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WYROBY MEDYCZNE – SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – 
WYMAGANIA DO CELÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH



Co to jest ISO 13485? 
ISO 13485 określa wymagania 
dotyczące systemu zarządzania 
jakością (QMS/SZJ), aby pomóc 
organizacji wykazać zdolność do 
dostarczania wyrobów medycznych 
i powiązanych usług, spełniających 
wymagania użytkownika  
i norm prawnych. 

Organizacje mogą być 
zaangażowane w jeden lub więcej 
etapów cyklu życia wyrobów,  
w tym produkcję, magazynowanie  
i dystrybucję oraz instalację.  
Mogą również brać udział  
w serwisowaniu, projektowaniu 
i rozwoju lub powiązanych 
działaniach, takich jak  
wsparcie techniczne. 
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Dlaczego  
ISO 13485? 
ISO 13485 to uznawany na całym 
świecie standard certyfikacji wyrobów 
medycznych, który pomaga wykazać, że 
system zarządzania spełnia wymagania 
dotyczące produktów i przepisów. 
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Kluczowe korzyści 
Certyfikacja następuje po pomyślnym zakończeniu audytu i umożliwia: 

Szybszą produkcję i dystrybucję wyrobów 

Systematyczne doskonalenie procesów

Odkrywanie sposobów na poprawę wydajności  
i zwiększanie wartości

Zdobywanie przewagi konkurencyjnej

Monitorowanie łańcuchów dostaw  
pod kątem ciągłego doskonalenia 

Zgodność z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ 
Wdrożenie normy ISO 13485 może przyczynić się do:

Standard może być stosowany przez dostawców lub podmioty zewnętrzne, 
które dostarczają produkty organizacjom.
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Norma ISO 13485 
zawiera kilka kluczowych 
wymagań, które należy 
spełnić  - od identyfikacji 
problemów do ustalenia 
priorytetów i aktualizacji 
procesów.
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Koncentracja na  
obszarach krytycznych 

Kluczowe obszary wymagań 
Określ strategię swojej organizacji i zaangażuj interesariuszy

Opracuj plan wdrożenia

Spełnij wszelkie nowe wymagania dotyczące kompetencji i podnieś świadomość 
wszystkich stron, które mają wpływ na system zarządzania jakością

Przejrzyj i potwierdź role, obowiązki i odpowiedzialności kierownictwa

Określ systemy, które zarządzają produktami i usługami zleconymi na zewnątrz

Dokonaj przeglądu i zrozum wymagania dotyczące ryzyk i szans

Upewnij się, że wymagania dotyczące udokumentowanych informacji są zrozumiałe

Aktualizuj istniejący SZJ w celu spełnienia nowych wymagań i zweryfikuj  
jego skuteczność



Docieranie do sedna

7

ISO 13485 zawiera kilka 
podstawowych koncepcji, 
które prawidłowo 
wdrożone mogą  
pomóc wzmocnić  
Twoją organizację. 
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Niektóre podstawowe koncepcje

Kontekst Twojej organizacji

Strony zainteresowane

Problemy, ryzyka i szanse

Liderzy i właściciele ryzyk

Zagrożenia i szanse

Komunikacja

Udokumentowane informacje 

Ocena wyników

Planowanie operacyjne i kontrola

Niezgodności i korekty



obecnych systemów

Stworzenie zespołu wdrożeniowego

Określenie ról, odpowiedzialności oraz harmonogramów

Rozpoczęcie od podstawowych zasad

Korzystanie ze szkoleń i zachęt, w celu pobudzenia zaangażowania pracowników

Dzielenie się wiedzą na temat standardu oraz szkolenie audytorów wewnętrznych

Regularne przeglądy systemu w celu zapewnienia jego ciągłego doskonalenia

Wdrażanie ISO 13485
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Dla uzyskania 
wszystkich korzyści, 
niezbędne jest 
prawidłowe wdrożenie 
normy ISO 13485. 
Możemy wesprzeć Cię 
w osiągnięciu tego celu 
poprzez nasze kursy 
przygotowujące. 
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Najważniejsze zagadnienia związane z wdrożeniem

Zapewnienie wsparcia i zaangażowania kierownictwa wyższego szczebla

Zaangażowanie całej organizacji poprzez komunikację wewnętrzną

Porównanie istniejących systemów z nowymi wymaganiami

Pozyskanie informacji zwrotnych od pracowników, klientów i dostawców na temat 



Usługi SGS w zakresie 
ISO 13485
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Dysponując 
doświadczeniem we 
wszystkich głównych 
gałęziach przemysłu, 
rozumiemy największe 
problemy każdego 
sektora oraz dysponujemy 
umiejętnościami 
technicznymi  
i logistycznymi 
zapewniającymi  
realne wyniki. 

Co oferujemy? 
Audyt zgodności z normą ISO 13485 przeprowadzony przez SGS, 
poprzez wsparcie poprawy wydajności, pomoże Twojej organizacji 
wyróżnić się z tłumu. 

Ponadto oferujemy:
• Szkolenia z wymagań normy ISO 13485:2016
• Szkolenia audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością wg.  

ISO 13485:2016 dla producentów wyrobów medycznych
• Analiza ryzyka dla wyrobów medycznych wg ISO 14971 - warsztaty
• Szkolenia w zakresie rozporządzenia UE w sprawie wyrobów medycznych - MDR
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O SGS  
Nr 1

Światowy Lider
93 tyś

pracowników 
2 600

Biur 
11

Globalnych branż 

O SGS  
SGS to wiodąca na świecie firma zajmująca się inspekcją, weryfikacją, testowaniem i certyfikacją. Firma SGS jest uznawana za światowy 
wzorzec jakości i uczciwości. Zatrudniając ponad 96 000 pracowników, SGS obsługuje sieć ponad 2600 biur i laboratoriów na całym świecie.  
Doskonalenie produktów, procesów, systemów i umiejętności ma fundamentalne znaczenie dla Twojego trwałego sukcesu i stabilnego wzrostu. 
Umożliwiamy ciągłe doskonalenie i rozwój produktów, usług i łańcucha wartości poprzez podnoszenie wydajności, zarządzanie ryzykiem, lepsze 
spełnianie wymagań interesariuszy i zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Działając na całym świecie, mamy doświadczenie w skutecznej 
realizacji złożonych międzynarodowych projektów na dużą skalę. Nasi pracownicy posługują się miejscowym językiem, rozumieją kulturę 
lokalnego rynku oraz działają globalnie w sposób spójny, niezawodny i efektywny. 

1878 
Założenie SGS  

1929  
Początek 

działalności  
w Polsce

Połowa  
XX wieku   
Podział na usługi 
inspekcji, badań  

i weryfikacji 

1981  
Pierwsze 

notowanie na 
szwajcarskiej 

giełdzie papierów 
wartościowych 

NASZA HISTORIA 

Dzisiaj  
140+ lat w biznesie  
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SGS Headquarters
1 Place des Alpes
P.O. Box 2152
1211 Geneva 1
Switzerland

WWW.SGS.PL

SGS Polska Sp. z o.o.
Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
Polska

https://www.linkedin.com/company/sgs/mycompany/verification/
https://twitter.com/SGS_SA
https://www.instagram.com/sgsglobal/
https://www.facebook.com/SGS/
https://www.youtube.com/user/sgseditor
http://WWW.SGS.PL

