
ISO/TS 16949 
Rozpoznaj możliwości doskonalenia – zapobiegaj błędom – popraw funkcjonowanie 
 
Przemysł motoryzacyjny ze swoją globalną działalnością propaguje doskonałą  
jakość procesu, ciągłe doskonalenie i innowacyjność. ISO/TS 16949 jest  
Specyfikacją Techniczną opisującą wymagania dla Systemów Zarządzania  
Jakością mające zastosowanie dla dostawców do tego sektora przemysłu.  
Specyfikacja jest rozwijana przez wielostronną grupę roboczą International  
Automotive Task Force (IATF) w celu doskonalenia zarówno zdolności jakościowej, 
 jak i całego procesu certyfikacji w łańcuchu dostaw. 
 

 

 
 
 
Większość producentów z grupy OEM (Original Equipment Manufactures) wymaga 
dowodu na funkcjonowanie systemu zarządzania jakością. Zarówno dla małych  
i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji certyfikat ISO/TS 16949 jest 
praktycznie przepustką do tego globalnego przemysłu. Przedsiębiorstwa posiadające 
certyfikat ISO/TS 16949 podnoszą niezawodność i zdolność procesów  
w całym łańcuchu wartości dodanej oraz pomagają uniknąć strat w całym łańcuchu 
dostaw. Właśnie dlatego ISO/TS 16949 ma zastosowanie w obszarze wytwarzania lub 
produkcji materiałów, części do produkcji wyrobu lub części zamiennych, montażu lub 
obróbki cieplnej, zgrzewania, malowania, platerowania lub innych czynności 
wykańczających organizacji funkcjonujących w przemyśle motoryzacyjnym lub 
znajdujących się na liście potencjalnych dostawców. 
 
 
 
ISO/TS 16949 bazuje na opracowanej w oparciu o podejście procesowe normie  
ISO 9001, która ułatwia integrację z innymi ważnymi systemami zarządzania takimi  
jak ISO 14001 dla zarządzania środowiskowego lub BS OHSAS 18001 zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy. Klientom, pracownikom, inwestorom  
i społeczeństwu, wdrożenie i certyfikacja (zintegrowanego) systemu zarządzania 
demonstruje ciągłą poprawę funkcjonowania organizacji w obszarze jakości, ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa pracy. Dodatkowo pomaga uzyskać niezależne 
spojrzenie trzeciej strony na strategię, zdefiniowane procesy i uzyskiwane wyniki. 
 
Celem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest rozwój systemu zarządzania jakością, 
zapewniającego ciągłe doskonalenie, skupionego na zapobieganiu wadom i 
zmniejszeniu wahań i strat w łańcuchu dostaw. 
 
Zgodność i wartość dodana  

 
Niezależne i fachowe ekspertyzy systemu zarządzania dostarczają najwyższemu 
kierownictwu dowody, że system spełnia wymagania normy. Jednak ważniejsze jest 
ukierunkowanie auditu na ocenę zdolności systemu zarządzania do osiągania 
zamierzonych wyników. Jednostka certyfikująca wskaże możliwości doskonalenia oraz 
będzie wspierać proces podejmowania decyzji.  
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Certyfikat ISO/TS 16949 jest ważny przez 3 lata. Aby przedłużyć jego ważność musi zostać 
zaplanowany audit ponownej certyfikacji. Audit musi zostać przeprowadzony odpowiednio 
wcześniej, aby pozostawić wystarczająco dużo czasu na podjęcie decyzji certyfikacyjnej, 
włączając wdrożenie ewentualnych działań korygujących przed upływem daty ważności 
poprzedniego certyfikatu. Wszystkie niezbędne działania muszą zostać zakończone do daty 
ważności certyfikatu. 
 
Dlatego zaleca się przeprowadzenie auditu ponownej certyfikacji na 3 miesiące przed 
upływem ważności obecnego certyfikatu. 
 
 
 
 
Granice czasowe dla procesu certyfikacji wg ISO/TS 16949 
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Korzyści 
 

Certyfikowany systemem zarządzania zgodnie z wymaganiami ISO/TS 16949: 
 

  Jest uznawany na całym świecie przez wszystkich producentów branży motoryzacyjnej 

  Poprawia zdolności konkurencyjne  

  Zapewnia jednolity poziom jakość na globalnej skali 

  Może zostać łączony z ISO 14001 i BS OHSAS 18001 w zintegrowany system zarządzania 

  Pomaga optymalizować procesy i zapewnić ich przejrzystość 
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