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1. CEL PROCEDURY 

(1) Określenie dokumentacji systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008, sposobu 

nadzoru i zarządzania, przeglądu i archiwizacji dokumentów i zapisów. 

 

 

2. PRZEDMIOT IZAKRES STOSOWANIA 

 

2.1 Przedmiot  

(1) Przedmiotem niniejszej procedury są obowiązujące w spółce akty prawne i normatywne, 

dokumenty systemu jakości, wzory, formularze, zapisy oraz korespondencja firmy 

 

2.2 Zakres stosowania 

(1) Procedura odnosi się do wszystkich procesów systemu zarządzania jakością w 

przedsiębiorstwie……………………………W każdym procesie określone są wykazy 

obowiązujących aktów prawnych i normatywnych, dokumentów wewnętrznych i 

zewnętrznych, wzorów, formularzy i zapisów. 

  

3. TERMINOLOGIA - DEFINICJE UŻYTYCH OKREŚLEŃ 

(1) Dokumenty systemu jakości – dokumenty opisujące sposób zarządzania jakością: Księga 

zarządzania jakością, karty procesów i opis przebiegu procesów, procedury systemu jakości. 

(2) Wzory - wzory specyficznych dla każdego procesów dokumentów, opracowywanych w tych 

procesach 

(3) Formularze – sformalizowany, dla każdego procesu sposób wykonywania zapisów z działań w 

procesie. 

(4) Dokumentacja procesu – zbiór dokumentów i zapisów każdego procesu wykonany w procesie 

(5) Zarządzanie dokumentacją – działania związane z aktualizacją, opracowaniem, ewidencją, 

identyfikacją, wprowadzaniem zmian, dystrybucją, archiwowaniem i odpowiedzialnością za 

dokumentację funkcjonującą w SABAJ SYSTEM SP. Z O.O.. 

 

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

(1) Za zarządzanie dokumentacją procesu odpowiedzialni są właściciele procesów. 

(2) Za aktualizację i informowanie o zmianach w aktach prawnych, przepisach finansowych i 

kadrowych odpowiedzialna jest (Główna Księgowa firmy …………) 

(3) Za aktualizację i wprowadzanie zmian w dokumentach systemu jakości, wszystkich wzorach i 

formularzach, odpowiedzialny jest Pełnomocnik systemu jakości. 

(4) Za korespondencję firmy …………………………. odpowiada Sekretariat. 

 

5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

5.1 Dokumenty systemu jakości, wzory i formularze. 

(1) Dokumenty systemu jakości, wzory i formularze opracowane są i udostępniane 

pracownikom firmy …………………………………………….w formie elektronicznej.  

(2) Zmian w tych dokumentach może dokonywać jedynie Pełnomocnik systemu jakości.  

 

 

(3) O wprowadzanych zmianach informuje wszystkich pracowników.  
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(4) Nieaktualne dokumenty przenoszone są do zamkniętego folderu Archiwum. Identyfikacja 

aktualności dokumentu, wzoru lub formularza – poprzez numer i datę wydania. 

(5) Zmiany w aktach prawnych są nadzorowane przez Główną Księgową i wprowadzane do 

systemu raz na kwartał. 

 

5.2 Dokumentacja procesu. 

 

(1) Wszystkie dokumenty, które opracowywane są w procesie w formie elektronicznej, i 

przechowywane w odpowiednich folderach procesu.  

(2) Dokumenty i zapisy procesu opracowywane są w oparciu o ustalone wzory.  

(3) Dokumenty zewnętrzne drukowane są wtedy, kiedy nie są przesyłane elektronicznie, gdy 

wymagają wprowadzenia ręcznych zapisów, są dokumentem kontraktowym lub dowodem 

rozliczenia finansowego.  

(4) Każdy proces posiada swój wykaz dokumentów, określający okres i miejsce 

przechowywania 

 

5.2.1 Korespondencja firmy  ………………………. 

(1) Dokumenty zewnętrzne wpływające do firmy…………….. są rejestrowane, w Dzienniku 

korespondencji i przekazywane wykonawcom. Dokumenty te, o ile zachodzi taka potrzeba, 

przechowywane są przez wykonawców w segregatorach. 

(2) Dokumenty wychodzące rejestrowane są w Dzienniku korespondencji i wysyłane 

adresatom.  

(3) Korespondencja elektroniczna ewidencjonowane jest w dzienniku korespondencji w 

uzasadnionych przypadkach, (jeżeli jest zapytaniem ofertowym, zleceniem na wykonanie 

usługi lub istotnym uzgodnieniem kontraktowym). 

 

5.3 Nadzorowanie dokumentacji. 

5.3.1 Przegląd okresowy dokumentów. 

(1) Każdy właściciel procesu, który jest odpowiedzialny za zarządzanie dokumentem 

zobowiązany jest raz do roku do końca marca każdego roku dokonać przeglądu podległych 

mu dokumentów. 

(2) Przegląd powinien być dokonany pod kątem adekwatności w odniesieniu do realizowanych 

zadań, spójności z innymi dokumentami w firmy …………………………….  

 

5.3.2 Archiwowanie dokumentów. 

(1) Dokumenty winny być przechowywane w warunkach, które zabezpieczają je przed 

zniszczeniem lub kradzieżą 

(2) Wszystkie dokumentacja muszą być przechowywana w teczkach lub segregatorach 

tematycznych z opisem ich zawartości. 

(3) Dokumenty wzorcowe i kopie dokumentów nieaktualnych, które są przechowywane w celu 

ochrony wiedzy lub z powodów prawnych są oznakowane ”ARCHIWUM” i muszą być 

przechowywane w innym miejscu niż dokumenty obiegowe (bieżące). 

 

5.4 Zarządzanie dokumentacją na nośnikach elektronicznych. 

(1) Wszystkie dane są zapisywane na dwóch niezależnych dyskach na serwerze firmy 

(2) Co tydzień jest robiona kopia dysku firmy ………………………….. 
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6. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

-  brak 

7. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  

(1) Wykazy dokumentów i zapisów 

 

 

 

 

 

 


