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RAPORT Z AUDITU POPRAWKOWEGO SZBI

FA-05cSZBI Raport z auditu poprawkowego SZBI                     Aktualizacja: 25.05.2018	Strona ……… z ………

ZLECENIE WEWNĘTRZNE NR: 
 
SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZACE AUDITOWANEJ ORGANIZACJI
Nazwa:

Adres siedziby głównej:

Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa/ Pełnomocnik SZ:

Oddziały (jeśli występują):

Auditowane lokalizacje (oddziały):

Zakres certyfikacji 
(w rozbiciu na auditowane systemy zarzadzania oraz lokalizacje, jeżeli dotyczy):

Wyłączenia wymagań normy 
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

Obszar techniczny branży w/g EA:

Rodzaj auditu:

Data auditu:

Liczba godzin auditu:

Auditor wiodący:

Auditor/Auditorzy:

Ekspert:

Auditor praktykant:

Ewaluator:




CEL, ZAKRES I KRYTERIA AUDITU

CEL 
AUDITU:
Badanie i ocena stopnia spełnienia wymagań dotyczących certyfikacji zgodnie z normami odniesienia ujętymi w kryteriach auditu oraz wspieranie doskonalenia systemu zarządzania w Organizacji.
Ocena skuteczności podjętych działań korekcyjnych i korygujących podjętych wskutek wystąpienia niezgodności.
ZAKRES AUDITU:
Obejmuje fizyczne lokalizacje Organizacji, działania i szczegółowo opisane w niniejszym Raporcie.
KRYTERIA AUDITU:
 Wymagania Norm(y) odniesienia: PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06,
 Udokumentowane deklaracje polityk i celów,
 Procedury oraz udokumentowane informacje określone przez Organizację jako niezbędne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu, nadzorowania oraz doskonalenia procesów,
 Polityki bezpieczeństwa informacji oraz zabezpieczenia określone w Deklaracji Stosowania: symbol: ……………….. wersja: …………………… z dnia: ………………. ,






WYNIKI  AUDITU SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WG NORMY PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06


PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
auditowano
ocena
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
auditowano
ocena
4.1


7.2


4.2


7.3


4.3


7.4


4.4


7.5


5.1


8.1


5.2


8.2


5.3


8.3


6.1.1


9.1


6.1.2


9.2


6.1.3


9.3


6.2


10.1


7.1


10.2


ZABEZPIECZENIA
Załącznik A
auditowano
ocena W przypadku niezgodności lub potencjału do doskonalenia, należy podać obok oceny dokładną grupę zabezpieczenia np. 3 (A.8.1.2)
ZABEZPIECZENIA
Załącznik A
auditowano
ocena³
A.5.1


A.12.3


A.6.1


A.12.4


A.6.2


A.12.5


A.7.1


A.12.6


A.7.2


A.12.7


A.7.3


A.13.1


A.8.1


A.13.2


A.8.2


A.14.1


A.8.3


A.14.2


A.9.1


A.14.3


A.9.2


A.15.1


A.9.3


A.15.2


A.9.4


A.16.1


A.10.1


A.17.1


A.11.1


A.17.2


A.11.2


A.18.1


A.12.1


A.18.2


A.12.2


-


LEGENDA:
 Auditowano:   x = auditowano;     *** = nie auditowano
 Ocena:             1 = wymagania spełnione;       2 = potencjał do doskonalenia;       3 = niezgodność;     4 = wyłączenia;  
                          

                           - zaznaczone na szaro pola są obowiązkowe na każdym audicie                  * - niepotrzebne skreślić


USTALENIA AUDITORA:




udzielenie certyfikacji

nie udzielenie certyfikacji



utrzymanie ważności certyfikacji

cofnięcie certyfikacji



odnowienie certyfikacji (recertyfikacja)

nie odnowienie certyfikacji 



wznowienie ważności certyfikacji

zawieszenie certyfikacji



rozszerzenie zakresu certyfikacji

ograniczenie zakresu certyfikacji

WYSTĄPIENIE NIEZGODNOŚCI – weryfikacja działań korygujących poprzez:


dostarczenie dowodów w formie dokumentów

audit poprawkowy

Uzasadnienie:


System zarządzania jest:      ZGODNY      NIE ZGODNY    z normą / normami odniesienia.






Auditor wiodący poświadcza własnym podpisem, że nie występują konflikty interesów w rozumieniu umów regulujących udział auditorów zewnętrznych w auditach przeprowadzanych przez PAJ Cert Sp. z o.o.
Auditor wiodący poświadcza, że zapisy niniejszego raportu zostały uzgodnione z całym zespołem auditorskim uczestniczącym w audicie.










Data



Auditor wiodący
PODSUMOWANIE AUDITU
Ocena wprowadzonych działań korygujących wynikających z kart niezgodności:
 Ilość podjętych działań korygujących: …………………...... ; czy skuteczne:     TAK      NIE
Podczas auditu certyfikującego/recertyfikującym/nadzoru przeprowadzonego w dniu …..….. stwierdzono następujące niezgodności wg kart niezgodności:

Ad. Karta niezgodności nr …………...: 

Ad. Karta niezgodności nr …………...: 

Ad. Karta niezgodności nr ……………: 

Potencjał poprawy (uzupełnienie zaleceń auditora z auditu certyfikacyjnego recertyfikacyjnego/nadzoru): 
.......................................................................................................................................
Skuteczność systemu zarzadzania:
....................................................................................................................................................
Informacje dla Klienta 
W terminie 7 dni od daty otrzymania Raportu z auditu Klient ma prawo wnieść swoje 
uwagi do jego zapisów. Brak uwag w w/w terminie oznacza akceptację treści Raportu z auditu.
Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. zachowuje prawa własności do raportu z auditu.
Załączniki (wykaz załączników do raportu przekazanych klientowi):
......................................................................................................................................................................................................................................................................................



