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Lp. Obszar auditowany Zakres auditu 
Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

01/18 
STJ Studium Języków 
Obcych 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 28

–3
1 

           

02/18 
SWF Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 28

–3
1 

           

03/18 
RD-S Dział Spraw 
Studenckich 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

 

4–
8           

04/18 
WK Katedra Onkologii Klinika 
Onkologii Klinika Onkologii 
Ginekologicznej 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

 

4–
8           

05/18 
WK Katedra Onkologii Zakład 
Chirurgii Onkologicznej 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

 

11
–1

5 

          

06/18 
WK Katedra Onkologii Zakład 
Leczenia Systemowego 
Nowotworów Litych 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

 

11
–1

5 

          

07/18 WK Klinika Radioterapii 
Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

 

18
–2

2 

          

08/18 

WP Katedra Pielęgniarstwa 
Klinicznego Zakład 
Pielęgniarstwa 
Anestezjologicznego i 
Intensywnej Opieki 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

 

18
–2

2 

          

09/18 
WP Katedra Pielęgniarstwa 
Klinicznego Zakład 
Specjalności Zabiegowych 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

 

25
–2

8 
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10/18 
WP Katedra Pielęgniarstwa 
Klinicznego Zakład Onkologii 
i Opieki Paliatywnej 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

  

4–
8          

11/18 

WP Katedra Pielęgniarstwa 
Klinicznego Zakład 
Pielęgniarstwa 
Internistycznego 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

  

4–
8          

12/18 
WP Katedra Pielęgniarstwa 
Klinicznego Zakład Chorób 
Układu Nerwowego 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

   

1–
5         

13/18 
WL Zakład Humanistycznych 
Nauk Lekarskich 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

   

1–
5         

14/18 
WL Zakład Symulacji 
Medycznej 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

   

8–
12

 

        

15/18 WL Katedra i Zakład Genetyki 
Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

   

8–
12

 

        

16/18 
WL Katedra i Klinika 
Neonatologii 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

   

15
–1

9 

        

17/18 
WK Katedra i Zakład 
Rehabilitacji 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

   

15
–1

9 

        

18/18 
WS Studium Szkolenia 
Podyplomowego 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

   

23
–2

6 

        

19/18 
WF Studium Szkolenia 
Podyplomowego Wydziału 
Farmaceutycznego 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

    

6–
10
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20/18 
WP Studium Szkolenia 
Podyplomowego Wydziału 
Nauk o Zdrowiu 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

    

6–
10

 

       

21/18 
WL Katedra i Zakład Chemii i 
Immunochemii 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

    

13
–1

7 

       

22/18 
WL Katedra i Zakład 
Farmakologii 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

    

13
–1

7 

       

23/18 
WL Katedra Patofizjologii 
Zakład Patofizjologii 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

    

20
–2

4 

       

24/18 

WL Katedra Patofizjologii 
Zakład Elektrokardiologii i 
Prewencji Chorób Sercowo-
Naczyniowych 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

    

20
–2

4 

       

25/18 
WF Katedra i Zakład Chemii 
Fizycznej 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

    

27
–3

1 

       

26/18 
WF Katedra Analityki 
Medycznej Zakład Chemii 
Klinicznej 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

     

3–
8       

27/18 
WF Katedra Analityki 
Medycznej Zakład 
Hematologii Laboratoryjnej 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

     

3–
8       

28/18 
WK Katedra i Klinika Chirurgii 
Serca 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

     

10
–1

5 

      

29/18 
WF Zakład Farmacji 
Przemysłowej 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

     

10
–1

5 
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30/18 
WF Diagnostyczne 
Laboratorium Naukowo-
Dydaktyczne 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

         

7–
11

 

  

31/18 
WS Katedra i Zakład Chirurgii 
Stomatologicznej 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

         

7–
11

 

  

32/18 
WS Katedra i Zakład 
Protetyki Stomatologicznej 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

         

14
–1

8 

  

33/18 
WL Katedra i Zakład Biologii i 
Parazytologii Lekarskiej 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

         

14
–1

8 

  

34/18 
WL Katedra i Zakład 
Biochemii Lekarskiej  

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

         

21
–2

5 

  

35/18 WL Katedra i Zakład Fizjologii 
Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

         

21
–2

5 

  

36/18 

WF Katedra i Zakład 
Mikrobiologii 
Farmaceutycznej i 
Parazytologii 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

         

28
–3

1 

  

37/18 
WF Pracownia Analizy 
Elementarnej i Badań 
Strukturalnych 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

          

4–
8  

38/18 
WF Katedra i Zakład 
Technologii Leków 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

          

4–
8  

39/18 
WF Katedra i Zakład 
Technologii Postaci Leku 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

          

12
–1

5 
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40/18 
WF Zakład Biologii 
Molekularnej i Komórkowej 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

          

12
–1

5 

 

41/18 
WF Katedra i Zakład 
Farmakognozji i Leku 
Roślinnego 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

          

18
–2

2 

 

42/18 
WS Katedra i Zakład 
Stomatologii Doświadczalnej 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

          

18
–2

2 

 

43/18 
WK Katedra i Klinika 
Otolaryngologii, Chirurgii 
Głowy i Szyi 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

          

25
–3

0 

 

44/18 
WL Katedra i Zakład 
Dydaktyki Chirurgicznej 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

           

2–
6 

45/18 
WL Zakład Profilaktyki i 
Leczenia Chorób 
Nowotworowych 

Planowanie, realizacja i dokumentowanie działalności edukacyjnej 
i naukowo – badawczej w obszarze polityki jakości, celów 
jakościowych oraz procedur systemowych normy ISO 9001:2015 

           

2–
6 

 

Sporządziła: Barbara Mazurek 02.01.2019 r.  

 

 

(Imię, nazwisko, data i podpis) 

Sprawdził:  prof. dr hab. Piotr Ponikowski                   

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Jakości ISO 

(Imię, nazwisko, data i podpis) 

Zatwierdziła:   prof. dr hab. Halina Grajeta                                  

 

 

p.o. Rektora 

(Imię, nazwisko, data i podpis) 

 


