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Wytyczne dotyczące przeglądu i zamknięcia niezgodności:  
 
Wprowadzenie 
 
Wartość dostarczona do organizacji może być zwiększona lub zmniejszona przez przegląd 
jej odpowiedzi na niezgodność, który przeprowadza auditor, jak również przez zastosowany 
proces „zamykania” niezgodności. Auditor doda wartość przez zapewnienie, że organizacja 
zadowalająco przeprowadziła korekcję/analizę przyczyny, oraz działanie korygujące, 
ponieważ zwiększy to prawdopodobieństwo osiągnięcia zadowolenia klienta organizacji. 
 
Niniejszy dokument podaje wytyczne dotyczące procesu przeglądu i zamykania 
niezgodności powstałych w czasie auditów, w celu pomocy auditorom.  
 
Przegląd działań w odpowiedzi na niezgodność  
 
Auditorzy systemu zarządzania są odpowiedzialni za przegląd odpowiedzi na niezgodność  
i weryfikację skuteczności podjętych działań.  
  
Odpowiedź organizacji na niezgodność powinna składać się z trzech części:  
 

• korekcja, lub • analiza przyczyny,  
• analiza przyczyny, oraz  • korekcja, oraz 
• działanie korygujące.  • działanie korygujące. 

 
(Uwaga: zostały podane dwie różne sekwencje, ponieważ sposób działania może zależeć od 
typu wyrobu lub sytuacji w której stwierdzono niezgodność. Jednakże w każdym przypadku, 
trzy części postępowania z niezgodnością pozostają te same. Na przykład dla 
oprogramowania, nie zaleca się wdrożenia korekcji, do czasu poznania przyczyny.  
Inaczej w przypadku, gdyby w pojeździe zapaliło się światło ostrzegawcze „zużyte okładziny 
hamulcowe” i bezzwłocznie została zastosowana korekcja polegająca na wymianie okładzin 
hamulca przed zbadaniem, czy czujnik nie jest uszkodzony; rozwiązanie problemu mogłoby 
nie być skuteczne, i byłaby to strata czasu i środków.)  
 
Właściwą bazą dla rozpoczęcia dalszych rozważań są odpowiednie definicje  
w ISO 9000: 2000.  
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Niezgodność:  niespełnienie wymagania (ISO 9000:2000, 3.6.2) 
 
Korekcja:  działanie dla wyeliminowania wykrytej niezgodności (ISO 9000:2000, 3.6.6) 
 
Działanie korygujące:  działanie w celu usunięcia przyczyny wykrytej niezgodności lub 

innej niepożądanej sytuacji (ISO 9000: 2000, 3.6.5)  
 
Gdy została wykryta niezgodność, należy oczekiwać zarówno wykonania korekcji jak  
i działania korygującego. 
 
„Korekcja” jest działaniem w celu usunięcia wykrytej niezgodności. Na przykład korekcja 
może obejmować wymianę wyrobu niezgodnego na wyrób spełniający wymagania, lub 
wymianę nieaktualnej procedury na procedurę aktualną, itd.  
 
Definicją „działania korygującego” jest „działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej 
niezgodności”. Działanie korygujące nie może być podjęte bez wcześniejszego określenia 
przyczyny niezgodności. Jest wiele metod i narzędzi dostępnych dla organizacji w celu 
określenia przyczyny niezgodności, od typowej „burzy mózgów”, do bardziej 
zaawansowanych, systematycznych technik rozwiązywania problemów (np. analiza 
przyczyny źródłowej, diagramy rybiej ości, „pięć pytań dlaczego”, itd.). Auditor powinien być 
obeznany z poprawnym użyciem tych narzędzi. Zakres i skuteczność działań korygujących 
zależy od zidentyfikowania rzeczywistej przyczyny. W niektórych przypadkach pomoże to 
organizacji zidentyfikować oraz zminimalizować podobne niezgodności w innych obszarach.  
 
Przeglądając odpowiedź organizacji na niezgodność auditor, przed akceptacją tej 
odpowiedzi, powinien stwierdzić, że dokumentacja i obiektywny dowód dla wszystkich 
trzech części – korekcja/analiza przyczyny, oraz działanie korygujące – są dostarczone 
przez organizacje, oraz są odpowiednie. Ważnymi elementami do zweryfikowania w procesie 
przeglądu są: 
   
• zapisy dotyczące działań; czy są jasne i treściwe?  
• opis działań; czy są kompletne i czy precyzyjnie odnoszą się do określonych 

odpowiednio dokumentów, procedur, itd.? 
• użycie czasu przeszłego (był, były), jako wskaźnik, że podjęte działania zostały 

zakończone.  
• data zakończenia działań korygujących; powinny być stwierdzone daty przeszłe 

wskazujące na to, że działania zostały zrealizowane (daty wskazujące działanie 
przyszłe nie są dobrą praktyką). 

• dowód potwierdzający, że działanie korygujące zostało w pełni i skutecznie 
wdrożone, a działanie korygujące wykonane w sposób, w jaki zostało opisane.  

 
Dodatkowo auditor powinien zweryfikować, czy organizacja zapewniła, że działanie 
korygujące samo w sobie nie stwarza dodatkowych problemów odnoszących się do 
jakości wyrobu lub wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością.  
 
Należy zauważyć, że korekcja i działanie korygujące razem nie zawsze muszą być właściwe, 
i tylko korekcja, albo tylko działanie korygujące może być wystarczające. Może się to zdarzyć 
na przykład w sytuacjach, w których można wykazać, że niezgodność była zupełnie 
przypadkowa i prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia jest bardzo niskie.  
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Skuteczne działanie korygujące powinno zapobiec ponownemu wystąpieniu niezgodności 
poprzez wyeliminowanie przyczyny. Jednakże działanie korygujące nie powinno być mylone 
z działaniem zapobiegawczym. Definicja działania zapobiegawczego jest następująca:  
 

Działanie zapobiegawcze: działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej 
niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji (ISO 9000:2000,  3.6.4) 
 

Należy zauważyć, że działanie zapobiegawcze, z natury jego definicji, nie jest stosowane do 
już wykrytych niezgodności. Jednakże analiza przyczyn wykrytych niezgodności może 
pomóc zidentyfikować potencjalne niezgodności w szerszym zakresie, w innych obszarach 
organizacji i dostarczyć dane wejściowe dla działań zapobiegawczych.  
 
Zamykanie niezgodności 
 
Ponieważ niezgodności z ich natury mają indywidualny charakter, różne metody lub działania 
mogą być zastosowane do ich zamknięcia. Na przykład niektóre będą wymagać 
bezpośredniego zbadania na miejscu (co może wymagać dodatkowych wizyt na miejscu), 
podczas gdy inne mogą być zamknięte na odległość (przez przegląd przedstawionych 
dowodów w postaci dokumentów).  
 
Przed decyzją wyrażającą zgodę na zamknięcie niezgodności, Auditor Wiodący (lub Auditor, 
w sytuacjach gdy audit wykonuje jeden auditor) powinien dokonać przeglądu tego, co 
organizacja zrobiła w odniesieniu do korekcji/analizy przyczyny oraz wyników, jakie 
osiągnęła poprzez działania korygujące. Auditor Wiodący/Auditor powinien upewnić się, że 
istnieje obiektywny dowód (uwzględniając potwierdzającą to dokumentację) świadczący o 
tym, że opisane działanie korygujące zostało w pełni wdrożone, oraz jest skuteczne w 
zapobieganiu ponownemu wystąpieniu niezgodności. Niezgodność powinna być zamknięta 
dopiero wtedy, gdy sytuacja jest zadowalająca. 
 
Dalszych informacji o ISO 9001 Auditing Practices Group, proszimy 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.  
 


