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1. WPROWADZENIE      
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o podstawowych systemach 
zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem oraz przewidywać zagrożenia na 
podstawie zidentyfikowanych nieprawidłowości, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz organizacji służb bhp i medycyny pracy w zakładach przemysłu chemicznego. 

W poradniku zamieszczono: 
1.   Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś  
      mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 
2.   Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 
3.   Materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się do 
      wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy  
      wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. Rozdział ten obejmuje również 
      ćwiczenia, które zawierają: 
− wykaz materiałów potrzebnych do realizacji ćwiczenia, 
− pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, 
− sprawdzian postępów. 
4.  Sprawdzian osiągnięć, który sprawdza Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu  
     całej jednostki. Zaliczenie tego sprawdzianu jest dowodem osiągnięcia umiejętności     
     praktycznych określonych w tej jednostce modułowej.  
     Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela  
o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność.  
Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. 
 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp  
 oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te 
poznasz podczas trwania nauki. 
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Schemat układu jednostek modułowych 

311[31].Z3.01 
Posługiwanie się przepisami  

i procedurami zarządzania jakością, 
bezpieczeństwem procesowym oraz 

środowiskiem

311[31].Z3 
Podstawy zarządzania, organizacji  

i utrzymania produkcji w zakładach 
przemysłu chemicznego 

311[31].Z3.02 
Gospodarowanie materiałami, 

energią, wodą kotłową            
i technologiczną 

311[31].Z3.03 
Kontrola analityczna procesów 

wytwarzania półproduktów oraz 
produktów organicznych          

i nieorganicznych  
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− wykonywać podstawowe działania arytmetyczne, 
− czytać tekst ze zrozumieniem, 
− stosować podstawowe pojęcia fizyczne, 
− rozróżniać właściwości fizyczne i chemiczne substancji, 
− korzystać z Karty charakterystyki substancji, 
− odczytywać schematy ideowe. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA       
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− scharakteryzować systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem, 
− posłużyć się dokumentacją systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem  

i środowiskiem, 
− określić cele i zadania normalizacji, 
− posłużyć się pojęciami z zakresu normalizacji: jednostka normalizacyjna (PKN), 

normalizacja międzynarodowa, normalizacja regionalna, normalizacja krajowa, 
przedmiot normalizacji, 

− rozróżniać rodzaje norm, 
− posłużyć się pojęciami: temperatura zapłonu i samozapalenia, NDS, NDSCh, NDSP, 

D30, granice wybuchowości, wskaźnik toksyczności, 
− posłużyć się normami oraz przepisami dotyczącymi podejmowania działań 

profilaktycznych i ratowniczych, 
− posłużyć się kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych do oceny zagrożeń  

i ustalenia sposobów postępowania na wypadek awarii, 
− przewidzieć zagrożenia na podstawie zidentyfikowanych nieprawidłowości dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 
− zastosować zabezpieczenia miejsca wypadku, 
− dobrać i zastosować środki ochrony indywidualnej w zależności od realizacji zadań, 
− określić zasady postępowania w sytuacji rozszczelnienia aparatury, armatury lub pęknięć 

orurowania oraz innych awarii technologicznych, 
− określić środki ochrony przed awariami: niezawodnie działające systemy sterowania  

i ostrzegania, zawory bezpieczeństwa, blokady technologiczne, 
− rozpoznać zawory bezpieczeństwa i blokady technologiczne na systemach instalacji, 
− podać przykłady procesów szczególnie niebezpiecznych ze względu na toksyczność lub 

wybuchowość surowców, półproduktów i produktów, 
− określić zadania systemu zarządzania środowiskiem, 
− zastosować zasady bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska, obowiązujące  

na stanowiskach pracy. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA      
 
4.1. Podstawowe pojęcia z zakresu normalizacji. 

Zadania normalizacji       
 

4.1.1. Materiał nauczania          
  
 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (DzU z dnia 11 października 2002 r.     
z późn. zm.).  
 
Rozdział 1. Art. 2. określa: 
– normalizację jako działalność zmierzająca do uzyskania optymalnego, w danych 

okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalanie 
postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących 
istniejących lub mogących wystąpić problemów, 

– normalizację krajową jako normalizację prowadzoną na szczeblu krajowym, nie 
obejmującą działań prowadzonych: w poszczególnych branżach lub sektorach gospodarki, 
na szczeblu lokalnym, na szczeblu stowarzyszeń lub przedsiębiorców i urzędów, 

– dokument normalizacyjny jako dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki 
odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników, nie będący aktem 
prawnym, podstawowym dokumentem normalizacyjnym jest norma, 

– normę jako dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną 
jednostkę organizacyjną, ustalający – do powszechnego i wielokrotnego stosowania – 
zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub 
ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania  
w określonym zakresie, 

– konsens jako ogólne porozumienie charakteryzujące się brakiem trwałego sprzeciwu 
znaczącej części zainteresowanych w odniesieniu do istotnych zagadnień, osiągnięte  
w procesie rozpatrywania poglądów wszystkich zainteresowanych i zbliżenia 
przeciwstawnych stanowisk. 

 
Rozdział 2. Art. 3. Cele i zasady normalizacji krajowej 
Normalizacja krajowa prowadzona jest w celu: 
– racjonalizacji produkcji i usług poprzez stosowanie uznanych reguł technicznych lub 

rozwiązań organizacyjnych, 
– usuwania barier technicznych w handlu i zapobiegania ich powstawaniu, 
– zapewnienia ochrony życia, zdrowia, środowiska i interesu konsumentów oraz 

bezpieczeństwa pracy, 
– poprawy funkcjonalności, kompatybilności i zamienności wyrobów, procesów i usług 

oraz regulowania ich różnorodności, 
– zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów, procesów i usług, 
– działania na rzecz uwzględnienia interesów krajowych w normalizacji europejskiej 

i międzynarodowej, 
– ułatwiania porozumiewania się przez określanie terminów, definicji oznaczeń i symboli 

do powszechnego stosowania. 
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Art. 4. W normalizacji krajowej stosuje się następujące zasady: 
– jawności i powszechnej dostępności, 
– uwzględniania interesu publicznego, 
– dobrowolności uczestnictwa w procesie opracowywania i stosowania norm, 
– zapewnienia możliwości uczestnictwa wszystkich zainteresowanych w procesie 

opracowywania norm, 
– konsensu jako podstawy procesu uzgadniania treści norm, 
– niezależności od administracji publicznej oraz jakiejkolwiek grupy interesów, 
– jednolitości i spójności postanowień norm, 
– wykorzystania sprawdzonych osiągnięć nauki i techniki, 
– zgodności z zasadami normalizacji europejskiej i międzynarodowej. 
 
Rozdział 3. Polskie Normy i inne dokumenty normalizacyjne 
 
Art. 5. Polska Norma jest normą krajową przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną przez 
krajową jednostkę normalizacyjną, powszechnie dostępną, oznaczoną – na zasadzie 
wyłączności symbole PN. Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub 
międzynarodowej. Stosowanie PN jest dobrowolne.  
 
Norma jest dokumentem normatywnym stosowanym na zasadzie dobrowolności, 
powszechnie dostępnym i zaakceptowanym przez uznaną jednostkę normalizacyjną. Norma 
ustala zasady, wytyczne lub charakterystyki dotyczące różnej działalności i jej wyników jest 
zatwierdzana na zasadzie konsensu, przeznaczona do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania, zaakceptowana przez wszystkie zainteresowane strony jako korzyść dla 
wszystkich i wprowadza kodeks dobrej praktyki i zasady racjonalnego postępowania przy 
aktualnym poziomie techniki. 
Postanowienia normy powinny: 
– być oparte na podstawach naukowych oraz danych sprawdzonych pod względem 

słuszności technicznej, ekonomicznej i użytkowej,  
– uwzględniać aktualny stan wiedzy oraz poziom techniki osiągnięty lub możliwy  

do osiągnięcia w najbliższym czasie,  
– być możliwe do realizacji oraz absolutnie sprawdzalne.  
Na proces opracowania normy składają się:  
– ocena i przyjęcie propozycji tematu opisanej w karcie nowego tematu,  
– opracowanie projektu normy,  
– ankieta adresowana i powszechna,  
– rozpatrzenie uwag i zatwierdzenie normy,  
– publikacja normy.  
Celem normy jest ułatwienie realizacji zadań wynikających z potrzeb społecznych  
i gospodarczych poprzez tworzenie wzorcowych rozwiązań w zakresie: 
– bezpieczeństwa ludzi, środowiska i mienia,  
– likwidowania barier w handlu,  
– utrwalania osiągnięć techniki,  
– upowszechniania postępu technicznego,  
– zwiększenia efektywności w gospodarce,  
– tworzenia podstawy do rozstrzygania sporów między dostawcą a odbiorcą,  
– tworzenia podstawy odniesienia przy zawieraniu umów cywilno-prawnych.  
System normalizacji jest siecią instytucji tworzących normy oraz reguły określające  
ich wzajemne stosunki. 
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CENELEC, CEN i ETSI są to trzy europejskie organizacje normalizacyjne, uznane za 
kompetentne w dziedzinie dobrowolnej normalizacji technicznej, co zostało potwierdzone 
w Aneksie I Dyrektywy 98/34/EC (zastępującej 83/189/EEC) dotyczącej „procedury 
informacyjnej” w zakresie norm i regulacji technicznych. 
 
Organizacje te w określonych dla siebie dziedzinach działalności opracowują Normy 
Europejskie i razem tworzą „europejski system normalizacyjny".  
Większość norm opracowuje się na zlecenie przemysłu. Komisja Europejska może także 
zlecić organizacjom normalizacyjnym opracowanie Norm Europejskich wspomagających 
wdrożenie legislacji europejskiej. Tak opracowane Normy Europejskie tzw. „mandatowe” 
wspierają legislację europejską. W przypadku gdy normy te są opracowywane w celu 
wdrożenia dyrektyw tzw. „nowego podejścia” nazywane są „normami zharmonizowanymi”  
i wymieniane są w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich  Official − Journal.  
– CEN − Europejski Komitet Normalizacyjny,  
– CENELEC − Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki,  
– ETSI − Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych.  
 
Współpraca z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi 
W skali międzynarodowej współpraca polega na członkostwie PKN w:  
– Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) (International Organisation for 

Standardization) − organizacji pozarządowej z siedzibą w Genewie, powołanej do życia 
w 1947 r.  

– Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) (International Electrotechnical 
Commission) − organizacji pozarządowej z siedzibą w Genewie, powołanej do życia  
w 1906 r.  

Celem obydwu organizacji jest krzewienie współpracy ogólnoświatowej we wszystkich 
zagadnieniach związanych z normalizacją, promowanie i tworzenie międzynarodowych 
dokumentów normatywnych, głównie Norm Międzynarodowych (International Standards). 
Opracowane dokumenty mają charakter zaleceń przeznaczonych do stosowania w skali 
międzynarodowej i są publikowane w postaci norm, specyfikacji technicznych, raportów 
technicznych lub przewodników i w tym charakterze są przyjmowane przez kraje 
członkowskie. Międzynarodowe dokumenty normatywne ISO i IEC stanowią podstawę dla 
norm krajowych i regionalnych oraz dla systemów oceny zgodności (certyfikacja)  
i uzgodnień technicznych w handlu międzynarodowym. Mogą też być wykorzystane przez 
władze krajowe w pracach legislacyjnych, jako podstawa krajowych przepisów technicznych. 
Nie ma obowiązku wprowadzania norm ISO czy IEC przez ich członków do zbiorów norm 
krajowych, choć jest to zalecane dla ułatwienia handlu międzynarodowego (przykładowo 
zalecenie to zawarte jest w załączniku nr 3 do Porozumienia WTO/TBT – „Kodeksie 
właściwego postępowania przy przygotowywaniu, przyjmowaniu i stosowaniu norm”). 
ISO i IEC pełnią ważną rolę w procesie globalizacji: 
– zaspokajają zapotrzebowania rynku globalnego na międzynarodowe dokumenty 

normatywne i systemy oceny zgodności,  
– ustanawiają warunki niezbędne dla wspólnego funkcjonowania kompleksów i systemów,  
– przyczyniają się do podniesienia poziomu jakości wyrobów i usług, oraz wydajności 

procesów technologicznych,  
– pełnią ważną rolę w międzynarodowych działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz 

zdrowia i bezpieczeństwa. 
Zakres ISO obejmuje różne dziedziny działalności naukowej, technicznej i ekonomicznej 
poza sektorem elektrotechniki i elektroniki, którym zajmuje się IEC oraz telekomunikacji.  



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 10

Chociaż sektor elektrotechniki jest stosunkowo młody, w nim najwcześniej uświadomiono 
sobie potrzebę współpracy technicznej. IEC powstała już w 1906 r. Polski Komitet Krajowy 
Elektrotechniki został członkiem tej organizacji w 1923 r. Członkostwo to trwa do chwili 
obecnej (z przerwą wywołaną drugą wojną światową) bez względu na zmiany organizacyjne, 
jakim w swej historii podlegała krajowa jednostka normalizacyjna. Obecnie rolę krajowego 
komitetu elektrotechniki pełni PKN. Polska doceniła także znaczenie współpracy 
normalizacyjnej w pozostałych dziedzinach. W 1947 r. PKN został członkiem, założycielem 
ISO i odgrywa w niej ważną rolę, aż do dziś jako krajowa jednostka normalizacyjna. 
Współpraca z IEC i ISO ma podobny charakter. Wynika to zarówno z faktu, że normalizacja 
międzynarodowa opiera się na tych samych fundamentalnych zasadach, jak i ze wspólnych 
przepisów wewnętrznych  i zbliżonych procedur obu organizacji.  
 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

Art. 1.  
1. Ustawa określa: 
 1) zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi 

wymaganiami dotyczącymi wyrobów, 
 2) zasady i tryb udzielania akredytacji oraz autoryzacji, 
 3) sposób zgłaszania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej 

autoryzowanych jednostek oraz autoryzowanych laboratoriów, 
 4) zadania Polskiego Centrum Akredytacji, 
 5) zasady działania systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu. 
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do wyrobów będących wyrobami medycznymi 

w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (DzU Nr 93, 
poz. 896). 

3. Przepisów art. 7, art. 13 ust. 1 i 2, art. 40, art. 40b−40k, art. 41−41c, art. 42 oraz art. 45 nie 
stosuje się do wyrobów budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92, poz. 881). Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa 
o zasadniczych wymaganiach, w przypadku wyrobów budowlanych należy przez  
to rozumieć wymagania podstawowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane (DzU z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.2)). 

4. Do oceny zgodności wyrobów będących wyposażeniem morskim w rozumieniu ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (DzU Nr 93, poz. 899), akredytacji, 
autoryzacji oraz notyfikacji, kontroli spełniania przez wyposażenie morskie wymagań 
i postępowania w zakresie wyposażenia morskiego niezgodnego z wymaganiami stosuje 
się odpowiednio przepisy art. 4, art. 5 pkt 1, 2, 4−13 i 15−17, art. 6 ust. 3, art. 15−36 i art. 
38−44 ustawy, z zastrzeżeniem zmian wynikających z ustawy o wyposażeniu morskim. 
 
Art. 2. Celem ustawy jest: 

 1) eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla życia lub zdrowia użytkowników 
i konsumentów oraz mienia, a także zagrożeń dla środowiska, 

 2) znoszenie barier technicznych w handlu i ułatwianie międzynarodowego obrotu 
towarowego, 

 3) stworzenie warunków do rzetelnej oceny wyrobów i procesów ich wytwarzania przez 
kompetentne i niezależne podmioty. 
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Art. 3. System oceny zgodności tworzą: 
 1) przepisy określające zasadnicze i szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów, 
 2) przepisy oraz normy określające działanie podmiotów uczestniczących w procesie oceny 

zgodności. 
 
Art. 3a. System kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu obejmuje: 

 1) kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych wymagań, 
 2) postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych  

z zasadniczymi wymaganiami, 
 3) monitorowanie systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu. 

 
Art. 4. W procesie oceny zgodności uczestniczą producenci, ich upoważnieni 

przedstawiciele, importerzy, jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące oraz laboratoria. 
 
Art. 5. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

 1) wyrobie − należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej 
przetworzenia, przeznaczoną do wprowadzenia do obrotu, z wyjątkiem artykułów rolno-
spożywczych oraz środków żywienia zwierząt, 

 2) wprowadzeniu do obrotu − należy przez to rozumieć przekazanie po raz pierwszy wyrobu 
użytkownikowi, konsumentowi bądź sprzedawcy przez producenta, jego upoważnionego 
przedstawiciela lub importera, 

 3) oznakowaniu CE − należy przez to rozumieć oznakowanie potwierdzające zgodność 
danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami, 

 4) laboratorium − należy przez to rozumieć laboratorium badawcze lub laboratorium 
pomiarowe, 

 5) upoważnionym przedstawicielu − należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną 
mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Unii Europejskiej, 
wyznaczoną przez producenta do działania w jego imieniu, 

 6) jednostce kontrolującej − należy przez to rozumieć jednostkę dokonującą sprawdzenia 
projektu wyrobu, wyrobu lub procesu jego wytwarzania oraz ustalenia ich zgodności  
z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami, 

 7) jednostce certyfikującej − należy przez to rozumieć niezależną od podmiotów 
wymienionych w pkt 2 jednostkę dokonującą certyfikacji, o której mowa w pkt 8, 

 8) certyfikacji − należy przez to rozumieć działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, że 
należycie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi 
lub szczegółowymi wymaganiami, 

 9) certyfikacie zgodności − należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne 
z zasadniczymi wymaganiami, 

10) deklaracji zgodności − należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,  
że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, 

11) akredytacji − należy przez to rozumieć uznanie przez jednostkę akredytującą kompetencji 
jednostki certyfikującej, jednostki kontrolującej oraz laboratorium do wykonywania 
określonych działań, 

12) autoryzacji − należy przez to rozumieć zakwalifikowanie przez ministra lub kierownika 
urzędu centralnego, właściwego ze względu na przedmiot oceny zgodności, zgłaszającej 
się jednostki lub laboratorium do procesu notyfikacji, 
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13) notyfikacji − należy przez to rozumieć zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom 
członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujących  
i kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów właściwych do wykonywania 
czynności określonych w procedurach oceny zgodności, 

14) normach zharmonizowanych − należy przez to rozumieć normy krajowe wprowadzające 
normy europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje 
normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których 
numery i tytuły zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

15) dyrektywach nowego podejścia − należy przez to rozumieć dyrektywy Wspólnoty 
Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii 
Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r., w sprawie nowego podejścia do harmonizacji 
technicznej oraz normalizacji, 

16) zasadniczych wymaganiach − należy przez to rozumieć wymagania, które powinien 
spełniać wyrób wprowadzany do obrotu, określone w dyrektywach nowego podejścia, 

17) szczegółowych wymaganiach − należy przez to rozumieć wymagania, które powinien 
spełniać wyrób wprowadzany do obrotu, określone w innych aktach prawnych Wspólnoty 
Europejskiej niż dyrektywy nowego podejścia. 

18) (uchylony). 
 

Rozdział 2 
Zasady funkcjonowania oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi i szczegółowymi 

wymaganiami 
 
Art. 6.  

1. Wprowadzane do obrotu wyroby podlegają ocenie zgodności z: 
 1) zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie 

art. 9 ust. 1 albo 
 2) szczegółowymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie 

art. 10 ust. 1 albo 
 3) zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odrębnych ustawach. 
2. Dokonanie oceny zgodności, o której mowa w ust. 1, jest obowiązkowe przed 

wprowadzeniem wyrobu do obrotu. 
3. Niezależnie od oceny zgodności, o której mowa w ust. 1, dozwolone jest dokonywanie 

dobrowolnej oceny zgodności na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej przez 
zainteresowane strony. 
 
Art. 7.  

1. Podczas dokonywania oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami wyrób może być 
poddawany: 

 1) badaniom przez: 
a) producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli nie jest wymagane 

przeprowadzenie badań przez laboratorium niezależne od dostawcy i odbiorcy, 
b) notyfikowane laboratorium, jeżeli jest wymagane przeprowadzenie badań przez 

laboratorium niezależne od dostawcy i odbiorcy, 
 2) sprawdzeniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami − przez notyfikowaną jednostkę  

kontrolującą, 
 3) certyfikacji − przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą. 
2. Pozytywny wynik oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonywanej przez 

 notyfikowaną jednostkę certyfikującą stanowi podstawę do wydania producentowi lub 
jego upoważnionemu przedstawicielowi certyfikatu zgodności. 
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Art. 8.  
3. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wyrób lub proces jego 

wytwarzania ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i potwierdził ich zgodność, 
wystawia deklarację zgodności lub umieszcza oznakowanie CE, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w dyrektywach nowego podejścia. 

4. Zabrania się umieszczania na wyrobie, który nie spełnia zasadniczych wymagań oraz dla  
którego producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wystawił deklaracji 
zgodności, oznakowania CE lub znaku podobnego mogącego wprowadzać w błąd 
użytkownika wyrobu. 

5. Zabrania się wprowadzania do obrotu wyrobów nieposiadających oznakowania CE, jeżeli 
zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi dyrektywy nowego podejścia wyroby  
te podlegają wyłącznie oznakowaniu CE. 

6. tezy z piśmiennictwa 
Art. 9.  

1. Minister właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności określi, w drodze 
 rozporządzeń, zasadnicze wymagania dla wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz 
procedury oceny zgodności, biorąc pod uwagę rodzaje wyrobów oraz stopień stwarzanych 
przez nie zagrożeń, a także inne wymagania zawarte w dyrektywach nowego podejścia. 

2. Minister właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności określi, wydając  
rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, w szczególności metody badań, sposób 
oznakowania wyrobów oraz wzór znaku. 
Akty wykonawcze z DzU i MP. 

 
Art. 10.  

1. Minister właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności może określić, w drodze 
rozporządzeń, szczegółowe wymagania dla wyrobów, które mogą stwarzać zagrożenie 
albo służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska, biorąc pod 
uwagę rodzaje wyrobów oraz stopień stwarzanych przez nie zagrożeń, a także inne 
wymagania zawarte w innych aktach prawnych Wspólnoty Europejskiej niż dyrektywy 
nowego podejścia. 

2. Minister właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności, wydając rozporządzenia, 
o których mowa w ust. 1, określi, w zależności od rodzaju wyrobów, w szczególności 
sposoby identyfikacji i oznakowania wyrobów oraz warunki i tryb przeprowadzania 
badań. 
Akty wykonawcze z DzU i MP. 

 
Art. 11. (uchylony). 
 
Art. 12. Domniemywa się, że wyroby, na których umieszczono oznakowanie CE lub dla 

których sporządzono dokumentację potwierdzającą spełnienie zasadniczych wymagań  
w innych krajach niż Rzeczpospolita Polska, są zgodne z zasadniczymi wymaganiami 
określonymi w obowiązujących przepisach. 

 
Art. 13.  

1. Domniemywa się, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania, jeżeli jest zgodny z normami 
zharmonizowanymi. 

2. W przypadku gdy producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wykaże zgodności 
wyrobu z normami zharmonizowanymi, jest obowiązany wykazać zgodność wyrobu  
z zasadniczymi wymaganiami na podstawie innych dowodów. 
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3. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ogłasza, co najmniej raz na kwartał,  
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski" numery i tytuły nowo ustanowionych norm zharmonizowanych wraz z tytułami 
aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia i miejscem ich publikacji. 

4. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ogłasza raz na 12 miesięcy, w drodze 
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" 
numery i tytuły ustanowionych w danym roku norm zharmonizowanych wraz z tytułami 
aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia i miejscem ich publikacji. 
Akty wykonawcze z DzU i MP. 

 
Art. 13a. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel są obowiązani przechowywać 

dokumentację dotyczącą wyrobów oraz wyników dokonanej oceny zgodności. 
 
Art. 14. Notyfikowane jednostki certyfikujące, notyfikowane jednostki kontrolujące oraz 

notyfikowane laboratoria, o których mowa w art. 21 ust. 1, dokonują oceny zgodności 
z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie 
chronionych. 
 
Najczęściej stosowane normy z zakresu systemów zarządzania 
Do najczęściej wykorzystywanych znormalizowanych systemów zarządzania należą: 
– systemy zarządzania jakością (ISO 9001), 
– systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14001), 
– systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N-18001, OHSAS-18001). 
Oprócz tych systemów stosuje się również takie systemy, jak np.: systemy zarządzania 
bezpieczeństwem żywności (ISO 22000), systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji 
(ISO 27001), systemy zarządzania odpowiedzialnością społeczną (SA 8000) i inne. 
 
Systemy zarządzania jakością opisują normy rodziny ISO 9000. 
Obecnie podstawę rodziny ISO 9000 (główne normy z tego zakresu) tworzą następujące 
normy (rys. 1): 
– ISO 9000:2005 – „Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia” (polski 

odpowiednik PN-EN ISO 9001:2006), 
– ISO 9001:2000 – „Systemy zarządzania jakością. Wymagania” (polski odpowiednik  

PN-EN ISO 9001:2001), 
– ISO 9004:2000 – „Systemy zarządzania jakością. Wytyczne do doskonalenia” (polski 

odpowiednik PN-EN ISO 9004:2001), 
– ISO 19011:2002 – „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością 

i/ lub zarządzania środowiskowego” (polski odpowiednik PN-EN ISO 19011:2003). 
Przy czym normą, która przedstawia wymagania odnośnie systemu zarządzania jakością jest 
ISO 9001:2000 (polski odpowiednik − PN-EN ISO 9001:2001). Jest to norma na zgodność, 
z którą prowadzi się proces certyfikacji. 
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Systemy zarzadzania jakoscia

Podstawy i terminologia
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Systemy zarzadzania jakoscia

W ytyczne do doskonalenia

 
Rys. 1. Podstawowe normy rodziny ISO 9000 [9] 

 
Systemy zarządzania środowiskowego opisują normy rodziny ISO 14000. 
Obecnie podstawę rodziny ISO 14000 (główne normy z tego zakresu) tworzą następujące 
normy: 
– ISO 14001:2004 – „Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne 

stosowania” (polski odpowiednik PN-EN ISO 14001:2005), 
– ISO 14004:2004 – „Systemy zarządzania środowiskowego. Ogólne wytyczne dotyczące 

zasad, systemów i technik wspomagających” (polski odpowiednik PN-ISO 14004:2005), 
– ISO 19011:2002 – „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością 

i/lub zarządzania środowiskowego” (polski odpowiednik PN-EN ISO 19011:2003). 
Przy czym normą, która przedstawia wymagania odnośnie systemu zarządzania jakością jest 
ISO 14001:2004 (polski odpowiednik − PN-EN ISO 14001:2005). Jest to norma na zgodność, 
z którą prowadzi się proces certyfikacji. 
 
Do określenia wymagań w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną nie 
wprowadzono norm wydanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO. 
Obowiązują w tym zakresie normy krajowe. W Polsce są to normy rodziny 18000. Do 
najważniejszych norm z tego zakresu należą: 
– PN-N-18001:2004 – „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Wymagania”. 
– PN-N-18002:2000 – „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne 

wytyczne do oceny ryzyka zawodowego”. 
– PN-N-18004:2001/Ap1:2002 – „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Wytyczne”. 
Przy czym normą, która przedstawia wymagania odnośnie systemu zarządzania jakością jest 
PN-N-18001:2004. Czasami jako standard odniesienia stosuje się OHSAS-18001 
(specyfikacja wymagań opracowana przez grupę jednostek certyfikujących zbliżona do 
wymagań PN-N-18001). Na zgodność z PN-N-18001 lub OHSAS-18001 prowadzi się proces 
certyfikacji. [9] 
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4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Wyjaśnij pojęcia: normalizacja, normalizacja krajowa, dokument normalizacyjny, norma, 

konsens. 
2. W jakim celu prowadzona jest normalizacja krajowa? 
3. Jakie zasady stosuje się w normalizacji krajowej? 
4. Z jakimi organizacjami normalizacyjnymi współpracuje PKN? 
 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzuj cele i zasady normalizacji krajowej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zdefiniować pojęcia z zakresu normalizacji, 
2) podać typy norm, 
3) przedstawić cele normalizacji, 
4) opisać zasady normalizacji. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.1.1), 
– przepisy prawne z zakresu normalizacji. 
 
 
Ćwiczenie 2 

Dokonaj analizy norm stosowanych w gospodarce wolnorynkowej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić europejskie organizacje normalizacyjne, 
2) podać międzynarodowe organizacje normalizacyjne, 
3) opisać normy stosowane w gospodarce wolnorynkowej. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.1.1), 
– normy. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) zdefiniować pojęcia z zakresu normalizacji? □ □ 
2) określać cele normalizacji? □ □ 
3) określać zasady normalizacji? □ □ 
4) rozróżniać rodzaje norm? □ □ 
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4.2. Podstawowe pojęcia dotyczące jakości. Jakość jako sfera 
prac prawno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie 

 
4.2.1. Materiał nauczania 
 
 
Podstawowe pojęcia dotyczące jakości 
Poniższe terminy pochodzą odpowiednio z definicji podanych w rodzinie norm ISO 9000, 
ISO 14000 i PN-N-18000 lub są napisane na bazie definicji pochodzących z tych norm. 
 
Jakość – stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania. 
 
Wymaganie – potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest  
obowiązkowe. 
 
Organizacja – grupa ludzi i infrastruktura, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień 
i powiązań. Spółka, korporacja, firma, przedsiębiorstwo, organ władzy lub instytucja, albo 
jakakolwiek ich część lub kombinacja, samodzielna lub nie, publiczna lub prywatna, 
o własnych zadaniach i administracji. 
 
Wyrób – wynik procesu. Pod tym pojęciem możemy rozumieć przedmiot materialny, 
materiały przetworzone, wytwór intelektualny, usługę lub kompilację tych pojęć. 
 
Klient – organizacja lub osoba, która otrzymuje wyrób. 
 
Zadowolenie klienta – percepcja klienta dotycząca stopnia, w jakim jego wymagania zostały  
spełnione. 
 
Aspekt środowiskowy – element działań organizacji, lub jej wyrobów lub usług, który może 
wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem (otoczenie, w którym działa organizacja, 
z uwzględnieniem powietrza, wody, ziemi, zasobów naturalnych, flory, fauny, ludzi i ich 
wzajemnych zależności). 
 
System – zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów. 
 
System zarządzania – system do ustanawianie polityki i celów, osiągania tych celów. 
 
System zarządzania jakością – system zarządzania do kierowania organizacją i jej 
nadzorowania w odniesieniu do jakości. 
 
System zarządzania środowiskowego – część systemu zarządzania organizacji, 
wykorzystywana do opracowania i wdrożenia jej polityki środowiskowej i zarządzania jej 
aspektami środowiskowymi. 
 
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – część ogólnego systemu zarządzania 
organizacją, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady 
postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, 
realizowania, przeglądu oraz utrzymania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Dokument – informacja i jej nośnik. 
 
Procedura – ustalony sposób przeprowadzania działania lub procesu. 
 
Zapis – dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych 
działań. 
 
Przegląd zarządzania  – działania podejmowane w celu określenia przydatności, adekwatności 
i skuteczności systemu zarządzania jakością. 
 
Infrastruktura – system urządzeń, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania organizacji. 
 
Środowisko pracy – warunki w jakich praca jest wykonywana. 
 
Walidacja – potwierdzenie, przez przedstawienie dowodu obiektywnego (dane potwierdzające  
istnienie lub prawdziwość czegoś), że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego 
zamierzonego użycia lub zastosowania. 
 
Audyt – systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu 
oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu (polityka, 
cele, Księga jakości, procedury lub inne wymagania stosowane jako odniesienia  
np. wymagania prawne i przedmiotowa norma opisujące wymagania systemowe). 
 
Niezgodność  –  niespełnienie wymagania. 
 
Działanie korygujące – działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej rzeczywistej 
(istniejącej) niezgodności lub innej rzeczywistej niepożądanej sytuacji. 
 
Działanie zapobiegawcze – działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej 
niezgodności lub innej potencjalnej niepożądanej sytuacji. 

W ostatnim dziesięcioleciu jakość stała się przedmiotem współzawodnictwa. Każda firma 
posiada obecnie określony program jakości. Stopniowo uświadomiono sobie, że myślenie 
jakościowe może służyć do głębszego i obszerniejszego wykorzystywania zasobów  
i możliwości przedsiębiorstwa. Jakość to zbiór cech i właściwości produktu bądź usługi lub 
po prostu jakość to zadowolony klient. Jakość należy interpretować w szerokim znaczeniu nie 
tylko w odniesieniu do produktu, lecz przede wszystkim należy brać pod uwagę cały proces 
produkcji bądź wykonania usługi jak również termin dostawy, dokumenty i obsługę klienta.  

W poszukiwaniu sposobu na podniesienie skuteczności działania przedsiębiorcy coraz 
częściej  wprowadzają  systemy  zarządzania  jakością  na  podstawie  norm ISO serii 9001. 
Norma ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001) 
Normę ISO 9001:2000 mogą wykorzystywać zarówno organizacje produkcyjne, jak 
i usługowe, handlowe, urzędy, szkoły, szpitale itd. Norma podaje następujące główne 
elementy zarządzania jakością (rys. 2): 
– odpowiedzialność kierownictwa, 
– zarządzanie zasobami, 
– realizacja wyrobu/usługi, 
– pomiary, analiza oraz doskonalenie. 
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Rys. 2. Model podejścia procesowego do systemu zarządzania jakością [Norma ISO 9001: 2000] [2] 

 
Norma ISO 9001:2000 zawiera następujące punkty: 
1. Zakres normy 

1.1. Postanowienia ogólne 
1.2. Zastosowanie 

2. Norma powołana 
3. Terminy i definicje 
4. System zarządzania jakością 

4.1. Wymagania ogólne 
4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji 

5. Odpowiedzialność kierownictwa 
5.1. Zaangażowanie kierownictwa 
5.2. Orientacja na klienta 
5.3. Polityka jakości 
5.4. Planowanie 
5.5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 
5.6. Przegląd zarządzania 

6. Zarządzani zasobami 
6.1. Zapewnienie zasobów 
6.2. Zasoby ludzkie 
6.3. Infrastruktura 
6.4. Środowisko pracy 

7. Realizacja wyrobu 
7.1. Planowanie realizacji wyrobu 
7.2. Procesy związane z klientem 
7.3. Projektowanie i  rozwój 
7.4. Zakupy 
7.5. Produkcja i dostarczanie usług 
7.6. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 20

8. Pomiary, analiza i doskonalenie 
8.1. Postanowienia ogólne 
8.2. Monitorowanie i pomiarów 
8.3. Nadzór nad wyrobem niezgodnym 
8.4. Analiza danych 
8.5. Doskonalenie 

 
Wyłączenia wymagań normy 

Należy zwrócić uwagę na to, że wymagania normy rozpoczynają się od punktu 4 (czyli 
punkty od 4 do 8 zawierają wymagania odnośnie systemu zarządzania jakością). Jednocześnie 
norma wyraźnie mówi, że można wyłączyć z systemu zarządzania jakością wymagania 
zawarte w odpowiednich podpunktach punktu 7. Jednak nie ma tu pełnej dowolności. Jeżeli 
dana organizacja chce wyłączyć określone wymaganie z zakresu punku 7, to musi to 
uzasadnić (wyłączenie wymagania nie może mieć wpływu na uzyskanie zgodności wyrobu   
i/lub usługi z wymaganiami). Uzasadnienie wyłączenia wymagania musi być zawarte w 
księdze jakości. 
Identyfikacja procesów (podejście procesowe). 

W celu spełnienia wymagań normy, niezbędne jest zastosowanie tzw. podejścia 
procesowego. Podstawą do zbudowania systemu zarządzania jakością jest identyfikacja 
zachodzących w organizacji procesów, a także określenie ich sekwencji. Przy identyfikacji 
procesów nie należy zapominać o procesach realizowanych na zewnątrz organizacji, lecz 
ważnych ze względu na system zarządzania. Procesy można podzielić na, np. (rys. 3): 
– główne, 
– wspomagające, 
– doskonalące, 
– inne podprocesy. 
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Rys. 3. Przykładowy podział procesów [2] 
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Dokumentacja systemu zarządzania jakością 
Do dokumentacji systemu zarządzania jakością zalicza się (rys. 4): 
– politykę jakości, 
– cele dotyczące jakości, 
– księga jakości, 
– procedury obejmujące takie obszary jak: nadzór nad dokumentacją, nadzór nad zapisami, 

audyty wewnętrzne, nadzór nad wyrobem/usługą niezgodną oraz działania korygujące 
i zapobiegawcze, 

– inne dokumenty zapewniające skuteczne zarządzanie poszczególnymi procesami 
(procedury, instrukcje, regulaminy, plany jakości, algorytmy, programy, normy, 
wewnętrzne i zewnętrzne akty prawne), 

– zapisy będące wynikiem realizowanych procesów i działań. 
Podstawowym dokumentem systemu zarządzania jakością jest księga jakości, w której  

określa się zakres systemu (w tym opis wyłączeń wymagań z uzasadnieniem),  procedury lub 
ich przywołanie oraz opis wzajemnego oddziaływania procesów. 
Należy jednocześnie zwrócić uwagę na to, że norma rozróżnia dwa pojęcia: dokument i zapis. 
Dokument mówi, jak realizować procesy i działania. Przykładem może być procedura. 
Natomiast zapis mówi, jak coś zostało zrealizowane. Przykładem może być wypełniony 
rejestr. 

KSIĘGA
JAKOŚCI

PROCEDURY

INSTRUKCJE
Zapisy

Plany
jakości

Wewnętrzne
i zewnętrzne
wymagania

prawne
Dokumenty
związane

Polityka jakości

Cele w zakresie 
jakości

 
Rys. 4. Struktura dokumentacji systemu zarządzania jakością [2] 

 
Dokumenty muszą być nadzorowane. Nadzór nad nimi polega na określeniu sposobu ich 

tworzenia (sprawdzania i zatwierdzania), rozpowszechniania i wycofywania (określenie zasad  
postępowania z nieaktualnymi dokumentami). 

Jednocześnie nadzorowi podlegają zapisy, dla których trzeba określić sposób ich 
oznaczania, udostępniania i przechowywania przez ściśle określony czas. 

Należy pamiętać, że nadzorowi powinna podlegać zarówno forma papierowa, jak 
i elektroniczna dokumentów oraz zapisów. 
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Odpowiedzialność kierownictwa 
W normie dużo uwagi poświęca się najwyższemu kierownictwu organizacji (zarząd, 

dyrektor itp.), które musi wydać politykę jakości, ustanowić cele dotyczące jakości, oceniać 
funkcjonowanie systemu (czyli prowadzić tzw. przeglądy zarządzania) oraz zapewniać 
niezbędne zasoby (materialne i niematerialne) do funkcjonowania systemu (rys. 5). 
Najwyższe kierownictwo odpowiada również w świetle normy za właściwe zorientowania 
pracowników na klienta(ów). 

Polityka jakości określa kierunki jakościowego działania organizacji oraz tworzy ramy do 
ustanawiania i przeglądów celów jakościowych. Polityka powinna zawierać zobowiązanie do: 
− spełniania wymagań klientów, wymagań prawnych oraz wymagań przedmiotowej normy, 
− ciągłego doskonalenia. 

Polityka jest wdrażana w życie między innymi poprzez wyznaczone mierzalne cele 
jakościowe. Pomiar realizacji polityki i celów z niej wynikających może być osiągany przez: 
monitoring procesów, analizę danych, system wewnętrznych audytów oraz okresowe 
przeglądy zarządzania wykonywane przez kierownictwo - czyli poprzez te elementy, które 
decydują o możliwościach doskonalenia systemu. 

Kolejnym ważnym elementem jest dokonanie przez kierownictwo podziału 
odpowiedzialności i uprawnień, powołanie przedstawiciela kierownictwa (czyli tzw. 
pełnomocnika ds. jakości), a także zapewnienie sprawnej komunikacji wewnętrznej. 

Przegląd zarządzania

Odpowiedzialności
i uprawnienia

Pełnomocnik
ds. jakości Zasoby

Polityka jakości

Kierunki działania

Realizacja

Sprawdzenie
Doskonalenie

Cele jakości

 
Rys. 5. Działania najwyższego kierownictwa w systemie jakości [2] 

 
Przedstawiciel kierownictwa (pełnomocnik ds. jakości) musi być osobą, która będzie 

miała uprawnienia do skutecznego wdrożenia i utrzymania systemu jakości. Jednocześnie 
osoba ta musi sprzyjać zwiększeniu świadomości jakościowej w organizacji, co może 
realizować poprzez spotkania, szkolenia, wydawanie komunikatów, tablice informacyjne itp. 

Jednym z bardzo istotnych elementów skutecznego zarządzania jakością jest ocenianie 
systemu przez najwyższe kierownictwo, czyli wykonywanie przeglądów zarządzania, 
obejmujących między innymi: 
– analizę stanu realizacji wniosków i zaleceń z poprzedniego przeglądu, 
– analizę realizacji polityki jakości oraz celów jakościowych, 
– wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych, 
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– zaistniałe zmiany w systemie zarządzania, 
– stan realizacji działań korygujących i zapobiegawczych (w tym wynikających z audytów), 
– omówienie reklamacji i innych informacji zwrotnych (w tym dotyczących stopnia 

zadowolenia klientów), które wpłynęły od klientów oraz od innych zainteresowanych 
stron, 

– omówienie reklamacji wobec dostawców (podwykonawców) i ich ocena, 
– ocena wytwarzanych wyrobów/realizowanych usług, 
– ocena funkcjonowania poszczególnych procesów i całego systemu jakości, 
– udostępnione zasoby, 
– planowane zmiany i doskonalenie systemu, procesów, wyrobów/ usług, 
– wnioski i zalecenia (w tym podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych oraz 

udostępnienie zasobów). 
 
Zarządzanie zasobami 

Jak już wspomniano, najwyższe kierownictwo musi zapewnić zasoby do funkcjonowania 
systemu. Najważniejszym zasobem są zasoby ludzkie czyli pracownicy ze swoimi 
kwalifikacjami. Żeby zapewnić właściwe wykorzystanie poszczególnych pracowników, 
konieczne jest określenie niezbędnych kwalifikacji na poszczególnych stanowiskach, 
zapewnienie możliwości szkoleń oraz ocena skuteczności podejmowanych w tej dziedzinie 
działań. 

Wśród zasobów ważna jest również infrastuktura i środowisko pracy, dzięki którym 
wyrób/usługa może być wykonywany(a) w odpowiednich warunkach. Konieczne jest 
zapewnienie sprawności sprzętów, urządzeń, wyposażenia a także odpowiednie utrzymanie 
budynków oraz przestrzeganie odpowiednich zasad i przepisów bhp, ppoż. itp. 

Realizacja wyrobu/usługi 
Wytwarzanie wyrobu i realizacja usługi muszą być zaplanowane. W związku z tym, 

norma wskazuje na konieczność zaplanowania procesów: związanych z klientem, 
projektowania, zakupów, produkcyjnych realizacji usług oraz związanych z nadzorowaniem 
wyposażenia do monitorowania i pomiarów. 

W ramach procesów związanych z klientem, obejmujących między innymi ofertowanie, 
przyjmowanie klientów i zawieranie umów, należy określić wymagania dotyczące wyrobu/ 
usługi takie, jak: 
– klienta, 
– prawne, 
– wynikające z zamierzonego zastosowania wyrobu/ wyniku usługi, 
– dodatkowe wymagania określone wewnątrz organizacji. 
Jednocześnie norma wyraźnie mówi o tym, że ww. wymagania muszą być sprawdzone przed 
przedstawieniem klientowi oferty lub umowy. Konieczne jest również określenie komunikacji 
z klientem oraz zasad przedstawiania klientowi informacji o oferowanych wyrobach/ 
usługach. 

Projektowanie wymaga jednoznacznego określenia danych wejściowych i wyjściowych, 
a także zasad sprawdzania i weryfikacji (czyli sprawdzania, czy dane wyjściowe spełniają 
postanowienia danych wejściowych). Danymi wejściowymi do projektowania mogą być 
zarówno wymagania klienta, jak i wymagania prawne. Gotowe projekty, zgodnie  
z wymaganiami normy, wymagają walidacji, czyli sprawdzenia w rzeczywistych lub 
symulowanych warunkach. 

Bardzo ważną sprawą dla poprawnego funkcjonowania systemu zarządzania jakością jest 
dokładne określenie zasad dokonywania zakupów surowców, wyrobów, wyposażenia i usług. 
Stąd też wynika konieczność prowadzenia oceny i nadzoru nad dostawcami. Wszystkie 
zakupy muszą być dokładnie zdefiniowane, a później, po ich dokonaniu, zweryfikowane. 
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W celu właściwej realizacji procesów produkcyjnych i usługowych konieczne jest ich 
zaplanowanie i zapewnienie odpowiedniej dokumentacji, wyposażenia (w tym wyposażenia 
do monitorowania i pomiarów) oraz monitorowania i pomiarów. 

Procesy produkcyjne i usługowe, których wyników nie da się całkowicie zbadać 
w organizacji, muszą podlegać walidacji poprzez ich zatwierdzenie, w tym zatwierdzenie 
wyposażenia, personelu, metod i procedur, które je opisują. 

Każdy wyrób/usługa musi być odpowiednio zidentyfikowana, np. poprzez numer, 
symbol, datę lub nazwę. Jednocześnie norma zachęca do zastosowania takiego systemu 
identyfikacji, który zapewni identyfikowalność, czyli możliwość odtworzenia historii 
wytwarzania wyrobu i realizacji usługi na podstawie tworzonych zapisów. 

Należy również zwrócić uwagę na własność klienta, która może być wykorzystana 
w wytwarzanym wyrobie/realizowanej usłudze. Taka własność klienta musi być dokładnie 
zidentyfikowana. Sposób postępowania z nią musi zapewnić, że nie ulegnie ona uszkodzeniu, 
zniszczeniu lub zagubieniu. 

Podobnie należy postępować z pozyskanymi surowcami lub wyrobami. W tym 
przypadku należy również określić zasady przechowywania, pakowania i ochrony. 

Wyposażenie służące do monitorowania i pomiarów musi być nadzorowane tak, by stale 
zachowywało swoje własności pomiarowe. Nadzorowanie obejmuje odpowiednie 
zidentyfikowanie, chronienie przed uszkodzeniami, wzorcowanie, sprawdzanie lub 
regulowanie w ustalonych odstępach czasu. 
 
Pomiary, analiza i doskonalenie 

Organizacja ma obowiązek dokonywać pomiarów i monitorowania w celu zapewnienia, 
że procesy oraz wyroby/usługi są realizowane prawidłowo. Norma zachęca do stosowania  
w tym zakresie metod statystycznych. 

Wśród spraw, które należy monitorować jest stopień zadowolenia klientów.  Należy 
pamiętać, że nie można tutaj bazować tylko na braku reklamacji jako jedynym mierniku 
zadowolenia. 

Audyt wewnętrzny jest jednym z elementów badania skuteczności i zgodności  
funkcjonowania systemu z normą i innymi dokumentami odniesienia (np. polityką jakości, 
celami jakości, procedurami, programami, wewnętrznymi i zewnętrznymi aktami prawnymi). 
Audyt jest wykonywany przez pracowników danej organizacji, którzy przeszli w tym zakresie 
odpowiednie przeszkolenie. Podstawową zasadą audytu jest jednak to, że nie można 
auditować własnej pracy. W przypadku wykrycia przez audytora niezgodności strona 
auditowana ma obowiązek podjąć odpowiednie działania korygujące, które podlegają później 
ocenie pod kątem ich skuteczności. Audyty przeprowadzone w całej organizacji umożliwiają 
ocenę funkcjonowania systemu w trakcie przeglądu zarządzania realizowanego przez 
najwyższe kierownictwo (rys. 6). 
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Rys. 6. Rola audytów w ocenie funkcjonowania systemu jakości [2] 

 
Jednocześnie należy prowadzić w ustalony sposób monitoring procesów, wyrobów/ 

usług. Zgodnie z normą każda prowadzona kontrola musi mieć określony wynik (status). 
Monitoring procesów może być prowadzony na podstawie mierników i wskaźników 
pokazujących ich skuteczność. 

Zawsze może się zdarzyć, że w wyniku prowadzonego monitorowania okaże się, że dany 
wyrób lub usługa jest niezgodna z wymaganiami. Stąd też konieczne jest precyzyjne 
określenie i odizolowanie niezgodności, a następnie zdefiniowanie dalszego trybu 
postępowania z wyrobem/usługą niezgodną. Niezbędne jest również przewidzenie sytuacji, 
gdy wyrób/usługę już zrealizowano a niezgodność odkryto później. 

Z prowadzonego monitoringu mogą wynikać określone dane, które powinny podlegać 
analizie. Wśród danych podlegających analizie norma zwraca szczególną uwagę na te, które 
dotyczą: 
– zadowolenia klienta, 
– zgodności wyrobu/usługi z wymaganiami, 
– właściwości i trendów procesów, wyrobów/usług, 
– dostawców. 
System musi być stale doskonalony. Doskonalenia realizuje się poprzez wykorzystanie  
(rys 7): 
– polityki jakości, która określa ogólne kierunki działania, 
– celów dotyczących jakości, które w sposób wymierny parametryzują zamierzenia, 
– wyników audytów, dzięki którym można wyeliminować niezgodności, 
– analizy danych, z których wyciąga się określone wnioski na przyszłość, 
– przeglądów zarządzania diagnozujących funkcjonowanie całego systemu, 
– działań korygujących i zapobiegawczych. 

W ramach działań doskonalących norma mówi o konieczności prowadzenia działań 
korygujących i zapobiegawczych. Działania korygujące dotyczą istniejących (rzeczywistych) 
niezgodności. Istotą tych działań jest zapobieganie powstawaniu podobnych niezgodności na 
przyszłość. Oprócz tych działań norma zachęca do stosowania działań zapobiegawczych, 
które odnoszą się do niezgodności potencjalnych. W przypadku jednych i drugich działań 
niezwykle ważne jest ustalenie przyczyn niezgodności, gdyż tylko to umożliwia faktyczne 
usunięcie niezgodności [2]. 
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Rys. 7. Doskonalenie systemu zarządzania jakością [2] 

 
 
Ocena zgodności z normami odniesienia  − proces certyfikacji 

Organizacje, które wdrożyły system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 
9001:2001 (ISO 9001:2000) i/lub system zarządzania środowiskowego zgodny z normą  
PN-EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) i/lub system zarządzania bezpieczeństwem  
i higieną pracy zgodny z normą PN-N-18001:2004 (i/lub inną normą/standardem odniesienia, 
np. OHSAS-18001) mogą przystąpić do procesu certyfikacji. Jednocześnie warunkiem 
przystąpienia do certyfikacji jest przeprowadzenie audytów wewnętrznych w całej organizacji 
(we wszystkich komórkach organizacyjnych) oraz wykonanie przeglądu zarządzania przez 
najwyższe kierownictwo. Innymi słowy system musi być wewnętrznie zweryfikowany, przed 
rozpoczęciem procesu certyfikacji, na zgodność z przedmiotową normą lub normami. 

Certyfikacja jest procesem, zgodnie z którym uprawniona jednostka niezależna, 
(jednostka certyfikująca) bada poprzez audyt zewnętrzny zgodność funkcjonowania sytemu 
z wymaganiami wybranych norm odniesienia. Normami odniesienie są normy określające 
wymagania odnośnie systemów zarządzania takie jak np.: PN-EN ISO 9001:2001 (ISO 9001: 
2000), PN-EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) i PN-N-18001:2004. Certyfikacja może 
dotyczyć zgodności z jedną normą lub jednocześnie kilkoma normami (systemy 
zintegrowane). 

W Polsce działa ponad 40 jednostek certyfikujących (krajowych i zagranicznych). Wybór 
konkretnej jednostki zależy od organizacji podlegającej certyfikacji. Czynnikami 
decydującymi o wyborze konkretnej jednostki mogą być: 
– specyfika branży, którą reprezentuje dana organizacja, 
– obszar działania organizacji, 
– wymagania klientów, 
– renoma jednostki certyfikującej, 
– posiadanie określonej akredytacji przez jednostkę certyfikującą, 
– cena za certyfikację. 
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Rys. 8. Proces certyfikacji [2] 
 

Proces certyfikacji (rys. 8) rozpoczyna się w momencie wyboru konkretnej jednostki 
i podpisania z nią umowy. Z ramienia jednostki certyfikującej audyt realizują audytorzy.  
Po podpisaniu umowy pierwszym etapem jest przegląd dokumentacji i sprawdzenie jej  
na zgodność z wymaganiami normy lub norm odniesienia. Jeżeli dokumentacja jest zgodna  
z określonymi normami to audytorzy jednostki certyfikującej przyjeżdżają w umówionym 
terminie do organizacji i sprawdzają poprzez rozmowy, przegląd dokumentów i zapisów oraz 
obserwacje procesów, czy działania są zgodne z normą (normami) odniesienia i innymi 
wymaganiami (polityką jakości, celami jakości, księgą jakości, procedurami, instrukcjami, 
programami, wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami prawnymi itp.). W trakcie audytu 
certyfikującego, audytorzy oceniają także skuteczność realizowanych procesów. Jeżeli 
audytorzy nie stwierdzą niezgodności (krytycznych), to na spotkaniu zamykającym audyt dają 
tzw. rekomendację. Formalnie certyfikat jest zatwierdzany później w siedzibie jednostki 
certyfikującej. Najczęściej certyfikat przyznawany jest na trzy lata. Po tym okresie 
organizacja może poddać się recertyfikacji. W trakcie ważności certyfikatu jednostki 
certyfikujące przeprowadzają tzw. audyty nadzorcze (okresowe, kontrolne), sprawdzające 
funkcjonowanie danego sytemu w okresie ważności certyfikatu [2].  
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Przykładowy spis treści Księgi Jakości: 
 

Numer 
rozdziału 

Tytuł 

0.1. Strona tytułowa 
0.2. Spis treści 
0.3. Karta zmian Księgi 
1. Informacje ogólne o …. nazwa organizacji …… 
 1.1. Dane identyfikacyjne 
 1.2. Historia …. nazwa organizacji …… 
 1.3. Organizacja …. nazwa organizacji …… 
 1.4. Odpowiedzialności i uprawnienia 

2. Przedmiot działania ....nazwa organizacji....  oraz zakres Systemu Zarządzania 
Jakością 

 2.1. Przedmiot działania …. nazwa organizacji …… 
 2.2. Zakres Systemu Zarządzania Jakością 
 2.3. Podział i sekwencja procesów niezbędnych w Systemie Zarządzania 

Jakością 
 2.4. Opis wyłączeń wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 

3. Polityka jakości 
4. Dokumentacja (procedury) Systemu Zarządzania Jakością 
5. Odpowiedzialność kierownictwa 
6. Zarządzanie zasobami 
7. Realizacja usług 
8.  Pomiary, analiza i doskonalenie 

Załącznik nr 1 Schemat organizacyjny 
Załącznik nr 2 Podział i sekwencja procesów 
Załącznik nr 3 Wykaz procedur 
 
 
Przykładowy spis treści procedury: 
I. Cel procedury 
II. Przedmiot i zakres procedury 
III. Terminologia i definicje 
IV. Wykaz dokumentów związanych 
V. Treść procedury 
VI. Odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie stosowania procedury 
VII. Wykaz zapisów powstających w związku z procedurą 
VIII. Wykaz załączników 
IX. Karta zmian procedury. 
 
DDookkuummee nn tt aa cc jj aa   uummoożż ll ii wwii aa   kkoommuunn iikkoowwaa nn ii ee   zzaa mmii aa rr óóww  ii   ss ppóó jjnnoo śścc ii   ddzz ii aa łłaann ii aa ..  
Stosowanie dokumentacji przyczynia się do: 
– osiągnięcia zgodności z wymaganiami klienta i do doskonalenia jakości, 
– zapewnienia odpowiedniego szkolenia pracowników, 
– zapewnienia powtarzalności i identyfikowalności, 
– dostarczenia obiektywnego dowodu, 
– oceny skuteczności i ciągłej przydatności systemu zarządzania jakością. 
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Rodzaje dokumentów stosowanych w systemach zarządzania jakością: 
– dokumenty, które dostarczają spójne informacje o systemie zarządzania jakością 

organizacji  – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – są to księgi jakości, 
– dokumenty, które opisują, w jaki sposób system zarządzania jakością jest stosowany do 

określonego wyrobu, przedsięwzięcia lub umowy – są to plany jakości, 
– dokumenty, w których ustalono wymagania – są to specyfikacje, 
– dokumenty, w których ustalono zalecenia lub propozycje  – są to wytyczne, 
– dokumenty, które dostarczają informacji o tym, jak jednakowo wykonywać działania  

i procesy – mogą to być procedury, instrukcje, rysunki, 
– dokumenty, które dostarczają obiektywnego dowodu o wykonanych działaniach lub 

osiągniętych wynikach – są to zapisy. 
Każda organizacja sama ustala zakres wymaganej dokumentacji i nośniki, jakie należy 
zastosować. Zależy to od: 
– rodzaju i wielkości organizacji, 
– złożoności i wzajemnych oddziaływań procesów, 
– złożoności wyrobów, 
– wymagań klienta, 
– wymagań zawartych w mających zastosowanie przepisach, 
– wykazanych umiejętności personelu, zakresu w jakim niezbędne spełnienie wymagań 

systemu zarządzania jakością.     
 
Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM) jest koncepcją zarządzania, ukierunkowana na 
zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów poprzez zaangażowanie wszystkich w realizację 
strategii organizacji jak również w proces ciągłego doskonalenia. Wdrażanie Kompleksowego 
Zarządzania Jakością wiąże się z przyjęciem podstawowych zasad z zastosowaniem technik  
i narzędzi TQM. TQM to sposób zarządzania, która dąży do ustawicznej partycypacji  
i współpracy pracowników przy polepszeniu: 
– jakości swoich produktów i usług, 
– jakości swojego działania, 
– jakości wytyczonych przez siebie celów, tak aby uzyskać zadowolenie klientów, szybkie 

terminy realizacji, zadowolenie pracowników. 
TQM jest procesem ciągłego polepszania wszystkiego co robimy mając na względzie 
oczekiwania wewnętrznych i zewnętrznych klientów. 
 
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i procesowym. Norma PN-N-18001:2004 „Systemy 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania” 

Norma ta jest modyfikacją normy PN-N-18001:1999 „Systemy zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania” pod względem technicznym i pod kątem 
ustanowienia krajowych wytycznych dotyczących dobrowolnego stosowania oraz wdrażania 
systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z uwzględnieniem polskiego prawa, 
warunków i praktyki w zakresie bhp.  

Główną istotą systemu zarządzania bezpieczeństwem, przedstawionej w polskiej normie 
PN-N-18001:2004, jest: 
− skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ściśle związane ze strategicznymi 

działaniami na rzecz wzrostu konkurencyjności, 
− wprowadzenie wymagań normy może być wykorzystane do wykazania stronom 

zainteresowanym, że system jest wdrożony i utrzymywany. 
Norma jednak nie ustala bezwzględnych wymagań i kryteriów dotyczących efektów działań 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
System zarządzania bhp stanowi część ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.         
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        Rozwój techniki i technologii zarówno w produkcji, handlu jak i usługach, biurach 
wpływa na konieczność podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników, analizy  
i dostosowywania warunków pracy do obowiązujących przepisów, oceny ryzyka związanego 
z wykonywaniem pracy, planowaniem i wdrażaniem działań zmierzających do eliminacji 
zagrożeń. Wiele organizacji zainteresowanych jest podejmowaniem systematycznych działań 
na rzecz poprawy stanu bhp. Skuteczność tych działań wymaga, aby były prowadzone  
w ramach uporządkowanego systemu zarządzania, gdyż jedynie właściwe zarządzanie jest 
najskuteczniejszym sposobem zapewniania odpowiednio wysokiego poziomu bhp, 
pożądanego zarówno ze wzglądu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych 
obowiązujących w tej dziedzinie, oczekiwania społeczne jak i możliwość uzyskiwania 
pozytywnych efektów ekonomicznych. System zarządzania bhp to narzędzie, które umożliwia 
nam nadzór nad istniejącymi w organizacji zagrożeniami dla zdrowia i bezpiecznej pracy, 
wspiera nas również w dążeniu do poprawy warunków pracy, w wyniku eliminacji 
występujących zagrożeń. Do najważniejszych zadań i celów wdrażanego systemu zarządzania 
bhp należy: 
– zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, 
– dążenie do stałej poprawy stanu bhp funkcjonującego w przedsiębiorstwie, 
– ciągłe doskonalenie działań w zakresie bhp, 
– zapewnienie odpowiednich zasobów i środków na wdrażanie polityki w zakresie bhp, 
– podnoszenie świadomości pracowników, a także ich zaangażowania w działania na rzecz 

poprawy warunków bhp. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające         
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są podstawowe pojęcia dotyczące jakości? 
2. Jak należy zdefiniować procedurę? 
3. Wyjaśnij proces certyfikacji. 
4. Jakie czynności obejmuje ocenianie systemu zarządzania przez kierownictwo? 
5. Jak należy zdefiniować TQM? 
 
 
4.2.3. Ćwiczenia           
   
 
Ćwiczenie 1            

Scharakteryzuj dokumentację systemu zarządzania jakością. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić podstawowe pojęcia jakości, 
2) rozróżnić system zarządzania jakością, 
3) określić elementy dokumentacji, 
4) ustalić rolę kierownictwa zakładu w systemie zarządzania jakością. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.2.1). 
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Ćwiczenie 2 
Dokonaj analizy normy z serii ISO 9001. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) ustalić zastosowanie normy, 
2) określić główne elementy normy, 
3) scharakteryzować rolę audytów, 
4) scharakteryzować rolę działań doskonalących, 
5) określić proces certyfikacji. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.2.1), 
– normy.     
 
4.2.4. Sprawdzian postępów        
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) zdefiniować pojęcia jakości? □ □ 
2) określać elementy dokumentacji systemu zapewnienia jakości? □ □ 
3) określić rolę kierownictwa?     □ □ 
4) scharakteryzować normę serii ISO 9001? □ □ 
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4.3. Zasady bezpieczeństwa procesowego. 
Ochrona przeciwpożarowa i chemiczna 

 
4.3.1. Materiał nauczania 
 
 

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (DzU z 2001 r., nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 
w zakresie poważnych awarii zobowiązuje zakłady chemiczne, które zostały zaliczone do 
grupy zakładów „dużego ryzyka” do: 
– opracowania Programu Zapobiegania Poważnym Awariom, w którym przedstawia system 

bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska, 
– wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym, 
– przedstawienia Raportu o Bezpieczeństwie, 
– opracowania Wewnętrznego Planu Operacyjno − Ratowniczego, 
– współpracy z władzami lokalnymi w opracowaniu zewnętrznych, lokalnych planów 

operacyjno − ratowniczych. 
Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku przedkłada program 
zapobiegania awariom właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie ustalonym w ustawie. 
Program Zapobiegania Awariom (przepisy Art. 251 Ust. 2) określa program zapobiegania 
awariom, w szczególności: 
– określanie prawdopodobieństwa zagrożenia awarią przemysłową, 
– zasady zapobiegania oraz zwalczania skutków awarii przewidywane do wprowadzenia, 
– określanie sposobów ograniczania skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska  

w przypadku jej zaistnienia, 
– określanie częstotliwości przeprowadzania analiz w celu oceny skuteczności [8]. 
Elementy systemu bezpieczeństwa: 
– określanie obowiązków pracowników (działania na wypadek awarii), 
– szkolenie pracowników instalacji, w której znajdują się substancje niebezpieczne, 
– funkcjonowanie mechanizmów w zakresie systematycznej analizy zagrożeń awarią, 
– instrukcje bezpiecznego funkcjonowania instalacji (normalna eksploatacja, konserwacja  

i czasowe przerwy w ruchu), 
– analiza przewidywanych sytuacji awaryjnych niezbędnych do opracowania planów 

operacyjno − ratowniczych, 
– monitoring funkcjonowania instalacji, 
– systematyczna ocena programu zapobiegania awarii. 

Polskie zakłady chemiczne, w tym rafineryjne, petrochemiczne, ciężkiej syntezy oraz 
nawozowe, zaliczane są do grupy zakładów „dużego ryzyka”. Reprezentują dość dobry 
standard zapewnienia bezpieczeństwa (niski wskaźnik wypadków i awarii). Zakład „dużego 
ryzyka” powinien ustalić podstawy zapewnienia bezpieczeństwa, oparte na zasadzie 
bezpieczeństwa procesowego i metodzie oceny zapewnienia bezpieczeństwa. Wśród zasad 
bezpieczeństwa procesowego można wyróżnić zasadę: 
–  bezpieczeństwa naturalnego, 
–  pierwszeństwa zapobiegania przed ograniczeniem i przeciwdziałaniem skutkom, 
– dobrej praktyki inżynierskiej (zastosowanie odpowiednich norm, standardów, wymagań 

technicznych), 
– wzajemnej i akceptowanej relacji między występującymi zagrożeniami a stosowanymi 

wielowarstwowymi zabezpieczeniami, 
– integracji zarządzania bezpieczeństwem z innymi systemami zarządzania. 
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Zbiór szczegółowych zasad technicznych w zakładach chemicznych powinien obejmować: 
– ochronę pożarową i chemiczną, 
– szczelność aparatury i urządzeń procesowych, 
– niezawodność działania wszystkich aparatów, urządzeń i wyposażenia, 
– automatykę procesową i zabezpieczeniowa, 
– bezpieczne systemy pracy i obsługi instalacji procesowych, 
– ochronę środowiska naturalnego [8]. 
Ogólne zasady ochrony przeciwpożarowej. 

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie 
czynności, które mogą spowodować pożar i jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie 
prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności: 
– używanie otwartego ognia i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon 

występujących materiałów, 
– w strefie zagrożenia wybuchem, 
– w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, 
– w miejscach występowania innych materiałów palnych, oznakowanych zgodnie z PN, 
– rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości 

mniejszej niż 5 m od obiektu z materiałami palnymi, 
– przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń  

i instalacji których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury 
przekraczającej 1000C i linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, 

– użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych na podłożu palnym, 
– składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej, 
– zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, 
– uniemożliwianie lub ograniczenie dostępu do urządzeń: przeciwpożarowych, instalacje 

sygnalizacyjno − alarmowe, hydranty, zbiorniki wodne, klapy przeciwpożarowe, 
urządzenia do usuwania dymów i gazów, wyjść ewakuacyjnych, wyłączników, tablic 
rozdzielczych i głównych zaworów. 
Do zabezpieczenia instalacji produkcyjnych w przemyśle chemicznym stosuje się płytki 

bezpieczeństwa (zwane tez głowicami bezpieczeństwa), zdmuchiwane płyty, klapy 
wybuchowe z przeciwwagą lub sprężynowe oraz zawory bezpieczeństwa: sprężynowe, 
dźwigniowe i membranowe. Do ruchomych urządzeń zabezpieczających przed skutkami 
wybuchów zalicza się zawory bezpieczeństwa. Są one stosowane do zabezpieczenia urządzeń 
takich jak reaktory, wieże destylacyjne, zbiorniki magazynowe substancji palnych. Zasadę 
działania zaworu bezpieczeństwa obrazuje rysunek 9. 

 
Rys. 9. Schemat zaworu bezpieczeństwa: 1 – grzyb, 2 – gniazdo zaworu, 3 –kanał dopływowy, 

 M – siła pochodząca od mechanizmu obciążającego, P – siła pochodząca od ciśnienia [6] 
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Grzyb zaworu obciążony jest od strony kanału dopływowego siłą pochodzącą od ciśnienia, od 
strony przeciwnej siła mechanizmu obciążającego grzyb. Zawór jest zamknięty gdy P<M, 
natomiast P>M to zawór otworzy się i nastąpi wypływ gazu.  

 
 

Rys. 10.  Zawory specjalnego przeznaczenia: a) zwrotny, b) redukcyjny, c) bezpieczeństwa [7] 
 

Do powszechnie stosowanych metod zapobiegania i ograniczania skutków wybuchów 
jest stosowanie bezpieczników ogniowych, których zasada działania polega na obniżeniu 
temperatury płomienia przez odprowadzenie ilości ciepła większej od ilości ciepła, która 
wywiązuje się w reakcji spalania. Dość często zapobiega się wybuchom w instalacjach 
przemysłu chemicznego przez stosowanie gazów obojętnych. Polega ono na wykorzystaniu 
zależności granic zapalności substancji palnych. Do zabezpieczeń technicznych urządzeń 
technologicznych zalicza się:  
– stosowanie właściwych systemów wentylacyjnych, 
– stosowanie odpowiednich systemów pomiaru i sygnalizacji stężeń niebezpiecznych 

(pozwala na ciągłe kontrolowanie nasycenia atmosfery substancjami palnymi), 
– stosowanie blokady i uzależnienia pracy urządzeń od sprawnej pracy urządzeń 

zabezpieczających (umożliwia maksymalne ograniczenie strefy zagrożenia wybuchem, 
a działający system urządzeń pomiarowych z instalacją wentylacyjna umożliwia usuwania 
substancji palnych już poniżej stężeń niebezpiecznych). 

Bezpieczne i sprawne działanie aparatów i urządzeń zapewnia automatyka zabezpieczeniowa. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Dlaczego zakłady chemiczne zaliczamy do zakładów dużego ryzyka? 
2. Jakie znasz urządzenia zabezpieczające instalacje produkcyjne przed wybuchem? 
3. Jaką rolę pełnią systemy pomiaru i sygnalizacji stężeń substancji niebezpiecznych? 
4. Jaką rolę pełnią blokady zabezpieczające? 
5. Jakie elementy zawiera Program Zapobiegania Awariom? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Obsłuż dowolnie wybrany typ zaworu bezpieczeństwa. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić rodzaj zaworu, 
2) określić elementy budowy zaworu, 
3) opisać zasadę działania zaworu. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– model zaworu. 
 
Ćwiczenie 2 

Dokonaj oceny ważności czynników decydujących o bezpieczeństwie eksploatacji 
instalacji stosowanych w przemyśle chemicznym. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić rodzaj zabezpieczeń stosowanych w instalacjach przemysłu chemicznego. 
2) określić czynniki decydujące o bezpieczeństwie instalacji, 
3) ocenić ważność czynników decydujących o bezpieczeństwie instalacji. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
– inne dostępne źródła informacji. 
 
Ćwiczenie 3 

Scharakteryzuj Program Zapobiegania Awariom. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wskazać ustawę dotycząca awarii w zakładach chemicznych, 
2) wskazać zakłady dużego ryzyka, 
3) określić główne kierunki podejmowania działań podczas tworzenia Programu 

Zapobiegania Awariom, 
4) określić elementy Programu Zapobiegania Awariom. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
– materiał nauczania(4.3.1), 
 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) rozpoznawać zawory? □ □ 
2) określać rolę zabezpieczeń instalacji? □ □ 
3) określać rolę gazów obojętnych stosowanych podczas awarii? □ □ 
4) charakteryzować elementy Programu Zapobiegania Awariom? □ □ 
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4.4. Parametry oceny zagrożenia. Substancje szkodliwe  
i niebezpieczne w praktyce produkcyjnej przemysłu 
chemicznego 

 
4.4.1. Materiał nauczania 
 

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować 
ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki 
profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Do obowiązków pracodawcy należy również 
informowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed 
zagrożeniem. Ocena ryzyka jest szczegółowym sprawdzeniem i oceną tego, co w miejscu 
pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Służy także temu, aby ocenić, 
czy zastosowano wystarczające środki zaradcze lub aby określić, co należy zrobić, aby  
te szkodliwe warunki ograniczyć lub wyeliminować.  

Ryzyko to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych  
z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników 
niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących  
w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. 

Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy powinna zawierać charakterystykę procesów  
i używanych substancji, dokumentacje techniczną urządzeń i aparatów, wyniki badań stężeń 
substancji szkodliwych, analizę przyczyn wypadków.  
Karta oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska powinna zawierać: 
– informacje dotyczące charakterystyki danego stanowiska pracy, na przykład obsługa 

nitratora, 
– wykaz możliwych występujących zagrożeń z uwzględnieniem wielkości ryzyka  

i kategorii ryzyka na przykład zagrożenia chemiczne, rakotwórcze, termiczne, 
– ocena ryzyka z dobraniem środków ochrony do danego zagrożenia, 
– parametry oceny zagrożenia (straty ludzkie, straty materialne, możliwość wystąpienia 

zagrożenia). 
 
Substancje szkodliwe 

Substancje niebezpieczne według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca     
2002 r. w sprawie charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego 
(DzU z 2002 r. poz.140 nr 1171 z późn. zm.) to następujące substancje i preparaty: 
o właściwościach wybuchowych, o właściwościach utleniających, skrajnie łatwo palne, 
wysoce łatwo palne, łatwo palne, bardzo toksyczne, toksyczne, szkodliwe, żrące, drażniące, 
uczulające, rakotwórcze, mutagenne, niebezpieczne dla środowiska. Charakterystycznymi 
wielkościami dla substancji są: temperatura zapłonu, NDS, NDSCh, NDSP, D30, granice 
wybuchowości i wskaźnik toksyczności. 

Temperatura zapłonu jest to najniższa temperatura przy ciśnieniu 101,3 kPa, w której 
para badanego, ogrzewanego produktu tworzy z powietrzem mieszaninę zapalającą się przy 
zbliżeniu płomienia.  

Temperatura samozapalenia jest to najniższa temperatura, do której można podgrzać 
mieszaninę gazu palnego z powietrzem, aby nastąpiło jej samorzutne samozapalenie. 
NDS jest to najwyższe dopuszczalne stężenie, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 
ośmiu godzin czasu pracy przez cały okres jego aktywności zawodowej nie powinno 
spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 37

NDSCh jest to dopuszczalne stężenie chwilowe, które nie powinno spowodować zmian  
w stanie zdrowia pracownika, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 
minut w czasie zmiany roboczej. 

NDSP to najwyższe dopuszczalne stężenie (progowe) które w środowisku pracy nie 
może być przekroczone w żadnym momencie. 
 D30 to dopuszczalna wartość stężenia w okresie 30 minut. 
 
Tabela 1. NDS/NDSCh lub (NDSP) niektórych surowców i produktów [4] 
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    Tabela 2. Maksymalne dopuszczalne stężenia wybranych związków chemicznych w powietrzu 
                     atmosferycznym [4] 

 
       *) W rozporzadzeniu podano szczegółowe zasady określania czy nie nastąpiło przekroczenie   
           dopuszczalnych wartości. 
       **) Jako stężenie średnie w roku kalendarzowym. 
       **) Wielkości normowane tylko dla celów obliczeniowych. 
 
Granice wybuchowości. Górna i dolna granica wybuchowości ograniczają zakres stężeń 
składnika palnego w mieszaninie gazowej, przy których możliwy jest zapłon i dalsze 
przemieszczenie się płomienia. 
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Najczęściej kontroluje się wartości dopuszczalnych stężeń toksycznych substancji 

chemicznych w powietrzu atmosferycznym, mierzone w mg/m3 powietrza i oblicza 
bezwymiarowy współczynnik toksyczności (T) wyliczany względem dwutlenku siarki  
ze wzoru: 

T = DSO2/Dsub. 
DSO2 – dopuszczalne stężenie SO2, 
Dsub – dopuszczalne stężenie danej substancji. 
Współczynnik toksyczności wskazuje, ile razy dane zanieczyszczenie jest bardziej szkodliwe 
niż tlenek siarki(IV). Stężenie dopuszczalne mierzy się przy powierzchni ziemi i określa jako 
średnio dobowe (D24) oraz jednorazowe 20 minutowe (D20). Współczynnik toksyczności 
wylicza się ze stężeń D24 albo ze stężeń D20. 

Rys. 11.  Mieszaniny gazów i par cieczy palnych z powietrzem: 1 – mieszaniny ubogie, 2 – mieszaniny 
wybuchowe i zapalne, 3 – mieszaniny bogate, Vd – dolna granica wybuchowości, Vg – górna granica 

wybuchowości, α − stężenie mieszaniny stechiometryczne [7] 
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Tabela 3. Dopuszczalne stężenia niektórych związków chemicznych w powietrzu atmosferycznym oraz ich 
współczynniki toksyczności [7] 

 
 
Zasady bezpiecznej pracy z acetylenem. Acetylen należy do związków bardzo toksycznych 
i bardzo wybuchowych. Wybuch acetylenu może nastąpić w przypadku sprężania go do 
ciśnienia wyższego od 0,2 MPa i ogrzaniu do temperatury 5000C jak również w przypadku 
tworzenia się mieszanin wybuchowych z chlorem lub powietrzem oraz podczas tworzenia 
acetylenków miedzi, srebra (wybuchają przy nagrzaniu lub wstrząsach). Podczas wybuchu 
acetylenu rozprzestrzenianie się fali wybuchowej wynosi 2000 m/s. Wybuch taki zagraża 
życiu załogi, niszczy urządzenia i budynki. Podczas pracy z acetylenem należy sprawdzać 
stan szczelności aparatury i stosować się do instrukcji ruchowych. Aparatura stosowana  
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do produkcji acetylenu wyposażona jest w odpowiednie zabezpieczenia. Bardzo 
niebezpieczną operacją jest sprężanie acetylenu, które należy prowadzić przy powolnym 
kilkustopniowym sprężaniu małych ilości z zastosowaniem intensywnego chłodzenia 
międzystopniowego w sprężarkach o specjalnej konstrukcji. Bezpieczną formą 
przechowywania acetylenu jest rozpuszczenie go w acetonie, którym jest nasycona 
ceramiczna masa. 

Surowce procesów chlorowania charakteryzują się różną toksycznością (na przykład dla 
chlorometanów NDS wynosi 5 mg/dm3 powietrza na stanowisku pracy). Projektując 
instalacje chlorowania, należy przede wszystkim zastosować wentylację zamkniętych 
pomieszczeń oraz zapewnić hermetyczność aparatury. Szczególnie niebezpieczny jest chlor, 
jego NDS wynosi 1 mg/dm3. W instalacjach wytwarzających związki chloroorganiczne 
zagrożenie powoduje nie tylko toksyczność surowców, półproduktów, lecz także 
wybuchowość mieszanin węglowodorów z chlorem. Reakcje chloru z węglowodorami należą 
do silnie egzotermicznych i jeżeli stężenie reagującej mieszaniny ukształtowałoby się poniżej 
dolnej lub górnej granicy wybuchowości, to nastąpi groźny wybuch. Podczas prowadzenia 
procesów w fazie gazowej zwłaszcza wysoko temperaturowych należy szczególną uwagę 
zwrócić na proces mieszania surowców. Należy również ciągle kontrolować automatycznie 
natężenie przepływu i skład jak również sprawdzić działanie alarmów. 
 
Siarkowodór jest substancją charakteryzującą się bardzo wysokim współczynnikiem 
toksyczności. Dopuszczalne stężenie w powietrzu 0,01 mg/dm3. Stężenie 1 mg H2S na 
decymetr sześcienny powietrza powoduje śmierć przez uduszenie w ciągu kilku minut 
(obrzęk płuc). Należy do substancji bardzo niebezpiecznych, ponieważ przy większych 
stężeniach powoduje porażenie zmysłu węchu i jednocześnie przestaje być wyczuwalny. 
Szczególnie niebezpieczne są instalacje Clausa, ponieważ stosowany gaz zawiera około 80% 
siarkowodoru. Instalacje te zaopatrzone są w tablice ostrzegawcze, świetlną i akustyczną 
sygnalizację alarmową, połączoną z analizatorami do oznaczeń zawartości siarkowodoru  
w powietrzu atmosferycznym. W momencie zaistnienia awaryjnej nieszczelności aparatury 
lub orurowania, powodującej zatrucie atmosfery, pracownicy udają się do ewakuacyjnych 
punktów. Awarie usuwają pracownicy w aparatach tlenowych. Po usunięciu awarii aparaty 
 i rurociągi przedmuchuje się azotem i poddaje próbie szczelności. 
 
Działanie cyjanowodoru polega na jego łączeniu się z enzymami kierującymi czynnością 
oddychania. Wywołuje szybkie uduszenie wskutek niedotlenienia. Stężenie 0,1 mg/dm3 
powoduje śmierć w ciągu godziny. 
 
Aparaty pracujące pod ciśnieniem przed uruchomieniem muszą być poddane próbie  
na ciśnienie. Należy zbadać, czy wszystkie urządzenia pomiarowe i kontrolne są sprawne 
i czy połączenia ich z aparatura nie są zatkane. Ze szczególną starannością należy sprawdzić 
zawór bezpieczeństwa. Na rurociągach stosuje się zawory redukcyjne, dzięki którym obniża 
się ciśnienie w rurociągu jak również zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed 
wzrostem ciśnienia powyżej wartości dopuszczalnej. Zawory zwrotne otwierają się pod 
działaniem ciśnienia płynu przepływającego rurociągiem (przepływ możliwy tylko w jednym 
kierunku). 

Wszystkie urządzenia uszczelniające muszą być czyste. Materiał uszczelek odpowiednio 
dobrany. Nie wolno dokręcać śrub aparatu znajdującego się pod ciśnieniem. Zawory 
przewodów tłoczących gaz do aparatu ciśnieniowego należy otwierać bardzo powoli. 
Obniżanie ciśnienia przeprowadza się bądź działaniem zaworu bezpieczeństwa czy 
urządzenia wydmuchowego, bądź przez wyłączenie ogrzewania i zastosowanie chłodzenia. 
Przy demontowaniu maszyn lub przewodów rurowych należy zmniejszyć ciśnienie do zera 
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 i sprawdzić jego wielkość na manometrze. Pokrywę aparatu można otworzyć, gdy ciśnienie  
w aparacie jest równe atmosferycznemu. Wszystkie zbiorniki ciśnieniowe oprócz zaworu 
bezpieczeństwa muszą być wyposażone w przyrządy pomiarowe: manometry, termometry, 
wskaźniki poziomu cieczy i tym podobne. 

Amoniak ciekły magazynuje się w zbiornikach stalowych cylindrycznych o pojemności 
do 50 m3. Zbiorniki magazynowe amoniaku muszą być wyposażone w zawory 
bezpieczeństwa, zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia. W skład instalacji magazynowej 
amoniaku ciekłego wchodzą zbiorniki, pompy, rurociągi przesyłowe do zbiorników 
magazynowych oraz celów produkcyjnych. Przed przystąpieniem do likwidowania 
nieszczelności na rurociągu należy wyłączyć instalację z eksploatacji, zamknąć zawór główny 
na rurociągu dopływowym amoniaku oraz zawory na przewodach dopływowych przy 
zbiorniku magazynowym jak również wyłączyć pompy z eksploatacji. Zamknąć zawory 
odcinające dopływ amoniaku do stacji załadunku cystern. Przy usuwaniu nieszczelności 
odciąć zaworami uszkodzony odcinek. Usunąć amoniak ciekły lub gazowy najbliższym 
króćcem spustowym. Przy zaworach, przy których odcięto remontowany odcinek, 
zamontować zaślepki i przedmuchać ten odcinek azotem. Pobrać próbę gazu do analizy 
i w momencie niestwierdzenia obecności amoniaku przystąpić do usuwania nieszczelności. 
Przeprowadzić próbę szczelności azotem po zakończeniu naprawy. Uzyskanie pozytywnego 
wyniku próby szczelności usunięciu zaślepek przy zaworach można włączyć rurociąg do 
eksploatacji. Podczas obsługi instalacji amoniaku ciekłego oraz w przypadku awarii należy 
stosować maski przeciw gazowe oraz aparat tlenowy i ubranie gazoszczelne. 
 

 
 

Rys. 12.  Zbiornik do ciekłego amoniaku: 1, 2, 3 – zawory dopływowe i odpływowe ciekłego amoniaku, 
 4 – zawór do odprowadzania gazowego amoniaku, 5 – poziomowskaz, 6 – właz kontrolny, 7 – zawór 

trójdrożny, 8 – zawór bezpieczeństwa [6]. 
 
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak należy zdefiniować temperaturę zapłonu i samozapalenia, NDS, NDSCh, NDSP, 

granice wybuchowości, wskaźnik toksyczności? 
2. Jakie środki bezpieczeństwa należy zastosować w instalacjach z siarkowodorem, 

acetylenem? 
3. Jaką rolę pełni zawór bezpieczeństwa w aparatach ciśnieniowych? 
4. Jak należy bezpiecznie obsługiwać aparaty pracujące pod zwiększonym ciśnieniem? 
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4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Oblicz współczynnik toksyczności benzenu, jeżeli D24 benzenu wynosi 0,3 mg/m3, a D24 
tlenku siarki(IV) wynosi 0,35 mg/m3. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) rozróżnić D20, D24, 
2) określić współczynnik toksyczności, 
3) obliczyć współczynnik toksyczności benzenu. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− materiał nauczania (4.4.1), 
− tabela zawierająca maksymalne dopuszczalne stężenia wybranych związków 

w powietrzu, 
− kalkulator. 
 
Ćwiczenie 2 

Scharakteryzuj NDS i D30 i odczytaj z tabel te wartości dla fenolu. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zinterpretować NDS i D30, 
2) odczytać NDS i D30 dla fenolu. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.4.1), 
– tabela zawierająca maksymalne dopuszczalne stężenia wybranych związków 

chemicznych w powietrzu, 
– tabela zawierająca wartości NDS niektórych surowców i produktów. 
 
Ćwiczenie 3 

Na podstawie Karty charakterystyki acetylenu dokonaj oceny wybuchowości mieszaniny 
acetylenu z powietrzem oraz ustal sposób postępowania na wypadek awarii. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić właściwości acetylenu, 
2) określić parametry tworzenia się mieszaniny wybuchowej, 
3) określić skutki wybuchowości mieszaniny, 
4) wskazać bezpieczną formę przechowywania acetylenu, 
5) ustalić sposób postępowania w przypadku awarii. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.4.1), 
– Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego dla 

acetylenu. 
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Ćwiczenie 4 
Nastąpiło rozszczelnienie zbiornika z amoniakiem. Ustal kolejność czynności 

związanych z usuwaniem rozszczelnienia.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić właściwości amoniaku, 
2) określić kolejność postępowania podczas naprawy zbiornika, 
3) dobrać środki ochrony osobistej. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Karta charakterystyki, substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego dla 

amoniaku, 
– materiał nauczania (4.4.1). 
 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) obliczać współczynnik toksyczności? □ □ 
2) scharakteryzować NDS i D30? □ □ 
3) oceniać wybuchowość mieszanin? □ □ 
4) określać sposób postępowania w przypadku usuwania awarii? □ □ 
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4.5. Środki ochrony indywidualnej pracowników przemysłu 
chemicznego. Organizacja służb bhp i medycyny pracy 
w zakładach przemysłu chemicznego 

 

4.5.1. Materiał nauczania 
 
 

Zgodnie z obowiązującym postanowieniem Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek 
zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i ochronę ich zdrowia w aspekcie związanym  
z pracą. Pracownik jest zobowiązany do stosowania środków ochrony indywidualnej. 
Klasyfikacja środków ochrony indywidualnej według PN-EN 165:1994 „Środki ochrony 
indywidualnej pracowników przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami. Klasyfikacja 
i terminologia” dzieli się na następujące grupy: 
– środki ochrony kończyn dolnych, 
– środki ochrony kończyn górnych, 
– środki ochrony głowy, 
– środki ochrony twarzy i oczu, 
– sprzęt ochrony układu oddechowego,  
– sprzęt ochrony słuchu, 
– sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, 
– środki izolujące cały organizm, stosowane przy pracach bezpośrednio zagrażających życiu 

lub zdrowiu pracowników (np. hermetyczne kombinezony gazoszczelne). 
     W przemyśle chemicznym stosowane są najczęściej: półmaski oczyszczające (filtrujące 
lub pochłaniające), gogle ochronne, rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi, 
odzież ochronna, obuwie ochronne wyposażone w podeszwy antypoślizgowe, maski tlenowe. 
Wybór określonego rodzaju sprzętu ochrony układu oddechowego należy poprzedzić 
dokładną analizą rodzaju substancji szkodliwej, jej stężenia w powietrzu oraz wartości NDS.  

Przemysł chemiczny, oprócz dóbr, które zaspokajają wiele różnorodnych potrzeb 
człowieka, stanowi również zagrożenie dla pracowników i mieszkańców w pobliżu zakładów. 
Rosnąca liczba awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych, szczególnie rozszczelnienie 
cystern, spowodowała zorganizowanie ekip ratowniczych składających się  
z fachowców. Służba ratownictwa chemicznego powinna być wyposażona w sprzęt  
do likwidacji nieszczelności, pomiaru stężeń substancji, neutralizacji substancji.  

W zakładach chemicznych mogą wystąpić zagrożenia: pożarem, awarią instalacji 
chemicznych, awarią instalacji gazowych. Niektóre zakłady na przykład Azotowe  
w Puławach posiadają straż pożarną, skupiającą wszystkie służby ratownicze, zapewniające 
gaszenie pożarów, działanie ratownictwa chemicznego, technicznego i medycznego oraz 
zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo. Każdy zakład chemiczny posiada system 
alarmowania zagrożeń, który może być obsługiwany przez strażaka dyżurnego, instruktora 
bhp i ppoż. Centrale systemu alarmowania pożaru mogą być umieszczone w dyżurkach  
i służą do sygnalizowania optycznie i akustycznie zagrożenia pożarowego. Na podstawie 
sygnałów, przekazywanych przez czujki i przyciski pożarowe zainstalowane w obiektach, 
wskazywane są pomieszczenia, w których powstało zagrożenie. Rozmieszczenie instalacji 
alarmowych powinno być takie, aby zawiadomienie o wybuchu pożaru i awarii było jak 
najszybsze. Analizatory stężeń są automatycznie połączone z dyspozytornią zakładu 
(dyżurki). Sygnalizują one zatem natychmiast niedopuszczalny wzrost stężenia substancji. 
Taki system ostrzegania pozwala na szybkie przystąpienie do usuwania emisji 
zanieczyszczeń. 
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Służba bhp w zakładach pracy podlega pracodawcy bezpośrednio, u pracodawcy 
będącego jednostką organizacyjną. Bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką lub osobie 
wchodzącej w skład organu zarządzającego, upoważnionej przez ten organ do sprawowania 
nadzoru w zakresie bhp. Zakład mający powyżej 10 pracowników ma obowiązek powołania 
służby bhp, pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp. Przy zatrudnieniu do 50 
pracowników można powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu. 
Przy zatrudnieniu do 100 pracowników zadania służby bhp może pełnić pracownik 
zatrudniony przy innej pracy. Natomiast pracodawca zatrudniający od 100 do 600 
pracowników może tworzyć jednoosobową komórkę do służby bhp albo zatrudnić 
pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, a zatrudniający ponad 600 pracowników ma 
obowiązek zatrudnienia pracownika służ bhp w pełnym wymiarze (jeden pracownik służb 
bhp na 600 zatrudnionych osób). Pracownicy służby bhp przeprowadzają: 
– kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów ochrony pracy, 
– okresowe analizy stanu bhp, wypadków przy pracy, 
– szkolenie wstępne, ocenę ryzyka zawodowego, 
– przegląd aspektów środowiskowych, 
– pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy, 
– kontrole zabezpieczeń ppoż. 
 

Służba medycyny pracy ma za zadanie: 
– przeprowadzenie świadczeń zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne), 
– uzyskiwanie informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia na 

stanowisku pracy lub o aktualnych badaniach i pomiarach tych czynników, 
– współpracę z komisją bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– przegląd stanowisk w celu oceny warunków pracy. 
Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy: 
– ocena zdarzenia, podjęcie działania, 
– jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego, 
– ocenia zaistniałego zagrożenia dla życia poszkodowanego: sprawdzenie tętna, oddechu, 

drożności dróg oddechowych, ocena przytomności, ustalenie rodzaju urazu (rany, 
złamania), 

– zabezpieczenie chorego przed możliwością dodatkowego urazu lub innego zagrożenia, 
– wezwanie fachowej pomocy (lekarz, pogotowie ratunkowe), 
– zorganizowanie transportu poszkodowanego. 
 
Procedura przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich 
1. Celem procedury jest ustalenie sposobu przeprowadzania profilaktycznych badań 

lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych. 
2. Zakres procedury – obowiązuje wszystkich pracowników zakładu. 
3. Terminologia i definicje 
Badania wstępne – badania lekarskie przeprowadzone podczas przyjmowania do pracy. 
Badania okresowe – badania lekarskie przeprowadzone okresowo w celu określenia zdolności 
pracownika do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku. 
Badania kontrolne – badania lekarskie przeprowadzane w przypadku niezdolności do pracy 
spowodowanej chorobą trwającą powyżej 30 dni. 
4. Wykaz dokumentów związanych 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 
w Kodeksie pracy (DzU nr 69, poz. 332, zm.: DzU 1997, nr 60, poz. 375). 
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5. Treść procedury 
Każdy nowo przyjmowany pracownik podlega badaniom wstępnym, których celem jest 
określenie zdolności do pracy na określonym stanowisku. Dział personalny wystawia 
skierowanie, a mistrz podaje opis stanowiska pracy oraz określa charakter pracy i wymagane 
uprawnienia. Inspektor bhp uzupełnia informacją o czynnikach szkodliwych. Lekarz ZOZ 
przeprowadza badania w tym specjalistyczne i wystawia zaświadczenie lekarskie. Do 
wykonywania pracy na danym stanowisku może być dopuszczony tylko pracownik dla 
którego lekarz w zaświadczeniu podaje „brak przeciwskazań zdrowotnych, zdolny  
do wykonywania pracy w określonych warunkach”. 
Badania okresowe obejmują pracowników, którym upływa ważność. Kierownik sporządza 
listę pracowników i przekazuje do lekarza.  
Badania kontrolne – w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą 
powyżej 30 dni pracownik zobowiązany jest przeprowadzić badania kontrolne przez lekarza. 
Wpis do legitymacji ubezpieczeniowej wystawionej przez lekarza leczącego o zakończeniu 
leczenia pracownik przekazuje lekarzowi ZOZ w celu wystawienia zaświadczenia. 
Zaświadczenie lekarskie pracownik dostarcza do działu płac.  
6.   Odpowiedzialność 
Kierownicy – skierowania na badania profilaktyczne wraz z indywidualną charakterystyka 
stanowiska pracy, określanie wymaganych uprawnień oraz występujących zagrożeń, dbanie 
o aktualność zaświadczeń lekarskich, niedopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego 
zaświadczenia, przestrzeganie zaleceń lekarskich zawartych w zaświadczeniu. 
Inspektor bhp – wpisywanie na skierowaniu informacji o czynnikach szkodliwych lub 
warunkach uciążliwych. 
Lekarz ZOZ (specjalista medycyny pracy lub lekarz uprawniony do wykonywania badań 
profilaktycznych) – przeprowadzenie badań lekarskich i wystawianie zaświadczeń, 
wydawania skierowań na badania specjalistyczne, sporządzanie sprawozdań  
z przeprowadzonych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych i przekazywanie  
do inspektora bhp. 
Pracownik działu płac – wykonanie kserokopii zaświadczenia potwierdzającego badania 
kontrolne w przypadku choroby trwającej powyżej 30 dni. 
Pracownik – pilnowanie i przestrzeganie terminu badań profilaktycznych, poddawanie się 
wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom. 
7.Wykaz załączników:  
– (wzór) skierowania na badania profilaktyczne wraz z indywidualną charakterystyką, 
– zaświadczenia lekarskie,  
– listy pracowników, którym kończą się badania okresowe,  
– kwartalne sprawozdania. 
 
 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz środki ochrony indywidualnej? 
2. Jaką rolę w zakładach pełni straż pożarna? 
3. Jaką rolę pełnią służby ratownictwa chemicznego? 
4. Jakie znasz zasady udzielania pierwszej pomocy? 
5. Jakie badania profilaktyczne zobowiązany jest wykonać laborant? 
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4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dokonaj doboru środków ochrony indywidualnej podczas obsługi reaktora z toluenem. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić ryzyko wystąpienia zagrożenia, 
2) dobrać środki ochrony indywidualnej. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Polska Norma PN-EN 165:1994, 
– Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego dla toluenu. 
 
Ćwiczenie 2 

Dokonaj analizy rozwiązań organizacyjnych służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
medycyny pracy w zakładach przemysłu chemicznego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić sposób powołania służb bhp w zakładach, 
2) określić zadania służb bhp, 
3) określić zadania służb medycyny pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
– Polskie Normy, 
– film dydaktyczny. 
 
Ćwiczenie 3 

Dokonaj analizy procedury przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić elementy składowe procedury, 
2) wskazać dokumenty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich pracowników, 
3) przedstawić treść procedury (opis postępowania), 
4) wskazać osoby odpowiedzialne. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kodeks pracy, 
– Dzienniki urzędowe, 
– przykładowa procedura. 
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5.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) dobierać środki ochrony indywidualnej do rodzaju zagrożenia? □ □ 
2) wskazywać zadania straży pożarnej? □ □ 
3) wskazywać zadania służb medycyny pracy oraz analizować procedury? □ □ 
4) określać zasady udzielania pierwszej pomocy? □ □ 
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4.6. Zarządzanie środowiskowe, zadania systemu zarządzania. 
Normy ISO 14000. Zintegrowane systemy zarządzania 

 
4.6.1. Materiał nauczania 
 

Pod pojęciem systemu zarządzania środowiskowego należy rozumieć wszelkie 
skoordynowane działania mające na celu zapewnienie powtarzalnego poziomu oddziaływania 
na środowisko, oparte na podziale kompetencji, zadań i zasobów. System zarządzania 
środowiskowego jest sposobem na stworzenie jasnych, spójnych i skoordynowanych metod 
postępowania, według których mogą pracować wszyscy pracownicy. 

Istnieje bardzo wiele przyczyn, dla których przedsiębiorstwa decydują się na wdrożenie 
systemu zarządzania środowiskowego. Działania przyjazne środowisku są podejmowane na 
skutek coraz bardziej zaostrzających się przepisów prawnej, kształtowanej polityki 
ekonomicznej, a także ze względu na ogólny wzrost troski zainteresowanych stron zarówno  
o sprawy środowiska, jak i zrównoważony rozwój. Celem wdrażania systemu zarządzania 
środowiskowego jest: 
– podejmowanie skutecznych działań w kierunku ograniczania emisji zanieczyszczeń  

do środowiska, zmniejszanie ilości odpadów i zużycia zasobów naturalnych poprzez 
optymalizację procesów, 

– ochrona gleby i wód powierzchniowych i podziemnych, 
– ograniczenie zużycia surowców, energii i wody poprzez wydajność procesów 

produkcyjnych. 
Powyższe cele realizowane są poprzez: 
– przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie środowiska w odniesieniu  

do wszystkich aspektów środowiskowych, 
– stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska, 
– zapobieganie powstawaniu przyczyn zagrożenia, 
– systematyczne szkolenie w zakresie ochrony środowiska, 
– monitorowanie wskaźników środowiskowych, 
– zapewnienie prawidłowego działania urządzeń służących ochronie środowiska, 
– dokumentowanie systemu zarządzania środowiskiem, 
– systematyczny monitoring systemu przez kierownictwo, 
– ciągłe doskonalenie. 
System zarządzania środowiskowego opisany w normach ISO 14001 i ISO 14004, bazuje  
na cyklu Deminga. Jest to proste i skuteczne, oparte na dostępnej i sprawdzonej informacji, 
narzędzie ciągłej poprawy i doskonalenia systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa. Norma 
ISO 14001 ma strukturę czterofazową: planuj, wykonaj, sprawdź, działaj. Norma ISO 14001 
kładzie nacisk na: 
– zobowiązanie do ciągłej poprawy, 
– zobowiązanie do zgodności z ustawodawstwem, 
– przepisy, kody praktyczne oraz zarządzanie wewnętrzne dotyczące ochrony środowiska, 

zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska naturalnego takich, jak: emisja do powietrza, 
zrzuty do wody, gospodarka odpadami, zanieczyszczenie podłoża gruntowego, 
oddziaływanie na społeczeństwo, wykorzystanie surowców i zasobów naturalnych. 

Procedura wdrażania systemu zarządzania środowiskowego obejmuje następujące etapy: 
– podjęcie decyzji przez kierownictwo o przystąpieniu do wdrażania systemu zarządzania 

środowiskowego, 
– przeprowadzenie wstępnego przeglądu środowiskowego, 
– określenie strategii przedsiębiorstwa i polityki ochrony, 
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– etap planowania, w którym istotnymi elementami są  identyfikacje aspektów 
środowiskowych, wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska oraz 
przygotowanie celów, zadań i programu zarządzania środowiskowego, 

– wdrażanie programu zarządzania środowiskowego, 
– ocena systemu poprzez monitorowanie oraz przegląd przeprowadzony przez audytora, 
– kontrole procesów i weryfikacje planów, 
– dążenie do ciągłego doskonalenia. 
 
Systemy zintegrowane 

   Integracja systemów polega na połączeniu wymagań dwóch lub większej liczby norm 
z zakresu systemów zarządzania. Najczęściej integracja dotyczy systemów zarządzania 
jakością (ISO 9001), systemów zarządzania środowiskowego (ISO 14001) i systemów 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 18001, OHSAS-18001). Nie można 
jednak zapominać, że może ona dotyczyć także innych systemów takich, jak np.: systemy 
zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000), systemy zarządzania bezpieczeństwem 
informacji (ISO 27001), systemy zarządzania odpowiedzialnością społeczną (SA 8000). 
Możliwość integracji systemów wynika z pokrywaniem się wymagań w każdej 
z przedmiotowych norm. Wymagania, które są zazwyczaj podobne, dotyczą: nadzoru nad 
dokumentami i zapisami, kwestie przeglądów zarządzania, audytów wewnętrznych oraz 
działań korygujących i zapobiegawczych. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że każdy system ma swój zakres 
oddziaływania. Zakresy oddziaływania wzajemnie uzupełniają się w sposób umożliwiający 
łatwiejsze zarządzania organizacją jako całością (rys. 13). W przypadku systemu jakości  
ma on zapewnić zadowolenie klientów. Zarządzanie środowiskowe ma spowodować 
odpowiedni poziom ochrony środowiska, który uchroni społeczeństwo przed negatywnym 
wpływem na otoczenie organizacji. Natomiast zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 
zapewnia bezpieczne stanowisko pracy. 
 
  

 
Rys. 13. Istota zintegrowanego systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy [1, 3] 
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Korzyści wynikające z wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania  
Przedsiębiorstwo może wykorzystać możliwości, jakie daje wdrożony i utrzymywany 

zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. Poniżej 
przedstawiono przykłady różnego typu korzyści. 
Korzyści zewnętrzne przedsiębiorstwa to między innymi: 
– zwiększenie prestiżu, 
– zwiększenie zaufania klientów do produkowanych wyrobów i realizowanych usług, 
– zwiększenie konkurencyjności, w tym możliwość spełnienia wymagań firm 

posiadających stosowne certyfikaty jakościowe, 
– możliwość spełnienia podstawowych wymagań jakościowych krajów Unii Europejskiej, 
– udogodnienia ubezpieczeniowe,  
– poprawa wizerunku w oczach klientów, inwestorów,  władz, okolicznych mieszkańców, 

opinii publicznej, ruchów ekologicznych środków masowego przekazu itp. 
Korzyści wewnętrzne dla przedsiębiorstwa to między innymi: 
– jasne określenie podziału odpowiedzialności i kompetencji poszczególnych 

pracowników, 
– zwartość dokumentacji opisującej system, 
– ułatwienia w komunikacji między poszczególnymi działami i pracownikami wewnątrz 

przedsiębiorstwa, 
– ciągła kompleksowa poprawa realizowanych procesów, 
– możliwość szacowania ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zarówno  

w aspekcie jakości i niezawodności wyrobów, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 

Ekonomiczne korzyści przedsiębiorstwa to między innymi: 
– zmniejszenie kosztów związanych z brakami jakości wyrobów i usług, 
– zmniejszenie kosztów dotyczących odszkodowań związanych z wypadkami przy pracy 

i chorobami zawodowymi, 
– zmniejszenie kosztów związanych z użytkowaniem środowiska i ewentualnymi karami, 
– udogodnienia kredytowe.  
Korzyści dla otoczenia to między innymi: 
– spełnienie wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa wyrobów i usług, prawa pracy 

oraz ochrony środowiska, 
– zmniejszenie lub likwidacja uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, 
– utrzymywanie dobrych stosunków z lokalną społecznością, 
– zmniejszenie ilości odpadów, 
– redukcja zużycia surowców. 
Korzyści dla pracowników to między innymi: 
– praca w stabilnym przedsiębiorstwie, 
– satysfakcja z wykonywanej pracy, 
– systematyczny i określony zakres działania, 
– możliwość podnoszenia kwalifikacji, 
– poczucie bezpieczeństwa [1. 3]. 
 

4.6.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Na czym polega zarządzanie środowiskiem za pomocą normy ISO 1400? 
2. Jakie korzyści wynikają z wdrożenia w zakładzie systemu zarządzania środowiskiem? 
3. Jaka jest istota zintegrowanego systemu zarządzania jakością? 
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4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzuj zadania systemu zarządzania środowiskiem. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić, czym jest norma ISO 14001, 
2) określić, jakie wymagania wynikają z ogólnej procedury wdrażania, ISO 14001, 
3) przedstawić korzyści wynikające z wdrażania systemu zarządzania środowiskiem. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– norma ISO 14001. 
 
Ćwiczenie 2 

Scharakteryzować zintegrowany system zarządzania jakością. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wskazać zewnętrzne i wewnętrzne korzyści dla przedsiębiorstwa, 
2) określić korzyści dla otoczenia, 
3) określić korzyści dla pracownika. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.6.1). 
 
 
4.6.4.Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) definiować, czym jest norma ISO 14001? □ □ 
2) określać, co oznacza system zarządzania środowiskiem? □ □ 
3) opisywać wymagania normy ISO 14001? □ □ 
4) określać korzyści wynikające zintegrowanego systemu zarządzania 

jakością? □ □ 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ     
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA       
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są cztery możliwe odpowiedzi.    

 Tylko jedna odpowiedź jest prawdziwa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi. 
6. Prawidłową odpowiedź zaznacz X. W przypadku pomyłki błędną odpowiedź zaznacz   

 kółkiem, a następnie ponownie zakreśl odpowiedź prawidłową. 
7. Ocenę dostateczną otrzymasz, jeśli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na 13 zadań. 
8. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. 
 
                                                                                                                                 Powodzenia 
 
 
 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH       
  
 
1. Działalność zmierzająca do uzyskania optymalnego w danych okolicznościach stopnia 

uporządkowania w określonym zakresie poprzez ustalanie postanowień przeznaczonych 
do powszechnego i wielokrotnego stosowania dotyczących istniejących lub mogących 
wystąpić problemów to 
a) normalizacja krajowa. 
b) normalizacja. 
c) norma. 
d) konsens. 
 

2. Normalizacja krajowa prowadzona jest między innymi w celu 
a) zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów, procesów i usług. 
b) powszechnej dostępności. 
c) interesu publicznego. 
d) zgodności z zasadami normalizacji europejskiej. 
 

3. Normy Polskie oznaczone są symbolem 
a) CN. 
b) ETUI. 
c) PN. 
d) KE. 
 

4. Systemy zarządzania jakością. Postawy i terminologia określa norma 
a) ISO 19011. 
b) ISO 14001. 
c) ISO 9004. 
d) ISO 9000. 
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5. Procedura to 
a) audyt. 
b) środowisko pracy. 
c) walidacja. 
d) ustalony sposób przeprowadzania działania lub procesu. 
 

6. Norma PN – 18001 określa: 
a) system zarządzania jakością. 
b) system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 
c) system zarządzania środowiskiem. 
d) system TQM. 
 

7. Podstawowy dokument systemu zarządzania jakością to 
a) księga jakości. 
b) audyty. 
c) certyfikacja. 
d) pomiary. 

 
8. Do zabezpieczenia aparatów przed wzrostem ciśnienia, powyżej wartości dopuszczalnej, 

stosuje się zawory 
a) zwrotne. 
b) zasuwowe. 
c) bezpieczeństwa. 
d) kurkowe. 
 

9. Do metod zapobiegania skutków wybuchów stosowany jest 
a) bezpiecznik ogniowy. 
b) bezpiecznik. 
c) zawór grzybkowy. 
d) kurek. 
 

10. Najniższa temperatura, do której można podgrzać mieszaninę gazu palnego z powietrze, 
tak aby nastąpiło jej samorzutne samozapalenie to 
a) NDS. 
b) temperatura zapłonu. 
c) temperatur samozapalenia. 
d) NDSP. 
 

11. Dopuszczalne stężenie substancji mierzone przy powierzchni ziemi, średniodobowe 
określa symbol 
a) D24. 
b) D20. 
c) D30. 
d) D15. 
 

12. Dopuszczalne stężenie jednorazowe, dwudziestominutowe SO2 wynosi 0,9 mg/m3, 
natomiast dla H2SO4 wynosi 0,3 mg/m3. Współczynnik toksyczności to 
a) 9. 
b) 3. 
c) 1,5. 
d) 15. 
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13. Stężenie 1 mg/dm3 H2S w powietrzu powoduje 
a) senność. 
b) oparzenie. 
c) śmierć przez uduszenie. 
d) łzawienie oczu. 
 

14. Po usunięciu awarii rurociągu, w którym przepływa H2S, należy rurociąg 
a) przedmuchać azotem. 
b) poddać próbie szczelności. 
c) przedmuchać powietrzem. 
d) przedmuchać powietrzem i poddać próbie szczelności. 
 

15. Wszystkie urządzenia ciśnieniowe podlegają 
a) kontroli jakości. 
b) kontroli służb medycznych. 
c) kontroli systemu ogrzewania. 
d) Urzędowi Dozoru Technicznego. 
 

16. Podczas prac związanych z usuwaniem awarii zbiornika z ciekłym amoniakiem, należy      
zastosować środki ochrony indywidualnej 
a) okulary ochronne. 
b) maskę tlenową i ubranie gazoszczelne. 
c) rękawice i okulary ochronne. 
d) obuwie antypoślizgowe i okulary. 
 

17. Do procesów bardzo niebezpiecznych, ze względu na wybuchowość i toksyczność, 
zaliczany jest proces 
a) chlorowania węglowodorów. 
b) produkcji sody. 
c) produkcji mocznika. 
d) produkcji barwnika azowego. 
 

18. Podczas produkcji nitrobenzenu występuje zagrożenie ze względu na 
a) zatrucie i wybuch. 
b) zatrucie i oparzenie. 
c) oparzenie i wybuch. 
d) zatrucie, oparzenie, wybuch i zagrożenie pożarowe. 
 

19. Działanie mające na celu zapewnienie powtarzalnego poziomu oddziaływania na 
środowisko, oparte na podziale kompetencji, to system zarządzania 
a) bhp. 
b) środowiskiem. 
c) służbami medycznymi. 
d) służbami chemicznymi. 

 
20. Szybkie przystąpienie do usuwania przyczyn wzmożonej emisji zanieczyszczeń 

z rozszczelnionego aparatu, umożliwia zastosowanie 
a) blokady. 
b) bezpieczników ogniowych. 
c) zaworów bezpieczeństwa. 
d) analizatorów stężeń automatycznie połączonych z dyspozytornią zakładu. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, 
bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem  

 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź.        
             
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punktacja

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 58

6. LITERATURA         
   
 
1. Bąk G.: Jakość organizacji edukacyjnej – podejście systemowe. Materiały konferencyjne 

– Jakość kształcenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Szkoła Wyższa 
im. Pawła Włodkowica, Płock 2000 

2. Bąk G., Gonciarz E., Koszmider M., Oleska A.: Budowanie systemu zarządzania jakością 
zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 w placówce doskonalenia nauczycieli. 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź 2003 

3. Bąk G., Tkaczyk St.: Integracja systemów zarządzania. Materiały konferencyjne 
Polskiego Forum ISO 9000 – Zintegrowane Systemy Zarządzania. Polanica Zdrój 1998 

4. Grzywa E., Molenda J.: Technologia podstawowych syntez organicznych. Tom 1. WNT, 
Warszawa 2000 

5. Hernas A., Gajda L.: Systemy zarządzania jakością. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 
Gliwice 2004 

6. Kubasiak S.: Bezpieczeństwo pracy w przemyśle chemicznym organicznym. Instytut 
Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1980 

7. Molenda J.: Technologia chemiczna. WSiP, Warszawa 1997 
8. Czasopisma: 

„ATEST – Ochrona pracy”. Wydawnictwo Sigma – NOT, Warszawa 
9. www.pkn.pl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


