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1 Wstęp 

Niniejszy dokument jest raportem końcowym dla: IO1- Umiejętności 
wymagające doskonalenia i struktura IMS 
 

W tym raporcie zebrano główne rezultaty wszystkich zadań wykonanych 
podczas pracy nad pierwszym rezultatem: 

 
- Wyniki ankiety EASIMS; 
- Zdefiniowanie podstawowej struktury IMS; 

- Profil zawodowy menedżera zintegrowanego systemu zarządzania. 

2 Wyniki ankiety EASIMS 

Po analizie odpowiedzi udzielonych w różnych obszarach tematycznych przez a) 

specjalistów z doświadczeniem oraz b) specjalistów, którzy nigdy nie 

brali udziału w opracowaniu i / lub wdrożeniu systemu zarządzania, 

zidentyfikowaliśmy kluczową wiedzę, którą osoby odpowiedzialne – menadżer 

IMS lub pracownik odpowiedzialny za IMS – powinny posiadać aby 

zaprojektować, wdrożyć i utrzymywać Zintegrowany System 

Zarządzania w MŚP z sektora meblarskiego. 

2.1 Wymagane standardy 

Uczestnicy bez wcześniejszego doświadczenia w systemach zarządzania 

oceniają znaczenie posiadania wiedzy na temat wymagań norm jako średnio - 

ważne, podczas gdy doświadczeni specjaliści uważają to za bardzo ważne. 

Patrząc na tę różnicę, możemy zinterpretować, że profesjonaliści bez 

wcześniejszego doświadczenia nie doceniają prawdziwej wagi znajomości 

tych standardów. 

Ponadto można zauważyć, że znajomość wymagań norm, które mają 

specjaliści, którzy nigdy nie brali udziału w opracowywaniu i wdrażaniu 

IMS, jest średnio - niska. Można więc zauważyć, że szkolenie w tym temacie 

jest konieczne. 

Jeśli chodzi o znaczenie posiadania wiedzy na temat wymagań norm, możemy 

zauważyć, że te dwie grupy profesjonalistów oceniają jako najważniejsze normy 

jakości, chociaż ich ocena była zbliżona do oceny norm środowiskowych, norm 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.2 Zarządzanie procesami 

Jeśli chodzi o wiedzę z zakresu zarządzania procesami, możemy również 

zauważyć, że doświadczeni specjaliści wyżej ocenili znaczenie (wysoki 

poziom - bardzo wysoki) niż niedoświadczeni specjaliści (średni - wysoki 
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poziom), którzy również uważają, że ich szkolenie w tym obszarze jest na 

poziomie średnim - niskim. 

Znaczenie, jakie doświadczeni specjaliści przywiązują do wiedzy 

w zakresie zarządzania procesami, jest większe niż to przywiązywane do 

wiedzy w zakresie znajomości wymaganych norm. Ten sam wynik występuje 

również wśród profesjonalistów bez doświadczenia. Można więc stwierdzić, 

że najważniejsze potrzeby w zakresie wiedzy umożliwiające 

menedżerowi IMS pomyślne zaprojektowanie i wdrożenie IMS, to te 

dotyczące zarządzania procesami. 

Według doświadczeń respondentów byłyby to najważniejsze potrzeby jeśli 

chodzi o wiedzę z zakresu zarządzania procesami (od najważniejszych do 

najmniej ważnych): 

1. Identyfikacja procesów (mapa procesów) 

2. Ulepszanie procesów 

3. Projektowanie procesów 

4. Przegląd procesów (mierzenie, analiza i raportowanie) 

5. Projektowanie wskaźników 

6. Projektowanie procedur 

7. Wdrażanie procesów (publikowanie, automatyzacja i wykonanie) 

8. Projektowanie pozostałych dokumentów (np. instrukcji) 

9. Inne 

 

2.3 Oprogramowanie 

W części dotyczącej oprogramowania, ocena znaczenia wiedzy od obu grup 

specjalistów była bardzo podobna, ze średnią - wysoką wartością. 

Tu na poziomie wiedzy profesjonaliści bez doświadczenia zauważają 

większą lukę, z bardzo niskim - niskim poziomem. 

Informacje te pokazują, że stoimy w obliczu kolejnej rzeczywistej potrzeby 

szkoleniowej, choć ma ona mniejsze znaczenie niż szkolenie w zakresie 

zarządzania procesami i wymagań norm. 

2.4 Konkluzje 

Dzięki zróżnicowanej analizie porównawczej odpowiedzi dwóch grup specjalistów, 

mogliśmy określić, które zasoby wiedzy są najważniejsze by osoba 

odpowiedzialna - menadżer IMS lub pracownik odpowiedzialny za IMS –

mogła zaprojektować, wdrożyć i utrzymywać ZINTEGROWANY SYSTEM 

ZARZĄDZANIA (IMS) w MŚP z sektora meblarskiego. 

EASIMS dołoży wszelkich starań, aby opracować treści szkoleniowe 

z zakresu zarządzania procesami, ponieważ dziedzina ta została oceniona 

jako najważniejsza (wysoki poziom - bardzo wysoki) przez doświadczonych 

profesjonalistów, a niedoświadczeni specjaliści przyznają, że posiadają średnio - 
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niską wiedzę. Oznacza to, że ten obszar jest bardzo potrzebny i istnieje luka 

szkoleniowa. Ponadto musimy przypomnieć, że w obszarze zarządzania 

procesami istnieje bardzo niewielka oferta szkoleniowa. 

Według doświadczonych specjalistów znajomość wymaganych standardów 

jest bardzo ważna, choć nie aż tak jak zarządzania procesami, ponadto 

związana z nimi oferta szkoleń jest zdecydowanie bogatsza. W związku z tym 

EASIMS nie opracuje treści szkoleniowych dla tego obszaru, chociaż odniesie się 

do już istniejących i dostępnych treści. 

W odniesieniu do oprogramowania do zarządzania IMS znaczenie posiadania 

wiedzy w tym temacie jest niższe niż w pozostałych ocenianych obszarach, 

jednakże poziom wiedzy uważany jest za niski - bardzo niski. Dlatego 

EASIMS obejmie również ten aspekt, ale nie aż tak dogłębnie jak zarządzanie 

procesami. 

Załącznik 1 zawiera ankietę, na którą odpowiadali eksperci. Załącznik 2 

zawiera szczegółowe wyniki badań. 

3 Definicja podstawowej struktury IMS 

Definicja podstawowej struktury IMS – Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania dla firm z sektora meblarskiego składa się z czterech 
elementów: 

 Procesy 

 Procedury 

 Wskaźniki 

 Formularze 

3.1 Główne procesy, procedury i wskaźniki 

Tabela w załączniku 3: Główne procesy, procedury i wskaźniki przedstawia 

propozycję struktury IMS, która obejmuje główne procesy i procedury, 

a także propozycję wskaźników. 

3.2 Podstawowe formularze 

W załączniku 4 przedstawiono propozycję ram zarządzania dokumentacją, 

lub innymi słowy, związek między formularzami / dokumentami, które mają 

być stosowane w proponowanym IMS. Dla każdego dokumentu można znaleźć 

procedurę, do której się odnosi, oraz część objętych norm (ISO 9001, ISO14001, 

ISO 45001). 
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4 Profil zawodowy menedżera zintegrowanego systemu 

zarządzania 

Ten profil zawodowy jest wynikiem opracowania wyników ankiety 

przeprowadzonej przez partnerów projektu wśród 128 różnych interesariuszy. 

Wysoki poziom odpowiedzi wśród różnych grup docelowych potwierdza 

zainteresowanie pracowników sektora tym profilem zawodowym. Ponadto 

istniejące profile ESCO pośrednio związane z systemami zarządzania 

uwzględniały się przy definiowaniu zadań oraz identyfikacji potrzeb w zakresie 

umiejętności i wiedzy. 

4.1 Opis 

Menedżerowie zintegrowanego systemu zarządzania (IMS) projektują, 

wdrażają, utrzymują i ulepszają IMS przy użyciu odpowiednich narzędzi i metod. 

Zapewniają zgodność firmy i produktów z wymogami prawnymi oraz z różnymi 

krajowymi, międzynarodowymi lub dobrowolnie przyjętymi normami dotyczącymi 

jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Umożliwiają ciągłe 

podnoszenie efektywności środowiskowej organizacji, bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz zadowolenia klientów. Składają sprawozdania z wyników działania IMS 

do najwyższego kierownictwa. 

4.2 Zadania profilu zawodowego 

Planowanie 

a) Zaplanuj i zaprojektuj strategię działu IMS zgodnie ze strategią firmy. 

b) Zidentyfikuj i zaprojektuj procesy dla działu IMS. 

c) Zaplanuj zasoby ludzkie, ekonomiczne, infrastrukturalne i technologiczne 

działu IMS, wymagane do pomyślnego wdrożenia strategii. 

d) Zidentyfikuj i przeanalizuj kontekst, w którym funkcjonuje firma. 

 

Wykonanie 

e) Wspieraj wdrażanie firmowych systemów strategicznych, strukturalnych, 

procesów, przeglądów i ulepszeń. 

f) Koordynuj działania firmowego IMS. 

g) Bierz udział w spotkaniach najwyższego kierownictwa. 

h) Zapewnij pomyślne wdrożenie strategii działu IMS. 

 

Sprawdzanie 

i) Zaprojektuj listę raportów działu IMS. 

j) Odpowiadaj za działania IMS. 

k) Kieruj działaniami rewizyjnymi działu IMS. 

l) Kieruj działaniami audytowymi w dziale IMS i firmie. 

m) Sprawdź i oceń zadania związane z koordynacją zasobów ludzkich. 

n) Zbadaj nowe metodologie zarządzania. 
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Czynności 

o) Zidentyfikuj możliwości poprawy, w tym niezgodności, działu IMS z IMS 

firmy. 

p) Realizuj projekty usprawnień, w tym działania naprawcze, w ramach działu 

IMS i firmy. 

Ogólne 

q) Realizuj wszystkie zadania zlecone przez firmę. 

 

ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 

r) Upewnij się, że zintegrowany system zarządzania (systemy zarządzania 

jakością, środowiskiem oraz BHP) spełnia międzynarodowe i krajowe 

normy. 

s) Poinformuj najwyższe kierownictwo o wdrożeniu zintegrowanego systemu 

zarządzania (systemy zarządzania jakością, środowiskiem oraz BHP) 

i możliwościach ich ulepszeń. 

t) Upewnij się, że zidentyfikowane procesy przynoszą oczekiwane rezultaty. 

u) Upewnij się, że ustalona perspektywa zadowolenia klienta została przyjęta 

w całej organizacji. 

v) Upewnij się, że analiza środowiskowa uwzględnia wszystkie etapy cyklu 

życia produktu / usługi. 

w) Upewnij się, że integralność IMS jest zachowana, po wprowadzeniu zmian 

w firmie. 

 

4.3 Wymagana wiedza i umiejętności 

 

Niezbędna wiedza 

 Odpowiednie wymagania prawne (jakość, środowisko i BHP) mające 

zastosowanie do firmy i produktów. 

 Wymagania norm jakościowych, środowiskowych i BHP. 

 Podstawy zarządzania. 

 Zasady utrzymania zadowolenia klientów. 

 Zarządzanie procesami (identyfikacja i projektowanie procesów, 

projektowanie procedur, projektowanie wskaźników, projektowanie 

formularzy i innych dokumentów, wdrażanie procesów, przegląd procesów 

i doskonalenie procesów). 

 Oprogramowanie do tworzenia, aktualizacji, kontroli i przechowywania 

dokumentacji IMS. 

 Techniki audytu. 

 

Niezbędne umiejętności i kompetencje 

 Rozumienie wymogów prawnych i norm. 

 Rozumienie metodologii / podejścia stosowanego w normach. 
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 Projektowanie procesów, procedur, wskaźników, formularzy oraz innych 

dokumentów. 

 Umiejętności przywódcze, kierownicze i koordynacyjne. 

 Umiejętność rozwiązywania problemów. 

 Współpraca z innymi menedżerami. 

 Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych. 

 Umiejętności i techniki komunikacyjne. 

 Rozumienie działania firmy. 

 Ustalanie celów i planowanie działań, aby je osiągnąć. 

 Zarządzanie (tworzenie, aktualizowanie i kontrolowanie) dokumentacji. 

 Planowanie i projektowanie strategii. 

 Opracowanie programu audytu. 

 Przeprowadzanie audytu. 

 Komunikacja z innymi działami. 

 Monitorowanie, mierzenie, analizowanie i ocenianie danych / wskaźników. 

 Identyfikowanie możliwości poprawy, w tym niezgodności i wykonywanie 

działań w tym działań naprawczych. 

  



O1 – ACT5 – Skills Needs Fine-Tune and the IMS Outline (V2) 

 

                                                                                                               11 
 

5 ZAŁĄCZNIK 1: Ankieta 
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6 ZAŁĄCZNIK 2: Wyniki ankiety EASIMS 

6.1 Wstęp 

Celem tego działania jest identyfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji, które 

osoba odpowiedzialna za zaprojektowanie i wdrożenie ZINTEGROWANEGO 

SYSTEMU ZARZĄDZANIA (IMS) - menadżer IMS lub pracownik 

odpowiedzialny za IMS –powinna posiadać w MŚP z sektora meblarskiego. 

Z tego powodu opracowano specjalne badanie, które zostało skierowane z jednej 

strony do a) specjalistów posiadających wcześniejsze doświadczenie 

w systemach zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo itp.), 

A z drugiej strony do b) specjalistów, którzy nigdy nie brali udziału 

w opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania, ale mają zamiar lub są 

zainteresowane jego wdrożeniem w najbliższej przyszłości. 

Kwestionariusz online został wdrożony w lutym i marcu 2019 r. Zebrano 128 

odpowiedzi specjalistów z 7 różnych krajów. 

Na poniższym rysunku możemy zobaczyć rozkład odpowiedzi według kraju. 

Większość odpowiedzi pochodziła od profesjonalistów pracujących w Hiszpanii, co 

odpowiada za 46% wszystkich uzyskanych odpowiedzi. 

 

Rysunek 1. - Liczba odpowiedzi na kraj 
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Zebrano w sumie 128 odpowiedzi, z czego 62,5% pochodzi od 

profesjonalistów z wcześniejszym doświadczeniem w projektowaniu i / lub 

wdrażaniu systemów zarządzania, a 37,5% odpowiedzi pochodzi od 

profesjonalistów, którzy chcieliby lub zamierzają opracować i wdrożyć system 

w ich firmie. 

 

Rysunek 2. - Liczba odpowiedzi 
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Odpowiedzi na ankiety pochodzą od profesjonalistów z różnych sektorów, które 

można podzielić na dwa duże bloki: a) sektor meblarski oraz b) inne sektory, 

z reprezentacją odpowiednio 48,5% i 51,5%. 

  

Rysunek 3. - Liczba odpowiedzi na sektor 
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6.2 Odpowiedzi profesjonalistów bez wcześniejszego doświadczenia 

Pierwszą rzeczą, którą chcieliśmy ustalić, był typ systemu zarządzania, który 

jest najbardziej interesujący dla profesjonalistów bez wcześniejszego 

doświadczenia. 

Wyniki pokazują, że systemy zarządzania jakością (np. ISO 9001) generują 

największe zainteresowanie. Jest ono bardzo zbliżone do zainteresowania 

wygenerowanego przez zintegrowane systemy zarządzania. 

 

Rysunek 4. - Najbardziej interesujące systemy zarządzania do opracowania i / lub wdrożenia 

 

Po drugie, zapytaliśmy o poziom „wiedzy” na temat różnych zagadnień oraz 

o określenia „znaczenia” takiej wiedzy, umiejętności czy kompetencji dla 

rozwoju i pomyślnego wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

Zagadnienia, o które pytaliśmy, to: 

- Wymagane normy. 

- Zarządzanie procesami. 

- Oprogramowanie. 

- Warunki niezbędne do opracowania i skutecznego wdrożenia IMS. 

Do oceny tych zagadnień zastosowaliśmy skalę od 1 do 5, gdzie 1 reprezentuje 

wartość wiedzy / znaczenia na poziomie bardzo niskim, 3 średnim i 5 bardzo 

wysokim.  
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6.2.1 Wymagane normy 

 

W odniesieniu do wymaganych norm, specjaliści przywiązują średnio - duże 

znaczenie do wiedzy o wszystkich normach i ich wymaganiach, i uważają 

wymagania jakościowe za najważniejszą wiedzę. Uznają jednak, że ich obecny 

poziom wiedzy na temat wszystkich tych norm i ich wymagań jest na poziomie 

średnio – niskim. 

 

Rysunek 5. - Znaczenie – wiedza na temat wymagań norm 

 

W odpowiedziach na to pytanie ankietowani skomentowali także inne normy, 

takie jak ISO 50001, UNE-EN 12221-1: 2009 itp. 
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6.2.2 Zarządzanie procesami 

 

Wyniki odnoszące się do pytania o zarządzanie procesami, pokazują, że etapy, 

w których specjaliści uważają, że najważniejsze jest posiadanie wiedzy, to 

etapy identyfikacji i projektowania procesów oraz procedur, które również 

są uważane przez respondentów za te, w których są bardziej przeszkoleni, 

chociaż ich poziom wyszkolenia jest średni lub niższy. 

W odniesieniu do innych etapów zarządzania procesami możemy zobaczyć, jak 

ważne jest posiadanie takiej wiedzy na średnim i wysokim poziomie, podczas gdy 

rzeczywista wiedza pozostaje w połowie, zawsze poniżej znaczącej wartości. 

 

Rysunek 6. - Znaczenie – wiedza na temat zarządzania procesami 
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6.2.3 Oprogramowanie 

 

Zapytano ich również o wiedzę i znaczenie posiadania wiedzy w zakresie 

korzystania z oprogramowania do zarządzania różnymi aspektami IMS. 

Zebrane odpowiedzi pokazują, że uważają, że posiadanie takiej wiedzy ma 

średnio - duże znaczenie, ale ich obecna wiedza jest na bardzo niskim lub 

niskim poziomie. 

 

Rysunek 7. - Znaczenie – wiedza na temat oprogramowania do zarządzania dla IMS 
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6.2.4 Warunki opracowania i skutecznego wdrożenia IMS 

 

Obszar objęty ostatnimi pytaniami dotyczy warunków, które uważają za 

najważniejsze dla opracowania i skutecznego wdrożenia IMS. 

Odpowiedzi pokazują, że najważniejsze punkty to zaangażowanie 

najwyższego kierownictwa w proces wdrażania IMS, wcześniejsze 

doświadczenie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie wdrożenia oraz 

spełnianie wymogów prawnych. 

Mimo to wszystkie odpowiedzi były na poziomie znaczenia średnio - wysokim. 

 

Rysunek 8. - Ocena ważności dotycząca warunków opracowania i skutecznego wdrożenia IMS 
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6.3 Odpowiedzi profesjonalistów z wcześniejszym doświadczeniem 

Po pierwsze, profesjonalistów z wcześniejszym doświadczeniem zapytaliśmy 

o rodzaj systemu zarządzania, z którym wcześniej mieli do czynienia. 

Spośród wszystkich ankietowanych specjalistów, którzy wcześniej zaprojektowali 

i / lub wdrożyli system zarządzania, dotarliśmy do 194 wdrożonych systemów, 

w których 66% to systemy jakości i ochrony środowiska. 

 

Rysunek 9. - Systemy zarządzania, w których wcześniej uczestniczyli specjaliści 

Ci specjaliści uczestniczyli również we wdrażaniu systemów takich jak ISO 

50001, ISO 13485, ISO 21500, PEFC, FSC itp. 

Zapytaliśmy ich również o ocenę „znaczenia” posiadania wiedzy, umiejętności 

i kompetencji w tych samych obszarach, co ich odpowiednicy bez wcześniejszego 

doświadczenia.  

20

22

24

60

68

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Other management systems

Integrated management system (Quality,
Environment and Safety)

Occupational health and safety management system
(e.g. ISO 45001 / OHSAS 18001)

Environmental management system (e.g. ISO 14001 /
EMAS)

Quality management system (e.g. IS0 9001)

Votes



O1 – ACT5 – Skills Needs Fine-Tune and the IMS Outline (V2) 

 

                                                                                                               29 
 

6.3.1 Wymagane normy 

 

W tym przypadku widzimy, że doświadczeni specjaliści przywiązują wagę do 

wysokiego i bardzo wysokiego poziomu wiedzy, umiejętności 

i kompetencji w zakresie jakości, środowiska oraz standardów bezpieczeństwa 

i zdrowia w celu opracowania oraz skutecznego wdrożenia IMS. 

 

Rysunek 10. - Znaczenie posiadania wiedzy na temat wymagań norm 

Uważają również za „umiarkowanie” ważne, posiadanie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji w zakresie innych norm, takich jak: ISO 9011, ISO 9000, PEFC itp. 
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6.3.2 Zarządzanie procesami 

 

Część związana z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami w obszarze 

zarządzania procesami wskazuje, co doświadczeni specjaliści cenią 

najbardziej. 

Widzimy, że dla nich najważniejszą rzeczą jest posiadanie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji w celu identyfikacji procesów, a po ich wdrożeniu, wiedza jak te 

procesy ulepszać. 

Mimo to okazuje się, że uważają, że znaczenie ma posiadania wiedzy na 

wszystkich etapach zarządzania procesami w celu opracowania i skutecznego 

wdrożenia IMS. 

 

Rysunek 11. - Znaczenie wiedzy w zarządzaniu procesami  
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6.3.3 Oprogramowanie 

 

Analizując odpowiedzi udzielone na temat znaczenia posiadania wiedzy 

w temacie korzystania z oprogramowania do zarządzania IMS, widzimy, że 

doceniają go ze średnio - wysoką ważnością 

 

Rysunek 12. - Znaczenie wiedzy w oprogramowaniu do zarządzania IMS 

Niektórzy specjaliści skomentowali, że używają programów takich jak K2, 

Divalto, CMS itp. 
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6.3.4 Warunki do opracowania i skutecznego wdrożenia IMS 

 

Wreszcie, ich opinia na temat znaczenia warunków przy projektowaniu i / lub 

wdrażaniu IMS pokazuje bardzo – lub bardzo duże znaczenie zaangażowania 

najwyższego kierownictwa, świadomości personelu na temat korzyści 

wynikających z IMS oraz obowiązujących wymogów prawnych dla organizacji 

i jej poziomu zgodności, ale nie zapominają o znaczeniu innych warunków, które 

są cenione jako średnio - wysokie. 

 

Rysunek 13. - Znaczenie warunków dla opracowania i skutecznego wdrożenia IMS  
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7 ZAŁĄCZNIK 3: Główne procesy, procedury i wskaźniki 
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8 ZAŁĄCZNIK 4: Podstawowe formularze 
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