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MOżLIWOśCI INTEGRACJI 
SySTEMÓW ZARZĄDZANIA 

JAKOśCIĄ ISO 9001, ISO/IEC 17025 
I ISO/IEC 17020 W JEDNOSTKACH 

INSPEKCyJNyCH NADZORUJĄCyCH 
bEZPIECZEńSTWO żyWNOśCI

Wstęp

Główną przyczyną wdrażania systemów zarządzania jakością jest dążenie do 
wprowadzenia zharmonizowanego trybu postępowania podczas wykonywania czyn-
ności produkcyjnych, usługowych czy kontrolnych, co w efekcie może przyczynić się 
do zapewnienia jakości wyrobów i usług.

Liczba dostępnych znormalizowanych systemów zarządzania, które są wdra-
żane w organizacjach, jest bardzo duża. Popularność standardów związanych z za-
rządzaniem rozpoczęła się od wydania norm ISO serii 9001, a następnie norm ISO 
serii 14000. Są to najczęściej wdrażane systemy zarządzania jakością w organiza-
cjach. Innymi znormalizowanymi obszarami są: projektowanie i innowacje (BS 7000: 
2008), zarządzanie przedsięwzięciem (ISO 10006:2003), zarządzanie konfiguracją 
(ISO 10007:2003), przemysł motoryzacyjny (ISO 16949:2009), bezpieczeństwo żyw-
ności (ISO 22000:2005), zarządzanie bezpieczeństwem w obrocie portowo-mor-
skim (ISPS), zarządzanie bezpieczeństwem antyterrorystycznym w obrocie towarów 
(ISO 9000 i WSK) czy zarządzanie jakością w laboratoriach (ISO/IEC 17025:2005) 
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i jednostkach inspekcyjnych (ISO/IEC 17020:2005) itp. Tak duża liczba systemów 
powoduje coraz to większe przenikanie się wyżej wymienionych systemów. 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie systemów zarządzania jakością 
wdrażanych w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności 
– ISO 9001, ISO/IEC 17025 oraz ISO/IEC 17020 opracowanego specjalnie dla tych 
jednostek. Z uwagi na to, że wdrożenie i utrzymanie równolegle kilku systemów za-
rządzania jest trudne (pracochłonne i kosztowne) – przedstawiono również możli-
wości integracji tych systemów zarówno na poziomie realizowanych procesów, jak 
i dokumentacji.

System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami 
normy ISO/IEC 17020 dla jednostek inspekcyjnych

Główną przyczyną podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania jakością 
w  jednostkach inspekcyjnych jest dążenie do wprowadzenia zharmonizowanego 
trybu postępowania podczas wykonywania czynności kontrolnych oraz jednolitej – 
eliminującej subiektywną ocenę – interpretacji wyników kontroli. Ponadto system 
zarządzania jakością pozwala na usystematyzowanie i uporządkowanie działań wy-
konywanych w ramach procesu kontroli, co w efekcie przyczynia się do zapewnienia 
jakości i wiarygodności wyników kontroli. 

Jednostki inspekcyjne nadzorujące bezpieczeństwo żywności przeprowadzają 
ocenę produktów żywnościowych, realizowanych procesów lub ich wyników na każ-
dym etapie łańcucha żywnościowego z wymaganiami prawa żywnościowego. Ocena 
ta może dotyczyć: właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiolo-
gicznych żywności, jak również technologii produkcji, opakowania, sposobu ozna-
kowania i prezentacji oraz zgodności z wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi 
i fitosanitarnymi. 

W celu zwiększenia zaufania klientów i innych stron zainteresowanych do czyn-
ności wykonywanych przez jednostki inspekcyjne opracowano normę ISO/IEC 
17020 zawierającą ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspek-
cyjnych. 

Norma dotyczy jednostek, których zakres działalności obejmuje sprawdzanie 
oraz ustalanie zgodności z wymaganiami: materiałów, wyrobów, instalacji, urządzeń, 
procesów, procedur roboczych lub usług, a następnie przekazywanie wyników tych 
działań właściwym podmiotom oraz jednostkom administracji publicznej. 

Wymagania normy są podstawą do zaprojektowania systemu zarządzania przy-
datnego w jednostce inspekcyjnej; pomagają w sposób uporządkowany udokumen-
tować stan faktyczny jednostki inspekcyjnej jako systemu. Dają również możliwość 
skonstruowania narzędzia skutecznego i efektywnego zarządzania [4, s. 59–78].
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Wymaganiami normy ISO 17020 objęte są wszystkie elementy systemu zarzą-
dzania jakością, tj: 
– struktura organizacyjna określająca podział odpowiedzialności, uprawnień i po-

wiązań między ludźmi (służbowe, funkcjonalne, informacyjne, techniczne);
– procesy realizowane w jednostce;
– stosowane procedury określające sposób wykonania czynności lub procesu, od-

powiedzialność za poszczególne działania oraz dokumenty związane z wykony-
wanymi zadaniami;

– wykorzystywane zasoby umożliwiające zarządzanie jakością, a w szczególności: 
kwalifikacje, praktyka i umiejętności, wyposażenie kontrolno-pomiarowe wraz 
z oprogramowaniem urządzeń i komputerów oraz warunki, w jakich wykony-
wane są czynności (rysunek 1). 

Rysunek 1. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006
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*Numerami oznaczono poszczególne punkty normy ISO 170201.
Źródło: opracowanie własne. 

Wymagania normy ISO/IEC 17020 mogą być wdrażane przez jednostki inspek-
cyjne, akredytujące jednostki inspekcyjne oraz inne jednostki zainteresowane uzna-
waniem kompetencji jednostek inspekcyjnych. Norma ta nie jest przeznaczona dla 
laboratoriów badawczych, jednostek certyfikujących ani dostawców wydających de-
klaracje zgodności [6, s. 25–31]. 

1 Warto dodać, że p. 1 i p. 2 normy ISO 17020 dotyczy zakresu normy i definicji stosowanych w normie 
(omówionych w rozdziale 1 pracy), dlatego pominięto je w dalszych badaniach.
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System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami 
normy ISO 9001 i ISO/IEC 17025

Kolejnym systemem zarządzania wdrażanym w jednostkach inspekcyjnych nad-
zorujących bezpieczeństwo żywności jest system zgodny z wymaganiami normy ISO 
9001. Wymagania zawarte w tej normie przeznaczone są dla organizacji pragnących 
wykazać swoją zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów lub usług spełniających 
wymagania klientów oraz dążących do stałego zwiększania zadowolenia klientów 
[3, s. 17–18]. 

Wymagania tej normy mają zastosowanie we wszystkich rodzajach organizacji, 
niezależnie od ich wielkości i statusu prawnego, rodzaju produkowanych wyrobów 
czy świadczonych usług – również w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bez-
pieczeństwo żywności. Wymagania te są wymaganiami uzupełniającymi do obowią-
zujących wymagań zawartych w przepisach prawnych dotyczących jednostek inspek-
cyjnych i w żaden sposób nie określają ani nie zastępują tych wymagań.

Wymagania zawarte w normie ISO 9001 określono w trzech rozdziałach wpro-
wadzających (1÷3) i w pięciu rozdziałach zawierających wymagania systemu zarzą-
dzania jakością (4÷8) – każdy z nich dotyczy odrębnego obszaru działalności jed-
nostki inspekcyjnej (rysunek 2).

Rysunek 2. Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009
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Wymagania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009

Źródło: opracowanie własne na podst. PN-EN ISO 9001:2009.
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W procesie ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością jednostki in-
spekcyjne nadzorujące bezpieczeństwo żywności mogą korzystać z wytycznych za-
wartych w normie ISO 9004:2000 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskona-
lenia funkcjonowania. Norma ta tworzy spójną parę z normą ISO 9001 w zakresie 
systemu zarządzania jakością.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności jednostki inspekcyjne współpracują 
z akredytowanymi laboratoriami, które dostarczają dane i informacje niezbędne w pro-
cesie interpretacji wyników kontroli i wydawania decyzji administracyjnych. Dlatego 
też uzyskiwane przez laboratorium wyniki badań powinny być miarodajne i wiary-
godne, gdyż są one potwierdzeniem bezpieczeństwa produktów żywnościowych. 

Na poprawność realizowanych procesów i jakość wyników badań uzyskiwanych 
w laboratorium wpływ ma wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wyma-
ganiami normy ISO/IEC 17025, zawierający wymagania dotyczące kompetencji la-
boratoriów badawczych i wzorcujących.

Norma ISO/IEC 17025 zawiera ogólne wymagania dotyczące kompetencji labora-
toriów badawczych i wzorcujących, jest podstawą akredytacji tych laboratoriów, czyli 
procesu, w wyniku którego laboratorium zostaje formalnie uznane przez Polskie Cen-
trum Akredytacji za kompetentne do wykonywania badań. Kompetencje laboratorium 
weryfikowane są pod względem organizacji i zarządzania laboratorium oraz pod wzglę-
dem spełnienia wymagań technicznych w zakresie wykonywanych badań (rysunek 3).

Rysunek 3. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dla laboratoriów 

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dla laboratoriów współpracujących z jednostkami inspekcyjnymi
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Źródło: opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
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Funkcjonowanie jednostki inspekcyjnej zgodnie z wymaganiami systemów za-
rządzania jakością przyczynia się do lepszego zorganizowania procesów realizowa-
nych przez jednostkę oraz do wprowadzenia standaryzacji wykonywanych czynności 
w ramach procesu inspekcji. W ten sposób rozwiązania systemowe zapewniają po-
wtarzalność i odtwarzalność działań, eliminują anonimowość w procesie inspekcji, 
jak również wpływają na lepsze przygotowanie formalno-prawne jednostek inspek-
cyjnych do wykonywania zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności. 

Przyczyny integracji systemów zarządzania 
jakością w jednostkach inspekcyjnych 
nadzorujących bezpieczeństwo żywności

Z przeprowadzonej analizy dotyczącej liczby wdrożonych i certyfikowanych sys-
temów zarządzania jakością w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bezpie-
czeństwo żywności wynika, że niewiele jednostek zdecydowało się na wdrożenie 
i certyfikację systemów zarządzania jakością (tabela 1). Z danych wynika, że najwię-
cej jednostek inspekcyjnych wdrożyło system zarządzania jakością w swoich labora-
toriach zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025, bowiem zgodnie z ustawą 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia badania laboratoryjne dla celów urzędowych 
kontroli żywności i żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywności powinny wykony-
wać akredytowane laboratoria właściwych jednostek inspekcyjnych. Podstawą akre-
dytacji laboratoriów jest wdrożenie właśnie wymagań systemu zarządzania jakością 
zgodnie z normą ISO/IEC 17025. 

Natomiast akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą 
PN-EN ISO/IEC 17020:2006 posiadają trzy (na 1099) jednostki inspekcyjne nadzoru-
jące bezpieczeństwo żywności (w 2010 r. było ich 7). Brak zainteresowania jednostek 
inspekcyjnych wdrażaniem systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami 
normy ISO/IEC 17020 wynika z tego, iż koszt akredytacji – formalnego uznania przez 
Polskie Centrum Akredytacji, że dana jednostka inspekcyjna jest kompetentna do 
wykonywania określonych działań – jest wysoki. Akredytacja dotyczy tylko określo-
nej jednostki, dlatego też przeprowadzenie procesu akredytacji w jednostkach inspek-
cyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania (graniczne, powiatowe, wojewódzkie, 
centralne) byłoby kosztowne – jest to zasadniczy czynnik hamujący ten proces. Nie-
kiedy jednostki inspekcyjne podejmują decyzję jedynie o wdrożeniu systemu zarzą-
dzania, nie poddając formalnej ocenie systemu przez Polskie Centrum Akredytacji. 

Mniej kosztownym systemem zarządzania jakością dla jednostek inspekcyjnych 
nadzorujących bezpieczeństwo żywności jest ISO 9001, gdyż certyfikat potwierdzający 
zgodność systemu z wymaganiami dotyczy całej Inspekcji (jako organizacji) i zakre-
sem swym obejmuje inspektoraty funkcjonujące na różnych szczeblach zarządzania. 
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Tabela 1.  Stan wdrożeń systemu zarządzania jakością zgodnego z normą  
ISO/IEC 17020, ISO 9001 i ISO/IEC 17025 w jednostkach inspekcyjnych 
nadzorujących bezpieczeństwo żywności

Lp. Jednostki inspekcyjne
Liczba 

jednostek

Liczba jednostek 
inspekcyjnych 

z certyfikowanym 
systemem  
ISO 17020

Liczba 
jednostek 

z wdrożonym 
systemem 
ISO 9001

Liczba 
akredytowanych 

laboratoriów 
z ISO/IEC 17025/  

wszystkie 
laboratoria

1.
Państwowa 
Inspekcja 
Sanitarna

Wojewódzkie 
stacje

16 2 1

119/brak danych
Powiatowe 
stacje

318 0 0

Graniczne 
stacje

14 0 0

2.
Inspekcja 
Weteryna-
ryjna

Wojewódzkie 
inspektoraty

16 1 1

26/35
Powiatowe 
inspektoraty

304 0 0

Graniczne 
inspektoraty

14 0 0

ZHW 33 0 0

3.

Inspekcja 
Jakości 
Handlowej 
Art. Rolno-
Spoż.

Wojewódzkie 
inspektoraty

16 0 16
7/9

4.

Państwowa 
Inspekcja 
Ochrony 
Roślin i Na-
siennictwa

Wojewódzkie 
inspektoraty

16 0 1

2/17
Delegatury 28 0 0

Oddziały te-
renowe

243 0 0

Graniczne 
inspektoraty

31 0 0

5.
Inspekcja 
Handlowa

Wojewódzkie 
inspektoraty

16 0 0
6/6

Delegatury 34 0 0

6. razem 1099 3 19
160 
akredytowanych 
laboratoriów 

Źródło: opracowanie własne, stan na 20.10.2011 r.

Dzięki temu, że decyzja o wdrożeniu i certyfikacji systemu zarządzania jako-
ścią podejmowana jest na najwyższym szczeblu zarządzania proces przygotowania 
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dokumentacji jest krótszy, ponieważ uczestniczą w nim wszystkie jednostki in-
spekcyjne, jak również koszty tego procesu są niższe niż w przypadku akredyta-
cji. Jednak jednostek inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności po-
siadających certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 
jest zaledwie 18. 

Z przeprowadzonej analizy wynika również, że istnieją jednostki inspekcyjne, 
które posiadają kilka wdrożonych systemów zarządzania jakością (tabela 1). W przy-
padku funkcjonowania różnych systemów zarządzania w jednej jednostce inspek-
cyjnej powstaje problem z nieujednoliconymi dokumentami, które dotyczą często 
podobnych zagadnień [7, s. 98–106]. Dlatego celowe okazało się przeanalizowanie 
podobieństw w wymaganiach wdrażanych systemów i ewentualnych możliwości ich 
integracji. W przeprowadzonych badaniach porównawczych za punkt wyjścia przy-
jęto wymagania normy ISO/IEC 17020, gdyż jest to dokument zawierający ogólne 
kryteria funkcjonowania jednostek inspekcyjnych i został on opracowany specjalnie 
dla tych jednostek. Wysoki koszt akredytacji jednostek inspekcyjnych na zgodność 
z wymaganiami ISO/IEC 17020 również uzasadnia wskazanie ewentualnych kie-
runków integracji tego systemu z innymi systemami wdrażanymi w jednostkach in-
spekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności (ISO 9001 i ISO/IEC 17025).

Możliwości integracji systemów zarządzania 
wdrażanych w jednostkach inspekcyjnych 
nadzorujących bezpieczeństwo żywności

Integracja systemów zarządzania to proces łączący wszystkie możliwe elementy 
systemów zarządzania w celu wyeliminowania powtarzających się czynności, środ-
ków, odpowiedzialności i dokumentacji. Integrując systemy zarządzania, jednostka 
inspekcyjna powinna przede wszystkim zwrócić uwagę na podobieństwa systemów 
zarządzania. Podobieństwo to przejawia się w występowaniu w każdym z tych sys-
temów identycznych elementów, takich jak:

 � deklaracja najwyższego kierownictwa w formie polityki,
 � określenie realizacji celów i zadań,
 � udokumentowane procedury i inne dokumenty systemowe,
 � prowadzenie zapisów,
 � wykonywanie zadań przez wykwalifikowaną kadrę stale podnoszącą swoje umie-

jętności,
 � pomiary i monitorowanie oraz analizowanie danych niezbędnych dla funkcjo-

nowania systemu zarządzania,
 � przeprowadzanie audytów wewnętrznych i przeglądu zarządzania [9, 12, 13].
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Integracja powyższych systemów zarządzania może dotyczyć wszystkich elemen-
tów systemu zarządzania, stąd wyróżniono:

 � integrację środków – wymagania systemów brane są pod uwagę przy planowa-
niu i wdrażaniu odpowiednich środków realizacji, tj. zasoby ludzkie, finansowe, 
materialne, informacyjne;

 � integrację dokumentacji poprzez wyłączenie dokumentów, które mogą się powta-
rzać. W tym celu zostaje utworzona zintegrowana księga i procedury systemowe, 
w których wykorzystuje się różne tabele podające powiązania pomiędzy różnymi 
elementami systemów oraz osoby odpowiedzialne za działania;

 � integrację procesów poprzez ustanowienie:
 � wspólnych celów i planów ich osiągania, 
 � sposobów zbierania informacji, dokumentowania, komunikowania się,
 � metod oceny (porównywanie rezultatów procesów z założonymi celami i wyma-

ganiami, wykorzystanie sprzężeń zwrotnych do weryfikacji działań),
 � metod doskonalenia procesów,
 � systemu motywacyjnego (motywowanie i wspieranie pracowników, szkolenia 

i podnoszenie kwalifikacji, przydzielenie zasobów, zadań i odpowiedzialności, 
nadzór nad zasobami) [1, s. 305–306; 5, s. 128; 8, s. 8–10]. 
W celu ustalenia możliwości integracji systemów zarządzania wdrażanych w jed-

nostkach inspekcyjnych zidentyfikowano podstawowe wymagania i określono po-
dobieństwa między systemami (tabela 2). 

Z porównania wymagań tych norm wynika, że w wielu obszarach wymagania 
normy ISO/IEC 17020, ISO 9001 oraz ISO/IEC 17025 pokrywają się. Dotyczy to: bez-
stronności, niezależności i zachowania poufności, organizacji i zarządzania, systemu 
zarządzania jakością, personelu, środków i wyposażenia, metod i procedur kontroli/
badań, postępowania z próbkami badań, nadzoru nad zapisami, dokumentowania 
wyników z kontroli/badań, podwykonawstwa oraz zasad przyjmowania i postępo-
wania z reklamacjami. 

Niewiele wymagań pozostaje jedynie właściwością jednostek inspekcyjnych. Są 
to wymagania dotyczące:

 � przyjęcia zobowiązania przez jednostki inspekcyjne do ponoszenia odpowiedzial-
ności za wykonywane czynności;

 � opracowania dokumentacji określającej zasady prowadzenia przez nią działalno-
ści oraz badania księgowości przez niezależne instytucje księgowe [6, s. 25–31]. 
W systemach zarządzania zgodnych z normą ISO 9001 i ISO/IEC 17025 nie za-

warto też wymagań dotyczących przekazywania pracownikom wytycznych doty-
czących ich postępowania na stanowiskach pracy oraz wymagań dotyczących unie-
zależnienia wynagrodzenia osób prowadzących działalność inspekcyjną od liczby 
wykonywanych inspekcji i od wyników tych inspekcji. 
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Tabela 2.  Porównanie wymagań systemów zarządzania wdrażanych w jednostkach 
inspekcyjnych

ISO/IEC 17020 (dla jednostek inspekcyjnych) ISO 9001 ISO 17025 (dla laboratoriów)

1. Zakres normy
1. Zakres normy
2. Powołania

1. Zakres normy
2. Powołania normatywne

2. Definicje
3. Terminy 
i definicje

3. Terminy i definicje

3. Wymagania administracyjne
3.1. Status prawny --------- 4.1.1

3.2. Powiązania z organizacją macierzystą --------- 4.1.5

3.3. Zakres działalności kontrolnej 
i kompetencje techniczne

--------- 4.1

3.4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności --------- ---------

3.5. Zasady działania --------- ---------

3.6. Sprawozdawczość finansowa --------- ---------

4. Bezstronność, niezależność i rzetelność

4.1. Wymagania ogólne --------- 4.1.5

4.2. Niezależność --------- 4.1.5

5. Poufność --------- 4.1.5

6. organizacja i zarządzanie

6.1. Organizacja 4.1 4.2

6.2. Struktura organizacyjna 5.1, 5.5.1 4.1.5

6.3. Zarządzanie techniczne --------- 4.1.5

6.4. Nadzór bieżący --------- 4.1.5

6.5. Zastępstwa --------- 4.1.5

6.6. Opis stanowisk pracy --------- 5.2.4

7. System zarządzania jakością ---------

7.1. Cele i polityka jakości 5.1, 5.3, 5.4.1, 5.4.2 4.2.2

7.2. Zgodność systemu zarządzania jakością 
z zakresem działania jednostki

4.1 ---------

7.3. Dokumentowanie systemu zarządzania 
jakością

4.2.1, 4.2.2 4.2.1, 4.2.4

7.4. Kierownik jakości 5.1, 5.5.1, 5.5.2 4.1.5

7.5. Zadania kierownika jakości 5.5.1, 5.5.2 4.1.5

7.6. Nadzór nad dokumentacją 4.2.3 4.3

7.7. Audyty wewnętrzne 8.2.2 4.14

7.8. Działania korygujące 8.5.2 4.9, 4.11

7.9. Przegląd kierownictwa
5.1, 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3

4.15

8. Personel ---------
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ISO/IEC 17020 (dla jednostek inspekcyjnych) ISO 9001 ISO 17025 (dla laboratoriów)

8.1. Stan osobowy 6.1, 6.2.1 5.2.3

8.2. Kwalifikacje 6.2.2 4.1.5, 5.2.1

8.3. Wykształcenie i szkolenie 6.2.2 5.2.2

8.4. Odpowiedzialność i uprawnienia 6.2.2 4.1.4, 4.1.5

8.5. Wytyczne postępowania dla 
pracowników

--------- ---------

8.6. Wynagrodzenie --------- ---------

9. Środki i wyposażenie

9.1. Zaplecze techniczne 6.1, 6.3,7.5.1, 7.6 5.5.1

9.2. Dostęp do środków technicznych --------- 5.5.3

9.3. Gotowość środków technicznych 
i wyposażenia do stosowania

7.5.1, 7.6 5.5.2

9.4. Oznakowanie 7.6 5.5.8

9.5. Konserwacja 7.6 5.5.6

9.6. Zasady wzorcowania 7.6 5.5.2, 5.6.1

9.7. Spójność systemu wzorcowania 7.6 5.6.1

9.8. Wzorce odniesienia 7.6 5.6.3

9.9. Okresowa weryfikacja urządzeń 
i wyposażenia

7.6 5.5.10

9.10. Powiązania materiałów odniesienia 
z państwowymi i międzynarodowymi 
wzorcowymi materiałami odniesienia

7.6 5.6.2

9.11. Zakupy i magazynowanie materiałów 7.4 4.6

9.12. Warunki przechowywania i okresowa 
kontrola

7.4, 7.5.5, 8.2.4 4.6

9.13. Wymagania dotyczące testowania 
oprogramowania komputerowego używanego 
do przeprowadzania prac kontrolnych

7.6 5.4.7

9.13. Wymagania dotyczące ustanowienia 
i wdrożenia procedur ochrony integralności 
danych

--------- 5.4.7

9.13. Wymaganie dotyczące konserwacji 
komputerów i sprzętu zautomatyzowanego

--------- 5.4.7

9.13. Wymagania dotyczące ustanowienia 
i wdrożenia zabezpieczania danych

--------- 5.4.7

9.14. Postępowanie z wyposażeniem 
wadliwym

7.6 5.5.7

9.15. Zapisy dot. wyposażenia 4.2.3, 4.2.4, 7.6 5.5.5

10. Metody i procedury kontroli

10.1. Metody kontroli --------- 5.4.1
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ISO/IEC 17020 (dla jednostek inspekcyjnych) ISO 9001 ISO 17025 (dla laboratoriów)

10.2. Znormalizowane metody kontroli --------- 5.4.2

10.3. Nieznormalizowane metody kontroli --------- 5.4.4

10.4. Instrukcje i procedury robocze 4.2.1,7.5.1 ---------

10.5. Nadzór nad umowami i zleceniami 4.2.3, 4.2.4, 7.2.2 ---------

10.6. Zapisy spostrzeżeń --------- ---------

10.7. Kontrola przenoszenia danych 
i obliczeń

--------- 5.4.7

10.8. Instrukcje bezpieczeństwa --------- ---------

11. Postępowanie z próbkami i obiektami 
do kontroli

11.1. Identyfikacja próbek i kontrolowanych 
obiektów

--------- 5.8.2

11.2. Przydatność kontrolowanego obiektu 
do kontroli

--------- 5.8.3

11.2. Wymaganie dotyczące zapisywania 
przed kontrolą wszystkich zauważonych lub 
zgłoszonych nieprawidłowości

--------- 5.8.3

11.3. Przygotowanie obiektu do kontroli --------- 5.4.1

11.4. Wymaganie dotyczące posiadania 
udokumentowanych procedur i środków 
zapobiegających uszkodzeniu lub 
pogorszeniu stanu kontrolowanych obiektów

--------- 5.8.4

12. Zapisy 

12.1. System zapisów 4.2.4 4.13

12.2. Kompletność zapisów 4.2.4 4.13

12.3. Przechowywanie zapisów 4.2.4 4.13

13. Sprawozdania i świadectwa z kontroli

13.1. Dokumentowanie wyników kontroli --------- 5.10.1

13.2. Treść sprawozdań i/lub świadectw 
kontroli 

--------- 5.10.2

13.3. Zatwierdzanie i podpisywanie 
świadectw 

--------- 5.10.2

13.4. Poprawki i uzupełnienia w sprawozdaniach 
i/lub świadectwach

--------- 5.10.9

14. Podwykonawstwo

14.1. Udział podwykonawców w działaniach 
jednostki

--------- 4.5

14.2. Dobór podwykonawców --------- 4.5

14.3. Monitorowanie kompetencji 
podwykonawcy

--------- 4.5

14.4. Nadzorowanie podwykonawstwa --------- 4.5
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ISO/IEC 17020 (dla jednostek inspekcyjnych) ISO 9001 ISO 17025 (dla laboratoriów)

15. reklamacje i odwołania

15.1. Postępowanie z reklamacjami 8.3, 8.5.2 4.8

15.2. Postępowanie z odwołaniami --------- ---------

15.3. Zapisy o odwołaniach i reklamacjach 4.2.4 4.8

16. Współpraca --------- 4.7.1

Źródło: opracowanie własne.

Systemy zarządzania ISO 9001 i ISO/IEC 17025 nie uwzględniają również takich 
wymagań, jak: 

 � zapisywanie spostrzeżeń w trakcie wykonywania czynności inspekcyjnych;
 � zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie ich wykonywania;
 � przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od wyników inspekcji/badań;
 � zasad współpracy z innymi jednostkami (w normie ISO/IEC 17025 znajdują się 

wymagania dotyczące współpracy jedynie laboratoriów z klientem podczas re-
alizacji badań). 
W wyniku porównania tych wymagań stwierdzono również, że występują nie 

tylko podobieństwa, lecz także różnice między systemami zarządzania wdrażanymi 
w  jednostkach inspekcyjnych. Z  jednej strony nie wszystkie wymagania normy 
ISO/IEC 17020 uwzględnione są w normach ISO 9001 i ISO/IEC 17025, z drugiej 
zaś niektóre wymagania norm ISO 9001 i ISO/IEC 17025 warto byłoby dodać do 
wymagań dla jednostek inspekcyjnych (ISO/IEC 17020). Należy tutaj wymienić wy-
magania dotyczące: 

 � podejmowania działań zapobiegawczych, 
 � współpracy z podmiotem kontrolowanym w trakcie przeprowadzania kontroli, 
 � zapewnienia wewnętrznej jakości wykonywanych działań.

Z porównania wymagań systemów zarządzania ISO/IEC 17020, ISO 9001 ISO/
IEC 17025 wynika również, że istnieją także możliwości integracji tych systemów na 
poziomie dokumentacji (tabela 3).

Tabela 3. Porównanie dokumentów wymaganych w systemach zarządzania

Dokumenty w ISO/IEC 17020 Dokumenty w ISO 9001 Dokumenty w ISO/IEC 17025

Procedury

Procedury gwarantujące 
niezależność i bezstronność 
personelu (p. 4.1)

-------
Zapewnienie bezstronności 
personelu (p. 4.1.5)

Nadzór nad dokumentacją (p. 7.6)
Nadzór nad dokumentami (p. 
4.2.3)

Nadzór nad dokumentacją 
(p.4.3)

Audit wewnętrzny (p. 7.7) Audity wewnętrzne (p. 8.2.2) Audity wewnętrzne (p. 4.14)
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Dokumenty w ISO/IEC 17020 Dokumenty w ISO 9001 Dokumenty w ISO/IEC 17025

Sprzężenia zwrotne i działania 
korygujące (p. 7.8)

Działania korygujące 
(p. 8.5.2)

Działania korygujące (p. 4.11)

Przegląd systemu zarządzania jakością 
(p. 7.9)

------- Przegląd zarządzania (p. 4.15)

Konserwacja wyposażenia 
wykorzystywanego do 
przeprowadzania kontroli (p. 9.5)

-------
Nadzór nad wyposażeniem 
pomiarowo-badawczym 
(p. 5.5)

Postępowanie z wadliwym 
wyposażeniem (p. 9.14)

-------
Nadzór nad wyposażeniem 
pomiarowo-badawczym 
(p. 5.5)

Zasady stosowania 
nieznormalizowanych metod (p. 10.3)

------- -------

Zabezpieczenie próbek pobranych 
do kontroli w czasie, gdy jednostka 
jest za nie odpowiedzialna (p. 11.4)

-------
Postępowanie z obiektami 
do badań (p. 5.8)

Postępowanie z reklamacjami (p. 15.1) ------- Rozpatrywanie skarg (p. 4.8)

Rozpatrywanie i rozstrzyganie 
odwołań od wyników kontroli (p. 15.2)

------- Rozpatrywanie skarg (p. 4.8)

Instrukcje

Konserwacja wyposażenia 
wykorzystywanego do 
przeprowadzania kontroli (p. 9.5)

-------
Nadzór nad wyposażeniem 
pomiarowo-badawczym 
(p. 5.5)

Planowanie kontroli (p. 10.2) -------
Metodyka badawcza 
(p. 5.4.2)

Znormalizowane zasady pobierania 
próbek (p. 10.2)

------- Pobieranie próbek (p. 5.7)

Stosowane techniki kontrolne (p. 10.2) -------
Metodyka badawcza 
(p. 5.4.2)

Zasady stosowania 
nieznormalizowanych metod (p. 10.3)

-------
Stosowanie metod 
nieznormalizowanych 
(p. 5.4.4)

bezpieczeństwo wykonywania kontroli 
(p. 10.8)

------- -------

Zapisy

Wyniki z przeglądów kierownictwa 
(p. 7.9) 

Zapisy z przeglądu 
zarządzania (5.6.1)

-------

Szkolenia pracowników (8.3)
Zapisy dot. wykształcenia, 
szkolenia, umiejętności 
i doświadczenia (6.2.2)

Identyfikacja potrzeb 
szkoleniowych (p. 5.2)

Zapisy dot. wykształcenia i praktyki 
pracowników (8.4)

Zapisy dot. wykształcenia, 
szkolenia, umiejętności 
(6.2.2)

Identyfikacja potrzeb 
szkoleniowych (p. 5.2)
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Dokumenty w ISO/IEC 17020 Dokumenty w ISO 9001 Dokumenty w ISO/IEC 17025

Zapisy dotyczące wyposażenia: 
oznaczanie, wzorcowanie 
i konserwacja (p. 9.15)

Nadzorowanie wyposażenia 
do monitorowania 
i pomiarów (7.6) Wyniki 
wzorcowania i sprawdzania 
wyposażenia pomiarowego 
(7.6)

Nadzór nad wyposażeniem 
pomiarowo-badawczym 
(p. 5.5)

Zapisy dot. nie znormalizowanych 
metod kontroli 
(p. 10.3)

------- -------

Zapisy z kontroli (p. 10.6) ------- -------

Zapisy dot. próbek (p. 11.2)
Jednoznaczna identyfikacja 
wyrobu, gdy wymagana jest 
identyfikowalność (7.5.3)

-------

Sprawozdanie lub świadectwo 
kontroli (p. 13.1)

-------
Przedstawianie wyników 
(p. 5.10)

Dane potwierdzające kompetencje 
podwykonawców, rejestr 
podwykonawców (p. 14.3)

Wyniki ocen dostawców 
i wszelkich niezbędnych 
działań wynikających z oceny 
(7.4.1)

Wybór dostawców 
i dokonywanie zakupów 
(p. 4.6)

Zapisy dot. odwołań i reklamacji 
(p. 15.3)

------- -------

Źródło: opracowanie własne.

Z porównania wynika, że niektóre dokumenty wymagane w systemie zarządza-
nia jakością ISO/IEC 17020 mogłyby być dokumentami wspólnymi w systemach 
zarządzania jakością wdrażanych w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bez-
pieczeństwo żywności (ISO 9001 i ISO/IEC 17025). 

Więcej podobieństw pod względem wymaganych procedur, instrukcji i formula-
rzy do zapisów zidentyfikowano między wymaganiami normy ISO/IEC 17020 i ISO/
IEC 17025. Porównanie to wskazuje, że możliwe jest opracowywanie dokumentów 
spełniających wymagania tych systemów, tworząc zintegrowany system zarządzania 
jakością w jednostce inspekcyjnej.

Integracja systemów zarządzania może dotyczyć polityki jakości, księgi jakości 
(w której muszą być zawarte odwołania do dokumentacji dotyczącej poszczególnych 
systemów zarządzania), a  także opracowania wspólnej dokumentacji systemowej. 
Tworząc procedury systemowe, np. nadzorowanie dokumentacji i zapisów, prze-
prowadzanie audytów wewnętrznych, nadzorowanie niezgodności, należy jednak 
pamiętać o uwzględnieniu wszystkich wymagań wdrażanych systemów zarządzania 
w jednostce inspekcyjnej. 

Możliwość integracji systemów zarządzania wykorzystały nieliczne jednostki in-
spekcyjne nadzorujące bezpieczeństwo żywności (tabela 4). 
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Tabela. 4.  Jednostki inspekcyjne nadzorujące bezpieczeństwo żywności z wdrożonym 
zintegrowanym systemem zarządzania jakością

Lp. Jednostki inspekcyjne
Liczba

jednostek
ISO 9001 +
ISO 17020

ISO 9001+
ISO 17025

1.
Państwowa Inspekcja 
Sanitarna

Wojewódzkie stacje 16 1 1

Powiatowe stacje 318 0 0

Graniczne stacje 14 0 0

2. Inspekcja Weterynaryjna

Wojewódzkie inspektoraty 16 1 0

Powiatowe inspektoraty 304 0 0

Graniczne inspektoraty 14 0 0

ZHW 33 0 0

3.
Inspekcja Jakości 
Handlowej Art. Rolno-Spoż.

Wojewódzkie inspektoraty 16 0 0

4.
Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa

Wojewódzkie inspektoraty 16 0 1

Delegatury 28 0 0

Oddziały terenowe 243 0 0

Graniczne inspektoraty 31 0 0

5. Inspekcja Handlowa
Wojewódzkie inspektoraty 16 0 0

Delegatury 34 0 0

6. razem 1099 2 2

Źródło: opracowanie własne, stan na 20.12.2010 r.

Należy jednak mieć na uwadze to, że pomimo wielu wspólnych wymagań tych syste-
mów istnieją też takie wymagania normy ISO/IEC 17020, które należy potraktować szcze-
gólnie, np. wymagania związane z bezpieczeństwem wykonywania inspekcji i z przepro-
wadzaniem inspekcji (wraz z opracowywaniem koniecznych zapisów), jak również zasady 
postępowania z reklamacjami i odwołaniami od wyników inspekcji, czy też współpracy 
z innymi jednostkami inspekcyjnymi – wyniki przedstawiono w tabeli 2 i 3.

Korzyści wynikające z integracji systemów zarządzania mogą być związane z: 
 � ujednoliceniem procedur, instrukcji i formularzy do zapisów;
 � zastosowaniem tej samej metody wdrażania, weryfikowania i nadzorowania do-

kumentów;
 � zmniejszeniem liczby dokumentów przez jednoczesne uwzględnienie w nich róż-

nych aspektów wdrażanych systemów;
 � wprowadzeniem ujednoliconego postępowania w wybranych obszarach, np. nad-

zór nad wyposażeniem, planowanie i realizacja zakupów, planowanie i realizacja 
szkoleń, rozpatrywanie skarg i podejmowanie działań korygujących;

 � niższymi kosztami wdrażania, certyfikacji oraz utrzymania systemów zarządza-
nia jakością.
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Wyniki badań jednak pokazują, że dla jednostek inspekcyjnych nadzorujących 
bezpieczeństwo żywności wdrażanie systemów zarządzania nie jest sprawą prioryte-
tową. Główną barierą w podnoszeniu jakości usług w tych jednostkach jest:

 � brak konkurencji – w jednostkach inspekcyjnych realizowane są zadania z za-
kresu administracji rządowej i  tzw. zadania własne, które wynikają z podziału 
kompetencji między poszczególnymi szczeblami zarządzania – w związku z tym 
trudno doszukiwać się konkurencyjności w przypadku tych jednostek – klient 
zewnętrzny nie ma wyboru;

 � nadmierna biurokratyzacja spowodowana istnieniem zbyt dużej ilości przepisów 
prawnych dotyczących ich organizacji i funkcjonowania;

 � hierarchiczna struktura organizacyjna – typową strukturą występującą w jednost-
kach administracji jest struktura funkcjonalna z wieloma szczeblami zarządzania; 
często zadania jednostek wydzielane są w sposób specjalistyczny, co w efekcie daje 
efekt rozdrobnienia struktury i zadań;

 � kadencyjność sprawowania władzy – wraz ze zmianą władzy zmieniają się osoby 
odpowiedzialne za zarządzanie jednostkami, to niestety powoduje brak ciągłości 
w realizacji zadań z zakresu zarządzania [2].
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MOżLIWOśCI INTEGRACJI SySTEMÓW  
ZARZĄDZANIA JAKOśCIĄ ISO 9001, ISO/IEC 17025  
I ISO/IEC 17020 W JEDNOSTKACH INSPEKCyJNyCH 
NADZORUJĄCyCH bEZPIECZEńSTWO żyWNOśCI

Streszczenie

W Polsce za nadzór nad bezpieczeństwem żywności odpowiedzialnych jest sześć typów 
jednostek inspekcyjnych – łącznie 1099 jednostek inspekcyjnych na różnych szczeblach. 
W celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia konsumentów jednostki inspekcyjne powinny 
być właściwie zorganizowane. W tym celu jednostki te coraz częściej podejmują decyzję 
o wdrożeniu systemów zarządzania jakością (ISO 9001, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025). 
W artykule tym przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wdrożeń systemów zarządzania 
w jednostkach inspekcyjnych w Polsce. Z uwagi na to, że wdrożenie i utrzymanie systemów 
zarządzania jest czasochłonne i kosztowne – przedstawiono również możliwości integracji 
tych systemów. Omówiono także inne koncepcje zarządzania możliwe do wdrożenia 
w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności na rzecz poprawy 
jakości wykonywanych działań.

Słowa kluczowe: jakość, jednostki inspekcyjne, system zarządzania 
jakością, ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025, integracja systemów 
zarządzania jakością
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THE POSSIbILITIES Of INTEGRATION Of qUALITy 
MANAGEMENT SySTEMS ISO 9001, ISO/IEC 17020 
AND ISO/IEC 17025 IN INSPECTION bODIES 
SUPERVISING THE SAfETy Of THE fOOD

Abstract

In Poland there are six types of inspection bodies responsible for the supervision of the food 
safety. In our country there are totally 1099 such bodies on various levels of management. 
In order to ensure the protection of human health and life, the inspection bodies mentioned 
above should be properly organized. To obtain the goal these bodies more and more often 
decide on the implementation of the quality management systems (ISO 9001, ISO 17020, 
ISO 17025).
In this article it is the analysis of the state of the quality management systems implementation 
in Poland is presented. Since the implementation as well as the coordination of the system 
mentioned above is both time and money consuming the article also presents the opportu-
nities of integrating the systems. The author also describes other management conceptions 
that are possible to be implemented in the food inspection bodies in order to improve the 
quality of the duties realized by them. 

Key words: quality, inspection dobies, quality management system, 
ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025, integration of the quality management 
systems
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