


LUQAM oferta studia podyplomowe 2019/2020 
 

 
LUQAM Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Kamieńskiego 47 
30-644 Kraków 

luqam.com 
 

MJIBŻ
S 

Moduł I: Zarządzanie systemowe 
 
Wymagania normy ISO 9001:2015 
 
Uczestnicy zajęć zostają zapoznani z praktycznym rozumieniem wymagań 
normy i sposobami pozyskiwania dowodów na ich spełnienie (lub 
niespełnienie). Zajęcia ułatwia zrozumienie wymagań normy z punktu widzenia 
ich użyteczności dla osiągania celów strategicznych, a więc ich praktycznego 
zastosowania. Intencją trenerów jest też obalenie mitu, jakoby "ISO" było 
równoznaczne z biurokratyzacją. Pozwala to na spojrzenie na wymagania 
normy z wielu perspektyw i poprawia rozumienie istoty i znaczenia tychże 
wymagań dla realizacji przyjętych strategii i celów biznesowych.  
 

Program zajęć: 
1. Wprowadzenie. 
2. Zakres normy. 
3. Powołania normatywne. 
4. Terminy i definicje. 
5. Kontekst organizacji. 
6. Przywództwo. 
7. Planowanie. 
8. Wsparcie. 
9. Działania operacyjne. 
10. Ocena efektów. 
11. Doskonalenie. 

 
Risk Manager 
 
Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy  
z zakresu zarządzania ryzykiem niezbędnej do pełnienia roli Menedżera Ryzyka 
w organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz 
najpopularniejszymi modelami zarządzania ryzykiem. Słuchacze studiów 
zdobędą wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000:2018, a także dobrych 
praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych 
ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową 
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metodyki, jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania 
z ryzykiem. 
 

Program zajęć: 
1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem. 

1.1. Idea systemowego zarządzania ryzykiem. 
1.2. Trudności w zarządzaniu ryzykiem oraz najczęstsze przyczyny 

niepowodzeń wdrożenia systemu. 
1.3. Korzyści związane z zarządzaniem ryzykiem. 

2. Zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania. 
2.1. ISO 31000 jako integrator systemów zarządzania. 
2.2. Integracja zarządzania ryzykiem w ramach różnych systemów 

zarządzania. 
2.3. Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015. 
2.4. Zarządzanie ryzykiem w IATF 16949. 
2.5. Zarządzanie ryzykiem w branży spożywczej w HACCP. 
2.6. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w ISO 27001. 

3. Kontekst organizacji i jego wpływ na funkcjonowanie zarządzania 
ryzykiem. 
3.1. Kontekst wewnętrzny i zewnętrzny. 
3.2. Badanie i dokumentowanie kontekstu. 
3.3. Kontekst a zarządzanie ryzykiem – powiązania i zakres wpływu. 
3.4. Matryca interesariuszy. 
3.5. Elementy środowiska wewnętrznego i ich wpływ na zarządzanie 

ryzykiem, ryzyko nadużyć. 
4. Warsztaty – analiza ryzyka na wybranych narzędziach: SWOT, Drzewo 

ryzyka, FMEA. 
5. Warsztaty – plan postępowania z ryzykiem. 

 
Reklamacje i satysfakcja klienta w systemach zarządzania 
 
Podczas zajęć omawiane będą kwestie związane z wymaganiami normy ISO 
9001 dotyczące informacji zwrotnej od Klientów, analizy oraz  satysfakcji 
z otrzymanego towaru lub usługi. 
Ważnym elementem zajęć będzie omówienie obowiązujących terminów, 
kosztów reklamacji, rękojmi i gwarancji, a także kwestii budowania strategii 
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lojalności Klientów. Poruszony zostanie temat doboru metody badania 
satysfakcji, budowania kwestionariusza oceny zadowolenia, wykonywania 
samej oceny, ale przede wszystkim ewentualnych błędów jej pomiaru. 
Omówione zostaną współczynniki zadowolenia Klienta. 
 

Program zajęć: 
1. Postępowanie reklamacyjne i badanie satysfakcji Klienta w ISO 9001. 
2. Reklamacja towaru lub usługi. 
3. Roszczenia reklamacyjne. 
4. Koszty reklamacji. 
5. Rodzaje jakości w odniesieniu do badania satysfakcji. 
6. Typologia klientów. 
7. Pięć mitów o satysfakcji klientów. 
8. Badanie satysfakcji klienta. 
9. Najpoważniejsze błędy przy badaniach. 
10. Indeks Satysfakcji Klienta. 

 
Branżowe systemy zarządzania i ich integracja 
 
Na zajęciach przedstawione zostaną informacje dotyczące integracji 
znormalizowanych systemów zarządzania. Zarządzanie zintegrowane dotyczy 
każdej organizacji, niezależnie od wielkości i sektora, która chce zintegrować co 
najmniej dwa systemy zarządzania w jeden spójny system z holistycznym 
zestawem dokumentacji, polityki, procedur i procesów. 
 

Program zajęć: 
1. Przesłanki integracji systemów zarządzania. 
2. PAS 99. 
3. Dokumentacja zintegrowanych systemów zarządzania. 
4. Audit zintegrowanych systemów zarządzania. 
5. Przykłady. 
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Moduł II: Bezpieczeństwo żywności 
 
GHP, GMP, GLP, HACCP 
 
Podczas zajęć uczestnicy zostają zapoznani z wymaganiami systemu HACCP 
oraz GHP, GMP i GLP, a także poznają praktyczne sposoby ich wdrożenia.  
 

Program zajęć: 
1. Omówienie wymagań Dobrej Praktyki Produkcyjnej. 

1.1. Budynek i otoczenie (lokalizacja, rozwiązania konstruktorskie, 
funkcjonalny układ). 

1.2. Maszyny i Urządzenia (harmonogram czynności obsługowych  
i metrologicznych). 

1.3. Magazynowanie (zasada fifo, fefo, warunki środowiskowe, logistyka). 
1.4. Zakupy (lista kwalifikowanych dostawców, oceny dostaw). 
1.5. Personel (kwalifikacje, szkolenia). 

2. Omówienie wymagań Dobrej Praktyki Higienicznej.  
2.1. Budynek (rozwiązania konstruktorskie, plan higieny). 
2.2. Program DD. 
2.3. Program usuwania odpadów (kategorie odpadów). 
2.4. Harmonogram badania wody (kryteria oceny). 
2.5. Mycie i dezynfekcja (instrukcje mycia, walidacja procesów mycia, 

dobór środków myjących karty charakterystyki, ocena skuteczności). 
2.6. Higiena personelu. 

3. Omówienie wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. 
3.1. Warunki lokalowe i środowiskowe (hałas, czystość mikrobiologiczna, 

temperatura, wilgotność), metody badań (walidacja metod 
badawczych i szacowanie niepewności pomiaru). 

3.2. Wyposażenia (sprawność metrologiczna, wzorcowania, sprawdzenia, 
nadzorowanie). 

3.3. Pobieranie próbek (metodyki). 
3.4. Materiał odniesienia (CRM, szczepy wzorcowe). 
3.5. Odczynniki, testy, materiały pomocnicze. 

4. HACCP jako obligatoryjne narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa 
żywności (wymagania prawne). 
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5. Jakość żywności (jakość zdrowotna, jakość sensoryczna). 
6. Omówienie wdrażania systemu HACCP na metodologii 12 kroków. 
7. Powołanie zespołu HACCP. 
8. Opis produktu i przeznaczenie konsumenckie. 
9. Schemat technologiczny i jego weryfikacja. 
10. Analiza zagrożeń (wskaźnik priorytety, drzewo decyzyjne wg. 

Notermansa, analiza zagrożeń w NACMCF). 
11. Wyznaczenie CCP i CP (drzewo decyzyjne). 
12. Ustalenie wartości krytycznych i interwencyjnych. 
13. System monitoringu CCP (odpowiedzialność i zapisy). 
14. Działania korygujące (analiza przyczyn, ocena skuteczności). 
15. Weryfikacja systemu HACCP (analiza danych). 

 
Wymagania normy ISO 22000 
 
Na zajęciach omówione z przykładami zostaną wymagania normy ISO 22000. 
Poruszone zostaną tematy dotyczące zarządzania, jak również kwestie 
techniczne odnoszące się do wyposażenia i infrastruktury. 
 

Program zajęć: 
1. Struktura normy ISO 22000. 
2. Wdrażanie wymagań normy ISO 22000 na przykładzie zakładu 

produkcyjnego. 
3. Zarządzanie procesowe, PDCA. 
4. Polityka bezpieczeństwa żywności, cele jakości - opracowywanie 

dokumentów, konstruowania celów jakości zgodnie z zasadą SMART. 
5. Kontekst organizacji.  
6. Dokumentowanie sytemu: opracowywanie dokumentów, dystrybucja, 

wprowadzanie zmian oraz archiwizacja – omówienie różnych opcji 
rozwiązań. 

7. Odpowiedzialność kierownictwa. 
8. Zarządzanie zasobami.  

8.1. Wyposażenie – ewidencja, nadzór, kontrola metrologiczna – 
konstruowanie harmonogramów oparte na ocenie ryzyka. 

8.2. Infrastruktura – nadzór i dokumentowanie. 
8.3. Personel – kwalifikacje, szkolenia – komunikacja. 
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9. Planowanie i realizacja bezpiecznych wyrobów (praktyczne wdrażanie 
PRP, systemu HACCP, system identyfikowalności. 

10. Walidacja, weryfikacja i doskonalenie Systemu Zarządzania (działania 
korygujące, zapobiegawcze, wyrób niezgodny z wymaganiami – 
omówienie przykładów niezgodności oraz analiza poprawności 
podejmowanych działań). 

 
Food Defence 
 
Celem zajęć jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu ustanowienia 
i zarządzania programem  ochrony produktów spożywczych przed celowym 
skażeniem/ sabotażem. 
 

Program zajęć: 
1. Wprowadzenie do Food Defence. 
2. Wymagania Food Defence w zakresie IFS, BRC, FSSC 22000. 
3. Prezentacja wymagań w zakresie PAS 96. 

3.1. Ocena ryzyka (TACCP). 
3.2. Działania prewencyjne. 
3.3. Plan zabezpieczenia zakładu, zabezpieczenie transportu 

i magazynowania. 
3.4. Kontrola procesów. 
3.5. Wymagania w zakresie personelu. 
3.6. Bezpieczeństwo danych i IT. 

4. Warsztaty i ćwiczenia - opracowanie analizy TACCP. 
 
Wymagania Standardów Sieciowych IFS i BRC 
 
W trakcie zajęć przedstawione zostaną wymagania standardów IFS i BRC ze 
szczególnym uwzględnieniem wymagań niepojawiających się w ISO 22000 oraz 
proces certyfikacji. 
 

Program zajęć: 
1. Geneza i pochodzenie standardów IFS i BRC. 
2. Proces certyfikacji zgodnie z IFS. 
3. Proces certyfikacji zgodnie z BRC. 
4. Wymagania. 
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5. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i doskonalenie systemu. 
6. Plan zakładu – przepływy produktu. 
7. Utrzymanie porządku i higieny. 
8. Wymagania w zakresie materiałów zawierających alergeny. 
9. Wymagania w zakresie materiałów zawierających GMO. 
10. Postępowanie w zakresie ochrony zakładu produkcyjnego przed celowym 

skażeniem produktu. 
11. Wymagania standardów w sprawie opakowań i etykiet. 
12. Zagrożenie związane z ciałami obcymi w przedsiębiorstwie. 
13. Szkolenia pracowników. 

 
Zarządzanie kryzysowe 
 
Zajęcia poruszają tematykę zarządzania kryzysowego, postępowania 
w przypadku incydentu na rynku żywnościowym, możliwości ograniczenia 
ilościowego wyrobu, który uznajemy za potencjalnie niebezpieczny. Tematyka 
zajęć obejmuje również procesy komunikacyjne z klientem, konsumentem oraz 
instytucjami w przypadku wykrycia incydentu na rynku żywnościowym. 
 

Program zajęć: 
1. Podstawa prawna – powołanie RASFF. 
2. Procedura zarządzania incydentami i kryzysami – IFS, BRC. 
3. Procedura reagowania na sytuacje kryzysowe – ISO 22000. 
4. Analiza incydentu: 

4.1. Praca zespołu. 
4.2. Podział odpowiedzialności. 
4.3. Nie zginąć w chaosie – notatki a presja czasu. 

5. Komunikacja. 
5.1. Z klientem. 
5.2. Z konsumentem. 
5.3. Z inspekcjami. 

6. Bezpieczeństwo konsumenta a wrażliwość marki. 
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Moduł III: Warsztaty i case studies 
 
Komunikacja w procesie auditu 
 
Zajęcia prowadzone w formie interaktywnych warsztatów kształcących 
i doskonalących umiejętności i postawy z zakresu komunikacji w procesie 
auditu. Podczas zajęć wykorzystane zostaną analizy przypadków, symulacje, 
ćwiczenia zespołowe i indywidualne, testy autodiagnozy. 
 

Program zajęć: 
1. Rola komunikacji w procesie auditu. 
2. Podstawy i warunki skutecznej komunikacji z auditowanym. 
3. Koncepcja Alberta Mehrabiana - udział komunikacji werbalnej 

i niewerbalnej w przekazywaniu i pozyskiwaniu informacji. 
4. Formułowanie odpowiednich pytań. 
5. Znaczenie aktywnego słuchania, stosowanie parafrazy, klaryfikacji. 
6. Co to znaczy być dobrym auditorem? 
7. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami - asertywność auditora. 

 
Projektowanie i budowa systemu HACCP – case study 
 
Praktyczne wdrożenie systemu HACPP w przedsiębiorstwie produkującym soki 
owocowe oraz w restauracji. 
 

Program zajęć: 
1. Zakupy wg specyfikacji zakupowych, formularzy oceny dostaw, kryteriów 

kwalifikujących dla dostawców. 
2. Opis produktu (skład, cechy mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne itd.). 
3. Schemat technologiczny. 
4. Charakterystyka zagrożeń. 
5. Przeprowadzenie analizy zagrożeń (burza mózgów i określenie wskaźnika 

priorytetu). 
6. Wyznaczenia CCP (określenie wartości krytycznych oraz monitoringu, 

zapisy). 
7. Wyznaczenie CP (określenie wartości krytycznych oraz monitoringu, 

zapisy). 
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8. Weryfikacja. 
9. Dokumentowanie (polityka jakości, nadzorowanie). 

 
Projektowanie i budowa systemu ISO 22000 – case study 
 
Zajęcia obejmują praktyczne wdrożenie systemu ISO 22000 na różnych 
przykładach z branży żywnościowej. Podczas zajęć zostanie omówiony proces 
wdrażania Systemu Bezpieczeństwa Żywności krok po kroku. 

Program zajęć: 
1. Problemy podczas wdrażania (dyskusja, burza mózgów). 
2. Analiza zagrożeń. Wyznaczenie CCP i CP. 
3. Monitorowanie CCP – wybieramy wartości graniczne, określamy 

częstotliwości projektujemy dokumentacje  
4. Procedura nadzoru nad dokumentacją –projektowanie dokumentu w 

zależności od wielkości organizacji 
5. Weryfikacja i walidacja systemu tj. inspekcje, audyt wewnętrzny – 

przygotowywanie harmonogramów, kwalifikacje auditorów, 
raportowanie. 

6. Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie, czyli jak się przygotować na 
nieprzewidziane (dyskusja, „burza mózgów”) – wewnętrzne i zewnętrzne 
źródła incydentów (przykłady). 

7. Działania korygujące – analiza przyczyn, korekcja i ocena skuteczności. 
 

Moduł IV: Doskonalenie systemu zarządzania 
 
Lean Management i Problem Solving 
 
Zajęcia pozwalają na przybliżenie idei tzw. szczupłego zarządzania 
z powodzeniem wdrażanej w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych 
z różnych branż. Słuchacze poznają gamę narzędzi z tzw. Lean Toolbox. 
Dodatkowo przeprowadzone zostaną ćwiczenia z metod identyfikowania 
przyczyn źródłowych i rozwiązywania problemów.  
 

Program zajęć: 
1. Wprowadzenie do Lean Management. 
2. Typy marnotrawstw. 
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3. Omówienie filarów i wybranych narzędzi Lean (Just in Time, Jidoka, 5S, 
TPM, SMED, VSM, standaryzacja pracy, zarządzanie wizualne, Kaizen). 

4. Definiowanie problemów w procesie. 
5. Wybrane metody, narzędzia i techniki rozwiązywania problemów. 

 
Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących - ISO 17025 
 
W trakcie zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę związaną z zasadami 
funkcjonowania laboratorium zgodnymi z normą ISO/IEC 17025:2017, 
szczegółowymi wymaganiami normy oraz systemem akredytacji laboratoriów.  
 

Program zajęć: 
1. Wymagania normy ISO/IEC 17025:2017 – podejście procesowe – zakres 

zmian porównanie dwóch edycji standardu. 
2. Wymagania dotyczące organizacji i zarządzania:  

2.1. Kto kieruje pracą, kto nadzoruje, kto sprawdza?  
2.2. Rola kierownictwa. 
2.3. Mechanizmy komunikacji w laboratorium. 

3. Wymagania dotyczące zasobów:  
3.1. Podział uprawnień i obowiązków. 
3.2. Doskonalenie personelu i szkolenia. 
3.3. Przegląd warunków lokalowych. 
3.4. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym. 
3.5. Materiały referencyjne. 
3.6. Zachowanie spójności pomiarowej. 
3.7. Zewnętrzne dostawy i usługi. 

4. Wymagania dotyczące procesów:  
4.1. Przegląd zapytań, ofert i umów. 
4.2. Wybór, weryfikacja i walidacja metod badawczych. 
4.3. Pobieranie próbek. 
4.4. Postepowanie z obiektami do badań i wzorcowa. 
4.5. Ocena niepewności pomiaru. 
4.6. Zapewnienie jakości wyników. 
4.7. Zarządzanie pracą niezgodną z wymaganiami. 
4.8. Nadzorowanie danych - zarządzanie informacją. 

5. Ocena ryzyka w laboratoriach – przykłady, ćwiczenia. 
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6. Omówienie zasad dostosowania dokumentacji posiadanego systemu do 
wymagań standardu PN-EN ISO 17025:2017. 

7. Omówienie procedury akredytacji laboratoriów przez Polskie Centrum 
Akredytacji. 


