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Informacje wstępne

§ Certyfikaty ISO/TS 16949:2009 wygasną dnia 14 września 2018
§ 1 wydanie normy IATF 16949 zostało wydane w październiku 2016
§ Norma IATF 16949 zastępuje ISO/TS 16949:2009
§ Norma IATF 16949 jest dostosowana do ISO 9001:2015
§ Dokument „Strategia przejścia” wydany 10 sierpnia 2016 r. został 

zaakceptowany przez IATF.
§ Ten dokument jest skierowany do:

§ Organizacji
§ Jednostek certyfikujących
§ Auditorów

§ Wcześniejszy komunikat IATF  z kwietnia 2016 zawierający plan przejścia 
zostaje zastąpiony przez obecny.

§ Zostały wydane nowe wytyczne IATF (wydanie V)
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Wymagania czasowe dotyczące procedury przejścia 

§ Po 1 października 2017 r. nie będą już przeprowadzane audity na 
zgodność z ISO/TS 16949:2009

§ Wszystkie audyty nadzoru zaplanowane na lub po 1 października 
2017 r. będą musiały być auditami przejścia.  Dozwolone są ramy 
czasowe „Minus/plus”. 
§ Jeżeli nie są zachowane ramy czasowe, musi być przeprowadzony proces 

de-certyfikacji (Wytyczne IATF: punkt 8.4)
§ Ramy czasowe: -3 /+1 miesiąc na roczny audit nadzoru

§ Wszystkie audyty nadzoru zaplanowane na lub po 1 października 
2017 r. będą musiały być auditami przejścia.  Dozwolone są ramy 
czasowe „Minus”(Wytyczne IATF: 5.1.1)
§ Ramy czasowe: -3/+0 miesięcy na audit recertyfikacyjny.

§ Jeżeli ramy czasowe nie są zachowane (Wytyczne IATF: 8.4/5.1.1), 
musi być przeprowadzony audit certyfikacyjny.
§ Jeżeli audit przejścia jest przeprowadzony w ciągu 18 miesięcy od 

ostatniego auditu, nie jest wymagany etap 1
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Wymagania czasowe dotyczące procedury przejścia 

§ Organizacje posiadające certyfikat ISO / TS 16949: 
2009, nie mogą przejść na IATF 16949 w następujących 
przypadkach:
§ Podczas auditu transferu
§ Podczas auditu specjalnego
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Wymagania dotyczące auditu przejścia

§ Transition audit duration - recertification audit (rules table 
5.2)Czas trwania auditu przejścia równa się czasowi auditu
recertyfikującemu (Wytyczne IATF, tabela 5.2)

§ Audit przejścia- odpowiada pełnemu auditowi
recertyfikującemu systemu (Wytyczne IATF: p. 6.8)

§ Planowanie auditu powinno być zgodne z wymaganiami w 
Wytycznych IATF w punkcie 5.7 oraz:
§ Przed audytem przejścia należy przeprowadzić przegląd 

dokumentacji off-site
§ Przegląd dokumentacji musi obejmować:

§ Dokumentację QMS (n.p. księgę jakości & procedury)
§ Dowody zgodności z IATF 16949

§ Jeżeli organizacja nie może dostarczyć potrzebnej dokumentacji:
§ Należy przeprowadzić przegląd na miejscu min. 0.5 osobodnia. 
§ Przegląd należy przeprowadzić przed 1–godzinnym spotkaniem 

otwierającym audit na miejscu
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Wymagania dotyczące auditu przejścia

§ Wszystkie funkcje wspierające – w lokalizacji lub zdalne 
muszą być również objęte procesem przejścia

§ Audit przejścia w lokalizacjach wspierających musi być 
przeprowadzony przed audytem przejścia w lokalizacji, 
którą wspierają

§ W wyjątkowych przypadkach, gdy funkcje wspierające 
nie mogą ukończyć procedury przejścia:
§ Organizacja musi przeprowadzić pełną „analizę gap” zgodnie z 

IATF 16949
§ Raporty z „analizy gap” oraz “action plan” muszą być dostępne 

podczas audicie przejścia w badanej lokalizacji
§ Jeżeli raporty z „analizy gap” oraz “action plan” nie będą 

dostarczone, wówczas musi być przeprowadzony pełny audit
certyfikujący
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Certyfikacja według IATF 16949

§ Przejście z ISO 9001:2015:
§ Jest dozwolone zastosowanie maksymalnie 30% redukcji czasu 

na Etap 2 auditu certyfikującego (Wytyczne IATF tabela 5.2)
§ Jednostka certyfikująca IATF oraz obecną normę ISO 9001:2015 

musi być ta sama
§ Jeżeli klient przenosi certyfikat ISO 9001:2015 do innej jednostki 

certyfikującej, wtedy nowa jednostka musi przeprowadzić co 
najmniej 1 audit nadzoru zgodnie z ISO 9001:2015 zanim 
przejdzie na IATF 16949

§ Jeżeli zakres jest rozszerzony – żadne redukcje nie sa
dozwolone 

§ Przejście z ISO 9001:2008 nie jest dozwolone – wymagany jest 
wtedy pełny audit certyfikujący
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Certyfikacja według IATF 16949

§ Przejście z VDA 6.1 & ISO 9001:2015:
§ Jest dozwolone zastosowanie maksymalnie 50% redukcji czasu 

na Etap 2 auditu certyfikującego
§ Dokument “Strategia przejścia” nie obowiązuje podczas 

transferu VDA 6.1 & ISO 9001:2015 do nowej jednostki
§ Stosujemy takie same zasady, jak przy transferze ISO 

9001:2015
§ Jeżeli zakres jest rozszerzony – żadne redukcje nie sa

dozwolone 
§ Jeżeli organizacja posiada „Letter of conformance”

ISO/TS 16949:2009 – nie są możliwe żadne redukcje -
wymagany jest wtedy pełny audit certyfikujący
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