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Audit

Dynamika gospodarki, daleko idące zmiany i rozwój
norm, a także większa koncentracja na integrację
systemów, skłoniły naszą jednostkę certyfikacyjną do
przedstawienia zarysów filozofii naszego głównego
obszaru działania – audit qualityaustria. Niniejsza
publikacja stanowi uzupełnienie dla „Zintegrowanych
Systemów Zarządzania” oraz głównego katalogu usług
qualityaustria.
Jesteśmy międzynarodową jednostką specjalizującą się
w certyfikacji i szkoleniach. Dzięki silnej pozycji rynkowej
i wysokiemu wskaźnikowi zaufania społecznego,
przyczyniamy się do dalszego rozwoju standardów
biorąc aktywny udział w gremiach normalizacyjnych. Ma
to oczywiście bezpośrednie przełożenia na realizowane
przez nas usługi i przekłada się na dbałość przekazywania
wiedzy.
Założeniem
tego
katalogu
jest
przedstawienie
naszej perspektywy na realizację procesu auditu.
Kierujemy to opracowanie do auditorów, partnerów
auditowych
oraz
przedsiębiorców.
Wyjaśniamy
fenomen
auditu,
filozofię
qualityaustria
oraz
innowacyjne
podejście
do
projektowania
i przeprowadzania procesu auditów. Prezentujemy także
nasze podejście do oceny doskonałości biznesowej
w ramach jasno określonej struktury. W rozdziale
„Filozofia auditu” znajduje się zakres naszego działania
i podstawy, z których on wynika. Następnie ukazujemy
różnorodność auditów oraz ich cechy charakterystyczne.
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Jesteśmy przekonani, że za pomocą pragmatycznej
kombinacji auditów przyczyniamy się do rozwoju
organizacji audytowanych i podnoszenia ich możliwości.
Naszym celem jest odważne realizowanie tej wizji
wspólnie z naszymi Klientami i Auditorami.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Konrad Scheiber,
CEO Quality Austria
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Sytuacja wyjściowa i wymagania
Obecną sytuację w Europie charakteryzuje wiele
ściśle ze sobą powiązanych wyzwań. Są to zmiany
koncentrujące się na naszym środowisku pracy,
zarządzaniu i nadzorze właścicielskim, które silnie
wpływają na projektowanie, audytowanie oraz certyfikację
systemów zarządzania. Od wielu lat qualityaustria,
w ramach swojej działalności (jako jednostka auditująca
i platforma wiedzy) wprowadza pragmatyczną integrację
systemów zarządzania, dzięki której audit staje się
wartością dodaną dla organizacji.

zarządzaniem wydajnością, jakością, środowiskiem oraz
bezpieczeństwem i higieną pracy to aspekty zwiększające
prawdopodobieństwo globalnego sukcesu.
Merytoryczna, a nie tylko powierzchowna integracja tych
często sprzecznych kierunków i wymagań, przyczyni
się znacząco do rozwoju organizacji w przyszłości.
Przedsiębiorstwa i organizacje ze wszystkich branż mogą
za pomocą Zintegrowanych Systemów Zarządzania
osiągnąć równowagę.

Warunki dla udanego podejścia do auditów
Przegląd obecnych i przyszłych wyzwań
Klienci i pracownicy pokolenia milenium wyznaczają nowe
priorytety na rynku. Głębszy sens działania, integralność,
personalizacja, autonomia oraz współpraca i szybkość
zmian stają się w gospodarce coraz bardziej istotne.
W praktyce oznacza to zarówno rozwój zasad oraz praktyk
związanych z kierownictwem, jak i budowę systemów
zarządzania, które wspierają nowe działania firmy.
Globalna dostępność danych prowadzi do ogromnych
zmian na rynku. Konsumenci mogą na niespotykaną dotąd
skalę dzielić się informacjami oraz rekomendacjami. Przez
mnogość firm i ofert na rynku coraz większego znaczenia
nabiera wiarygodność certyfikatów oraz nagród.
Bezpieczeństwo na różnych poziomach staje się jedną
z kluczowych wartości. Z przeprowadzanych przez
nas badań wynika, że ochrona przed przestępstwami,
terroryzmem, bezpieczeństwo miejsca pracy, ochrona
strefy prywatnej i zapewnienie dostatniej przyszłości, stają
się istotnymi potrzebami. W efekcie systemy zarządzania
coraz większą uwagę skupiają na zapewnieniu
bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa prawnego
i zgodności z wymaganiami.
Świadomość środowiskowa w połączeniu ze starannym
obchodzeniem się z ograniczonymi zasobami przenika
przez wszystkie obszary przedsiębiorstwa i gospodarki.
Dla systemów zarządzania istnieją już konkretne
wymagania związane z efektywnością energetyczną
oraz materiałową. Coraz większą rolę przywiązuje się
również do dynamicznie rozwijającego się trendu „green
economy”. Międzynarodowy zespół do spraw zmian
klimatu zdefiniował 8 kluczowych strategii, mających
bezpośredni wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Są to:
efektywność energetyczna, klimatycznie neutralne paliwa
napędowe, recykling ciepła i prądu, energia odnawialna,
recykling, udoskonalenia produktów, efektywność
materiałowa oraz zmniejszenie CO2 oraz innych gazów
cieplarnianych.

W qualityaustria wierzymy w skuteczne projektowanie
auditów, których celem jest najlepsza jakość usług.
Odnosi się to do całego procesu współpracy zaczynając
od kontaktu z biurem qualityaustria, doradcami
klientów, dostarczeniem usługi auditu, planowaniem,
przeprowadzaniem działań przez auditorów, a kończąc na
dostarczeniu dokumentacji i certyfikatów oraz udzielaniu
wsparcia w kolejnych krokach.
Wierzymy, że wysokie wymagania wobec usług, które
świadczymy przenoszą się na lepszą współpracę i są
gwarancją zadowolenia naszych klientów. Poniżej kilka
podstawowych elementów, które stały się fundamentem
naszej jakości:



nasi konsultanci i audytorzy doskonale znają
obowiązujące normy i modele dostępne na rynku;



dysponujemy kompleksową wiedzą z zakresu
technologii oraz rodzajów tworzenia łańcucha
wartości;



posiadamy odpowiednią wiedzę o ramowych
wymaganiach prawnych;



jesteśmy gruntownie przygotowani do procesów,
technik i metod auditowych;



nasi audytorzy są doskonale przygotowani pod
względem komunikacji;



potrafimy właściwie ocenić fakty i sytuacje rozwojowe
podczas przeprowadzania procesu oceny;



jesteśmy dokładni w rozpoznawaniu niezgodności
oraz przedstawianiu mocnych stron, potencjału
i działań doskonalących.

Globalna konkurencja doprowadza do ogromnych zmian
w łańcuchu tworzenia wartości przemysłu. Cyfryzacja
i wykorzystanie „big data”, dzięki którym organizacje łączą
informację z różnych źródeł na niespotykaną dotąd skalę,
prowadzą do szybkich i radykalnych zmian w zakresie
systemów zarządzania. Stoimy właśnie u progu naszej
przyszłości. Z perspektywy qualityaustria istotą dalszego
rozwoju organizacji jest sprawne zarządzanie. Właściwie
nakreślone wyzwania połączone ze skutecznym
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Audit
Audit weryfikuje czy procesy, produkty, systemy oraz
pojedyncze obszary spełniają wymagania, wytyczne
oraz warunki ustanowione przez organizację lub przepisy
krajowe i międzynarodowe. Weryfikacja przeprowadzana
jest przez specjalnie wykwalifikowanych auditorów.



Audity systemu zarządzania – główna usługa
Quality Austria
Audity oceny zgodności i skuteczności systemów
zarządzania opartych głównie na standardach ISO
9001 i ISO 14001 oraz innych dotyczących różnych
standardów branżowych.



Audity produktu
Różne formy oceny zgodności produktów lub
usług, na podstawie istotnych wytycznych, norm
i standardów z zamiarem osiągnięcia założonego
poziomu jakości.



Audity w obszarze finansów i rachunkowości
Zapewniają jasny obraz, czy „sprawozdanie
finansowe“ jest zgodne z kryteriami prawnymi
i standardami rachunkowości (tj. MSR, US GAAP,
Sarbanes Oxley Act).



Audity zarządzania
Systematyczny przegląd organizacji lub zarządzania
organizacją w zakresie podejmowania decyzji
i skuteczności lub zgodności działań.



Audity zróżnicowane tematycznie
Zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie
informacją, ochrona danych, zrównoważenie życia
zawodowego i prywatnego, zarządzanie klientami,
itp.

Niniejszy dokument przedstawia nasze podejście
skoncentrowane na auditach systemów zarządzania oraz
produktów i usług. qualityaustria oferuje głównie usługi
auditu jako zewnętrzną ocenę zgodności lub certyfikację
(tzw. audit trzeciej strony), ale również jako audity
dostawców (tzw. audit drugiej strony).

Audit systemu zarządzania
Dla systemów zarządzania definicja auditu w normie ISO
9000:2015 rozumiana jest jako:
„systematyczny, niezależny i udokumentowany
proces do osiągnięcia obiektywnych dowodów
i ich obiektywnej oceny, w celu określenia stopnia
spełnienia kryteriów auditu (…)”

Klasyczny model auditu, zajmujący się przede
wszystkim weryfikacją zgodności z wymaganiami
wynikającymi
z
podstawy
normatywnej,
jest
w dzisiejszych czasach coraz częściej rozszerzany
o dodatkowe aspekty. Audit coraz bardziej przypomina
wewnętrzną lub zewnętrzną usługę z różnego rodzaju
działaniami budowania czy też tworzenia wartości
przedsiębiorstwa.
Wymagania względem auditów systemów zarządzania
Względem auditu systemu zarządzania stawiane
są wymagania przeprowadzenia analizy, badania
i weryfikacji interakcji działań, danych wejściowych,
przebiegu procesów oraz ich wyników. „Jakość” badanych
działań musi zostać ustalona i zweryfikowana w sposób
adekwatny do wpływu na wartość dodaną w zarzadzaniu
procesowym. Nie chodzi tylko o to, by poddać statycznej
kontroli stan faktyczny, lecz ustalić i rozumieć wzajemne
relacje
przyczynowo-skutkowe
w
audytowanych
obszarach, za pomocą pytań, obserwacji i innych metod
auditowych.
Audit nie powinien się jednak ograniczać wyłącznie do
aspektów formalnych. Takie potraktowanie tego procesu
jest co prawda znacznie prostsze. Sprawia jednak, że nie
będzie on miał żadnej wartości dodanej dla organizacji.
W konsekwencji przeprowadzenie auditu stanie się tylko
kolejnym formalnym działaniem.
Dlatego w qualityaustria kładziemy ogromny nacisk
na weryfikację i dochodzenie do powodów wybranych
rozwiązań, ich zasadności i skuteczności w bieżących
działaniach. Pomaga to we wskazaniu, gdzie system
jest prawdziwie zintegrowany, a gdzie tylko stał się
dokumentacją systemową.
Kolejną ważną płaszczyzną jest auditowanie oddziaływań
procesów w całym systemie opisanych w procedurach
i instrukcjach. Głównym celem w tym zadaniu jest
ustalenie wzajemnych powiązań oraz rozpoznanie
poziomu jakości dla specyficznych przebiegów i integracji
w działaniach organizacji.
To wszystko sprawia, że audit w qualityaustria jest czymś
więcej aniżeli kontrolą formalnych kryteriów.

Definicja ta zwraca uwagę na niektóre istotne cechy
auditu: niezależność, transparentność oraz zrozumiałość.
Uzupełniająco podaje również kolejne cechy: odpowiednia
staranność, rzeczowe przedstawienie, integralność
oraz poufność. Definicja ta buduje ramy dla kategorii
auditów, zależnych od określonych celów, zawartości
i metodycznych ustaleń auditu.
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Ustalenie celów dla auditów systemu
zarządzania
Z
audytowaniem
systemu
zarządzania
powiązane
mogą
być
różnego
rodzaju
wewnętrzne
i zewnętrzne cele – m.in. otrzymanie
certyfikatu, budowanie zaufania. Jak
każda inna usługa, audit musi przyczynić
się do sukcesu przedsiębiorstwa.
Bezpośrednim
przełożeniem
tego
działania
jest
certyfikat.
Jednak
w szerszym wymiarze to również
optymalizacja,
tworzenie
wartości
dodanej w łańcuchu i doskonalenie
wewnętrznych przebiegów procesów
przedsiębiorstwa, obniżenie kosztów
operacyjnych oraz wzrost produktywności. W dłuższej
perspektywie wszystkie te aspekty przyczynią się do
długotrwałego sukcesu przedsiębiorstwa.
Jasne i świadome określenie celów jest warunkiem, by
przeprowadzony audit sprostał oczekiwaniom klientów
pod kątem osiągniętych korzyści.

Korzyści wynikające z auditu qualityaustria
Podstawowym celem auditów jest potwierdzenie
zgodności i konsekwentne - w przypadku jej braku
‑  identyfikowanie i przedstawienie odstępstw, obszarów
problemowych, deficytów oraz wskazywanie trendów
rozwoju, mocnych stron i potencjału do doskonalenia. W
trakcie auditu przedstawiane są także potencjalne ryzyka
i szanse przedsiębiorstwa. W porównaniu np. z usługami
doradczymi, podczas auditu nie przedstawia się
konkretnych rozwiązań problemu. Tworzy się jednak dla
nich mocne fundamenty.

Radzenie sobie ze społecznymi wyzwaniami podczas
przeprowadzania auditu
Nasi auditorzy pojawiający się w przedsiębiorstwie,
stawiają ambitne pytania, przyglądają się działaniu
organizacji
i
pozostawiają
swoim
rozmówcom
rzeczową „listę zadań”. To jednak tylko jedna
perspektywa. Podczas spotkania nasi auditorzy
budują
również
atmosferę
zaufania
opartą
na ciekawości i możliwościach zastosowania wymagań
i doskonalenia procesów.

Według filozofii qualityaustria, audity nie ograniczają
się więc wyłącznie do indentyfikowania odstępstw
i słabych stron, lecz do rozpoznawania potencjałów
i maksymalizacji osiągnięć organizacji.
Grupy
auditowe
powiększone
o
specjalistów
ds. kontrolingu, specjalistów ds. IT, specjalistów ds. HR
mogą znacząco poprawić identyfikację zagrożeń
i potencjałów poprawy.
Łączenie wszystkich istotnych aspektów w planowaniu auditów
Planowanie i przeprowadzenie auditu systemu
zarządzania leży w obszarze wpływu kultury
przedsiębiorstwa. Począwszy od tworzenia umowy
z jednostką certyfikacyjną, ważnym elementem jest
przemyślany program auditu. Wspólnie z partnerami
auditowymi ustalany jest program, odpowiadający
formalnym wymaganiom, ale i wpisujący się w daną
kulturę przedsiębiorstwa. Oczekiwania względem auditu
wynikające z audytowanego standardu, cechy kultury
przedsiębiorstwa oraz dodatkowe cele organizacji są
połączone w programie auditu.

www.qualityaustria.com.pl
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Rola auditora
Rola auditora to godzenie roli dostawcy usługi oraz
niezależnego weryfikatora. Podejście auditorów bazuje
na wiedzy i profesjonalnym działaniu.
Profesjonalizm obejmuje
tutaj zarówno osobiste
podejście,
jak
i
wszystkie
istotne
obszary
kompetencji
auditorów,
dotyczące
zachowań
społecznych, metod i technik audytowych oraz
wiedzy eksperckiej. Jednym z istotniejszych wyzwań
dla auditorów jest prawidłowa ocena zgodności
i adekwatności wobec kryteriów auditowych. Na
podstawie
kompetencji
danego
auditora
oraz
w zależności od rodzaju, wielkości i kompleksowości
przedsiębiorstwa, należy poddać ocenie przedstawione
podejście organizacji w danej sytuacji i wobec konkretnego
rozwiązania zastosowanego w systemie zarządzania. To
samo rozwiązanie o identycznym podejściu zastosowane
w innych warunkach otoczenia i wobec innych zmiennych
może zostać ocenione na zupełnie innym poziomie
zgodności wobec wymagań, a wręcz uznane za ich
niespełnienie.
Sugestie dotyczące doskonalenia muszą być dokładnie
przedstawione i omówione z przedstawicielem organizacji
audytowanej, by uniknąć nieporozumień, a czasem
niepożądanych kosztów.

Audit – profesjonalne zaprojektowanie
i realizacja
Podsumujmy w skrócie nasze rozumienie profesjonalnej
usługi auditowej w odniesieniu do podstawowych norm
dotyczących auditu (ISO 19011, ISO 17021-1). Zasady
auditów są w pełni odzwierciedlone w filozofii auditu
qualityaustria i stanowią jego warunki ramowe.
Proces ciągłego projektowania i realizacji auditów
qualityaustria realizowany jest zgodnie z cyklem Plan –
Do – Check – Act (Planuj – Działaj – Oceń – Popraw):



Planowanie: projektowanie programu auditu,
strategia auditu, priorytety auditu;



Działanie: Wybór zespołu auditu i przydzielenie
zadań, przygotowanie projektu auditu, szczegółowe
planowanie auditu, wykonanie i raport;



Ocena i Poprawa: Dalszy rozwój programu
auditowego.

Planowanie – projektowanie programu auditowego
Zasadniczo dla auditowania systemów zarządzania
określony został cykl auditowy trwający 3 lata.
Uwzględniając ten okres należy wraz z klientem
zaprojektować odpowiedni program – tzn. cele, strategię
oraz priorytety auditu. Zadaniem dla cyklu jest stworzenie
spójnego programu auditowego uwzględniając kryteria
auditu i oczekiwania Klientów.

Ilustracja 1. Wyciąg z sprawozdania z auditu QualityAustria-Polska
6
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Projektowanie
programu opiera się również na
kompleksowym uwzględnieniu struktury organizacji
audytowanej (większa ilość oddziałów, branża, obszary
odpowiedzialności oraz podejmowania decyzji, grupy
formalne i nieformalne itp.). Wpływa to bezpośrednio
na program auditu, z którego musi wynikać spójność
oraz wzajemne dopasowanie aspektów tj. wymagania
wynikające ze standardów, oczekiwania klientów, grupa
auditowa, dostępne kompetencje auditorów, wybrane
metody oraz ramy czasowe. Program auditu nie powinien
być mylony z planem auditu, obejmującym działania dla
zbliżającego się terminu auditu w cyklu auditowym.

Aktualny rozwój wskazuje, że coraz częściej
przedsiębiorcy chcą zapoznać się z mocnymi stronami
oraz potencjałami swoich organizacji. qualityaustria
świadczy obie usługi w jednej formie auditowej. Wielu
naszych auditorów jest również asesorami według EFQM
przez co łączą oba aspekty oceny podczas jednej wizyty.
Doświadczenie uzyskane w ciągu ostatnich 25 lat
wskazuje, iż praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa
w sposób długotrwały przedstawiają i realizują swą
doskonałość za pomocą certyfikowanego systemu
zarządzania.

Działanie – szczegółowe wdrożenie zaplanowanych
działań
Profesjonalne
przeprowadzenie
auditu
wymaga
odpowiedniego przygotowania. W ramach programu
określamy działania inicjujące audit i planujemy
jego
przebieg
(plan
auditu).
Przeprowadzenie
auditu w organizacji Klienta realizowane jest przez
wykwalifikowany zespół auditorów. Efektem tej pracy
jest raport, który stanowi ważny element auditu. Solidne
formalne wytyczne, nowoczesne narzędzia oraz
szkolenia, które nieustannie podnoszą kompetencje
naszych auditorów sprawiają, że raporty są napisane
w sposób przejrzysty i zrozumiały. Dzięki temu dokument
ten staje się wartością dodaną.

Audity qualityaustria nie tylko obrazują rzeczy widoczne,
lecz przede wszystkim czynią rzeczy niewidoczne
widocznymi.

Ocena i doskonalenie
W ramach corocznego planowania auditu w cyklu,
ramowe założenia powinny być dostosowane do aktualnej
sytuacji gospodarczej organizacji klienta. Ważne,
żeby audity dopasowywać nie tylko do dynamicznego
wzrostu organizacji, ale również do zmian na rynku.
Celem auditów będzie zarówno ocena, jak i wskazanie
kierunków rozwoju w oparciu o szerszy kontekst.

Ilustracja 2. Wyciąg z raportu qualityaustria oceny
poziomu doskonałości według modelu EFQM

Audit i ocena doskonałości (następstwo
modelu EFQM)
Audit systemu zarządzania przedsiębiorstwa oraz ocena
doskonałości przedsiębiorstwa dążą do różnych celów:



w trakcie auditu ustalane są przede wszystkim
dowody dotyczące spełnienia kryteriów auditu
(zgodność systemu zarządzania względem kryteriów
auditu);



w trakcie oceny doskonałości stawiane jest pytanie
„Jak dobra jest organizacja?” (poziom dojrzałości
w doskonałości).

www.qualityaustria.com.pl
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Filozofia auditu Quality Austria
qualityaustria
jako
akredytowana
jednostka
certyfikacyjna świadczy usługi auditowe mając zawsze
na uwadze interesy wielu grup z najbliższego otoczenia:



klientów chcących osiągnąć certyfikaty na podstawie
auditów;



auditowanych osób oczekujących konstruktywnych
informacji zwrotnych;



auditorów współpracujących z naszymi Klientami.

Pamiętajmy, że wartość certyfikatu w ogromnej
mierze opiera się na zaufaniu. Aby wzmacniać
i utrzymywać to zaufanie Organizacje, Klienci oraz
Jednostki Certyfikacyjne muszą postrzegać proces
certyfikacji w ten sam sposób. W dłuższej perspektywie,
na rynku przetrwają tylko te jednostki, których podejście
oparte będzie na profesjonalizmie oraz wysokich
kompetencjach auditorów.

Specyficzna filozofia

Warunki ekonomiczne dotyczące wszystkich stron
biorących udział w audicie muszą być brane pod uwagę
na zasadzie zgodności oraz optymalizacji wyników.
Audity qualityaustria przybliżają organizacje do sukcesu
poprzez pozytywne oceny zgodności i następujące po
nich certyfikacje.
Na całym świecie certyfikaty budują zaufanie do
organizacji, które się nimi posługują. W wielu branżach
posiadanie certyfikatu staje się jednym z warunków
przystąpienia do ważnych konkursów ofert czy
przetargów.
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Podczas realizacji auditu przez qualityaustria szczególną
uwagę przywiązujemy do dwóch czynników:



realizacji założeń auditu;



skuteczności danego systemu zarządzania.

Weryfikujmy i poddajemy ocenie procedury działania oraz
ich realizację w ramach systemów zarządzania. Bierzemy
jednak pod uwagę również cele długoterminowe.
Dodatkowo badamy cele organizacji pod kątem
możliwości ich optymalizacji.
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Wydajność i skuteczność audytowanych systemów zarządzania
to najważniejsze aspekty

w

Nasze stanowisko jest jasno zdefiniowane. Zintegrowane
systemy zarządzania to nie tylko opisy proceduralne
i regulacje w formie instrukcji. Priorytetem jest
integrowanie codziennych działań organizacji i praktyczna
implementacja wytycznych i wymagań systemów. Jednak
na korzyści wynikające z przeprowadzanych auditów
bezpośredni wpływ mają cele naszych Klientów.

Oczekiwania klientów wpływają znacząco na realizację celów
i korzyści z auditów
© Quality Austria

Ilustracja 3. Filozofia auditu Quality Austria

Coraz większa rola certyfikatów determinuje również
pewne zagrożenia i wyzwania, na które powinny
odpowiedzieć jednostki certyfikacyjne, np.:
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wzrost nacisku na legitymizowanie systemów
lub produktów, może przyczynić się do chęci
dostarczania przez niektórych dostawców
certyfikatów za wszelką cenę. W dalekiej
perspektywie spowoduje to zatracenie idei oceny
zgodności i zdewaluuje pojęcie zaufania do
certyfikatów.
coraz większa presja kompetencyjna dotycząca
personelu jednostek certyfikacyjnych może
doprowadzić do istotnych rozbieżności pomiędzy
podejściem do auditu i jego rolą społeczną.

Proces auditu w qualityaustria to możliwości
projektowania
działań
wspólnie
z
Klientem.
Standardy i ramy robocze wraz z kryteriami auditu
są podstawą do decyzji o podejściu do certyfikacji.
Wynikają z tego główne cele auditów realizowanych
przez qualityaustria jako jednostki certyfikacyjnej.
Uważamy jednak za istotne aby Klient określił swoje
własne szczegółowe cele, które my podczas auditu
uwzględnimy na tym samym poziomie jak cele ramowe.
Wynika to z naszego punktu widzenia, który obejmuje
odpowiedzialność w procesie auditu nie tylko wobec
zgodności, ale również Klientów, dla których nasze
usługi mogą stać się impulsem dla dalszego rozwoju ich
organizacji. Pojawianie się niezgodności i potencjałów
do doskonalenia to naturalny proces rozwoju. Trzeba to
zaakceptować i traktować jako szansę do podnoszenia
sprawności organizacji.

www.qualityaustria.com.pl

Kompetencje auditorów qualityaustria.
Auditorzy to najważniejszy potencjał
Dysponujemy solidnymi podstawami, aby pomagać
naszym Klientom w podnoszeniu ich kompetencji
w zakresie systemów zarządzania. Nie byłoby to jednak
możliwe bez naszych auditorów - ekspertów z długoletnim
doświadczeniem,
którzy
dzięki
systematycznym
szkoleniom stale podnoszą swoje kwalifikacje.
Wynikiem naszej filozofii traktowania auditu jako
możliwości rozwoju organizacji, jest również postawa
naszych pracowników zorientowanych na budowaniu
współpracy i przyjaznej atmosfery. Takie podejście
pozwala nam na tworzenie społeczności świadomych
profesjonalistów,
którzy
traktują
współpracę
z
qualityaustria jako możliwość rozwoju własnych
kompetencji.

qualityaustria utrzymuje następujące podstawowe
kryteria jakościowe dla audytów jako elementy
doskonalenia do wspomnianej podstawowej postawy
zawodowej w wykonywaniu usług:



obiektywność - stopień, w którym wynik auditu
jest niezależny od osoby badającej (odnosi się
zarówno do ustalenia stanu faktycznego, jak również do
uzyskanych wyników dla auditu);



niezawodność - stopień dokładności i powtarzalności
wyników diagnostycznych;



trafność - dokładność i rzeczowość, za pomocą
których podejmowane są ustalenia dotyczące auditu
(wymaga to znajomości norm bazowych oraz zdolności
do oceny, adekwatności i skuteczności określonego
systemu z uwzględnieniem wymagań).

Podczas auditu spotykają się zawsze ludzie

Auditowanie z jasno zdefiniowaną postawą oraz wartościami
prowadzi do osiągnięcia oczekiwanych korzyści

Auditorzy qualityaustria mają jasno określone normy
dotyczące podstaw technicznych oraz warunków
profesjonalno-etycznych. Zasady te, to przede
wszystkim: niezależność transparentność, podejście
oparte na faktach, należyta zawodowa staranność,
rzeczowa prezentacja, reagowanie na skargi oraz
zachowanie poufności. Z oczywistych względów istotna
jest dla nas również odpowiedzialność względem
klientów oraz realizacja postawy opartej na tworzeniu
praktycznej wartości. Nasza kultura organizacyjna
pozwala na aktywne wspieranie auditorów w tym zakresie
i utrzymywanie wysokiej etyki zawodowej, nawet kosztem
zysków.
Należy do tego uwzględnić granice oferowanych usług,
ale również wymagania ukształtowanej zdolności
prowadzenia dialogów i rozwiązywania konfliktów.

We
wszystkich
audytowanych
obszarach
przedsiębiorstwa, zarówno procesy jak i funkcje stają
się „żywe” za sprawą ludzi i ich działań. Dlatego też
auditorzy qualityaustria prowadzą wywiad auditowy
swoich partnerów poprzez transparentne określanie
celów, otwartość w prowadzeniu rozmowy połączone
z
poufnością
odpowiednią
do
zdefiniowanych
warunków ramowych. Aspekt ten określamy w naszym
przedsiębiorstwie jako „jakość dialogu”.
Już w trakcie planowania auditu staje się jasne,
iż
wszystkie
elementy
systemu
zarządzania
są reprezentowane i przedstawiane przez ludzi. To
właśnie oni czynią je zdolnymi do doskonalenia. Fakty
i okoliczności, jakie zostały zaobserwowane podczas
auditu, są weryfikowane, a następnie zestawiane
z wynikami dyskusji, oświadczeń oraz rozpoznanych
zdarzeń.

www.qualityaustria.com.pl
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Korzyści wynikające z auditów qualityaustria
Wypowiedzi klientów są najlepszym sposobem scharakteryzowania
korzyści wynikających z auditów qualityaustria

Produktywność, koszty:





Prace strategiczne, podejście oraz wyniki końcowe:

znacząca redukcja długości cyklu;
znaczące zminimalizowanie kosztów ogólnych;
znacząca poprawa wyników przedsiębiorstwa (EBIT,
EBITDA, Yield).





zrozumienie i docenienie wartości firmy;

Zorientowanie na personel, motywacja:

istotny wkład w zabezpieczenie firmy;



znaczące wsparcie naszych zamierzeń dotyczących
globalizacji;






wzrost szans eksportowych;
ulepszone planowanie inwestycji;









udoskonalone systemy: informacyjny oraz wczesnego
ostrzegania;

Zorientowanie na klienta:






wiarygodny system wskaźników i mierników;

Zintegrowane Systemy Zarządzania oraz audity jako
jeden z elementów strategii;

więcej wolnego czasu dla przedsiębiorcy;

wzrost transparentności;
istotna optymalizacja procedur oceny;
niezbędna pomoc w zarządzaniu wzrostem sprzedaży.






kultura i zmiana wartości na dużą skalę;
zwiększenie entuzjazmu pracowników ;
wzrost zadowolenia pracowników;
istotny wzrost świadomości i odpowiedzialności;
zorientowana na pracę w grupie;
większe bezpieczeństwo pracy;
redukcja niedogodności/uciążliwości działań.

wzmożona orientacja na klienta;
całkowita redukcja reklamacji;
wzrost satysfakcji klientów;
istotna poprawa wizerunku przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo prawne:
Projektowanie procesu i organizacji:







10

wzmożone podejście zorientowane na proces;
ciągły proces doskonalenia;
pomoc w ramach restrukturyzacji;





istotny wzrost bezpieczeństwa prawnego;
wzmożona akceptacja ze strony urzędów;
udoskonalony poziom ochrony danych.

lepsza komunikacja wewnętrzna;

Ochrona zasobów wiedzy, partnerstwo:

udoskonalony nadzór nad rozwojem.




znaczący wkład do ochrony know-how;
reorganizacja zakresów współpracy.

www.qualityaustria.com.pl

Kategorie auditów
Audity mogą być projektowane na różne sposoby. Dlatego
też na przykład audit bezpieczeństwa, następujący po
pojawieniu się problemu bezpieczeństwa, ma całkiem
inny charakter niż audit przeprowadzany jako wsparcie
procesów strategicznych stosowanych w identyfikacji
potencjału do doskonalenia. Oba audity są ważne dla
przedsiębiorstwa w dążeniu do zminimalizowania ryzyka
lub ustalenia działań w przyszłości. Istotne jest również
zrozumiałe nazewnictwo poszczególnych auditów
w zależności od ich cech charakterystycznych. Ma to
na celu możliwie jak najlepiej dopasować podejmowane
czynności podczas przeprowadzania auditu.

Ilustracja 4 pokazuje, iż podczas projektowania
perspektywa merytoryczna i perspektywa metodyczna
układają się w jeden obraz.
Wybór kategorii auditu uzależnionej od zastosowania
należy
ostatecznie
do
naszych
Klientów.
Z reguły podejmują oni taką decyzję w zgodzie ze
strategią organizacji lub w odpowiedzi na jakieś
wydarzenia. Przedstawione kategorie różnią się cechami
charakterystycznymi oraz celami. Wynika z nich pewna
swoboda, zarówno w metodycznym budowaniu auditu jak
i formułowaniu celów.

W związku z powyższym w qualityaustria dokonaliśmy
podziału usług na kilka kategorii. Wykonaliśmy to
w sposób pragmatyczny zakładając, że audit musi
odpowiadać na poszczególne cele naszych klientów.
Nie rozdzielaliśmy kategorii od siebie, ponieważ niektóre
audity mogą występować wspólnie.

duża, metodyczna swoboda
projektowania

Audit innowacyjnego
podejścia

Audit
badawczy
Audit wspólnie
ustalanych
kryteriów

duża, metodyczna swoboda
projektowania

mała, metodyczna swoboda
projektowania

Fokus audit

Akredytowany
audit
certyfikacyjny
Audit
kontraktowy

© Quality Austria

mała, metodyczna swoboda
projektowania

Ilustracja 4. Kategorie auditu jako „obraz całościowy”

www.qualityaustria.com.pl
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1. Fokus audit
Fokus audit

Audit innowacyjnego
podejścia

Audit wspólnie ustalanych
kryteriów

Fokus audit określany jako audit ze
specyficznymi
tematami
lub
punktami
ciężkości w programie auditu. W odróżnieniu od
akredytowanego auditu certyfikacyjnego celem nie
jest ocena systemu względem wszystkich aspektów lub
całości systemu zarządzania. Usługa ta może skupiać
się na określonym produkcie (audicie produktu), procesie
(audit procesu), temacie lub funkcji (np. zaopatrzenie,
dystrybucja).
Fokus audit może być przeprowadzany jako osobny audit
(często dlatego jest nazywany „krótkim auditem”) lub może
być zintegrowany z inną formą auditu. Na drodze wyjątku
Fokus audit może być połączony z akredytowanym
auditem certyfikacyjnym lub auditem kontraktowym,
o ile określony cel auditu nie jest sprzeczny z zasadami
akredytacji lub nie jest przewidziana w tych aspektach
większa ilość czasu.
Uwarunkowania

Audit badawczy

W przypadku Fokus auditu w centrum zainteresowania
najczęściej znajduje się ustalenie stanu faktycznego
i wskazanie obszarów do doskonalenia. Bodźcami
wyzwalającymi są najczęściej konkretne zdarzenia
problemowe, reklamacje, zmiany przyszłościowe,
inwestycje, nowe punkty ciężkości w strategii i innowacje.
Bodźce wyzwalające cele Fokus auditu:

Audit kontraktowy



produkty, ich właściwości, bezpieczeństwo,
przydatność;



procesy, funkcje lub obszary (zaopatrzenie, dostawcy,
dystrybucja).

Cele auditu są kierowane na następujące tematy:

Akredytowany audit
certyfikacyjny



strategiczne tematy Klienta, projekty inwestycyjne,
środki i narzędzia finansowania;




wydajność oraz efektywność;



bezpieczeństwo procesów, bezpieczeństwo prawne,
bezpieczeństwo systemów.

zdolność do zmian, kompetencje pracowników, kultura
przedsiębiorstwa;

Zastosowane metody auditu są dopasowywane do
indywidualnych celów przedsiębiorstwa. Mogą one mieć
charakter kontrolny/inwestycyjny lub innowacyjny (ze
wszystkimi formami przejściowymi i mieszanymi).
Fokus audit jest często przeprowadzany w celu oceny
i nadzoru dostawców. W centrum zainteresowania
znajdują się dostarczane produkty, obszary i procesy
tworzące istotną wartość dla produktywności oraz
wpływające na jakość produktu.
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Obok możliwości ustalenia w trakcie trwającego auditu
szczególnych celów, uwzględnianych bez większego
nakładu czasu, w qualityaustria widzimy dodatkowe
możliwości realizacji:



w czasie auditu ustalane są dodatkowe szczegółowe
cele – z nadwyżką nakładu pracy rozszerzającą
istniejące zlecenie auditowe realizowane w tym
samym terminie

Standardy dla Fokus auditów (przykład)
Następujące usługi qualityaustria często łączone są
z fokus auditami:
Standard

Opis

ISO 31000

Zarządzanie ryzykiem

ISO 10001

Zadowolenie klientów – przewodnik po kodeksie
zachowania dla przedsiębiorstw

ISO 10002

Zadowolenie klientów – przewodnik po
obchodzeniu się z reklamacjami klientów

ISO 10005

Systemy zarządzania jakością – przewodnik dla
planów zarządzania jakością

ISO 14644ff

Sterylne pomieszczenia dla przynależnych
obszarów sterylnych

EN 15224

Usługi w obszarze ochrony zdrowia

SA 8000®

Social Accountability – ulepszenie warunków
pracy

ISO/IEC
15288

Rozwój systemu – cykl życia systemu raz jego
procesy

HACCP

Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli

GMP
medycyna

Dobra Praktyka Produkcji

GDP
medycyna

Dobra Praktyka Dystrybucji

EN 15593

Zarządzanie higieną podczas produkcji opakowań
artykułów spożywczych

TSM

Techniczny system zarządzania
bezpieczeństwem

Również w przypadku, gdy zakres auditu jest ustalony,
Fokus audit też może posiadać charakter badawczy.
Jest to typowe dla ustalania przypadków problemowych.
Fokus audit może być ukierunkowany zarówno na
wskazywanie innowacji, jak i oczekiwania innowacyjne.
W przedsiębiorstwach ważne jest jasne odseparowanie
auditu od usług doradczych. W ten sposób np. następuje
konkretne opracowanie rozwiązań ustalonych problemów
nie zdefiniowanych jako cel auditu.

EN 14065

Tekstylia – w pralniach przygotowane tekstylia –
system kontroli biokontaminacji

EN
12522/1+2

Usługi przeprowadzkowe – przeprowadzka osób
prywatnych

ÖNORM
D 1000

Wymagania względem usług transportujących
sztukę

ISO 28000

Systemy zarządzania bezpieczeństwem
w logistyce

ISO/TS
22002-1

Programy wstępne dla bezpieczeństwa
żywności
Część 1: Produkcja podstawowa

W trakcie akredytowanej certyfikacji rozpoznaje się
problemy wymagające większej analizy i obserwacji. Na
obszary, gdzie występuje zauważalne zainteresowanie
ze strony Klientów należy zwrócić szczególną
uwagę. W najprostszym rozwiązaniu audit ten może
być przeprowadzony jako dopełnienie do auditu
certyfikacyjnego bez dodatkowego przeznaczenia czasu.
W zależności od celu auditu sensowne jest również
zwiększenie ilości auditorów.

EN 15927

Usługi w obszarze akustyki słuchu

GEFMA 730

Integralna odpowiedzialność procesów Facility
Management)



dla Fokus auditu ustalany jest dodatkowy termin

Ustalenie celów
Cele Fokus auditu ustalane są w zależności od potrzeb
Klientów. Odpowiednio do wymagań wybierany jest zespół
auditowy (w centrum uwagi znajdują się kompetencje
auditorów). Czas trwania auditu jest dopasowywany do
ustalonych zadań.
Im bardziej szczegółowo zdefiniowane cele, tym
dokładniejsze jest przygotowanie i przeprowadzenie tego
rodzaju auditu. Porozumienie między klientami, a naszymi
auditorami jest tym samym wymaganiem podstawowym.
W przypadku auditu dostawców należy obok ustalenia
celów również wyjaśnić ustalone przez klientów kryteria
auditu (umowy, warunki dostawy, specyfikacje dotyczące
dostawy, kryteria odbioru dostawy).
Realizacja w praktyce, metody, narzędzia
W zależności od ustalonych zadań można przyjąć
postawę zorientowaną na proces, funkcję, poszczególne
punkty auditu lub oddziaływania w procesach.

www.qualityaustria.com.pl
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2. Audit innowacyjnego podejścia
Innowacja oznacza odnowienie, zmiany oraz
rynkową realizację projektów. Innowacje
mogą dotyczyć produktów, procesów, metod,
ale również strategii i modelu przedsiębiorstwa.
Główne zagadnienia auditów innowacyjnego podejścia
to:



jakie impulsy dla innowacji może dostarczyć usługa
auditu;



które z szans i potencjałów rozwoju – dotyczących
produktu, procesów, metod lub modeli przedsiębiorstwa – są identyfikowane podczas auditu.

Audit oparty na innowacyjnym podejściu odróżnia
się w sposób istotny od klasycznego auditu
systemów zarządzania dla poświadczenia zgodności.
W centrum zainteresowania tej usługi znajdują
się takie aspekty, jak: możliwość zmian, nauka,
strategia, dynamika przedsiębiorstwa oraz kultura
i zarządzanie.
Charakterystyka
Audity innowacyjnego podejścia to przede wszystkim
identyfikacja mocnych stron oraz możliwości zmian, które
należy podjąć. Audity te są w większości przypadków
zorientowane na potencjał oraz posiadają charakter
zbliżony do oceny jakości przedsiębiorstwa według
modelu EFQM.
Audity
ukierunkowane na innowacyjne działanie
przedstawiają
podejście
przeciwne
do
„Auditu
badawczego”. Cechują się klimatem transparentności
i otwartości. Wskaźnikami sukcesu są: krytycznokonstruktywne
myślenie,
wspólne
odkrywanie,
rozwój oraz
empatia i jakość współpracy. Wysoki
poziom zaufania auditora i partnerów auditowych
przedsiębiorstwa to podstawowe wymagania. Auditorzy
poprzez zastosowanie odpowiednich metod auditowych,
technik ankietowania oraz kreatywnego podejścia pełnią
rolę katalizatora rozwoju.
Ustalenia celów

Jako niezależny audit jest często punktem startu
dla projektu rozwoju przedsiębiorstwa, ale także dla
istotnego dalszego rozwoju systemu zarządzania tj. np.
w przypadku generalnych zmian norm, czy też innych
wytycznych regulujących w sposób znaczny obszar
gospodarczy, techniczny przedsiębiorstwa.
Ocena według EFQM dąży do mocnych ustaleń celów
oraz może wzbogacić audit innowacyjnego podejścia
poprzez dodatkowe skupienie uwagi na jakościowe
i ilościowe wyniki.

Dla auditów opartych na innowacjach powoływane mogą
być różnorodne źródła. Następująca tabela przedstawia
jedynie przykłady tych źródeł:
Standardy dla auditu opartego na innowacjach
(przykłady)

Standard

Opis

Delta ISO
9001:2015

Ocena statusu realizacji wymagań zgodnie
z ISO 9001:2015

EFQM Modell

Ocena i uznanie odpowiedniego poziomu:
- EFQM Comitted to Excellence (C2E)
- EFQM Recognised to Excellence (R4E)

Nagroda państwowa za jakość
przedsiębiorstwa
Risk Scan
Risk Quick Scan

Ocena ryzyka, (w oparciu o EFQM Modell)

ISO 10006

Wytyczne dla zarządzana jakością w
projektach

ISO 10015

Zarządzanie jakością – przewodnik po
szkoleniach

GRI
ISO 14031
ISO 14063

Sprawozdania wytrwałości,
sprawozdania środowiskowe

ISO 14021

Głównym celem auditu innowacyjnego podejścia jest
identyfikacja konkretnych potencjałów innowacyjnych
i możliwości przedsiębiorstwa. Wymaga to nauki osób
uczestniczących oraz rozwoju kreatywności. W tego
rodzaju
audicie
głównym
celem
jest
istotne
przyczynienie
się
do
przyszłych
sukcesów
przedsiębiorstwa.
Realizacja w praktyce, metody, narzędzia
W
praktyce
audity
innowacyjnego
podejścia
przeprowadzane są jako niezależne audity (w formie
krótkiego auditu) lub w połączeniu z akredytowanym
auditem certyfikacyjnym.
Połączenie z akredytowanym auditem certyfikacyjnym
wymaga jednak ustalenia dodatkowego czasu dla auditu
innowacyjnego podejścia.
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Oznaczenia oraz deklaracje środowiskowe,
wyjaśnienia usługodawców związane ze
środowiskiem

3. Audit wspólnie ustalanych
kryteriów

Audit wspólnie ustalanych kryteriów przedstawia
pewnego rodzaju kolektywy oraz opiera się na
współpracy z
przedstawicielami przedsiębiorstw,
władzami rządowymi, związkami, stowarzyszeniami
i firmami.
Kryteria auditu oraz jego przebieg jest
tworzony wspólnie z partnerami. Partnerzy wnoszą
zazwyczaj kompetencje branżowe i specjalistyczne,
natomiast qualityaustria - know-how w projektowaniu
i realizacji. Warunki współpracy ustalane są na zasadach
partnerskich.
Audit wspólnie ustalanych kryteriów to proces,
podczas którego współpracują ze sobą dwa lub więcej
przedsiębiorstwa, w celu realizacji jednego auditu. Tego
rodzaju usługa przeprowadzana jest w sytuacji, gdy jedna
z tych organizacji nie spełnia wszystkich oczekiwanych
akredytacji z punktu widzenia Klienta lub w przypadku,
gdy przedsiębiorstwo nie posiada przedstawicielstwa
w regionie Klienta.
Charakterystyka
W przypadku auditów dla wspólnie ustalanych
kryteriów w odróżnieniu od auditów kontraktowych,
partnerzy znajdują się na tym samym poziomie.
Często
audity
są
przeprowadzane
wspólnie,
w celu kombinacji najlepszych kompetencji w obszarach
technicznych i auditowych.
Obok przedstawionych wyżej możliwości wspólnego
ustalenia celu, wspólny-równoczesny audit również
zalicza się do tej kategorii. Jednak wprowadzenie pomocy
ze strony przedsiębiorstwa partnerskiego następuje także
w sytuacji, gdy istnieje potrzeba komunikacji w różnych
językach.
Ustalenie celów
Specyficzne cele auditów dla wspólnie ustalanych
kryteriów są określane w umowie współpracy.
Zadaniem
partnerów
kooperacyjnych
jest
przeprowadzenie auditu w sposób kompetentny
i efektywny
z uwzględnieniem fachowych ustaleń
dotyczących celów.
Zastosowanie znajdują uznane, podstawowe metody
auditowe oraz kryteria jakości qualityaustria, stosowane
również w innych obszarach auditu: niezależność,
obiektywność, uczciwość, transparentność i kompetencje
– to niezbywalne cechy których oczekują partnerzy.
Wymagania te są istotne, by poświadczenia zgodności
przyznawane na podstawie tego rodzaju auditów, również
otrzymały odpowiednie uznanie na rynku. Identyczne
kryteria dotyczą wspólnych - jednoczesnych auditów. Celem jednostek certyfikacyjnych jest wspólne wspieranie
klientów. Z kolei dla klientów jest to idealna możliwość
otrzymania od osoby kontaktowej pełnej i zintegrowanej
usługi auditowej.

Realizacja w praktyce, metody, narzędzia
Szczegółowe metody i narzędzia dobierane są
w odpowiedzi na konkretne przypadki. W zależności
od możliwości realizowane są: checklisty jednostki
certyfikacyjnej qualityaustria, jej infrastruktura IT,
narzędzia, bazy danych oraz wszystkie działania
zapewniające jakość (np. kryteria kompetencji, kontrole
dotyczące partnerów itp.). W szczególności dla
audytowanych dostawców idealnym narzędziem staje
się audit wspólnie ustalanych kryteriów (w tym przypadku
tzw. „audit odwrotny – auditowanie od wydarzenia po
przyczynę”).

Standardy dla auditów wspónie ustalanych kryteriów
(przykłady):
Poniższa tabela przedstawia możliwości łączenia
auditów:
Standard

Opis

Odznaka jakości

Austriacka Odznaka Jakości, opieka
nad chorym w domu, Austriackie
przedsiębiorstwa wzorcowe, Turystyka
zdrowia i inne

KTQ

Kooperacja w celu transparentności
i jakości w opiece zdrowotnej

SA 8000®

Social Accountability – Ulepszenie
warunków pracy

bdv - odznaka
jakości

Odznaka jakości dla przedsiębiorstw
socjalnych

IQNet

Sedex Smeta audit
SR10 Social Responsibility Management
Systems - System Zarządzania
Odpowiedzialnością Społeczną

Odznaka
środowiskowa

UZ 02 papier graficzny/EU Ecolabel
„Copy and graphic paper” oraz „newsprint”
UZ 06 meble
UZ 07 drewno i materiały pochodzenia
drzewnego
UZ 18 produkty pochodzące z recyklingu
papieru
UZ24 wyniki druku/ EU Ecolabel „Printed
Paper”

„Niebieski Anioł”

np. RAL-UZ 5 sanitarne produkty
papierowe, wykonane z papieru
pozyskanego poprzez recykling

WWF Check your
paper

WWF Check your Paper report card - raport
przyjazności dla środowiska

FACE

Gluten Free – na podstawie standardu
celiakia

Global GAP

dobra praktyka agrarna

IT (z CIS GmbH)

Bezpieczeństwo Informacji według
ISO 27001, Zarządzanie serwisem według
ISO 20000 (ITIL)

www.qualityaustria.com.pl
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4. Audit badawczy

Standardy dla auditu badawczego (przykłady):

Audit badawczy ma charakter dochodzeniowy,
odkrywczy i wyjaśniający. Podczas tego
procesu wyszukiwane są możliwe lub potencjalne
niezgodności. Celem takich działań jest zapewnienie
wysokiego stopnia pewności lub bezpieczeństwa
(np. bezpieczeństwa prawnego).
Uwarunkowania
Audity badawcze przeprowadzane są w obszarach,
gdzie
wystąpiły
problemy
lub
straty
oraz
miejscach, w których należy poddać ocenie stan
faktyczny.
Często w centrum zainteresowania
znajdują
się
relacje
przyczynowo-skutkowe
z uwzględnieniem możliwych następstw. Dotyczy
to określonego działania, odpowiedzialności oraz
ustalenia ich skutków (m.in.: odpowiedzialność cywilna,
prawnie istotne następstwa).
Audity badawcze kształtowane są ze względu na swoją
dochodzeniową naturę przez szczególne interakcje
między auditorem a partnerem auditowym:



auditorzy mają na celu odkrycie błędów i przyczyn
błędów lub słabych punktów;



partnerzy auditowi usiłują zademonstrować, iż brakuje w ich przedsiębiorstwie tego rodzaju błędów lub
słabych punktów.

Standard

Opis

INTOSAI

Wytyczne dla wewnętrznych norm
kontrolnych w sektorze publicznym
(INTOSAI – międzynarodowa organizacja
najwyższego urzędu kontroli rachunkowej)

COSO

Standard dla wewnętrznej kontroli systemu
IKS w przedsiębiorstwach (COSO –
Comitee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Comission)

Risk Scan
Risk Quick Scan

Ocena ryzyka (w oparciu o EFQM model)

IPPF

Międzynarodowy standard dla praktyki
zawodowej wewnętrznej rewizji

W przypadku auditu badawczego istotne są
w szczególności metody i narzędzia służące do badań,
wykrywania i prowadzenia dowodów.

Ustalenia celów
Audity badawcze to identyfikacja oraz dokumentowanie
wydarzeń i relacji przyczynowo-skutkwych. Temat, który
należy zbadać, jest na początku jasno odseparowywany,
a zastosowane metody mają zawsze charakter kontrolny
i dowodowy.
Wyniki z auditu badawczego mogą być: identyfikacją
przyczyny
bezpośredniej,
rozpoznaniem
źródła
niezgodności, słabych punktów lub dowodem błędnego
postępowania. W pierwszym działaniu chodzi o eliminację
niezgodności lub jej zminimalizowanie.
Realizacja w praktyce, metody, narzędzia
Pytania oraz techniki zadawania pytań, porównawcza
analiza dokumentacji albo otwarte konfrontacje,
skłaniające partnera auditowego do przedłożenia faktów,
to bardzo istotne aspekty auditu dochodzeniowego.
Ważny jest upór w komunikacji i konsekwencja w dążeniu
do uzyskania odpowiedzi oraz rozpoznanie niespójności
i falsyfikacji wypowiedzi.
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5. Audit kontraktowy

Standardy dla auditu kontraktowego (przykład):

Auditem
kontraktowym
określamy
audit
przeprowadzany
na
podstawie
umowy
z organizacją lub stowarzyszeniem ustanawiającym
standardy. Typowe przykłady takiego auditu znajdziemy
w obszarach przemysłu motoryzacyjnego (partner umowy
VDA-QMC), bezpieczeństwa żywności lub kolejnictwie
(standard IRIS w umowie z UNIFE).

Następująca tabela przedstawia przykłady auditów
kontraktowych świadczonych przez qualityaustria:

Standard

Opis

ISO/TS 16949

Systemy zarządzania jakością
Szczególne wymagania względem
zastosowania ISO 9001 dla produkcji
serii i części zamiennych w przemyśle
motoryzacyjnym

VDA 6

Zarządzanie jakością w przemyśle
motoryzacyjnym
VDA 6.1 audit systemu
VDA 6.2 audit systemu – usługi
VDA 6.4 audit systemu – środki produkcji

EN 9100ff

Model dla przemysłu lotniczego

FSC® CoC

Forest Stewardship Council Chain of Custody

PEFC CoC

Program certyfikacyjny dla długotrwałego
zagospodarowania lasami – Chain of
Custody

RT05

Przepisy dotyczące akredytacji lokalizacji dla
oceny i certyfikacji systemów zarządzania
jakością przedsiębiorstw budowlanych,
instalacyjnych i usługo-dawczych (w EAC 28)

TL 9000

Telekom Leadership 9000 – standard jakości
dla usługodawców wyposażenia oraz usług
telekomunikacyjnych na podstawie ISO 9001

SCC / SCP

Certyfikacja zarządzania bezpieczeństwem,
zdrowiem i środowiskiem dla technicznych
przedsiębiorstw usługo dawczych i
kontrahentów

ISO 13485

Produkty medyczne – systemy zarządzania
jakością – wymagania dla celów
regulacyjnych

IRIS

Międzynarodowy Standard dla branży
kolejowej

ISO 22000

Systemy zarządzania dla bezpieczeństwa
żywności – wymagania dla przedsiębiorstw
w całym łańcuchu produktów spożywczych

BRC/Pg

British Retail Consortium Packaging opakowania

EFB

Specjalistyczne przedsiębiorstwa gospodarka odpadami

BRC

Globalny standard dla bezpieczeństwa
żywności, inne specyficzne standardy dla
opakowania oraz materiału opakowania

IFS

Międzynarodowy standard żywności, inne
specyficzne standardy dla logistyki i innych
cech charakterystycznych

Uwarunkowania
Dodatkowo do / lub zamiast
akredytacji zostają
podpisane umowy z partnerami kontraktowymi (VDA,
UNIFE, itp.). Normy i wytyczne zostają opracowane
przez związki, gdzie często tylko członkowie
i wybrani interesariusze mają w tym w swój udział. Otwarta
normalizacja z uwzględnieniem wszystkich uczestników
stron zainteresowanych (tak jak np. w przypadku ISO
9001) nie ma zastosowania w tym przypadku. Kontrakty
między jednostkami certyfikacyjnymi, a partnerami
zawierają typowe wytyczne dotyczące kompetencji
auditorów oraz wykształcenia.
Auditorzy są rejestrowani przez organizację lub
stowarzyszenie będące stroną kontraktu. qualityaustria
jako jednostka certyfikacyjna podlega ciągłej, intensywnej
kontroli (wittnes audit lub office audit, analiza sprawozdań,
stałe raportowanie). Obligatoryjne jest dla nas
przestrzeganie szczegółowych wymagań - począwszy
od planowania auditu, poprzez realizacje auditu
z konkretnymi wytycznymi dotyczącymi zachowania
w czasie jego trwania, aż po przedstawienie sprawozdania
z auditu.
Ustalenia celów
Audity kontraktowe skupiają swą uwagę na dowodach
zgodności. Modele te służą później jako zobowiązanie
w umowach dostawy. Przykładowo certyfikacja według
ISO/TS 16949 jest de facto wymaganiem dla podmiotów,
które chcą włączyć się w łańcuch dostawców w przemyśle
motoryzacyjnym.
Istotnym celem realizacji auditu jest zapewnienie
bezpieczeństwa produktu oraz zminimalizowanie ryzyka
zagrażającego klientowi.
Realizacja w praktyce, metody, narzędzia
Audity kontraktowe są ściśle regulowane. qualityaustria
działa z upoważnienia właścicieli standardów. Zarówno
dla jednostki certyfikacyjnej, jak i dla audytowanego
przedsiębiorstwa, istotne jest dopuszczenie do danego
obszaru zawodowego.
W przypadku auditów kontraktowych istnieje mało
miejsca na kreatywność w procesie auditu – bardzo duży
nacisk kładzie się na poprawną realizację ram czasowych
i obszaru technicznego oraz ocenę zgodności.

www.qualityaustria.com.pl
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6. Akredytowany audit certyfikacyjny
Akredytowane audity certyfikacyjne to
audity przeprowadzane w ramach udzielonej
akredytacji zgodnie z międzynarodowymi
standardami (np. ISO 17021). Obejmują one pierwszą
certyfikację, audity w nadzorze lub stanowią podstawę
auditu re-certyfikacyjnego (auditu ponownej certyfikacji).
W tej kategorii mieszczą się również urzędowe regulacje
takie jak np. EMAS lub certyfikacje produktów.
Uwarunkowania
Głównym celem akredytowanego auditu certyfikacyjnego
jest weryfikacja zgodności. Stosowne podstawy wymagań
regulowane są przez międzynarodowe standardy
(zazwyczaj publikowany przez ISO) jak i wytyczne
jednostek certyfikacyjnych (utworzone przez państwowe
jednostki akredytacyjne oraz ich międzynarodowe
stowarzyszenia).
Rejestracja podmiotów ubiegających się o certyfikat
akredytowany, dokonywana jest przez jednostki
certyfikacyjne. Konkretny standard certyfikacyjny może
dotyczyć zarówno tematów obejmujących wiele obszarów
(np. ISO 9001 lub ISO 14001) jak i specyficznych dla
danej branży (np. ISO 13485 produkty medyczne lub ISO
3834 spawalnictwo).

Standardy dla akredytowanych auditów
certyfikacyjnych (przykład):

Standard

Opis

ISO 9001

Zarządzanie jakością

ISO 14001

Zarządzanie środowiskiem

ISO 50001

Zarządzanie energią

OHSAS 18001
ISO/DIS 45001

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną
pracy

AUVA-SGM

Wytyczne dla austriackiego systemu
zarządzania ochroną i bezpieczeństwem
zdrowia

EN 1090

Oznaczenie CE – według 1090 dla
konstrukcji nośnych ze stali lub aluminium

ISO 3834-2, 3, 4

Wymagania jakości dla spawalnictwa
materiałów metalowych

EN 15085-2

Spawalnictwo pojazdów kolejowych

SMS
bezpieczeństwo
kolejowe

System zarządzania bezpieczeństwem
według par. 39 ustawy o transporcie
kolejowym

SBR
RL 2000/9/EG

Wytyczne kolei linowej – udoskonalenie
bezpieczeństwa klientów zatrudnionych
w obszarze kolei linowej

ISO 22000

Systemy zarządzania dla bezpieczeństwa
żywności – wymagania względem
przedsiębiorstwa w całym łańcuchu
produktów spożywczych

ISO 15189

Laboratoria medyczne

ISO 29990

Systemy Zarządzania Jakością usług
edukacyjnych

RL 2004/49/§G

ECM – Utrzymanie jakości przedziałów
kolejowych

ISO 22301

Zarządzanie ciągłością działania

GMP medycyna

Dobra Praktyka Wytwórcza

SA 8000®

Social Accountability – odpowiedzialność
społeczna

Ustalenia celów
Podstawowe wymagania dla akredytowanych auditów
certyfikacyjnych określone są w międzynarodowych
standardach. Jest to generalne przeniesienie zaufania
poprzez akredytowany audit certyfikacyjny na podmioty,
które spełniają wymagania określonych norm.
Przedsiębiorstwa oczekują z jednej strony potwierdzenia
zgodności, światowego uznawania oraz ważnego i wiarygodnego certyfikatu.
Realizacja w praktyce, metody, narzędzia
Akredytowane audity certyfikacyjne przestrzegają
wytycznych dla certyfikacji danej organizacji. To co
wyróżnia nasze audity spośród konkurencji to możliwe
uzupełnienie auditu o realizację celów postawionych
przez klienta. Warto jednak pamiętać, że w przypadku
redukcji czasu trwania auditu do minimum, może nie
wystarczyć czasu na realizację zadań dodatkowych.
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Oferta qualityaustria

Oferta qualityaustria obejmuje audity we wszystkich kategoriach

W qualityaustria kładziemy ogromny nacisk na wysoką
jakość naszych usług. Zależy nam więc na tym, by jak
najlepiej poznać i ustalić cele Klientów przed przystąpieniem
do auditu.

W celu uzyskania dalszych informacji oraz przeglądu
oferowanych usług przez qualityaustria polecamy aktualny
katalog usług lub program szkoleń, dostępny na naszej
stronie internetowej www.qualityaustria.com.pl

Jak łatwo zauważyć na podstawie ilustracji 4 „Kategorie
auditu” – audity można łączyć z innymi. Czasem istnieją
pewne ograniczenia, a niektóre wykluczają wspólne cechy
lub cele (np. audit dochodzeniowy lub oparty na innowacjach)

Certyfikacja Systemów Zarządzania,
Szkolenia, Badania, Ekspertyzy

Program oceny qualityaustria dla poziomu jakości
przedsiębiorstwa, uznanie Busieness Excellence oraz
ocena Państwowej Nagrody Jakości uzupełniają nasze
szerokie spektrum świadczonych usług.
www.qualityaustria.com.pl
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Certyfikacja, Szkolenia, Ekspertyzy ISO

Kontekst i środowisko organizacji

Strategia, polityka i cele organizacji

Łańcuch wartości jako koncepcja
projektowania systemu

Wynik, orientacja na wyniki, działanie

Quality Austria-Polska Sp. z o.o.
43-190 Mikołów
ul. Żwirki i Wigury 14
Tel.: (+48 32) 2266007
Fax: (+48 32) 2162641
office@qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
Quality Austria
Zelinkagasse 10/3
1010 Vienna, Austria, Europe
Phone: (+43 1) 274 87 47
Fax: (+43 1) 274 87 47-100

Wiedza, oparte na faktach podejmowanie
decyzji

Wsparcie kierownictwa za pomocą
Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Bezpieczeństwo prawne za pomocą
Zintegrowanego Systemu Zarządzania

EFQM Excellence Model jako koncepcja
projektowania systemu

Korzyści wynikające z Zintegrowanego
Systemu Zarządzania

Tworzenie, budowa, rozwój – dążenie do
doskonałości organizacji poprzez ZSZ

www.qualityaustria.com

www.qualityaustria.com.pl

Akredytacja BMWFW

Akredytacja BMWFW
dla qualityaustria

Informacje: qualityaustria zastrzega sobie prawo do zmiany oferty. Informacje dotyczące przepisów prawa, standardów i wytycznych odwołują się do stanu na dzień publikacji folderu.
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