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PROJEKT
Celem EASIMS, współfinansowanego przez program Unii Europejskiej

Erasmus+, jest szkolenie menedżerów JBŚ (jakość, bezpieczeństwo

i środowisko) w MŚP, tak aby nauczyli się oni wdrażać i utrzymywać

zintegrowany system zarządzania jakością, bezpieczeństwem

i środowiskiem. Tradycyjnie przedsiębiorstwa zarządzały tymi procesami

oddzielnie, a jednocześnie ich wspólne traktowanie zwiększało wydajność

i oszczędzało koszty utrzymania.

Celem EASIMS jest skupienie się na szkoleniu i ułatwianiu funkcjonowania 

ZSZ. W ramach projektu określono umiejętności potrzebne 

kierownikowi ZSZ, ustalono program szkolenia i opracowano treść 

szkolenia dostępnego w ramach e-learningu. Ponadto posiada on 

narzędzie komputerowe ułatwiające animację i monitorowanie ZSZ. 

To innowacyjne podejście pozwoli MŚP na wdrożenie pragmatycznego 

systemu zarządzania, który przyniesie przedsiębiorstwu wydajność, 

a nawet spełni wymogi certyfikacyjne. 

W tym krótkim dokumencie znajdą Państwo przegląd planowanych 

szkoleń, które zostaną opracowane w ramach projektu EASIMS. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu: 

https://easims.erasmus.site/. 

Partnerzy EASIMS: 

Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej - numer wniosku 2018-1-ES01-KA202-

050334. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej 

informacji. 



WSPÓLNY PROGRAM NAUCZANIA

Platforma
e-learningowa

dostępna bezpłatnie

Zaprojektowany dla 
małych i średnich 

przedsiębiorstw z branży 
meblarskiej

Oprogramowanie do 
obsługi 

Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania

6 modułów
30 jednostek

67 pigułek wiedzy

Kurs: 1.4 ECVET (35 h)
Projekt: 0.6 ECVET (15 h)
RAZEM: 2 ECVET (50 h)



6 Modułów 30 Jednostek

0 |

1 |

2 |

Zarządzanie 
procesem (5 h)

Plan (2 h 30 min)

Dostarczanie 
zasobów (11 h)

A1 Plan (1 h)
*A11 System zarządzania projektem 
(0 h)
*A12 Zarządzanie zarządzaniem (0 h)
A13 Planowanie strategii (0.50 h)
A14 Przekazanie strategii (1 h)

0.1 Wprowadzenie do zarządzania 
procesem (1 h)
0.2 Identyfikacja procesów (1 h)
0.3 Projektowanie procesów (1 h)
0.4 Wdrożenie procesów (0.25 h)
0.5 Przegląd procesów (0.25 h)
0.6 Usprawnienie procesów (0.25 h)
0.7 Narzędzie programowe do 
projektowania ZSZ (1.25 h)

A2 Dostarczenie zasobów (1 h)
A21 Zarządzanie ludźmi (3.5 h)
A22 Zarządzanie sojuszami (1.5 h)
*A23 Zarządzanie gospodarką 
i finansami (0 h)
A24 Zarządzanie infrastrukturą (3 h)
A25 Zarządzanie technologią 
i informacją (1.5 h)
A26 Zarządzanie aspektami 
prawnymi (0.5 h)

SZCZEGÓŁOWY OPIS

* Są one uważane za procesy wtórne i dlatego w materiałach 
szkoleniowych zamieszczono jedynie wprowadzenie. 



6 Modułów 30 Jednostek

3 |

4 |

5 |

Produkcja (7 h)

Kontrola 
(6 h 30 min)

Poprawa (3 h)

A3 Produkcja (1 h)
A31 Planowanie operacji (0.5 h)
A32 Projektowanie i rozwój 
produktów (2 h)
A33 Zarządzanie klientami (2 h)
A34 Produkcja (1 h)
A35 Dostarczanie produktów (0.5 h) 

A4 Kontrola (1 h)
A41 Pomiar (4 h)
A42 Analiza (0.5 h)
A43 Informowanie (1 h)

A5 Poprawa (1 h)
A51 Poprawa harmonogramu (0.5 h)
A52 Zarządzanie wyzwaniami (0.5 h)
A53 Zarządzanie projektami (1 h)

SZCZEGÓŁOWY OPIS

* Są one uważane za procesy wtórne i dlatego w materiałach 
szkoleniowych zamieszczono jedynie wprowadzenie. 



0 | Zarządzanie procesem (Wprowadzenie 1 h + jednostki 4 h)

Jednostki 0.1 (1 h)
Wprowadzenie

Jednostki 0.2 (1 h)
Identyfikacja 

procesów

Jednostki 0.3 (1 h)
Projektowanie 

procesów

Dla skutecznej realizacji 
procesów konieczne jest 
zarządzanie nimi w całości. 
Zarządzanie procesami 
powinno być oparte na 
ustrukturyzowanej, 
analitycznej i systematycznej 
metodologii, która 
identyfikuje, projektuje, 
wdraża, przegląda i doskonali 
procesy w organizacji. 

Pierwszym etapem cyklu 
zarządzania procesem jest 
identyfikacja odpowiednich 
procedur/działań 
organizacji. Wynikiem 
identyfikacji procesu jest 
nadanie mu tytułu 
i zdefiniowanie powiązania 
z innymi procesami. 

Projektowanie jest drugim 
etapem cyklu zarządzania 
procesem, w którym 
szczegółowa jest 
charakterystyka procesu. 
Wynikiem jest zestaw 
elementów: Cel, Procedury, 
Dokumenty, Wskaźniki, Role 
i Zasoby. 

Unit 0.4 (0.25 h)
Wdrożenie procesów

Trzecia faza cyklu zarządzania 
procesami to wdrożenie, 
w którym procesy są 
uruchamiane zgodnie z tym, 
co zostało określone w fazie 
projektowania. Rezultatem 
jest automatyzacja 
łańcuchów produktów za 
pomocą technologii 
robotycznej oraz 
automatyzacja łańcuchów 
usług za pomocą technologii 
BPM. 

Unit 0.6 (0.25 h)
Usprawnienie 

procesów

Przegląd jest czwartym 
etapem cyklu zarządzania 
procesem, w którym 
zarządza się wiedzą na 
temat rutynowych działań 
organizacji. Rezultatem jest 
zestaw statycznych lub 
interaktywnych raportów, 
które umożliwiają ocenę 
zarządzania, a także 
identyfikację możliwości 
poprawy. 

Faza ta dotyczy doskonalenia 
procesów, gdy wdrażane są 
usprawnienia 
zidentyfikowane w fazie 
przeglądu. Wynikiem są 
zestawy projektów, które są 
unikalnymi działaniami, 
wymagającymi innego 
zarządzania niż działania 
rutynowe. PMI lub Kanban to 
międzynarodowe 
metodologie, które wspierają 
systemy usprawnień. 

Unit 0.5 (0.25 h)
Przegląd procesów

Organizacje mają na celu osiągnięcie swoich celów poprzez wdrożenie strategii i wykonują 
szereg działań, aby je osiągnąć. Te istotne działania nazywamy „procesami”, które są zestawem 
uporządkowanych i powtarzalnych działań, które wnoszą wartość dodaną. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Unit 0.7 (1.25 h)
Narzędzie programowe 
do projektowania ZSZ

Wykorzystanie narzędzia 
programowego do 
projektowania i utrzymania 
Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania (ZSZ). 

* Są one uważane za procesy wtórne i dlatego w materiałach szkoleniowych zamieszczono jedynie wprowadzenie. 



SZCZEGÓŁOWY OPIS

1 | Plan (Wprowadzenie 1 h + A1X 1 h 30 min)

*Jednostka A11 (0 h)

Zarządzanie 
projektem

Lesson 1.2 Lesson 1.3

Czas definiuje 
system zarządzania 
organizacją, 
a projekt procesów 
jest momentem, 
w którym najlepsze 
istniejące metodyki 
są analizowane 
i wybierane do 
zastosowania 
w organizacji. 
Dodatkowo, 
tworzone są 
wytyczne 
organizacyjne. 

Zarządzanie 
organami 
zarządzającymi 
organizacją, które 
mogą być określone 
jako Zarząd i Walne 
Zgromadzenie. 

Opracowanie strategii 
organizacji z różnymi 
poziomami 
szczegółowości. 
Najwyższym, 
najbardziej 
koncepcyjnym 
i abstrakcyjnym 
poziomem są 
zazwyczaj zasady 
strategiczne: cel, 
wizja i wartości. 
Najniższym, 
najbardziej 
szczegółowym 
i konkretnym 
poziomem są 
zazwyczaj projekty. 

Lesson 1.4

Celem tego procesu 
jest realizacja działań 
komunikacyjnych 
strategii, zarówno 
wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych. 

*Jednostka A12 (0 h)

Zarządzanie 
zarządzaniem

Jednostka A13 (0.50 h)

Planowanie 
strategii

Jednostka A14 (1 h)

Przekazanie 
strategii

A1 Plan – Celem jest zarządzanie systemem zarządzania firmą, formułowanie i komunikowanie 
strategii organizacji, zarządzanie organami zarządzającymi oraz zarządzanie tymi aspektami, 
które określają ogólne wytyczne operacyjne. 

* Są one uważane za procesy wtórne i dlatego w materiałach 
szkoleniowych zamieszczono jedynie wprowadzenie. 



2 | Dostarczanie zasobów (Wprowadzenie 1 h + A2X 10 h)

Jednostka A21 (3.5 h)
Zarządzanie ludźmi

Cele są następujące:
- zapewnienie, aby 

personel skutecznie 
przyczyniał się do 
efektywnego wdrażania 
i osiągania celów 
strategii. 

- określenie kompetencji 
personelu.

- ocena osób, które 
zajmują stanowiska 
projektantów.

- przeprowadzenie 
szkolenia i ocenienie 
skuteczności działań 
szkoleniowych.

Jednostka A22 (1.5 h)
Zarządzanie 
sojuszami

Celem tego procesu jest 
osiągnięcie tych sojuszy, 
które w efektywny 
sposób pozwolą 
organizacji na realizację 
jej strategii. 

*Jednostka A23 (0 h)
Zarządzanie gospodarką i 

finansami

Chodzi o to, aby środki 
ekonomiczne były 
przydzielane w taki 
sposób, aby skutecznie 
przyczyniały się do 
wdrażania i osiągania 
strategii organizacji. 

Jednostka A24 (3 h)
Zarządzanie 

infrastrukturą

Infrastruktura ma być 
zarządzana tak, aby 
skutecznie przyczyniała się 
do wdrażania i osiągania 
strategii organizacji. 

Jednostka A25 (1.5 h)
Zarządzanie technologią i 

informacją

W tym czasie:
- zdobywamy 

odpowiednie 
technologie, które 
w efektywny sposób 
przyczyniają się do 
wdrożenia i realizacji 
strategii organizacji. 

- zarządzamy 
informacjami. 

Jednostka A26 (0.5 h)
Zarządzanie 

aspektami prawnymi

Celem tego procesu jest 
dokładna znajomość ram 
prawnych, w których 
działa firma. Rozważa ona 
koncepcję Compliance. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS

A2 Dostarczanie zasobów - Dla efektywnej realizacji procesów konieczne jest zarządzanie nimi 
w całości. Zarządzanie procesami powinno być oparte na ustrukturyzowanej, analitycznej 
i systematycznej metodologii, która identyfikuje, projektuje, wdraża, przegląda i doskonali 
procesy w organizacji. 

* Są one uważane za procesy wtórne i dlatego w materiałach 
szkoleniowych zamieszczono jedynie wprowadzenie. 



Celem tego procesu jest: 
- w oparciu o prognozę 

sprzedaży (patrz A33), 
zarządzanie Master 
Planem Produkcji (MPP) 
ze szczegółowym 
planowaniem 
miesięcznym. 

- dysponowanie 
surowcami dostępnymi 
dokładnie na czas. 

- planowanie 
codziennego procesu 
produkcji, aby 
zaoferować produkty na 
czas. 

Jednostka A31 (0.5 h)
Planowanie operacji

Celem tego procesu jest: 
- projektowanie 

prototypów 
produktów które 
zostaną włączone do 
katalogu produktów. 

- projektowanie tych 
produktów, które 
potrzebują 
dostosowania. 

- gdy wymagane, 
projektowanie 
wyjątkowych 
produktów. 

Jednostka A32 (2 h)
Projektowanie i 

rozwój produktów

Trzecia lekcja polega na: 
- prognozie sprzedaży.
- poinformowaniu 

potencjalnych klientów 
o istnieniu naszych 
produktów.

- braniu udziału 
- w konsultacjach.
- formalizowaniu 

umowy.
- dbaniu o kolejne 

modyfikacje.
- dostarczaniu 

produktów.

Jednostka A33 (2 h)
Zarządzanie klientami

Proces musi zarządzać 
surowcami i produkcją, 
zgodnie z Master Planem 
Produkcji (patrz A31).

Jednostka A34 (1 h)
Produkcja

Celem tej części jest 
wsparcie logistyki 
potrzebnej do sprawnego 
dostarczania produktów 
do klientów.

Jednostka A35 (0.5 h)
Dostarczanie 
produktów

SZCZEGÓŁOWY OPIS

A3 Produkcja – Celem jest informowanie i służenie klientom, wytwarzanie tych produktów, 
które mają służyć zaspokojeniu ich potrzeb oraz zarządzanie logistyką wprowadzania surowców 
i produkcji produktów. 

3 | Produkcja (Wprowadzenie 1 h + A3X 6 h) 

* Są one uważane za procesy wtórne i dlatego w materiałach 
szkoleniowych zamieszczono jedynie wprowadzenie. 



4 | Kontrola (Wprowadzenie 1 h + A4X 5 h 30 min)

Jednostka A41 (4 h)
Pomiar

Misją tego procesu jest 
uzyskanie danych. 
Pochodzenie informacji 
może być różne, a proces 
ten uwzględnia 
pozyskiwanie 
uporządkowanych danych.

Jednostka A42 (0.5 h)
Analiza

Dane są analizowane 
w celu uzyskania 
informacji. 

Jednostka A43 (1 h)
Informowanie

Informacje te są 
prezentowane w celu 
uzyskania 
i wygenerowania wiedzy. 

5 | Poprawa (Wprowadzenie 1 h + A5X 2 h)

Jednostka A51 (0.5 h)
Poprawa 

harmonogramu

Możliwości doskonalenia 
zidentyfikowane 
w procesie A4 są zbierane 
w celu przekształcenia ich 
w projekty doskonalenia. 

Jednostka A53 (1 h)
Zarządzanie 
projektami

Realizowane są wybrane 
projekty.

Jednostka A52 (0.5 h)
Zarządzanie 
wyzwaniami

Szanse na usprawnienie 
stają się konkretnymi 
projektami 
usprawniającymi. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS

A4 Kontrola - Zadanie polega na sprawdzeniu skuteczności przeprowadzonych działań. Można 
tego dokonać za pomocą pomiarów, wskaźników lub obserwacji. Wyniki pozwalają na 
określenie możliwości poprawy. 

A5 Poprawa - Krok ten umożliwia sfinalizowanie podejścia w celu zapewnienia trwałości 
wyników realizowanych działań. Najczęściej chodzi o opracowanie lub aktualizację 
dokumentów, takich jak procedury, procesy, przewodniki po dobrych praktykach lub 
formularze. 

* Są one uważane za procesy wtórne i dlatego w materiałach 
szkoleniowych zamieszczono jedynie wprowadzenie. 


