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Za miesiąc rozpoczynają się wakacje. To czas wypoczynku i dla tych najmłodszych i starszych. Warmię i 

Mazury rokrocznie odwiedza rzesza turystów z kraju i z zagranicy. Wszystkim zależy,  aby był to czas 

spokojnego i bezpiecznego spędzenia urlopu. Każdego roku wakacyjna służba policjantów jest skoncen-

trowana właśnie na tym. Dlatego zaczynając od dziś, nim zamilknie ostatni szkolny dzwonek, policjanci 

chcą przygotować dzieci i dorosłych, pieszych i kierowców, żeglarzy i miłośników wygrzewania się na pla-

ży, do wakacji. Dlatego zanim turyści spotkają się z funkcjonariuszami podczas kontroli drogowych, na 

wodzie, policjanci chcą wyposażyć każdego w wiedzę, jak bezpiecznie postępować. 

INAUGURACJA DZIAŁAŃ BEZPIECZNY CZERWIEC 

 
Policjanci wspoma-

gani przez ratowni-

ków medycznych, 

pracowników Ge-

neralnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i 

Autostrad, Inspekcji 

Transportu Drogo-

wego oraz Warmiń-

sko - Mazurskiego 

Urzędu Marszał-

kowskiego w każ-

dym tygodniu, za-

czynając od 28 ma-

ja do końca czerw-

ca br. będą przygo-

towywać mieszkań-

ców oraz gości 

Warmii i Mazur  do 

bezpiecznego spę-

dzenia wakacji.  

Oprócz informacji dotyczących 

działań Policji i innych służb na 

drogach, wodach, w związku z wa-

kacyjnymi wyjazdami, kontrolach i 

ewentualnych skutkach prawnych 

wynikających z zaistniałych nie-

prawidłowości, chcemy przypo-

mnieć o zasadach, których prze-

strzeganie może wpłynąć na bez-

pieczeństwo.  

W działaniach profilaktycz-

nych skierowanych do 

mieszkańców i  

 

gości regionu funkcjonariu-

szy wspierać będą dzienni-

karze Telewizji Polskiej, 

Radia Olsztyn, 

Gazety Olsztyńskiej i Ga-

zety Współczesnej. Jak 

podkreślił insp. Sławomir 

Mierzwa Komendant Wo-

jewódzki Policji w Olszty-

nie, „oprócz codziennej 

wzmożonej służby poli-

cjantów, będziemy do skut-

ku podejmowali działania, 

które mają przypominać 

o właściwym zachowa-

niu nad wodą, na dro-

gach. Będziemy doro-

słym przypominać o bez-

piecznym wypoczynku ich dzie-

ci. Wszystko po to, aby zapo-

biegać wypadkom".  

                             
    kom. Anna Fic 

Podmioty współuczestniczące: 
 

       

Patroni medialni: 
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W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, 

przy ulicy Św. Barbary, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i Prezes Zarządu 

WFOŚiGW w Olsztynie, pan Adam Krzyśków podpisali umowę o dofinansowaniu modernizacji 

zaplecza technicznego jednostek wodnych Policji. Program finansowany jest w 80% z projektu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, a  w 20% z wkładu 

własnego. 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mazurskich 

jezior poprzez modernizację zaplecza technicznego jedno-

stek wodnych warmińsko-mazurskiej Policji.  

W ramach programu doposażonych zostanie 5 jednostek 

organizacyjnych Policji. Kupiony sprzęt, 5 łodzi hybrydo-

wych, radary cyfrowe, zintegrowane systemy nawigacyjne, 

noktowizory nagłowne, kamery termowizyjne oraz zapory 

do pochłaniania i zatrzymywania wycieków trafią do Ko-

mendy Powiatowej Policji w Piszu, Węgorzewie, Giżycku, 

Iławie i do Komisariatu Policji w Mikołajkach. Wartość 

projektu wynosi ponad 1,5 miliona złotych, z czego 80%, 

czyli ponad 1 milion 250 tysięcy złotych finansowanych jest 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na 

lata 2007-2013. Pozostałe 313 tysięcy złotych to wkład wła-

sny Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, co stano-

wi 20% wartości programu.  

Realizacja projektu możliwa jest dzięki podpisanej w siedzi-

bie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Olsztynie, przy ulicy Św. Barbary umo-

wy przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, 

insp. Sławomira Mierzę oraz Prezesa Zarządu WFOŚiGW 

w Olsztynie pana Adama Krzyśków. 

   st. post. Dawid Stefański 

Po ponad tygodniowej służbie na południu Polski do 

domów wrócili policjanci z Komend Powiatowych w 

Nowym Mieście Lubawskim, Ełku, Komendy Miejskiej 

Policji w Olsztynie oraz Oddziału Prewencji Policji. 

Funkcjonariusze ci pomagali powodzianom w okolicach 

Sandomierza. Widzieliśmy ludzką tragedię, a chwilami 

rezygnację - tak o kontakcie z poszkodowanymi powie-

dzieli policjanci.  

 

Policjanci i łodzie desantowe z Warmii i Mazur zostali 

skierowani do pomocy w akcji ratunkowej na zalanych i 

zagrożonych powodzią terenach na południu Polski. St. 

asp. Jarosław Dykmański, sierż.sztab. Piotr Noga z Nowe-

go Miasta Lubawskiego, mł. asp. Wojciech Piotrowski i mł. 

asp. Piotr Krupiński z Oddziału Prewencji Policji w Olszty-

nie oraz sierż. Łukasz Ławnicki z Komendy Miejskiej Poli-

cji w Olsztynie i sierż. sztab. Grzegorz Skubich z  

Komendy Powiatowej Policji w Ełku pełnili służbę w okoli 

cach Sandomierza.  

 

Jak relacjonowali, w dzień ewakuowali powodzian, dowo-

zili im wodę i żywność, w nocy natomiast pilnowali budyn-

ków przed kradzieżami.  

Policjanci spotkali się z dużą życzliwością ludzi, ale wi-

dzieli także ogromną tragedię i rezygnację poszkodowa-

nych pogłębiającą się wraz z kolejną spadającą kroplą desz-

czu.  

Policjanci z regionu nadal włączają się w pomoc poszkodo-

wanym w powodzi. Psycholodzy z Komendy Wojewódz-

kiej Policji w Olsztynie wspólnie ze specjalistami z poradni 

psychologiczno - pedagogicznych będą wspierać opieku-

nów i dzieci, które 29 maja przyjechały do kilku powiatów 

naszego województwa. Policjanci będą także czynnie 

uczestniczyć w codziennym spędzaniu czasu przez naj-

młodszych gości.  Zbierane są również dary dla powodzian, 

które można przekazywać do Wydziału Komunikacji spo-

łecznej KWP w Olsztynie oraz do Oddziału Prewencji Poli-

cji w Olsztynie. 

                                                                   

    kom. Anna Fic 
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Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komedy Wo-
jewódzkiej Policji w Olsztynie wspólnie z funkcjo-
nariuszami z Iławy  w jednej z miejscowości w 
gminie Zalewo zlikwidowali plantację konopi  
indyjskich.  

Nielegalną uprawę w swoim go-

spodarstwie rolnym zorganizował 

52-letni Jan K. ze swoim 25-

letnim synem. Z ustaleń policjan-

tów wynika, że przez 1,5 roku 

przestępczej działalności męż-

czyźni mogli wprowadzić na ry-

nek 2 kilogramy narkotyku. W 

ręce policjantów trafili także 

dwaj odbiorcy środków odurzają-

cych. Policjanci zabezpieczyli 72 

krzaków konopi, z czego 12 

świeżo ściętych, 0,5 kilograma 

suszu, środki chemiczne, wagę 

elektroniczną, telefony komórko-

we, komputery oraz pendrivy. 

Policjanci z Wydziału Kryminal-

nego Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Olsztynie podejrzewali, 

że w jednej z miejscowości w 

gminie Zalewo może znajdować 

się plantacja konopi indyjskich. 

Gdy funkcjonariusze zebrali ma-

teriał dowodowy, przystąpili do 

akcji. Około go-

dziny 7.00 poli-

cjanci z KWP 

wspólnie z funk-

cjonariuszami z 

Komendy Powia-

towej Policji w Iławie „złożyli 

wizytę” w jednym z gospodarstw 

rolnych. Właściciel, który w tym 

czasie zajmował się swoim in-

wentarzem, był kompletnie za-

skoczony widokiem policjantów. 

Bardzo podobnie zareagował je-

go 25-letni syn. Policjanci posta-

nowili przyjrzeć się bliżej po-

mieszczeniom znajdującym się 

na posesji. 

W piwnicy 

jednego z 

nich krymi-

nalni zna-

leźli profe-

sjonalnie 

przygoto-

waną plan-

tację konopi 

indyjskich. 

Funkcjona-

riusze za-

bezpieczyli 

72 krzaków, z czego 12 świeżo 

ściętych, 0,5 kilograma suszu, 

środki chemiczne, urządzenia 

wentylacyjne i oświetleniowe, 

wagę elektroniczną, telefony ko-

mórkowe, komputery i pendrivy. 

Policjanci zatrzymali 52-letniego 

Jana K. oraz jego syna Łukasza, 

który był już karany za przestęp-

stwa narkotykowe.  

Tego samego dnia w ręce krymi-

nalnych trafiło dwóch odbiorców 

środków odurzających. 21-letni 

Patryk Ś., który był już karany, 

został zatrzymany na jednej z 

ostródzkich ulic. Z kolei 43-

letniego Marka L. funkcjonariu-

sze zaskoczyli w miejscu pracy. 

Obaj mogą usłyszeć zarzuty roz-

prowadzania narkotyków. Ojciec 

z synem, którzy w nielegalny 

sposób chcieli szybko zdobyć 

pieniądze, mogą odpowiedzieć za 

uprawę i wprowadzanie do obro-

tu znacznych ilości środków odu-

rzających. Za popełnienie tych 

przestępstw może grozić im kara 

do 10 lat pozbawienia wolności. 

Z ustaleń kryminalnych wynika, 

że przez 1,5 roku przestępczej 

działalności mężczyźni mogli 

wprowadzić na rynek 2 kilogra-

my narkotyku. Policjanci i proku-

rator zwrócili się z wnioskiem do 

sądu o zastosowanie wobec całej 

czwórki tymczasowego aresztu. 

 

 

                                                   
Izabela Niedźwiedzka 
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Olsztyńscy policjanci – sierż. Krzysztof Kukawski oraz  

st. post. Łukasz Krupiński pełniący służbę pomogli starszemu mężczyźnie,  

który klęczał na chodniku, trzymając się za klatkę piersiową.  

Policjanci patrolując ulicę 

Grunwaldzką w Olsztynie, za-

uważyli mężczyznę klęczącego 

na chodniku. Funkcjonariusze 

postanowili sprawdzić, czy 

mężczyzna potrzebuje pomocy. 

Starszy pan nie był w stanie 

określić, skąd wziął się w tym 

miejscu, nie potrafił podać 

swoich danych osobowych. Z 

jego relacji wynikało, że źle się 

poczuł i było mu słabo. Poli-

cjanci wezwali karetkę pogoto-

wia. W czasie czekania na po-

moc mężczyzna najpierw trzy-

mał się za klatkę piersiową, a 

po chwili zaczął tracić przy-

tomność. Policjanci podjęli 

czynności przywracające od-

dech i krążenie. Po kilku uci-

śnięciach klatki piersiowej od-

dech wrócił, a skóra zaczęła 

przybierać naturalny kolor. Po 

chwili mężczyzna zaczął się 

krztusić własną krwią i śliną. 

Sierż. Krzysztof Kukawski i st. 

post. Łukasz Krupiński ułożyli 

62-latka w pozycji bocznej 

ustalonej i udrożnili mu drogi 

oddechowe. Do czasu przyjaz-

du karetki pogotowia policjan-

ci czuwali, aby mężczyzna nie 

zakrztusił się własną krwią. 62-

latek w stanie stabilnym został 

przewieziony do szpitala. 

Sierż. Krzysztof Kukawski był 

jednym z 19 policjantów z Ko-

mendy Miejskiej Policji w 

Olsztynie, który w ubiegłym 

roku zdał państwowy egzamin 

z udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, tym samym 

zdobywając certyfikat ratowni-

ka przedmedycznego. Przypo-

mnijmy, że aby zdać ten egza-

min, funkcjonariusze musieli 

zaliczyć test teoretyczny i 

praktyczny, wykazując się 

między innymi umiejętnościa-

mi przeprowadzenia masażu 

serca czy zakładania opaski 

uciskowej na krwawiące rany. 

Zdobytą wiedzą i umiejętno-

ściami policjanci wykazywali 

się przed komisją złożoną z 

lekarzy oraz ratowników me-

dycznych.  

 

 

  
 Izabela Niedźwiedzka 

sierż. Krzysztof Kukawski 

 
 

 

W Słupsku odbył się XIV Międzyna-

rodowy Półmaraton Policyjny. Poli-

cjanci z Warmii i Mazur zarówno w 

klasyfikacji indywidualnej, jak i dru-

żynowej byli wicemistrzami. 

 

St. asp. Jacek Misiewicz z KWP w  

Olsztynie w klasyfikacji generalnej był  

drugi. Miejsce 11 zajął natomiast  

sierż.szt. Andrzej Stefański z Elbląga.  

Trzy miejsca za nim uplasował się  

mł. asp. Mirosław Cydzik z KMP  

w Olsztynie. Drużynowo policjanci  

reprezentujący Warmię i Mazury  

zajęli II miejsce. St. asp. Jacek Mi-

siewicz nie miał sobie równych 

także w kategorii wiekowej męż-

czyzn do lat 40.   

Gratulujemy sukcesu. 

 

  kom. Anna Fic 
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Olsztyńscy policjanci od 65 lat są mieszkańcami ulicy Dąbrowszczaków. Skoro jesteśmy tu na co 

dzień, nie mogło nas zabraknąć podczas święta tej ulicy. Podczas festynu uczestnicy siedząc na krze-

śle do robienia zdjęć sygnalitycznych, mogli zrobić sobie okolicznościową fotografię, dać sobie zdjąć 

odciski palców, porozmawiać z dzielnicowym i posłuchać szant w wykonaniu policyjnego zespołu 

„Wodny Patrol”.  

Mówiąc o obecności policjantów na 

ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie, 

można powiedzieć, że uczestniczyli 

oni w jej historii. 

Sięgając do źródeł historycznych i 

pamięci mieszkańców, Policja 

(wcześniej Milicja) wpisuje się w 

życie ul. Dąbrowszczaków już od 

1945 roku. W książce pt. „Twarze 

olsztyńskiej bezpieki” wydanej 

przez IPN pod redakcją Piotra Kar-

deli napotykamy na zapis wskazują-

cy, że Komenda Wojewódzka Mili-

cji Obywatelskiej w Olsztynie 

działała już 14 kwietnia 1945 

roku. Jej pierwsza siedziba mieściła 

się na ul. Dąbrowszczaków 10 w 

budynku  Villa  Fortuna. Budynek 

ten został zbudowany w latach 1900 

- 1901 przez fabrykanta Otto Na-

ujacka z przeznaczeniem na luksuso-

we mieszkania.  Po dwóch latach 

(1947) Komenda Wojewódzka MO 

przeniosła się do dawnego niemiec-

kiego Zarządu Kolei przy ulicy Par-

tyzantów 23, zwalniając lokal dla 

sądów grodzkiego i okręgowego.  

 

 

Ul. Dąbrowszczaków 10 pierwszy budynek KWP (Villa Fortuna)  
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Powrót ówczesnej Milicji na ul. 

Dąbrowszczaków nastąpił w grud-

niu 1950 roku. Decyzją byłego 

Prezydium Miejskiej Rady Naro-

dowej w Olsztynie nieruchomość 

przy ulicy Dąbrowszczaków 41 

została przejęta przez Komendę 

Wojewódzką MO. W budynku 

tym mieściło się między innymi 

biuro paszportów (do lat 90- tych), 

kasyno MO  (odbywały się tam 

konferencje, bankiety, zebrania), 

pomieszczenia biurowe UB, kino 

KWMO (ok. 200 miejsc, wyświe-

tlano w nim 1 – 2 seanse, co łago-

dziło brak miejsc w kinach miasta. 

W roku 1990 zawarto porozumie-

nie i Spółdzielnia Pracy Przemysłu 

Spożywczego „Mewa zrzekła się 

użytkowania pomieszczeń przy ul 

Dąbrowszczaków 42 na rzecz 

Skarbu Państwa w wyniku czego 

zostały one  przejęte przez KWP w 

Olsztynie. W roku 2000 w budyn-

ku tym powstaje Komisariat I Po-

licji Komendy Miejskiej Policji w 

Olsztynie. W 2004 roku następuje 

reorganizacja, wskutek której zli-

kwidowane zostają komisariaty. W 

budynku przy ulicy Dąbrowszcza-

ków 41/42 lokują się Wydziały 

KMP w Olsztynie.  

 
 Magdalena Piasecka 

 kom. Anna Fic 

ul. Dąbrowszczaków 41/42 widok dawniej 

Widok dziś 

 

W związku częstymi zapytaniami na temat uzyskania zapomogi z Funduszu Prewencyjnego PZU, jeszcze raz 

informujemy, że aby uzyskać pomoc finansową, należy złożyć pisemny - odpowiednio udokumentowany wnio-

sek (wzór wniosku znajduje się w Informatorze nr 3), do którego należy dołączyć: 

 

kopie dokumentów świadczących o sytuacji osoby uprawnionej do pomocy, tj. karty informacyjne leczenia, orze-

czenia komisji lekarskich, zaświadczenia lekarskie, skierowania na badania specjalistyczne; 

protokoły powypadkowe; 

dowody ponoszonych kosztów związane ze zdarzeniem losowym; 

zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach oraz ilości osób pozostających na utrzymaniu uprawnio-

nego.  

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu Prewencyjnego PZU są: 

policjanci, 

pracownicy policji, 

pracownicy gospodarstw pomocniczych 

objęci ubezpieczeniem w ramach umów w Programie „ Policja 2008” oraz członkowie ich rodzin.  

Prawo do ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu nabywa się z dniem zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Środki Funduszu przeznaczone są na udzielenie pomocy finansowej osobom uprawnionym w związku z : 

leczeniem i rehabilitacją, 

zakupem leków specjalistycznych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych materiałów i środków sanitar-

nych, 

szkodami powstałymi wskutek indywidualnych zdarzeń losowych. 

Wnioski wraz z dokumentacją należy składać do Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie. 

O pomoc finansową z Funduszu można ubiegać się jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. 

                                                                                                                                                    Magdalena Piasecka          
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Policjanci z Mrągowa pracowali 

nad ustaleniem sprawców 

dwóch przestępstw, do których 

doszło jesienią ubiegłego roku. 

We wrześniu w miejscowości 

Piecki  miało miejsce włamanie 

do domku jednorodzinnego, w 

wyniku którego sprawcy ukradli 

sprzęt elektroniczny, kasetkę z 

pieniędzmi i wyroby jubilerskie 

o łącznej wartości prawie 180 

tysięcy złotych. Następnie w 

listopadzie na terenie żwirowni 

w gminie Piecki doszło do roz-

boju. Przestępcy, grożąc pra-

cownikowi, zabrali z pomiesz-

czeń biurowych telefony komór-

kowe, sprzęt elektroniczny oraz 

pieniądze łącznej wartości pra-

wie 60 tysięcy złotych. Po tych 

zdarzeniach policjanci wykonali 

szereg czynności dochodzenio-

wo -śledczych mających dopro-

wadzić do ustalenia i zatrzyma-

nia podejrzanych. 

Współpracując z 

mrągowską prokura-

turą, funkcjonariusze 

przesłuchali świad-

ków i osoby mogące mieć jaką-

kolwiek wiedzę na temat zda-

rzeń, a także przeprowadzili 

oględziny miejsc i zabezpieczyli 

ślady. Dalsza praca śledczych 

ruszyła śledztwo z miejsca. W 

ostatnich dniach policjanci Wy-

działu Kryminalnego z Mrągo-

wa zatrzymali trzech mężczyzn 

podejrzanych o dokonanie wła-

mania i rozboju. 30-letni An-

drzej B. i 33-letni Jakub K. - 

mieszkańcy gminy Olsztyn - już 

usłyszeli zarzuty. Udział 

Marcina Sz. - mieszkań-

ca gminy Piecki - jest 

wyjaśniany. Jak wynika 

z ustaleń, mężczyźni już 

wcześniej wchodzili w 

konflikty z prawem. W 

trakcie dalszych czynno-

ści okazało się także, że 

związek z przestępstwa-

mi mógł mieć 19-letni 

Adam B. - mieszkaniec 

gminy Olsztyn. Nastola-

tek został zatrzymany. 

Prokurator prowadzący śledztwo 

bada jego rolę w obu zdarze-

niach. Ustalenia wskazują na to, 

że motywem działania spraw-

ców mógł być hazard i chęć zy-

sku. 

 
  kom. Anna Fic 
 

 

Policjanci olsztyńskiej drogówki uczcili Dzień Matki, wręczając wszystkim kontrolowanym 

w tym dniu paniom  informatory o bezpłatnych badaniach profilaktycznych dla kobiet. 

Przedsięwzięcie zorganizowano we 

współpracy z  Ośrodkiem Koordy-

nującym Populacyjny Program Pro-

filaktyki i Wczesnego Wykrywania 

Raka Szyjki Macicy przy ZOZ 

MSWiA z Warmińsko-Mazurskim 

Centrum Onkologii w Olsztynie. 

Będą to kolejne działania prowadzo-

ne na rzecz podnoszenia świadomo-

ści o znaczeniu badań profilaktycz-

nych. Policjanci 26 maja, oprócz 

tego, co robią na co dzień – czyli 

dbałości o bezpieczeństwo ruchu 

drogowego, zadbali również o zdro-

wie pań, bo zdrowa mama to zdro-

wa rodzina. 
   

   

 

    

  kom. Anna Fic 
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Doskonalenie Systemu Jakości  

przeglądy zarządzania – naj-

częściej raz w roku, należy w 

firmie organizować przegląd 

zarządzania. Zazwyczaj uczest-

niczą w nim kierownicy komó-

rek oraz kierownictwo firmy. 

Przygotowuje się  dane wej-

ściowe, które obrazują sytuację 

w firmie oraz trendy jakie w 

ostatnim okresie panują. Na 

podstawie tych informacji kie-

rownictwo podejmuje decyzje 

co do dalszych działań dosko-

nalących skuteczność systemu 

jakości. 

audity wewnętrzne – realizo-

wane są w zaplanowanych od-

stępach czasu. Celem auditu 

jest sprawdzenie czy SZJ jest 

zgodny z zaplanowanymi usta-

leniami i spełnia wymagania 

normy ISO 9001, jest skutecz-

nie wdrażany i utrzymany. Na 

podstawie wniosków z auditu 

wewnętrznego można podjąć 

działania  korygujące i zapo-

biegawcze  lub doskonalić pro-

cesy zachodzące w organizacji. 

działania zapobiegawcze – 

uruchamiane są w momencie, 

gdy podejrzewamy, że może 

wystąpić jakaś niezgodność. 

Pracownicy w swojej codzien-

nej pracy najlepiej dostrzegają 

potencjalne zagrożenia i najle-

piej wiedzą jak im zapobiec. 

Mogą je więc zgłaszać w for-

mie działań zapobiegawczych, 

doskonalą przez to swój obszar 

pracy. 

działania korygujące – podej-

mowane są, gdy zaistnieje nie-

zgodność . Działanie to ma 

usunąć niezgodność i zapobiec 

jej powtórnemu wystąpieniu. 

analiza danych – dostarcza 

informacji o zadowoleniu 

klienta, zgodności z wymaga-

niami dotyczącymi usługi oraz 

o właściwościach i trendach 

procesów. Pomaga ocenić sytu-

ację organizacji i doskonalić 

obszary, które tego wymagają. 

 
 

 

  Barbara Niewiero 

System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001  

musi być spójny z systemem zarządzania w całej organizacji  

i powinien obejmować obszary przedstawione na rysunku. 

Źródło: Opracowanie na podstawie normy ISO 9001:2009 

Jednym z wymagań normy ISO 9001 jest ciągłe doskonalenie systemu.  

Wdrożony System  Zarządzania Jakością  wymaga  poprawy i ulepszania.  

Norma daje nam kilka obowiązkowych narzędzi, które są pomocne w doskonaleniu,  

takich jak: 
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