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Przedmowa
Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 276 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 8 stycznia 2020 r.
W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki
W 3.32
zamiast:
audit
systematyczny, niezależny i udokumentowany proces (3.25) uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej
oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu
Uwaga 1 do hasła: Audit może być auditem wewnętrznym (strony pierwszej) lub auditem zewnętrznym (strony drugiej
lub strony trzeciej) i może być auditem połączonym (obejmującym co najmniej dwie dziedziny).
Uwaga 2 do hasła:
zewnętrzną.

Audit wewnętrzny jest przeprowadzany przez samą organizację (3.1) lub w jej imieniu przez stronę

Uwaga 3 do hasła:

„Dowód z auditu” i „kryteria auditu” zdefiniowano w ISO 19011.

Uwaga 4 do hasła: Jest to jeden ze wspólnych terminów i podstawowych definicji dla norm ISO dotyczących systemów
zarządzania, podanych w Załączniku SL skonsolidowanego Suplementu ISO do Dyrektyw ISO/IEC, Część 1.
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