfikowane zgodne z pkt. 8.5.2
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Pkt. 8.4 Analiza danych
Organizacja powinna i

odpowiednie dane (w tym dane z
monitorowania i oraz inne) w celu
wykazania i
systemu oraz oceny
jego doskonalenia
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Pkt. 8.5.2

Organizacja, w ramach

, powinna

przyczyny

, w celu niedopuszczenia do ich

dostosowane do

tych
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Pkt. 8.5.3 zapobiegawcze

Organizacja, w ramach

powinna

przyczyny potencjalnych

, w celu zapobiegania ich

dostosowane do

tych potencjalnych
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Jednym z doskonalenia

systemu firm :

zapobiegawcze
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Organizacja powinna

przyczyny w celu zapobiegania ich

powinny dostosowane do

stwierdzonych
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w celu

:

a) (w tym reklamacji klienta)

b) ustalenia przyczyn

c) oceny potrzeby

nie ponownie

d) ustalenia i

e)

f)

c.d.



18

wynikiem
niezgodnych
niezgodnych sytuacji
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Firma sprawdzony system
po to, aby:

dobre w
procesach
a dobrych
powinny dobre i tym samym
dobre wyroby
czyli liczba i sytuacji
niezgodnych
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Dobre nie

niezgodnych sytuacji i a tym

samym

Utrzymywanie i systemu

powinien zatem
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zmiany, nowe wyroby, nowy

dostawca, itp. zawsze z ryzykiem

Poza tym nie tylko tym, co

nic nie

Zawsze zatem firma ma potrzeby

podejmowania
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zatem w interesie firm,

aby swoje a nie tak jak

czasami wydaje na audicie, dla firm

problemem.

Czy problemem wiedza po stronie firm

???
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Natomiast wiedza w firmie o :

skala, obszar ich znaczenie, liczba, itp.

dla firmy bardzo istotnymi informacjami o

funkcjonowania systemu

o dla

szkoleniowych, zakupu nowych

dopracowania procesu, itp.



24

informacji o w firmie, to wynik:
kontroli
codziennej oceny pracy przez

reklamacji itp.
Te informacje na konkretnych stanowiskach
pracy i aby do

do decyzyjnych
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O ilu zatem nie

kierownicy i dlaczego ?

Firma powinna sobie takie pytanie, gdy rejestr

jest pusty?

Dobrze system minimalizuje tych

ale czy w roku nie nic, co nie

takich ?



charakter dwojakiego rodzaju

niezgodny (wynik kontroli /

reklamacje)

niezgodna sytuacja (wynik kontroli

/ oceny np. podczas
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Zawsze o
musi i poprzedza decyzja o

korekcyjnych.

Te dwa :
korekcja

nam
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Korekcja (naprawa) jest na skutek
nie chroni firmy przed

ponownym powstaniem

jest na
chroni przed ponownym

powstaniem (problem w
nie
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w wyniku obserwacji, kontroli, auditu,

reklamacji, itp. wykryte

w pierwszej podejmowane zawsze

korekcyjne (naprawcze)

te wymiar finansowy,

jak i
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D korekcyjne w odniesieniu do wyrobu w
normie ISO 9001 opisane w pkt. 8.3 nad
wyrobem

korekcyjne w odniesieniu do niezgodnych
sytuacji wynikiem monitorowania czy

nie takiego
uregulowania w normie ISO 9001,

w pkt. 8.2.2 w nowej wersji
normy przytoczone
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Firma powinna aby niezgodny z
wymaganiami zidentyfikowany i
nadzorowany tak, aby zapobiec jego niezamierzonemu

lub dostawie

i z tym i
uprawnienia z wyrobem
niezgodnym, powinny w
udokumentowanej procedurze, pokazuje
korekcyjne
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Punktem zawsze korekcyjne

natomiast powinny

po analizie korekcyjnych na

podstawie uregulowania w normie ISO 90001,

powinny dostosowane do

, jakie napotkane (pkt.

8.5.2)
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Decyzja o lub
powinna zatem

od jej na
procesu / wyrobu, tj.:

poziomu zadowolenia itp.
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Rozumienie roli i relacji
korekcyjnymi i przez

te powinny przede wszystkim w

prowadzenia tych
A jakie propozycje,

..
Ocena jako
podstawa zapewnienia, nie

ponownie
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W momencie, gdy istnieje

ale do nie ,

w firmach podejmowane

zapobiegawcze

zapobiegawcze
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powinna
przyczyny potencjalnych w celu
zapobiegania ich .

zapobiegawcze powinny dostosowane do
potencjalnych
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w celu

:
potencjalnych i ich przyczyn

oceny potrzeby

ustalenia i
(pkt. 4.2.4)
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Audity zapobiegawcze

problemem dla firm, tak jak

realizowane jako potrzeba

chwili

Brak jest z takich

potrzeba to po co to jeszcze

- taka jest czasami reakcja
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w realizacji zapobiegawczych powinni
i pracownicy, to oni w swojej

codziennej pracy:
najlepiej potencjalne

nie to najlepiej jak do nich

nie

powinni je w formie

zapobiegawczych

racjonalizatorskie ?????
problem w systemie motywacyjnym ???
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W podejmowaniu zapobiegawczych jest

analiza danych (to chyba jest problem):

kart

produkcyjnych

innych

pod katem wykorzystania informacji w nich zawartych w

celu zapobiegania likwidacji potencjalnych przyczyn

zapobiegawcze
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zapobiegawczym firma nie
ponosi (z czego chyba nie zawsze zdaje
sobie :

usuwania (naprawa

utraty wizerunki

reklamacji, itp.

zapobiegawcze wymierne

finansowe trudne do policzenia)
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i konserwacje maszyn
szkolenia okresowe BHP
szkolenia z zakresu systemu

podejmowana przez
propozycje nowych organizacyjnych w

celu usprawnienia pracy
Inne ??????

Czy wszystkie element doskonalenia ?

realizowane w firmach
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Rozumienie
i zapobiegawczymi przez

te powinny w

prowadzenia tych
Ocena zapobiegawczych, jako
podstawa zapewnienia, nie
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zapobiegawczych w firmach o
poziomie funkcjonowaniu systemu

i jest dowodem na jego
oraz
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stymulatorem doskonalenia
systemu powinny / w firmach audity:

przede wszystkim
ale

z definicji powinny
doskonalenie
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Audity zatem w

inicjowaniu i

zapobiegawczych

Nie powinny jednak do

takich co zdarza w firmach ma

miejsce



Czy audity 

Szefowie firm

Sami auditorzy



Audity podczas sytemu

do liczby

i zapobiegawczych
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Dobrze prowadzone i

zapobiegawcze osobistego

wszystkich dla

uzyskania wzrostu poziomu
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Definiowanie i

Systemowe identyfikowanie oraz definiowanie istoty
przyczyn i
Identyfikowanie oraz definiowanie, w czasie
rzeczywistym sytuacji

prowadzenie
oparte o analizy

w
realizacji
zapobiegawczych oraz korekt

kosztowej

Prowadzenie i
zapobiegawczych w planowy pozwala na:



51

Redukcja i reklamacji
Koncentracja uwagi i na zapobieganiu
negatywnym zjawiskom i kosztom z nimi a
nie walka z ich skutkami (co jest zdecydowanie
Wzrost personelu w prowadzenie takich

co ich o samej firmie, jak i
procesach w niej

podejmowania
zapobiegawczych oraz korekt

z prowadzenia i
zapobiegawczych w planowy
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nad
nad zapisami

nad
Zakupy
Produkcja

Obszary (obserwacje
prowadzonych i
zapobiegawczych w firmach w
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Zapraszam do dyskusji

i zapobiegawczych ?
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