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ISO 9001 Auditing Practices Group 
Wytyczne dotyczące: 

 
 

Auditowanie skuteczności auditów wewnętrznych 
 
 

1. Wstęp 
 

Organizacje starające się o odpowiedni, właściwy oraz skuteczny system 
zarządzania jakością muszą prowadzić audity wewnętrzne w celu zapewnienia, że 
QMS działa zgodnie z założeniami, oraz że identyfikuje słabe powiązania w systemie, 
a także potencjalne możliwości do doskonalenia. Audit wewnętrzny służy 
najwyższemu kierownictwu jako mechanizm sprzężenia zwrotnego. Może on również 
dać zapewnienie, zarówno najwyższemu kierownictwu, jak i innym zainteresowanym  
stronom, że system działa zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2000. Sposób 
zarządzania procesem auditów wewnętrznych jest kluczowym elementem dla 
zapewnienia skuteczności systemu zarządzania jakością.  
 
 

2. Wymagania i wytyczne 
 
2.1 ISO 9001:2000 punkt 8.2.2 mówi: 
 

8.2.2 Audit wewnętrzny 
 

“Program auditu należy zaplanować biorąc pod uwagę status i ważność 
procesów oraz auditowanych obszarów, jak też wyniki wcześniejszych 
auditów”  

 
Wymaganie to ma na celu skierowanie programu auditu wewnętrznego na te procesy 
i obszary, w których, jak wskazuje historia, pojawiły się problemy, lub gdzie 
prawdopodobne jest, że problemy występują, i/lub mogą wystąpić (w związku 
z naturą procesów samych w sobie). Problemy tego typu mogą pojawiać się 
z następujących powodów: czynnik ludzki, zdolność procesu, czułość pomiarowa, 
zmieniające się wymagania klientów, zmiany w środowisku pracy, itp.  
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Zaleca się, aby procesy o wysokim stopniu ryzyka wystąpienia nieprawidłowości lub 
niezgodności, były traktowane w programie auditów wewnętrznych jako priorytetowe.   
 
Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na procesy, gdzie wysoki stopień ryzyka 
został spowodowany przez następujące czynniki:  
- poważne konsekwencje nieutrzymania zdolności procesu;  
- niezadowolenie klienta;  
- niezgodność z ustawowymi oraz prawnymi wymaganiami odnośnie do wyrobu 

(lub procesu).   
 
2.2 ISO 9004:2000 punkt 8.2.1.3  
 

“Zaleca się, aby najwyższe kierownictwo w celu oceny mocnych i słabych stron 
systemu zarządzania jakością, zapewniło  ustanowienie skutecznego i efektywnego 
procesu auditu wewnętrznego. Proces auditu wewnętrznego działa jako narzędzie 
zarządzania służące do niezależnej oceny każdego wytypowanego procesu lub 
działania. Proces auditu wewnętrznego dostarcza niezależnego narzędzia do 
wykorzystania w uzyskaniu dowodu obiektywnego czy zostały spełnione istniejące 
wymagania, ponieważ w audicie wewnętrznym oceniana jest skuteczność  
i efektywność organizacji”. 

 
Powyższa wytyczna ISO 9004 zwraca uwagę na potrzebę skutecznego 
wykorzystywania zasobów do przeprowadzania auditów wewnętrznych. (Uwaga: 
powyższa wytyczna ISO 9004 nie jest wymaganiem auditowym w przypadku oceny 
wg. ISO 9001). 
 

3. Wytyczne dotyczące auditowania  
 

W przypadku, gdy procesy auditów wewnętrznych oceniają auditorzy trzeciej strony, zaleca 
się aby ocenili oni następujące zagadnienia:  
- kompetencje niezbędne do przeprowadzenia auditu oraz z nim związane, 
- analizę ryzyka przeprowadzoną przez organizację odnośnie planowania auditów 

wewnętrznych (jeżeli takie ryzyko występuje), 
- stopień zaangażowania kierownictwa w proces auditu wewnętrznego,  
- wytyczne zawarte w ISO 19011 (Uwaga: ISO 9001:2000 nie wymaga od organizacji 

stosowania ISO 19011), oraz  
- sposób w jaki wyniki procesu auditu wewnętrznego są wykorzystywane przez organizację 

do oceny skuteczności jej QMS oraz do zidentyfikowania możliwości rozwoju. 
 
Auditor trzeciej strony musi: 
 
a) ocenić podejście organizacji do zidentyfikowania obszarów krytycznych, a także inne 
czynniki;  
 

Na przykład, czy organizacja zidentyfikowała: 
 procesy, które są krytyczne dla jakości wyrobu  
 złożone procesy, lub te, które wymagają specjalnej uwagi  
 procesy, które wymagają walidacji 
 procesy, które wymagają wykwalifikowanego personelu 
 procesy, które wymagają dokładnego monitorowania parametrów procesu  
 swoje działania związane z monitorowaniem oraz pomiarami wymagającymi 

częstego wzorcowania i/lub sprawdzania  
 działania i procesy, które występują w wielu lokalizacjach i/lub, w których ma 

miejsce intensywna praca, itp. 
 procesy, w których wystąpiły problemy, lub istnieje ryzyko ich pojawienia się 
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 ustalone wskaźniki przebiegu procesów, które definiują miary skuteczności 
i efektywności, a także czy te miary są zgodne z ogólnymi celami i zadaniami 
organizacji? 

 
Czy organizacja korzysta z takich informacji przy ustalaniu częstości auditowania tego 
typu procesów i działań? 

 
b) ocenić kompetencje auditorów wewnętrznych oraz zespołów auditowych organizacji; 
 

Zaleca się uzyskanie dowodów, że organizacja: 
 zidentyfikowała wymagania dotyczące kompetencji jej auditorów wewnętrznych    
 zapewniła odpowiednie szkolenia  
 posiada właściwy proces monitorowania działalności jej auditorów wewnętrznych 

oraz zespołów auditowych   
 włącza do zespołów auditowych personel posiadający wystarczającą wiedzę 

w danej specyficznej branży (tak, aby możliwe było ustalenie, gdzie  istnieje 
prawdopodobieństwo wystąpienia błędu w określonym procesie lub działaniu, 
które mogłoby prowadzić do poważnych konsekwencji dla jakości wyrobu). 

 
Zaleca się także dokonania oceny czy auditorzy wewnętrzni mają świadomość ryzyka 
nieodłącznie związanego z wynikami procesu auditu, jeżeli: 

 nie wezmą pod uwagę elementu, który jest istotny dla wyniku auditu,   
 wybiorą nieodpowiedni schemat próbkowania,  
 nieodpowiednio ocenią wagę zebranych dowodów, lub  
 odstąpią od planu auditu oraz procedur auditu wewnętrznego.  

 
c) ocenić planowanie auditów; 
 

Zaleca się, aby organizacja, podczas prowadzenia działań związanych z auditem 
wewnętrznym, była w stanie w maksymalnym stopniu wykorzystać dostępne zasoby. 
Ułatwieniem może być podejście do planowania auditów wewnętrznych oparte na 
ryzyku.  
 
Zaleca się upewnienie się czy organizacja (poprzez proces auditu wewnętrznego), 
przy opracowywaniu planu auditu wewnętrznego, rozważyła możliwość zastosowania 
podejścia opartego na ryzyku, w celu zapewnienia skutecznego i efektywnego 
korzystania z zasobów. Służyłoby to także zmniejszeniu nieodłącznego ryzyka 
związanego z wystąpieniem błędu w procesie auditu.   
 
Zaleca się, aby organizacja posiadała proces wykorzystywania wyników 
wcześniejszych auditów w procesie planowania przyszłych auditów wewnętrznych. 

 
d) poszukać dowodów, że organizacja wdrożyła skuteczny program auditów wewnętrznych.  
 

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz sprawdzając czy proces auditów 
wewnętrznych prowadzi do jakichkolwiek rzeczywistych udoskonaleń w zakresie 
QMS, zaleca się, aby auditor trzeciej strony był w stanie sformułować podsumowanie 
czy organizacja wdrożyła skuteczny program auditów wewnętrznych oraz czy wyniki 
auditów wewnętrznych  dostarczają dowodów do przeprowadzenia analizy 
skuteczności QMS.  

 
 
Dalszych informacji na temat ISO 9001 Auditing Practices Group, prosimy szukać 
w dokumencie: Introduction to the ISO 9001 Auditing Practices Group 
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Informacje zwrotne od użytkowników będą wykorzystane przez ISO 9001 Auditing Practices 
Group w celu podjęcia decyzji, czy dodatkowe dokumenty zawierające wytyczne zostaną 
przygotowane, oraz czy aktualne wytyczne powinny zostać zweryfikowane. 
Komentarze na temat dokumentów lub prezentacji mogą być wysłane na następujący adres 
mailowy: charles.corrie@bsi-global.com. 
Pozostałe dokumenty i prezentacje ISO 9001 Auditing Practices Group mogą być 
skopiowane z następujących stron sieci www: 
www.iaf.nu  
www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup   
Zrzeczenie się odpowiedzialności 
Dokument ten nie został poddany procesowi zatwierdzenia przez International Organization 
for Standardization (ISO), ISO Komitet Techniczny 176, ani przez International Accreditation 
Forum (IAF). 

Informacje zawarte w tym dokumencie są udostępnione w celach edukacyjnych i 
komunikacyjnych. ISO 9001 Auditing Practices Group nie bierze odpowiedzialności za błędy, 
pominięcia, lub inne zobowiązania, które mogą powstać w wyniku udostępnienia lub w 
następstwie użycia tych informacji. 
 
 

 
 
 
 


