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ISO 9001 Auditing Practices Group 
Wytyczne dotyczące: 
 
 

Auditowanie polityki jakości i celów jakościowych  
 
Auditowanie polityki jakości 
Polityka jakości oraz jej skuteczna realizacja może być rzeczywiście oceniona tylko na 
podstawie całościowych wyników auditu.  

Zaleca się, aby metody auditowania obejmowały: 

- rozmowę z najwyższym kierownictwem, w celu zrozumienia jego podejścia 
i zaangażowania w jakość (patrz dokument dotyczący auditowania najwyższego 
kierownictwa),  

- ocenę zaangażowania najwyższego kierownictwa w ustanowienie, wdrożenie, 
monitorowanie i aktualizację polityki jakości, poprzez przegląd zapisów z przeglądu 
zarządzania,  

- ocenę czy kierownictwo skutecznie „przełożyło” politykę jakości na zrozumiałe 
sformułowania i wytyczne dla wszystkich szczebli organizacji, odnosząc do niej cele 
dla każdej odpowiedniej funkcji / szczebla.  

- przeprowadzenie rozmów z personelem, w celu zweryfikowania, czy mają oni 
odpowiednią świadomość, zrozumienie i wiedzę, w jaki sposób polityka jakości 
organizacji odnosi się do ich własnej działalności, bez względu na sformułowania 
przez nich użyte dla wyrażenia jej zrozumienia. 

- poszukiwanie dowodów skutecznego rozpowszechniania polityki jakości poprzez 
odpowiednią komunikację.  

 

Auditowanie celów jakościowych 
Zespół auditorów musi zweryfikować, czy całościowe cele jakościowe organizacji zostały 
zdefiniowane oraz czy odzwierciedlają one politykę jakości, są spójne i kompatybilne 
z całościowymi celami biznesowymi, włączając w to oczekiwania klienta. Zaleca się, aby 
zespół auditorów zweryfikował czy istnieją wyraźne powiązania i kompatybilność pomiędzy 
celami jakościowymi oraz całościowymi celami biznesowymi. Jeśli tak nie jest, zaleca się, 
aby auditorzy następnie przeanalizowali zaangażowanie najwyższego kierownictwa 
w jakość.  
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Cele jakościowe muszą być mierzalne i udokumentowane.  

Nie ma żadnego określonego sposobu dokumentowania celów jakościowych. Mogą one być 
przedstawione w planach biznesowych, wynikach przeglądu zarządzania, rocznych planach 
finansowych, itp. To, czy cele są odpowiednio udokumentowane, zależy od uznania zespołu 
auditującego.  

Zaleca się, aby auditorzy uzyskali dowody o odpowiednim sposobie stopniowania celów 
jakościowych w odniesieniu do struktury organizacyjnej i procesów oraz połączenia ogólnych 
celów strategicznych z celami zarządzania, a także w dół z poszczególnymi działaniami 
operacyjnymi.  

Zaleca się, aby udokumentowane cele jakościowe zostały sprawdzone na etapie przeglądu 
dokumentacji.  

Przed zakończeniem auditu, zespół auditorów musi być przekonany o tym, że cele 
jakościowe są realne, oraz że organizacja przypisała do odpowiedzialnego personelu 
odpowiednie zasoby dla osiągnięcia tych celów. Właściwe jest próbkowanie na wszystkich 
poziomach organizacji.  

Cele jakościowe nie są statyczne i muszą być uaktualniane w świetle bieżącej sytuacji 
biznesowej oraz z uwagi na ciągłe doskonalenie. Zaleca się, aby zespół auditorów 
zweryfikował, czy całościowa działalność organizacji odzwierciedla kierunki polityki jakości 
i właściwie realizuje cele jakościowe. 

Zaleca się, aby auditorzy mieli na uwadze, że cele mogą być mierzone w sposób jakościowy 
lub ilościowy. Zaleca się również pamiętać o tym, że istnieje jasne powiązanie pomiędzy 
dynamicznym aspektem przeglądu polityki jakości i celów jakościowych oraz 
zaangażowaniem organizacji w stałe doskonalenie.  
 
 
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. 
 
 
 


