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ISO 9001 Auditing Practices Group 
Wytyczne dotyczące: 
 

Auditowanie ciągłego doskonalenia  
 
Kiedy doskonalenie jest na „wystarczającym” poziomie? 
 
Należy podkreślić, że powyższe wymaganie ISO 9001:2000 dotyczy ciągłego doskonalenia 
w zakresie skuteczności systemów zarządzania jakością (QMS).  
 
Ciągłe doskonalenie wynika z celów postawionych przez najwyższe kierownictwo. Powinno 
ono dotyczyć (co najmniej): doskonalenia wewnętrznej efektywności (w celu utrzymania 
konkurencyjności organizacji na rynku), indywidualnych potrzeb klientów, a także działań na 
takim poziomie, jakiego rynek zazwyczaj oczekuje.  
 
Na przykład, w sektorze lotniczym „akceptowalny poziom” dla dostarczonych wyrobów 
niezgodnych wynosi zero procent. Ustalenie więc celów dotyczących doskonalenia w tym 
zakresie nie przyniosłoby organizacji żadnych korzyści. Niemniej jednak, korzystne dla 
organizacji byłoby ustalenie celów ukierunkowanych na doskonalenie jej wewnętrznej 
efektywności oraz jej konkurencyjności (np. poprzez innowacje).  
 
Zaleca się, aby auditor starał się określić czy auditowany próbował ustalić cele, które 
zakładają powiązania pomiędzy 3 następującymi czynnikami: celami firmy, potrzebami 
klienta oraz oczekiwaniami rynku. Do organizacji należy utrzymanie równowagi pomiędzy 
potrzebą doskonalenia wewnętrznej efektywności oraz potrzebą postępu w zakresie 
zewnętrznych działań (jakkolwiek powyższe dwa czynniki często są ściśle ze sobą 
związane). Żaden z nich z osobna nie może być traktowany jako „wystarczający” lub 
„niewystarczający”. 
 
Jednym z obszarów, który może być dla auditora problemem jest znajomość właściwego 
czynnika porównawczego na rynku. Wracając do przykładu sektora lotniczego, jeżeli 
organizacja ogłosiła, że z 50% dostarczanych wyrobów niezgodnych poprawiła swoje usługi 
na 40%, wskazywałoby to na ciągłe doskonalenie. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę 
zazwyczaj zero-procentowy stopień akceptowalności w tym sektorze, taka sytuacja byłaby 
prawie nieakceptowalna.  Jeżeli jednak organizacja ogłosi, że ustaliła cele ukierunkowane na 
doskonalenie swojej działalności z 0,50% na 0,40%, wówczas byłoby to znacznie bliższe 
regułom rynkowym.  
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Jedynym realnym rozwiązaniem dla auditora jest sprawdzenie jak organizacja określiła 
zaproponowany poziom doskonalenia, jak oceniła związane z tym ryzyko, oraz jak się to 
odnosi do wymagań klientów i monitorowania sprzężenia zwrotnego na temat zadowolenia 
klientów. Prawie niemożliwe jest stwierdzenie niezgodności, sformułowanej w następujący 
sposób „Brak jest wystarczającej ciągłej poprawy”. 
 
Jaki rodzaj informacji jest odpowiedni i gdzie możemy je znaleźć? 
 
Zadaniem auditora jest zweryfikowanie w jaki sposób całościowe cele firmy zostały 
przełożone na wymagania wewnętrzne poprzez odpowiednie procesy oraz w jaki sposób te 
wymagania są przekazywane i monitorowane. Zaleca się, aby auditor poszukiwał dowodów, 
że organizacja prowadzi analizę danych wynikających z monitorowania procesów oraz 
wykorzystuje wyniki tej analizy do oceny efektywności procesów i/lub doskonalenia wyników 
procesów. Jednym z elementów, które zaleca się sprawdzić jest zgodność sposobu 
doskonalenia któregokolwiek z procesów służących celom całościowym, aby upewnić się, że 
nie powoduje to konfliktu z osiągnięciem pozostałych celów.   
 
Rodzajem informacji, których auditor potrzebuje są dowody w jaki sposób cele firmy zostały 
przełożone na poszczególne cele QMS. Na przykład, celem organizacji mogłaby być 
redukcja skarg klientów o 30%. Analiza przeprowadzona przez najwyższe kierownictwo 
wskazuje, że 50% skarg dotyczy spóźnionych dostaw. W takiej sytuacji, zaleca się , aby 
auditor szukał dowodów wskazujących, że organizacja, w celu zredukowania opóźnień 
dostaw, monitoruje oraz analizuje kluczowe aspekty planowanych przez siebie działań, 
poprzez swoje procesy i powiązania procesowe.  
   
Doskonalenie procesu czy doskonalenie QMS? 
 
Zaleca się, aby auditor pamiętał o tym, że niemożliwe jest, aby organizacja osiągnęła postęp 
jednocześnie we wszystkich potencjalnych obszarach do poprawy. W każdym obszarze, 
wymagającym doskonalenia niezbędne jest zapewnienie zasobów. Najwyższe kierownictwo 
musi temu nadać odpowiedni priorytet, szczególnie jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne. 
Dlatego też, zaleca się, aby auditor szukał potwierdzenia, że cele ukierunkowane na 
doskonalenie są zgodne jako całość, oraz że są spójne z trzema ww. czynnikami. Niemniej 
jednak, organizacja, która nie posiada polityki oraz celów odnoszących się do ciągłego 
doskonalenia, nie spełnia wszystkich wymagań normy. Podobnie, brak jakichkolwiek 
dowodów na doskonalenie co najmniej jednego z ww. czynników, mogłoby wskazywać, że 
polityka jakości organizacji nie spełnia wymagań normy ISO 9001: 2000. 
 
Uwaga: Nie jest wymagane, aby organizacja ustalała cele związane z doskonaleniem 
wszystkich swoich procesów jednocześnie. Nawiązując do powyższego przykładu o redukcji 
skarg klientów, nie zawsze najwyższe kierownictwo może uznać niektóre procesy jako te, 
które w sposób znaczący przyczynią się do redukcji opóźnień dostaw. Normalne zatem jest, 
że organizacja nie będzie się koncentrowała na tych obszarach.  
 
Jeżeli najwyższe kierownictwo ustaliło (realistyczny) cel w danym procesie i nie ma dowodu 
na doskonalenie, wówczas taka informacja musi zostać przekazana na przeglądzie 
zarządzania po to, aby najwyższe kierownictwo mogło zdecydować jakie działania są 
właściwe – np. ponowne dostosowanie celu lub zapewnienie innych środków, które wpłyną 
na proces.  



© ISO & IAF  2005 – All rights reserved 
www.iaf.nu; www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup 
Tłumaczenie niniejszego dokumentu na język polski wykonano w Polskim Centrum Akredytacji 

 
Dalszych informacji na temat ISO 9001 Auditing Practices Group, prosimy szukać w 
dokumencie: Introduction to the ISO 9001 Auditing Practices Group 
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. 
 
 


