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ISO 9001 Auditing Practices Group 
Wytyczne dotyczące: 
 

Auditowania Komunikacji Wewnętrznej 
 

1. Wstęp. 
 

Skuteczny proces komunikacji wewnętrznej przyczynia się do dobrego 
funkcjonowania systemu zarządzania jakością w każdej organizacji. 
Odwrotnie, wiele problemów, które występują w systemie zarządzania 
jakością w organizacji może wynikać ze słabej komunikacji. 

  
2. Wymagania i wytyczne 
 
2.1 ISO 9001:2000, punkt 5.5.3 mówi następująco:  
 

“Komunikacja wewnętrzna” 
Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, że zostaną ustanowione właściwe 
procesy komunikacyjne w organizacji oraz że ma miejsce komunikacja  
w odniesieniu do skuteczności systemu zarządzania jakością.”  
 

To jest jedno z wielu wymagań, które zostały wprowadzone przez ISO 
9001:2000, dla których rozstrzygające podejście ("TAK/NIE") może nie być 
odpowiednie dla oceny skuteczności wdrożenia procesu komunikacji 
wewnętrznej w organizacji.  

 
2.2 Inne wymagania ISO 9001:2000 dotyczące komunikacji wewnętrznej:  

 
W ISO 9001:2000 jest wiele innych wymagań, gdzie najwyższe kierownictwo jest 
odpowiedzialne za komunikowanie się z ludźmi w organizacji:  

 
 Polityka jakości i cele, 
 Ważność spotkania z klientem jak również wymagania ustawowe  

i wynikające z przepisów,  
 Promocja świadomości w całej organizacji w zakresie wymagań klienta,  
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 Określona odpowiedzialność ludzi, świadomość stosowności  
i ważności ich działań, oraz tego jak przyczyniają się do osiągania 
celów jakości,  

 Zapewnienie, że odpowiedni personel zna zmienione wymagania, kiedy 
wymagania dotyczące produktu zostaną zmienione.  

 
2.3 Wytyczne z ISO 9004:2000 (punkt 5.5.3): 

 
„Zaleca się, aby kierownictwo organizacji określiło i wdrożyło skuteczny  
i efektywny proces komunikowania polityki jakości, wymagań, celów i osiągnięć. 
Dostarczenie takich informacji może być pomocne w doskonaleniu 
funkcjonowania organizacji i bezpośrednio angażuje ludzi w organizacji do 
osiągania celów dotyczących jakości. Zaleca się, aby kierownictwo aktywnie 
pobudzało do przekazywania informacji zwrotnych i komunikowało się z ludźmi  
w organizacji, jako sposób do ich zaangażowania się.” 
 
Jest ważne, aby zauważyć, że wytyczne ISO 9004 nie podlegają auditowaniu,  
ale dają dodatkowe światło na odpowiedniość komunikacji wewnętrznej.  
 

3. Weryfikacja skuteczności komunikacji wewnętrznej  
 

Są dwa główne elementy wymagań ISO 9001:2000 punkt 5.5.3, które powinny 
być zweryfikowane:  
 

a) Czy odpowiednie procesy komunikacyjne zostały ustanowione w organizacji, 
włączając w to:  

• identyfikację ludzi, pomiędzy którymi powinna występować komunikacja;  
• informacje do komunikowania;  
• środki, którymi to powinno zostać osiągnięte;  
• metodę wybraną w celu monitorowania ich skuteczności;  
• dokumentację i zapisy konieczne do weryfikacji, że komunikacja miała 

miejsce;  
• poddanie procesu komunikacji stałemu doskonaleniu.  
  

b) Czy jest komunikacja i czy  dotyczy skuteczności systemu zarządzania 
jakością. 

 
Szukając dowodu na skuteczność procesów komunikacji, auditor powinien 
zaobserwować niektóre lub wszystkie punkty poniżej, stosownie do 
organizacji, czy:  
 
 najwyższe kierownictwo, pracownicy na wszystkich poziomach organizacji, 

oraz wykonawcy, generują, odbierają i odpowiadają na komunikację;  
 informacje do komunikowania są jasno zdefiniowane, odpowiednie  

i dokładne dla celu komunikacji;  
 środki użyte w komunikowaniu są stosowne do umiejętności pisania  

i czytania i innych umiejętności osób, które otrzymują i działają zgodnie  
z dostarczoną informacją;  

 zastosowane jest monitorowanie dla zapewnienia, że działania 
zrealizowano zgodnie z przekazaną informacją, oraz że pożądany wynik 
został osiągnięty;  
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 procedury i zapisy konieczne dla wykazania, że komunikacja miała 
miejsce, są skuteczne i poddane ciągłemu doskonaleniu.  

 
Chociaż nie ma tu specyficznego wymagania dla istnienia udokumentowanej 
procedury, w zależności od rozmiaru, stopnia złożoności i kultury organizacji 
może być konieczne jej opracowanie dla zapewnienia skutecznego wdrożenia.  
 

4. Postępowanie auditora 
 

  Niektóre lub wszystkie wymienione niżej środki przekazywania informacji  
w organizacji mogą być obserwowane przez auditora:  
 
 Komunikacja prowadzona przez kierownictwo w miejscach pracy  
 Odprawy personelu i inne zebrania, takie jak zebrania dla oceny dokonań 
 Tablice informacyjne 
 Poczta elektroniczna, intranet oraz strony internetowe 
 Korporacyjny lub wewnętrzny magazyn/gazetka informacyjna 
 Zebrania pracownicze 
 Indywidualne ogłoszenia i pisma  

 
Auditor może być w stanie ocenić skuteczność procesów komunikacji 
wewnętrznej przez:  

 
 Przeprowadzenie wywiadów z pracownikami dla ustalenia świadomości 

dotyczącej polityki, celów i działania systemu zarządzania.  
 Ocenę przyczyn niezgodności oraz procesów działań korygujących  

w organizacji. Czy potrzeba działania korygującego może wynikać  
z niewydolnych procesów komunikacji wewnętrznej?  

 Ocenę odpowiedniości i znaczących dat w wywieszonych informacjach. 
Przekazywana informacja nie posiada wartości, jeśli jest nieaktualna.  

 Badanie działania mechanizmów sprzężenia zwrotnego w organizacji, np. 
rozmowy „w cztery oczy” lub przeglądy, ankiety pracownicze, itd.  

 Ocenę szkoleń oraz programów szkolenia dla nowych pracowników  
w organizacji. Programy te powinny zawierać informacje o działaniu 
systemu zarządzania jakością.  

 Przegląd protokołów zebrań zawierających informacje o wewnętrznej 
komunikacji.  

 
5. Ocena zgodności organizacji z wymaganiami ISO 9001:2000. 
 

Jest wątpliwe, aby auditor mógł określić skuteczność procesów komunikacji 
wewnętrznej w organizacji podczas pojedynczej sesji auditowania lub  
w określonym czasie. Wymaga to bardziej kompleksowego podejścia podczas 
całego auditu, ale nie musi być włączane jako oddzielny punkt do planu auditu. 
Zespół auditorów powinien zaplanować przegląd tej kwestii zespołowo.  

 
Tak samo jest wątpliwe, czy skuteczność procesów komunikacji wewnętrznej  
w organizacji może być ustalona przez zbadanie tylko jednego źródła  
w organizacji.  



© 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 
 

4 of 4 

Zgodność z wymaganiami ISO 9001:2000 powinna być ustalona dopiero na 
końcu auditu, po ocenie dowodów z auditu (oraz po osiągnięciu consensusu  
z pozostałymi członkami zespołu).  

 
 

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

Informacje zwrotne od użytkowników będą użyte przez ISO 9001 Auditing Practices 
Group do podjęcia decyzji, czy dalsze dokumenty zawierające dodatkowe wytyczne będą 
przygotowane, oraz czy aktualne wytyczne powinny być zweryfikowane. 

Komentarze na temat dokumentów lub prezentacji mogą być wysłane na następujący adres 
mailowy: charles.corrie@bsi-global.com. 

Inne dokumenty (przypis PCA: w tym oryginał niniejszego dokumentu) 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 
 
Dokument ten nie został poddany procesowi oficjalnego 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.  
 
 


