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Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

4.3.1. Granice stosowania Systemu Zarządzania.
Ustanowiony w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania Jakością,
Środowiskowego i BHP obejmuje swoim zakresem:
wytwarzanie energii elektrycznej
we wszystkich komórkach organizacyjnych oraz jednostkach wytwórczych Spółki zlokalizowanych
pod adresem:
ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
Świerże Górne, ul. Al. Józefa Zielińskiego 1,
26-900 Kozienice, woj. mazowieckie.
Wyrobem Organizacji (produktem dostarczanym do Klienta) w rozumieniu normy PN-EN ISO
9001:2015 jest energia elektryczna wytwarzana w jednostkach wytwórczych ENEA Wytwarzanie
sp. z o.o. i wyprowadzana do sieci przesyłowej zarządzanej przez Operatora Systemu Przesyłowego
w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Klientem Organizacji w rozumieniu normy PN-EN ISO 9001:2015 są spółki obrotu prowadzące
działalność gospodarczą polegającą na hurtowym lub detalicznym handlu energią, które w ramach
Rynku Energii Elektrycznej nabywają energię elektryczną od ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. oraz
podmiot zarządzający rynkiem bilansującym.
Przy określaniu zakresu i granic Systemu Zarządzania wzięto pod uwagę czynniki wewnętrzne
i zewnętrzne funkcjonowania Organizacji, istotne wymagania Stron zainteresowanych, Wyrób
Organizacji, jednostki, funkcje, działania, uprawnienia i możliwości oraz granice fizyczne
Organizacji, zidentyfikowane aspekty środowiskowe i zobowiązania dotyczące zgodności.
Zintegrowany System Zarządzania został ustanowiony w sposób, który winien zagwarantować jego
ciągłość w czasie, pomimo możliwych zmian w Organizacji i w jej Polityce ZSZ.
System Zarządzania poddawany jest systematycznym auditom i okresowym przeglądom, które
służą stałemu jego doskonaleniu.
Zintegrowany System Zarządzania ukierunkowany jest na:
 zwiększenie zadowolenia Klientów,
 dostarczanie Wyrobu, który spełnia wymagania Klientów oraz mające zastosowanie wymagania
prawne i regulacyjne,
 osiąganie zamierzonych wyników, które stanowią wartość dla Organizacji i jej Stron
zainteresowanych,
 eliminację lub ograniczenie zagrożeń mających niekorzystny wpływ na środowisko naturalne,
 zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy, zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym
związanym z pracą oraz ciągłe doskonalenie efektów działania w zakresie bhp.
4.3.2. Wymagania norm uznane za niemające zastosowania w Systemie Zarządzania.
W związku ze specyfiką działalności ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. oraz ze względu na charakter
wytwarzanego Wyrobu, jakim jest energia elektryczna, następujące wymagania normy PN-EN ISO
9001:2015 uznano za niemające zastosowania do zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
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Pkt 8.3 – Projektowanie i rozwój Wyrobów i usług.
Wymagania dotyczące projektowania i rozwoju Wyrobów i usług nie mają zastosowania, ponieważ
parametry energii elektrycznej wprowadzanej do sieci przesyłowej są ustalone dla wszystkich
wytwórców uczestniczących w Rynku Energii Elektrycznej i Spółka nie ma wpływu na ich
projektowanie, weryfikację czy zmianę.
Pkt 8.5.1 f – Walidacja i okresowa ponowna walidacja zdolności osiągania zaplanowanych
wyników procesów produkcji i dostarczania usług, gdy wyników nie można zweryfikować
w późniejszym monitorowaniu lub kolejnych pomiarach.
Wymagania dotyczące walidacji procesów produkcji nie mają zastosowania dla procesów produkcji
realizowanych w Spółce, ponieważ każdy proces wytwarzania energii elektrycznej jest
jednoznacznie określony, a wszystkie czynniki mające wpływ na utrzymanie stabilności procesów
produkcyjnych na poszczególnych etapach produkcji oraz parametrów dostarczanego Wyrobu
są monitorowane oraz weryfikowane przy pomocy pomiarów ciągłych. Wszystkie wyniki
pomiarów są rejestrowane, a w przypadku wystąpienia niezgodności uruchamiane są niezbędne
działania zapobiegające wprowadzeniu do sieci przesyłowej Wyrobu, który nie spełnia ustalonych
wymagań.
Pkt 8.5.5 – Działania po dostawie.
Wymagania dotyczące działań po dostawie nie mają zastosowania w kontekście wytwarzanego
Wyrobu, ponieważ wytwarzana energia elektryczna nie wymaga od wytwórcy określania
lub podejmowania jakichkolwiek dalszych działań po jej wprowadzeniu do sieci przesyłowej.
Wyłączenie powyższych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 w odniesieniu do obowiązującego
w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Zintegrowanego Systemu Zarządzania nie wpływa na:
 zdolność Spółki do dostarczania Wyrobu spełniającego wymagania Klientów i wymagania
mających zastosowanie przepisów prawnych i innych oraz zwiększania zadowolenia Klientów,
 odpowiedzialność ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. związaną z dostarczonym wyrobem.
4.4.

Podejście procesowe.

Funkcjonowanie Systemu Zarządzania w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. opiera się na realizacji
udokumentowanych procesów służących osiąganiu wyznaczonych celów zgodnie ze zidentyfikowanymi
wymaganiami, potrzebami i oczekiwaniami naszych Klientów i innych Stron zainteresowanych
oraz doskonaleniu przebiegu tych procesów w przypadku zidentyfikowania takiej potrzeby.
W Spółce w celu prawidłowego zarządzania Organizacją w ramach Zintegrowanego Systemu
Zarządzania zostały określone następujące megaprocesy i procesy:
Procesy zarządcze:
1. Megaproces Zarządzanie Spółką:
1.1. Nadzór nad strategią,
1.2. Controlling,
1.3. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia,
1.4. Audyt i kontrola,
1.5. Nadzór właścicielski i obsługa organów zarządczych,
1.6. Organizacja,
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