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Zintegrowany System Zarządzania –
Katalog, który trzymasz właśnie w rękach zawiera
stanowisko qualityaustria na temat Zintegrowanego
Systemu Zarządzania (ZSZ). To już czwarte
zaktualizowane wydanie.
Do tej pory forma katalogu spotkała się
z pozytywnym przyjęciem Klientów, doradców
oraz
międzynarodowego
świata
specjalistów.
Informacje zwrotne były dla nas dowodem, że ten
dokument funkcjonuje jako „najbardziej kompaktowe
opracowanie” do integracji systemów zarządzania.
Aktualna dynamika w obszarze gospodarki oraz dalszy
rozwój istotnych norm systemowych i związane z nim
głębokie zmiany, wymagają zaktualizowania podejścia
do zintegrowanych systemów zarządzania.
Jako silna, międzynarodowa jednostka działająca
w obszarze auditu i szkoleń, qualityaustria przyczynia
się na wielu płaszczyznach do dalszego rozwoju wiedzy
oraz standardów - w gremiach normalizacyjnych,
międzynarodowych
grupach
roboczych
oraz
konferencjach. Ponadto aktywnie wspieramy transfer
wiedzy oraz prace badawcze w tematach związanych
z systemami zarządzania.
Ta publikacja jest częścią ww. aktywności, a skierowana
jest w szczególności do klientów qualityaustria,
ale także wszystkich przedsiębiorstw, dla których
istotna jest integracja systemów zarządzania
oparta o przynoszenie ekonomicznych korzyści
i rozwój przedsiębiorstwa.
Zakres tematyczny katalogu to
projektowanie
Zintegrowanego Systemu Zarządzania i dążenia do
zwiększania doskonałości biznesowej. Oczywiście
audity oraz certyfikacja nadal są głównymi tematami.
Niniejszy dokument odnosi się również do filozofii auditu
qualityaustria i naszego innowacyjnego podejścia
w odniesieniu do zróżnicowanej konstrukcji i realizacji
auditów, aż po ocenę jakości przedsiębiorstwa
tzw. „Business Excellence”.
Z wyrazami szacunku
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Sytuacja wyjściowa i wymagania
Obecną sytuację w Europie charakteryzuje wiele
ściśle ze sobą powiązanych wyzwań. Kilka zmian
koncentrujących się na naszym środowisku pracy,
zarządzaniu i nadzorze właścicielskim także silnie
wpływają na projektowanie, audytowanie i certyfikację
systemów zarządzania. Od wielu lat qualityaustria,
w ramach swojej działalności (jako jednostka auditująca
i platforma wiedzy) wprowadza pragmatyczną
integrację systemów zarządzania, dzięki której audit
staje się wartością dodaną dla organizacji.

w przyszłości. Przedsiębiorstwa i organizacje
ze wszystkich branż mogą za pomocą Zintegrowanych
Systemach Zarządzania osiągnąć równowagę.

Wymiary integracji systemów zarządzania
Integracja Top down rozpoczyna się w środowisku
i kontekście przedsiębiorstwa. Zapewnia tworzenie

Integracja Top down

Przegląd obecnych i przyszłych wyzwań
Klienci
i
pracownicy
pokolenia
millenium
wyznaczają nowe priorytety na rynku. Głębszy
sens
działania,
integralność,
personalizacja,
autonomia oraz współpraca i szybkość zmian stają
się w gospodarce coraz bardziej istotne. W praktyce
oznacza to zarówno rozwój zasad i praktyk
związanych z zarządzaniem, jak i budowę systemów
zarządzania, które wspierają nowe działania
firmy. Globalna dostępność danych prowadzi do
ogromnych zmian na rynku. Konsumenci mogą
na niespotykaną dotąd skalę dzielić się informacjami
oraz
rekomendacjami.
Przez
mnogość
firm
i ofert na rynku coraz większego znaczenia nabiera
wiarygodność certyfikatów i nagród.
Bezpieczeństwo na różnych poziomach staje się
jedną z kluczowych wartości. Z przeprowadzanych
przez nas badań wynika, że ochrona przed
przestępstwami,
terroryzmem,
bezpieczeństwo
miejsca pracy, ochrona strefy prywatnej i zapewnienie
dostatniej przyszłości, stają się istotnymi potrzebami.
W efekcie systemy zarządzania coraz większą uwagę
skupiają na zapewnieniu bezpieczeństwa informacji,
bezpieczeństwa prawnego i zgodności z wymaganiami.
Świadomość środowiskowa w połączeniu ze
starannym postępowaniem z ograniczonymi zasobami,
przenika przez wszystkie obszary przedsiębiorstwa
i gospodarki. Dla systemów zarządzania istnieją już
konkretne wymagania związane z efektywnością
energetyczną i materiałową. Coraz większą rolę
przywiązuje się również do dynamicznie rozwijającego
się trendu „green economy”.
Globalna konkurencja doprowadza do ogromnych
zmian w łańcuchu tworzenia wartości przemysłu.
Cyfryzacja i wykorzystanie „big data”, dzięki którym
organizacje łączą informację z różnych źródeł na
niespotykaną dotąd skalę, prowadzą do szybkich
i radykalnych zmian w zakresie systemów zarządzania.
Stoimy właśnie u progu naszej przyszłości.
Z perspektywy qualityaustria
istotą dalszego
rozwoju organizacji jest sprawne zarządzanie.
Właściwie
nakreślone
wyzwania
połączone
ze skutecznym zarządzaniem wydajnością, jakością,
środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną
pracy to aspekty zwiększające prawdopodobieństwo
globalnego sukcesu.
Merytoryczna, a nie tylko powierzchowna integracja
tych często sprzecznych kierunków i wymagań,
przyczyni się znacząco do rozwoju organizacji

Integracja
w codzienne

działania

Integracja tematów /

wymagań
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Ilustracja 1. Wymiary integracji
procesów oraz odzwierciedlenie ich w systemie
zarządzania w sposób ogólny z przewodnimi zasadami,
polityką przedsiębiorstwa i strategią. Dynamiczny
rozwój otoczenia wymaga sprawnych zmian
w codziennych działaniach. Zintegrowany System
Zarządzania stanowi w ten sposób podstawową
platformę do zmian oraz zapewnia operatywność.
Integracja zagadnień i wymagań takich jak jakość,
wydajność, ryzyko, środowisko, bezpieczeństwo
prawne,
bezpieczeństwo
pracy,
specyficzne
wymagania branżowe, stawia wyzwania w zakresie
projektu. Często różne wymagania wynikające z norm
odzwierciedlają wymagania różnych partnerów
biznesowych. Certyfikacja ZSZ służy budowaniu
zaufania. Często jest też warunkiem rozpoczęcia nowej
współpracy czy też dostawy. W trakcie projektowania
systemu zawsze ważny jest kontekst organizacji,
granice systemu oraz łańcuch budowania wartości
dodanej. Do tego zawsze dochodzą wymagania
z różnych standardów.
Oczekiwana operatywność związana jest z operacyjną
perfekcją, wspieraną przez pragmatycznie prostą
dokumentację. Integracja w działania operacyjne
jest istotna z praktycznego punktu widzenia oraz
wymaga konsekwencji w zarządzaniu. Dopiero
z zaimplementowaną integracją systemów zarządzania
w codzienną pracę, zaczynają się ekonomiczne
korzyści. Integracja systemu zarządzania koncentruje
się na przejrzystości zasad i prostocie operacyjnej
w codziennej pracy, jak również na wykorzystaniu
efektu synergii i powiązaniu ograniczonych zasobów.
Dla pracowników oznacza to łatwiejsze zrozumienie
złożonych współzależności oraz większą motywację
do pracy.
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Zintegrowany System Zarządzania
– aktualne normy i standardy
Aneks SL jako zintegrowana podstawa
standardów zarządzania systemami
Opublikowany w roku 2012 Aneks SL zawiera jasne
wytyczne dotyczące struktury i tekstu zasadniczego
opracowanych standardów zarządzania systemami.
Nie jest jednak normą, która może być zastosowana
jako podstawa podczas certyfikacji.
Poprzez standaryzację więcej niż jednej trzeciej
wymagań w Aneksie SL zapewniono istotne
ułatwienie dla zintegrowanego systemu zarządzania
z większością standardów.
Każdy standard zarządzania systemem jest
samodzielny oraz może służyć do certyfikacji. Zawiera
on jednakże w podstawowych tematach zarządzania
- jednakowe wymagania opisane w poszczególnych
częściach rozdziałów.
Rozdziały takie jak planowanie, realizacja, ocena
skuteczności oraz doskonalenie, tworzą tak zwany
cykl PDCA dla procesów w organizacji, które są
wymagane dla zintegrowania zagadnień Kontekstu
i Zakresu określających granice systemu razem
ze środowiskiem.
Przywództwo i Wsparcie ustanawiają kompleksowe
procesy, które oddziałują na pozostałe elementy
systemu i są istotne ze względu na oczekiwaną
prawidłowość działań.

Aneks SL od roku 2012 należy stosować w ramach normalizacji standardów systemów zarządzania. Dlatego
też w przyszłości wszystkie standardy publikowane
przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną
(ISO) będą zawarte w takiej strukturze i zbudowane
na podstawie Aneksu SL. Niektóre specyficzne standardy branżowe również będą miały taką strukturę.
W praktyce oznacza to, że Aneks SL zawiera następujące podstawowe wymagania:

 jednoznaczną identyfikację otaczającego

środowiska i kontekst organizacji,aktywne
działania i tworzenie zasad przywództwa,

 systematyczne podejście do tematyki ryzyka
i szans,

 świadome kształtowanie kompetencji,
 konsekwentna realizacja orientacji procesowego
podejścia,

 odpowiedni i pragmatyczny obraz systemu

zarządzania, dopasowanego do wielkości i celu
działań organizacji,

 spójna konstrukcja z cyklem PDCA,
 utrzymywanie równowagi pomiędzy stabilnością
a operacyjnością.

Struktura rozdziałów aneksu SL:
1. Zakres zastosowania
2. Powołania normatywne

wewnętrzny
zewnętrzny

3. Terminy i definicje

planowanie

doskonalenie

przywództwo

działania,
wsparcie

ocena wyników

© Quality Austria

Wyniki
produkty, usługi, zadowolenie klientów

Wymagania
klienci, istotne strony zainteresowane

kontekst

4. Kontekst organizacji
Zrozumienie organizacji i jej kontekstu,
zrozumienie oczekiwań i wymagań stron
zainteresowanych, określenie obszaru
zastosowania systemu zarządzania
5. Przywództwo
Kierowanie i zaangażowanie, polityka, role,
odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji
6. Planowanie
Działania odnoszące się do ryzyk i szans, cele
i planowanie ich osiągnięcia
7. Wsparcie
Zasoby, kompetencje, świadomość,
komunikacja, udokumentowana informacja
8. Działania operacyjne
Planowanie i nadzór nad działaniami, wymagania dla produktów i usług i ich nadzorowanie
9. Ocena skuteczności
Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena, audit
wewnętrzny, przegląd zarządzania
10. Doskonalenie
Niezgodności i działania korygujące, ciągłe
doskonalenie

Ilustracja 2. Aneks SL przedstawiony jako cykl PDCA..
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Kompleksowy przegląd standardów systemu
zarządzania w różnych branżach

 Produkty medyczne - ISO 13485

Często integrowane są wymagania wynikające
z poniżej wymienionych standardów. Wymieniamy
tylko najbardziej popularne, natomiast w celu
uzyskania pełnego zakresu prosimy o zapoznanie się
z oferowanymi usługami Quality Austria - Polska:

 Telekomunikacja – TL 9000

 Zarządzanie jakością

 Lotnictwo – EN 9100
 Spawalnictwo – ISO 3834
 Szkolenia – usługi szkoleniowe – ISO 29990
 Kolejnictwo – IRIS
 Dobra konsumenckie, drewno, papier – FSC CoC,

ISO 9001

Norma ISO 9001 daje każdemu przedsiębiorstwu,
niezależnie od jego rodzaju lub wielkości, możliwość
udowodnienia zdolności do dostarczenia produktów
oraz usług zgodnych z wymaganiami. Część
zarządzania jakością w ZSZ służy zadowoleniu
klientów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów
i jakości wykonanych usług. Na całym świecie
znajduje
się
ponad
milion
przedsiębiorstw
certyfikowanych według ISO 9001.

PEFC CoC

Przegląd udziału Quality Austria
w międzynarodowych przedstawicielstwach
i aktywności w działaniach normalizacyjnych

Organizacja i grupa
IQNet

General Assembly

 Zarządzanie środowiskiem i energią

IQNet

SC Policy & Constitution

IQNet

SC Harmonization

Część zarządzania środowiskiem wzmacnia ciągłe
doskonalenie procesów wpływających na środowisko
poprzez systematyczną i obiektywną ocenę
oddziaływania, a także poprzez procesy informacyjne
względem stron zainteresowanych. W ten sposób
składa się zobowiązanie do przestrzegania wymagań
prawnych i przepisów środowiskowych. Celem normy
ISO 50001 jest ustanowienie procesów, które będą
niezbędne do udoskonaleń związanych z energią oraz
systematycznym minimalizowaniem zużycia energii,
kosztów energii oraz zanieczyszczeń.

IQNet

SC Marketing and Development

IQNet

Food Safety Team

EOQ

Board of Directors; General Assembly

EOQ

PRU Steering Committee, PRU

EOQ

Technical Working Group

EFQM

Partner Network and Partner Council

IPC

Board of Directors; General Assembly

ERA

European Railway Agency

ISO 14001, ISO 50001, EMAS

 Systemy zarządzania higieną

i bezpieczeństwem pracy
OHSAS 18001/ ISO DIS 45001

Implementacja oraz zastosowanie zarządzania
higieną i bezpieczeństwem pracy w ZSZ
pomaga w nadzorowaniu oraz zarządzaniu
ryzykiem.
Świadomość
ryzyka
związanego
z bezpieczeństwem pracy zostaje wzmocnione.
W ten sposób wspierane jest spełnianie prawnych
wymagań związanych z bezpieczeństwem pracy,
a tym samym jest prowadzona otwarta polityka
informacyjna na temat doskonalenia obszarów
higieny i bezpieczeństwa pracy. Dochodzi również
do ciągłego doskonalenia higieny i bezpieczeństwa
pracy. Czynności te są m.in. ściśle związane
z zarządzaniem ciągłością działania (Business
Continuity Management BCM) oraz standardami
odpowiedzialności społecznej CSR.

Standardy specyficzne dla danej branży
W uzupełnieniu do podanych powyżej standardów,
istnieje wiele specyficznych dla danej branży cech
charakterystycznych oraz wymagań, które należy
zintegrować w istniejący ZSZ. Poniżej podano
przykładowe
rozwiązania
branżowe,
będące
jednocześnie obszarem usług Quality Austria-Polska:

 Motoryzacja – VDA 6; ISO/TS 16949
 Bezpieczeństwo żywności – IFS, BRC, FSSC,

Międzynarodowa normalizacja
ISO

TC34/SC17 (MS Food Safety)

ISO

TC176 (Quality Management)

ISO

TC176/SC1 (Concepts and Terminology)

ISO

TC176/SC2 (Quality Systems)

ISO

TC176/SC3 (Quality Tools)

ISO

TC176/SC2/WG 24 (Revision ISO 9001)

ISO

TC176 and IAF Joint Auditing Practice Group

ISO

TC207/SC1 (EM Systems)

ISO

TC207/SC3 (Environmental Audits)

ISO

PTC 262 (Risk Management)

ISO

PTC 292 (BCM und Resilienzen)

ISO

PTC 283 (ISO 45001)

ISO

CASCO ISO 17021 and ISO 17024 Maintenance
Groups

ISO

CASCO (Revision ISO/TS 17021-3)

Austriacka normalizacja
ASI

K129 (systemy zarządzania jakością)

ASI

AG 129 (zarządzanie innowacjami)

ASI

ON-W 1148 (zarządzanie jakością
w organizacjach kultury)

ASI

K205 (badanie produktów spożywczych)

ASI

K226 (zarządzanie środowiskowe)

ASI

K246 (bezpieczeństwo socjalne)

ASI

K251 (odpowiedzialność społeczna)

ASI

AG 252 07 (zarządzanie ryzykiem)

ASI

K253 (ocena zgodności)

ASI

walne zgromadzenie

ASI

rada prezydencka

HACCP, ISO 220000

www.qualityaustria.com.pl
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Zintegrowany System Zarządzania – organizacja w praktyce

W praktyce Zintegrowany System Zarządzania kieruje się postępowaniem do tworzenia „od ogółu do szczegółu”
i zasadniczo w niniejszym katalogu zostaną przedstawione następujące aspekty:

Kontekst i środowisko organizacji

Strategia, polityka i cele organizacji

Łańcuch wartości jako koncepcja projektowania systemu

Wyniki, orientacja na efekty, działanie

Wiedza, oparte na faktach podejmowanie decyzji

Wsparcie przywództwa za pomocą Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Bezpieczeństwo prawne osiągane za pomocą Zintegrowanego Systemu Zarządzania

EFQM model doskonałości jako koncepcja projektowania systemu

Korzyści wynikające ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Tworzenie, budowa, rozwój - dążenie do doskonałości organizacji poprzez ZSZ

6

www.qualityaustria.com.pl

1. Kontekst i środowisko organizacji

Wspólna obserwacja wewnętrznego i zewnętrznego
kontekstu tworzy połączony obraz zewnętrznych
wpływów oraz nieodłącznych głównych kompetencji.
Zasadniczo jest to przede wszystkim część prac
strategicznych opisanych w dalszej części.

Aktualna rewizja i harmonizacja norm
zarządzania
systemami
umacnia
znaczenie
kontekstu
przedsiębiorstwa.
Tłem
wspomnianych
wcześniej
modyfikacji w normach jest dynamika
zmian
na
rynkach
gospodarczych,
a analiza kontekstu wspiera każde przedsiębiorstwo
w zakresie jego operatywności. Szanse i możliwe
zagrożenia są systematycznie identyfikowane.
Wyniki ciągłego monitorowania kontekstu wpływają
na cele strategiczne, mają wpływ na politykę
organizacji oraz określone cele, a także prowadzą do
szybszych ewaluacji procesów.

2. Strategia, polityka i cele organizacji
Praca strategiczna oznacza: świadome
kształtowanie średnio i długoterminowych
kierunków działań organizacji w odpowiedniej
formie i wdrażaniem ich poprzez przywództwo.
Szanse i możliwości w zależności od rynku
i atrakcyjności rynkowej są ściśle powiązane
z kluczowymi kompetencjami i ich potencjałem.
Strategiczne decyzje wynikają właśnie z uwzględnienia
tych dwóch zależności.
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Prace nad strategią wspierane są w możliwie jak
najlepszy sposób poprzez solidnie ugruntowany
Zintegrowany System Zarządzania. Równocześnie
wyniki z prac nad strategią wpływają jako wytyczne
na Zintegrowany System Zarządzania. Z prac
strategicznych wynikają konkretne impulsy do działań
doskonalących, innowacji oraz dalszego rozwoju.

i

ZSZ

kl

pr

Strategiczne decyzje zostają sformalizowane w formie
deklaracji, a cele zostają ostatecznie określone
i wdraża się je w życie organizacji. Ukierunkowanie
dla dalszego rozwoju staje się w ten sposób jasne
i przejrzyste.

par

iele

przedsiębiorstwo
i środowisko

Ważne jest wyjaśnienie, jakie standardy dla
systemów zarządzania i jakie specyficzne branżowe
standardy mają zastosowanie w odniesieniu do
potrzeb certyfikacyjnych organizacji. Poszczególne
wymagania
dla
polityki
organizacji
należy
w sposób pragmatyczny zintegrować na poziomie
normatywnym.
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Ilustracja 3. Kontekst organizacji
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Działania operacyjne, udostępnienie
i zastosowanie środków
oraz porównanie „powinno być - jest“
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Strategia
- organizacji
- obszarów działania
- wspierających jednostek

Obserwacja kontekstu wewnętrznego prowadzi do
ukierunkowania na główne kompetencje oraz własne
zdolności przedsiębiorstwa.
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Wizja

at

Perspektywa „kontekstu wewnętrznego” rozpatruje
kulturę wewnętrzną organizacji, w szczególności
związaną z zarządzaniem, organizacją i komunikacją,
analizuje zdolności dotyczące dostępu do rynku,
technologii oraz tworzenia wartości, a także istniejące
zasoby, do grupy tej należy zaliczyć personel, partnerów,
know-how oraz kapitał.

pł

Perspektywa „kontekstu zewnętrznego” rozpoczyna
się
analizą
ekonomiczną
i
kompetencyjną
z uwzględnieniem specyfiki produktów, procesów,
branży. Do analizy wliczają się wpływy polityczne,
prawne,
regulacyjne,
jak
i
technologiczne
warunki ramowe, dotyczy ona również aspektów
socjalnych,
regionalnych,
kulturowych.
Przy
czym
w
analizie
wpływów
interesariuszy
należy szczegółowo zdefiniować oczekiwania
i związki biznesowe organizacji.
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Ilustracja 4. Ciągłość działań – od wizji aż po realizację
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3. Łańcuch tworzenia wartości jako
koncepcja projektowania systemu
Podejście zorientowane na proces obecne
jest już prawie od 15 lat w normach
takich jak ISO 9001, ISO 14001 czy
OHSAS 18001. Spojrzenie na faktyczne
zastosowanie podejścia w praktyce może być
czasem rozczarowujące. W wielu przypadkach
w organizacjach większą uwagę skupiano na
wizualizacji procesów i dokumentacji systemu, aniżeli
na faktycznym wdrożeniu i potrzebach zmian.
Pomimo tego rekomendacja pozostaje bez zmian.
Struktura podąża za procesem – korzystnym faktem
jest, iż procesy projektowane są wzdłuż łańcucha
tworzenia wartości i struktury organizacji. Często są
one zilustrowane w formie schematu organizacyjnego, następnie ukierunkowywane oraz zintegrowane
z wymaganiami standardu.
Zorientowanie na procesy pojawiające się w aktualnej
rewizji norm jest ponownie podkreślone oraz
bardziej przejrzyste. Zasługą jest doprecyzowanie
dalszych wymagań. W ten sposób tworzy się solidny
fundament dla integracji wymagań z obszarów
wartości dodanej: jakość, produktywność, środowisko
(łącznie z efektywnością energetyczną i materiałową),
bezpieczeństwo i higiena pracy, jak i inne, modele
wymagań, które są specjalistyczne dla danego
obszaru.
Model procesowy adekwatny dla danej organizacji
jest
centralnym
elementem
w
odniesieniu
do perspektywicznego projektowania Zintegro
wanego Systemu Zarządzania. Procesy stanowią
również podstawę do oceny działań i ich wydajności
z wykorzystaniem wskaźników, a tym samym są
punktem wyjścia do doskonalenia i dalszego rozwoju.
Wskaźniki wydajności są w sposób logiczny połączone
z realizacją procesów i są podstawowym efektem
przy wdrażaniu standardów w organizacji w oparciu
o podejście procesowe.

4. Skuteczność, orientacja na wyniki,
działanie
Skuteczność to osiągnięcie konkretnych,
możliwych do zmierzenia wyników, w relacji do
ustalonych celów. Skuteczny, wspomagający
kierownictwo system zarządzania umożliwia
osiąganie rezultatów, poddawanie ich analizie oraz
ocenie, uwzględniając jednocześnie wydajność,
jakość i środowisko.

z zasobami i środowiskiem w sposób odpowiedzialny
(efektywność środowiskowa), by wszystko było
realizowane w sposób skuteczny (produktywność,
efektywność energetyczna i materiałowa). Ważne
jednak, aby możliwe zagrożenia i szanse uwzględniać
w sposób ciągły, a zrównoważony rozwój osiągany był
poprzez działania - od doskonalenia aż do innowacji.
W podejściu zorientowanym na proces jest to
zagwarantowane poprzez ustanowione cele jak i ciągłe
dokonywanie pomiarów procesów tworzenia wartości.
Oczywiście doskonałe przedsiębiorstwa uwzględniają
również świadome „tworzenie kompetencji” oraz
zaangażowanie, jak i odpowiednią metodę oceny
satysfakcji personelu (zadowolenie pracowników).
Wydajność jest zawsze związana z oczekiwaniami,
potrzebami oraz deklarowanymi obietnicami przedsię
biorstwa względem klientów. Ich pomiar polega na
łatwej, podstawowej formule „obiecane – dotrzymane”
oraz stosowaniu wskaźników wydajności (dostępność,
postrzeganie jakości usług itp.).
Wydajność z ekonomicznego punktu widzenia skupia
się na pomiarze koniecznego nakładu w relacji
do efektów (produktywność, stopnie wydajności,
rentowności itp.). Znaczącym aspektem jest przy
tym odwoływanie się do celów i wartości osiąganych
względem
pozycji
strategicznej
organizacji
(zarządzanie kosztami, pozycjonowanie niszy
rynkowej) oraz nastawienia przedsiębiorstwa.
Produktywność oraz jakość są w tym rozumieniu
ze sobą ściśle powiązane. Wskaźniki wykonalności
postrzegane są jako nieodłączna część wskaźników
jakości.
Wydajność
środowiskowa
odzwierciedla
się
w postaci możliwych do zmierzenia wyników
dotyczących osiągnięcia celów, związanych ze
znaczącymi aspektami środowiskowymi. Organizacje
zobowiązują się do udoskonalenia efektywności
środowiskowej, rozpatrywanej za pomocą wskaźników
środowiskowych (wskaźniki stanu środowiska,
wskaźniki zarządzania środowiskiem oraz wskaźniki
operacyjne dla środowiska).
Wskaźniki wydajności EMAS dotyczą efektywności
energetycznej, materiałowej, zużycia wody, produkcji
odpadów, bioróżnorodności (w sensie zużycia
powierzchni), jak i emisji.
Do wydajności przedsiębiorstwa, dotyczącej przede
wszystkim pracowników, zalicza się również informacje
na temat bezpieczeństwa i higieny pracy (częstotliwość
wystąpienia wypadków, stopień przełożenia działań
prewencyjnych, program ciągłego doskonalenia do
rozpoznania zagrożenia), inwestycje w kształcenie
pracowników, wzrost kompetencji, jak i postrzeganie
pracowników (zadowolenie pracowników).

Priorytetowym celem certyfikacji jest przede wszystkim
budowanie zaufania – tak by klienci otrzymywali
zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami produkty
(zadowolenie klientów), by postępowano zgodnie
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5. Wiedza, oparte na faktach
podejmowanie decyzji
Wiedza, w kompleksowym i dynamicznym
otoczeniu staje się
istotnym zasobem
i wymaganiem dla sprawnego działania
organizacji. Wiedza umożliwia personelowi
stawienie czoła codziennym wyzwaniom.

Zasada przywództwa – obraz pragmatyczny
Obszerny zakres, dopasowanych do wielkości i kultury
przedsiębiorstwa, zadań przywództwa możliwy jest do
podzielenia na następujące kategorie:

 zorganizowanie współpracy (skupienie się na

wspólnym problemie, który należy rozwiązać);

 kierowanie pracownikami (podstawa: samokontrola,
rozwój i wspieranie innych);

Solidna baza danych z istotnymi informacjami,
związanymi z działaniami lub decyzjami, przedstawia
swego rodzaju
kompleksową podstawę wiedzy.
Dane oraz informacje muszą być w niej odpowiednio
sprecyzowane, godne zaufania oraz pochodzić
z
pewnego
źródła.
Osoby
odpowiedzialne
za analizę i ocenę tych informacji, muszą posiadać
odpowiednie kompetencje.

k

– zgodna misja, wizja,

W Zintegrowanych Systemach Zarządzania zasady
przywództwa ulokowane są na płaszczyznach wizji,
misji, wartości i polityki.
Zasady przywództwa stanowią barierę ochronną dla
zachowań w codziennych sytuacjach zarządczych,
wyjaśniają w jaki sposób należy postępować
z tradycjami, teraźniejszością lub przyszłością,
z czego organizacja jest dumna, w jaki sposób należy

wa

Zasada przywództwa
wartości i polityka

a

dzt

Waga
logicznego
i
konsekwentnego
przywództwa
w
aktualnej
rewizji
norm
systemów
zarządzania
jest
w sposób wyraźny podkreślona. Przywództwo
posiada różnorodne cechy charakterystyczne.
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6. Wsparcie przywództwa za pomocą
Zintegrowanego Systemu Zarządzania

ra

Przywództwo
w ZSZ

Omówione wcześniej kategorie skuteczności, jak
i oczekiwane i osiągnięte wyniki (cele, wartości,
wskaźniki) budują ramę dla faktów, służących jako
podstawa decyzyjna.
Wspomniane fakty prowadzą w powiązaniu
z doświadczeniem i intuicją do doskonalszego,
bardziej doświadczonego podejmowania decyzji.
Poprawia to operatywność organizacji, która w
ten sposób może sprawniej i szybciej reagować
na zmiany. Sprawne kierowanie jest w ten sposób
wspomagane, wskutek czego statyczna perspektywa
systemów zmienia się w dynamiczną perspektywę
(system zarządzania).
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Wielu zarządzających mierzy się z trudnościami
w podejmowaniu decyzji. Zrozumienie stanu
faktycznego
oraz
przewidywanego
działania
(zamierzone,
niezamierzone)
wspomaga
podejmowanie
decyzji
oraz
prowadzi
z wielkim prawdopodobieństwem do oczekiwanych
rezultatów lub utrzymania pewnego rodzaju dynamiki.

profesjonalnie działać, w jaki sposób należy włączyć
innowację w działania oraz wyjaśnia relacje ze
stronami zainteresowanymi.
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Ilustracja 5. Przywództwo w ZSZ

 obniżenie kosztów funkcjonowania

(przedsiębiorstwo, procesy, efektywne i skuteczne
planowanie systemami i narzędziami);

 rozwiązanie konfliktów dotyczących celów i wartości
(odwaga, jasność, konsekwencja);zapewnienie
działań przyszłościowych (zajęcie się sprawami
istotnymi a nie pilnymi, praca strategiczna).

Narzędzia przywództwa – przygotowane w ZSZ
jako „infrastruktura kierownictwa”
Narzędzia przywództwa powinny być rozwijane jako
część kompetencji kierowniczych. W ZSZ standardy
i warunki ramowe służą jako narzędzia kierownictwa.
Dotyczy to spotkań, sprawozdań, zobrazowania ról,
pozycji oraz funkcji, opisów procesów, specyfikacji,
instrukcji, narzędzi planowania i kierowania,
oceny wydajności/skuteczności oraz narzędzia do
współpracy związanej z osiągnięciem celu.
Zaliczają się do tego ustalenia dotyczące celów,
rozmowy z pracownikami, metody delegacji uprawnień
oraz działań kierownictwa, metody współpracy,
samokontrola, integracyjne działanie, a także techniki
grupowe. Systematyczna eliminacja jest istotnym
narzędziem zarządzania służącym do tworzenia
przestrzeni na innowację.

www.qualityaustria.com
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Kultura przedsiębiorstwa – „tak to tutaj robimy”

 ciągłe monitorowanie realizacji ustalonych

Definicja „tak to tutaj robimy” najtrafniej podsumowuje
fenomen kultury przedsiębiorstwa. Zadawanie pytań
„skąd?” „dlaczego?” jest istotne z perspektywy
systemów zarządzania oraz dalszego rozwoju.

 systematyczne dokumentowanie wyników

Aspekty kulturowe skutecznego przywództwa należy
aktywnie uwzględniać podczas tworzenia ZSZ. Należy
wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:

 styl przywództwa – najwyższe kierownictwo

uwzględnia wspólne zasady, wartości, politykę
oraz pozostają one autentyczne

 konsekwencje i zobowiązania - najwyższe

kierownictwo przyczynia się poprzez swoją
postawę autorytetu oraz poprzez dążenie do celu,
do konsekwencji w organizacji – konsekwencja
oznacza „wytrwałość oraz spójną realizację
celów”.

obowiązków, okresowa weryfikacja kompletności
działań i dotrzymania wszystkich istotnych
wymagań;
przeprowadzonych weryfikacji;

 audity wewnętrzne oraz kontrola wyrywkowa;
 regularna ocena przydatności ustalonych

mechanizmów działań w ramach przeglądu
zarządzania.

Bezpieczeństwo prawne jest zapewnione z jednej
strony dzięki „rozdzieleniu ról”, z drugiej strony dzięki
skutecznemu monitorowaniu dotrzymania prawnych
obowiązków. Zapobiega to wystąpieniu możliwych
kar administracyjnych oraz wystąpieniu szkody dla
wizerunku organizacji.

 postępowanie zgodne z regułami, wytycznymizasady są w sposób zrozumiały zawarte
i przekazywane w ZSZ, są konsekwentnie
przestrzegane, poddawane zmianom oraz
modyfikacjom.

8. EFQM model doskonałości jako
koncepcja projektowania systemu

 zaufanie – redukuje koszty transakcyjne,

jest starannie opracowywane i pielęgnowane
(stabilność), umożliwia kierownictwu odważny
dalszy rozwój (operatywność)

 komunikacja i informacja - system zarządzania

może być również rozumiany jako system
informacyjny, informacja służy zdolności do pracy
oraz bezpieczeństwa prawnego.

7. Bezpieczeństwo prawne osiągane
za pomocą Zintegrowanego Systemu
Zarządzania
Istnieje duża liczba prawnych zobowiązań,
zasad i zakazów, dotyczących wszystkich
obszarów działań organizacji – normy dotyczące
produktów, bezpieczeństwo produktów, produkcja,
środowisko, bezpieczeństwo pracy, itp. Poprzez
systematyczną realizację normatywnych wymagań
wynikających z ram prawnych, przedsiębiorstwo
stawia istotne kroki zmierzające do zdobycia
zaufania władzy administracyjnej i sądowniczej, oraz
stwarza w ten sposób bezpieczeństwo prawne dla
zarządu, kierownictwa, zarządców oraz wszystkich
pracowników.
W tym celu w procesie tworzenia oraz w samych
procesach
zawarto
zadania,
kompetencje,
odpowiedzialności oraz struktury, których dotrzymanie
jest systematycznie i skutecznie weryfikowane.
Te
systematyczne
podejście
do
z wymaganiami poprzez ZSZ obejmuje:

zgodności

 jasno określone odpowiedzialności kierownictwa
dotyczące dotrzymania prawnych zobowiązań;

 zidentyfikowanie istotnych przepisów prawnych

i ich wpływu na organizację, a także stworzenie
systemu do ciągłego identyfikowania nowych lub
zmienionych wymagań prawnych;

 wyprowadzenie konkretnych obowiązków

Model
EFQM
ustanowiony
dla
międzynarodowego stosowania, od roku
1992 jest wykorzystywany przez wiele
znanych organizacji jako zasada tworzenia,
a na terenie Austrii od ponad 20 lat jest podstawą
do przyznania „Państwowej Nagrody Jakości” dla
organizacji.
W porównaniu norm systemów zarządzania
z modelem EFQM uwidocznił się fakt, iż w stosunku
do minionych 25 lat, nastąpił rozwój „przybliżający
oba porównywane aspekty”. Wiele wymagań
ostatnich wersji norm systemowych posiada wysokie
oczekiwania względem konkretnych założeń modelu
EFQM.
Rodzajowy model tworzenia
Model EFQM podsumowuje prawie 25 lat
doświadczenia wielu
przedsiębiorstw w formie
podstawowych punktów (sformułowanych w formie
pytań) oraz określa wymagania względem tego,
co czyni przedsiębiorstwo doskonałym. Pytania
są pogrupowane według 9 kryteriów i dotyczą
podejścia oraz wyników. Należy je interpretować
z uwzględnieniem branży i wielkości przedsiębiorstwa.
Kompleksowy model oceny
Model EFQM pomaga rozpoznać w jakim stopniu
przedsiębiorstwo „pracuje dobrze” – następuje to
w sposób zrozumiały, systematyczny i zrównoważony,
poprzez określenie mocnych stron, jak i potencjału
do doskonalenia.
Wraz ze zrównoważoną logiką oceny na skalę europejską – logika RADAR, cykl PDCA – zostaje ustalony poziom jakości przedsiębiorstwa w zrozumiałej
dla wszystkich ocenie. Doskonałe przedsiębiorstwa
prezentują bardzo wysoki poziom jakości organizacji.
Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo na
stronie internetowej www.qualityaustria.com.pl

w organizacji wynikających z odpowiednich
wymagań prawnych;
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9. Korzyści wynikające ze
Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Średnio i długoterminowe aspekty korzyści

 skupienie uwagi na strategii, szybsze

operowanie strategią z powiązanym
dostosowaniem przedsiębiorstwa, możliwość
rozszerzenia odpowiedzialności (wzrost
samoodpowiedzialności);

Większość przedsiębiorców traktuje nakład
pracy w budowę ZSZ jako koszt, a nie jako
inwestycję. W konsekwencji skupiają się
oni na minimalizacji nakładów pracy i czasu
w budowę systemu zamiast maksymalizować korzyści.
To bardzo zła droga prowadząca donikąd.

 bieżące działania dla aktywnej dynamiki dosko-

nalenia oraz zmian – mocne ukierunkowanie na
pojawiające się szanse;

Bezpośrednie korzyści z wdrożenia ZSZ:

 udoskonalone przywództwo oraz motywacja

 certyfikat, dowód i budujące zaufanie działania,

pracowników, większe zaangażowanie;

podstawa, by być dopuszczonym jako partner/
dostawca,

 udoskonalona koordynacja z dostawcami/podwykonawcami;

 udoskonalona operatywność,

 system zarządzania jako strukturalna podstawa

 udoskonalenie efektywności, wydajności

wiedzy;

w tworzeniu wartości (poprzez konsekwentną
orientację procesową, zapobieganie dwutorowości
działań) – korzyść ta jest często przedstawiana
w tzw. „projekcie optymalizacji przepływu
wartości”,

 system zarządzania jako podstawa do

bezpieczeństwa prawnego dla kierownictwa
i pracowników, zapobieganie poważnym
następstwom prawnym oraz uszczerbku na
wizerunku

 udoskonalenie efektywności energetycznej/
materiałowej, udoskonalenie wydajności
środowiskowej,

 udoskonalenie podstawy decyzyjnej

i informacyjnej dla kierownictwa – lepsze
zarządzanie tworzeniem wartości,

 udoskonalenie operacyjnej jakości usług, redukcja
sytuacji powoływania grup problemowych, reklamacji, błędów,

 zmniejszenie czasu przestoju (systematyczna
prewencja)

podchwycenie szansy

efektywność
balans

Korzyści

wynikające

ze Zintegrowanego
Systemu Zarządzania

wyniki

działania budujące zaufanie

certyfikaty

operatywność

wzrost wartości

prewencja

dynamika
doskonalenia

samoodpowiedzialność

redukcja strat

nowe partnerstwa
strukturalna baza wiedzy

zapobieganie duplikowaniu
pracy
motywacja pracowników

wizerunku

wydajność
skupienie uwagi
na strategii

poprawa

optymalizacja
tworzenie wartości

optymalizacja wartości
operacyjna jakość usług

www.qualityaustria.com.pl
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Udowodnione gospodarcze aspekty korzyści
W szczególności przy całkowitej integracji systemu
zarządzania w codzienne działanie oraz przy
konsekwentnym rozwoju jakości przedsiębiorstwa,
prowadzone badania wykazały następujące korzyści:

 lepsze wyniki, lepszy gospodarczy wizerunek,
 zwiększony wzrost wartości przedsiębiorstwa,
 udoskonalone warunki dla ciągłego wzrostu

10. Tworzenie, budowa, rozwój –
dążenie do doskonałości organizacji
poprzez ZSZ
Uwzględniając dynamiczny rozwój otoczenia
należy integrować wymagania zainteresowanych partnerów z ZSZ. Za pomocą auditów wewnętrznych ulega przyśpieszeniu dalszy rozwój wewnętrzny
przedsiębiorstwa.

(inwestycje),

 rozwinięta operatywność (zdolność do obchodze lepszy wizerunek (klienci, pracownicy, partnerzy),

Coroczne audity przeprowadzane przez jednostkę
certyfikacyjną qualityaustria wnoszą uwagi do
doskonalenia oraz są uznawane/rozumiane jako
przynoszące korzyści.

 lepszy bilans (krótkoterminowy, długoterminowy,

Budowa kompetencji – Zintegrowany System
Zarządzania

nia się ze zmianami),
nagrody,

stabilny, zmienny).

Zapobieganie problemom i stratom
Zintegrowany System Zarządzania służy również
prewencji. Aspekty takie jak reklamacje, zwroty,
zanieczyszczenia środowiska oraz utrata wizerunku
przedsiębiorstwa przyczyniają się do wzrostu
potencjału strat. Oznacza to, iż korzyści wynikające
z powstałego Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
są możliwe do uwzględnienia tylko z uwzględnieniem
możliwych strat jakie ponieślibyśmy nie wdrażając
systemu.

Znaczącym elementem dla skutecznej, długotrwałej
realizacji projektu ZSZ jest budowa oraz rozwój
poszczególnych komponentów w danej organizacji.
Po przeprowadzeniu projektu inicjacyjnego należy
wpoić w działania przedsiębiorstwa myślenie
o odpowiednich kompetencjach, jak i rzeczywistą chęć
do dalszego rozwoju.
Bezpośrednie i łatwe przejęcie elementów systemów
zarządzania z innych organizacji przynosi mało
korzyści, tylko specyficznie zbudowane i dopasowane
systemy zarządzania wnoszą wartości w codzienne
działania w organizacji.
Usługi dotyczące kształcenia, oferowane przez
jednostkę certyfikacyjną qualityaustria, wspomagają
skuteczne wprowadzenie ZSZ. Więcej informacji
znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej
www.qualityaustria.com.pl

Typowe problemy, straty i koszty
działań:












Zagregowana miara
problemów
jakościowych i ich
następstw

Stopień dojrzałości ZSZ

reklamacje
straty na wizerunku
straty
problemy prawne
utrata danych
problemy środowiskowe
wady systemu
wypadki w pracy
sytuacje awaryjne
itp.

© Quality Austria

Ilustracja 6. Symboliczne przedstawienie zależności potencjału szkody od stopnia dojrzałości
zintegrowanego systemu zarządzania
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Bezpieczeństwo prawne jest stanowczo
zauważalne. Poprzez wdrożenie modelu
EFQM dalej rozwijany jest ZSZ. Podczas fokus
auditu realizowane są ukierunkowane działania
auditowe.
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Audit jest impulsem, ZSZ staje się
dojrzalszy, doskonalenie następuje wskutek
konsekwentnych realizacji rozpoznanych
potencjałów. Rosną korzyści – zadowolenie
zmienia się dynamicznie.

zwój

Z auditu wynika konieczność podjęcia
konkretnych działań doskonalących względem
procesów, w zarządzaniu oraz w poszukiwaniu
przyczyn problemów. Zauważalne zaczynają być
konkretne korzyści.

Systematyczna ścieżka rozwoju z Zintegrowanym Systemem Zarządzania

Ciągły rozwój nigdy nie wynika sam
z siebie. Wymaga skupienia i konsekwencji
w zarządzaniu. Okresowe audity są istotnym
instrumentem dla dążenia do celu.

t
Budowa z koncentracją na kontekst, strategię,
model procesu, a także kompetentne wdrożenie.
Pierwsza certyfikacja służy jako dowód rzetelnej
podstawy.

© Quality Austria

Ilustracja 7. Systematyczna ścieżka rozwoju z ZSZ
www.qualityaustria.com.pl
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Zintegrowany System Zarządzania – auditowanie z wartością dodaną
W życiu gospodarczym audity przeprowadzane są
w wielu obszarach i dotyczą wielu tematów. W tym
celu jednostka certyfikująca qualityaustria opracowała
katalog pt. „Audit”.
Audity systemów zarządzania przedstawiają główną
usługę qualityaustria. Audity w obszarze finansów
i rachunkowości charakteryzują się większą ilością
zagadnień: począwszy od wewnętrznych rewizji,
a zakończywszy na prawnie unormowanych
weryfikacjach produktów. Wiele innych, specyficznietematycznych auditów (audit produktu, procesu, dział
personalny, ochrona danych,…) dopełniają ogólne
znaczenie auditów.
Dla auditu Zintegrowanego Systemu Zarządzania
została opracowana i wprowadzona filozofia auditu,
nastawiona na wartość dodaną oraz korzyści dla
przedsiębiorstwa, która przez ponad 25 lat była
projektowana i wdrażana przez jednostkę certyfikującą
qualityaustria.
Wymagania dotyczą przede wszystkich prawidłowego
postępowania i powiązania takich aspektów jak:
oczekiwania
klientów,
wymagania
wynikające
z konkretnych standardów, kompleksowe wymagania
względem auditorów z ich wieloma obszarami
działania jako usługodawcy i weryfikatorzy.
Wartość dodana powstaje podczas auditu zawsze
wtedy, gdy spójne są oczekiwania klientów, wymagania
wynikające ze standardu, a także postępowanie
w czasie wykonywania usługi auditowej.
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Filozofia auditu Quality Austria
Filozofia auditu qualityaustria możliwa jest do podsumowania poprzez następujące stwierdzenia:

 oczekiwania klientów mają wpływ na cele
i korzyści auditu,

 kompetencje auditorów są ekstremalnie ważne,
 skuteczność i działanie audytowanego ZSZ jest
kluczowe,

 podczas auditu zawsze spotykają się ludzie,
 auditowanie z przyjęciem właściwej podstawy

oraz wartościami zawsze prowadzi do oczekiwanej jakości auditu.
Cechy tj. niezależność, transparentność, zrozumiałość,
jak i odpowiednia zawodowa staranność, rzeczowe
przedstawienie, integralność i poufność – to
rzeczywiste aspekty auditów qualityaustria.
W ramach filozofii auditu, qualityaustria przyczynia
się oczywiście do sukcesu organizacji. Korzyści
wynikające z Zintegrowanego Systemu Zarządzania
są wzmacniane za pomocą systematycznych auditów,
rozumianych jako konstruktywne interwencje.

Kategorie auditów
qualityaustria grupuje swoje usługi auditowe
w większą ilość kategorii. Pogrupowanie jest
obiektywne, natomiast wartość dodana powstaje przy
spełnieniu oczekiwań klientów, wraz z możliwie jak
najlepszą relacją nakładu do korzyści.
Audity ZSZ oparte są o normatywne wytyczne
(np. ISO 17021 lub ISO 19011).
Kategorie auditów qualityaustria nie są od siebie
kategorycznie oddzielone, struktura podziału została
ustalona w sposób pragmatyczny:
1. Fokus audit

2. Audit innowacyjnego podejścia
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3. Audit wspólnie ustalanych kryteriów
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4. Audit badawczy

m
5. Audit kontraktowy
© Quality Austria
6. Akredytowany audit certyfikacyjny

Ilustracja 8. Filozofia auditu QualityAustria-Polska.

Kategorie auditów Quality Austria różnią się cechami
charakterystycznymi oraz określonymi celami. Z tych
różnic wynika różnego rodzaju swoboda, zarówno
w metodycznym budowaniu auditu, jak i nazewnictwie
określonych celów.
14
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Oferta qualityaustria
qualityaustria oferuje szereg usług dla uzyskania
kompetencji
potrzebnych
do
opracowania
i wewnętrznego audytowania Zintegrowanego
Systemu
Zarządzania.
W
ramach
szkoleń
qualityaustria
przekazywane
są
podstawowe
kompetencje do budowania, rozwoju i opieki
nad systemem zarządzania o różnych cechach
charakterystycznych. Kształcenie na managera
systemów kończy się uzyskaniem międzynarodowo
uznanego, akredytowanego certyfikatu.

Dzięki temu możemy zaproponować naszym klientom
szeroki zakres usług, począwszy od najnowszych
informacji aż po szkolenia i audity większej ilości
kategorii auditowych.
W celu uzyskania dalszych informacji oraz przeglądu
dotyczącego oferowanych usług przez qualityaustria,
polecamy wgląd w aktualny przegląd usług lub
program szkoleń, dostępnych na naszej stronie
internetowej www.qualityaustria.com.pl

Również dla wielu innych specyficznych standardów
czy wymagań, qualityaustria oferuje szereg usług
szkoleniowych i certyfikacyjnych – pojawiający
się coroczny katalog usług oferuje w tym zakresie
kompaktowy przegląd. Również za pomocą
specyficznych pod względem tematów konferencji,
za pomocą organizowanego Forum czy fachowych
publikacji, qualityaustria wspiera możliwie jak
najlepiej aktywny transfer wiedzy swoich klientów.
Międzynarodowe powiązania z organizacjami tj. EOQ,
IQNet oraz aktywne uczestnictwo w opracowywaniu
norm, zapewniają aktualność i międzynarodową
ważność przekazywanej wiedzy.
Auditowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
jest kolejną główną usługą qualityaustria. Auditorzy
qualityaustria dysponują obszerną znajomością
branży, doświadczeniem oraz są stale pod tym
względem kwalifikowani.
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