4.12 Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu zarządzania jakością
wg ISO 9001 oraz BHP wg ISO 45001
Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii
Celem usługi doradczej jest wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
oraz BHP wg wymagań normy ISO 45001:2018, a także przygotowanie organizacji klienta
do odbycia procesu certyfikacji pod kątem nowych norm: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018.
Doradztwo ma również na celu pogłębienie wiedzy pracowników organizacji w zakresie
prawidłowej interpretacji wymagań norm: ISO 9001, ISO 45001 oraz usprawnienie
zarządzania organizacją. W trakcie procesu wdrażania, w drodze konsultacji
z przedstawicielami organizacji klienta stworzony zostanie zbiór dokumentacji, która będzie
podstawą do funkcjonowania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 oraz BHP
zgodnie z wymaganiami najnowszej normy ISO 45001:2018.
W zakresie usługi Doradztwa w zakresie wdrożenia systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 oraz BHP
wg ISO 45001 znajdą się m. in.:


konsultacje w zakresie doboru metody oceny ryzyka i opracowanie kompleksowej analizy
ryzyka dla organizacji klienta;



współudział w realizacji audytów wewnętrznych i przeglądu systemu zarządzania;



współdziałanie z klientem w opracowywaniu i aktualizacji niezbędnej dokumentacji
systemowej (procedury, instrukcje, formularze);



przeszkolenie wyznaczonych pracowników organizacji z zakresu wymagań normy,
w tym z zasad oceny ryzyka, audytowania oraz z uaktualnionych wymagań zawartych
w opracowanej dokumentacji systemowej;



przeprowadzenie i udokumentowanie wspólnie z klientem zbiorczej analizy ryzyka działalności,
audytów wewnętrznych i Przeglądu Zarządzania, co jest niezbędne w kontekście
przygotowania organizacji do procesu certyfikacji.

Po zakończeniu procesu wdrożenia przedsiębiorstwo otrzyma komplet dokumentacji systemowej
(procedury, instrukcje, formularze) zgodnej z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 45001, a także
zaświadczenia o uzyskaniu przez jej pracowników kompetencji w zakresie systemu zarzadzania
opartego o nowe wymagania.

Przewidywany czas realizacji usługi
Od 3 do 6 miesięcy

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
Korzyści przedsiębiorcy z realizacji usługi:
- ustanowienie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 oraz BHP wg nowych wymagań
ISO 45001:2018;
- pogłębienie wiedzy pracowników organizacji odnośnie systemów zarządzania jakością i BHP;
- nabycie przez pracowników umiejętności i kompetencji do utrzymywania i doskonalenia
systemu zarzadzania oraz prawidłowego przeprowadzania analizy ryzyka i audytów
wewnętrznych;
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dogłębna analiza ryzyka związanego z działalnością organizacji prowadząca
do zminimalizowania
zidentyfikowanych
zagrożeń
oraz
zmaksymalizowania
prawdopodobieństwa wykorzystania istniejących możliwości rozwoju organizacji;
poprawa standardu obsługi klienta oraz kształtowanie polityki społecznej odpowiedzialności
biznesu;
wzrost zaufania i zadowolenia klientów oraz partnerów biznesowych;
usprawnienie procesu obiegu dokumentów i informacji w organizacji;
sprecyzowanie oraz redystrybucja zadań, odpowiedzialności i uprawnień pracowników
organizacji;
poprawa wizerunku i wzrost konkurencyjności organizacji na rynku;
stworzenie bazy do łatwiejszej implementacji innych systemów zarządzania.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy
Usługę prorozwojową realizuje ekspert posiadający specjalistyczną wiedzę wraz z przedsiębiorcą
i jego pracownikami. Na wstępnym etapie ekspert zdobywa wiedzę na temat obecnych problemów,
dotychczas podejmowanych działań, sposobu postrzegania firmy przez otoczenie rynkowe
oraz definiowanie celów strategicznych, wskazanie kluczowych grup odbiorców. Zebrane dane
pozwalają doradcy na przeprowadzenie analizy ryzyk i szans, którą następnie omawia z usługobiorcą.
W dalszej kolejności opracowuje podstawową dokumentację systemową, w tym kluczowe procedury
i instrukcje we współpracy z klientem, po czym następuje omówienie kluczowych elementów systemu
zarządzania oraz szkic sposobu jego wdrażania. Usługa ma na celu zwiększenie konkurencyjności,
efektywności ekonomicznej oraz zgodności z obowiązującym prawem przedsiębiorstw (MŚP).
Zaangażowanie doradcy o odpowiednich kompetencjach pozwala na wykorzystanie
jego specjalistycznej wiedzy do osiągnięcia zamierzonego celu i uzyskania oczekiwanych efektów.

Założenia cenowe
Od 10.000 do 50.000 zł netto. Wycena jest ilorazem wynagrodzenia stawki pracy eksperta
(200 zł za roboczogodzinę) i czasochłonności realizacji usługi, szacowanej w zależności od specyfiki
branży od 50 do 250 godzin. Koszt określany jest na etapie przygotowania wyceny z uwzględnieniem
specyfiki działalności oraz szczegółowych potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwo.

Odbiorcy
Odbiorcami usługi będą MŚP przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego zainteresowane zakresem
usługi.

Osoba kontaktowa w sprawie usługi

Imię i nazwisko

Radosław Wołyń

Telefon

507 732 576

E-mail

radoslaw.wolyn@piitt.pl
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