
 
 

ISO/TS 16949 zmienia się w IATF 16949 

- Komunikat o Strategii Przejścia - 

 

Dnia 9 sierpnia 2016 roku IATF wydał oficjalny komunikat prasowy, który potwierdza, że 
nowa wersja normy ISO/TS 16949 zostanie opublikowana w październiku 2016. 
Znowelizowany standard będzie nazywany IATF 16949. Zgodnie z poprzednią i obecną wersją 
ISO/TS 16949:2009, IATF 16949:2016 zostanie dostosowany i będzie odnosił się do 
najnowszej wersji normy ISO 9001:2015. 

10 sierpnia 2016 roku IATF opublikował Strategię Przejścia IATF 16949. "Strategia przejścia" określiła 
wymagania dla klientów jednostek certyfikujących i audytorów. Poniżej podano kluczowe elementy, 
które mają największy wpływ na klientów. Prosimy zwrócić na nie szczególną uwagę, ponieważ 
istnieją pewne zmiany w stosunku do poprzedniego komunikatu IATF. 

  

Wymogi czasowe przejścia 

Wszystkie certyfikaty ISO/TS 16949:2009 utracą ważność po 14 września 2018. 

Wszystkie audyty po 1 października 2017 powinny być prowadzone wg IATF 16949. Dotyczy to również 
audytów wstępnych, nadzoru, re-certyfikacji i przejścia. 

a) O ile nie jest jasne, jak postępować  w przypadku audytów, które rozpoczynają się we wrześniu 2017 
ale kończą 1 października 2017 lub później, najbezpieczniejszą opcją jest przeprowadzenie ich wg 
nowego IATF 16949. 

b) Początkowy komunikat IATF dawał rezerwę na przeprowadzenie audytu przejścia poza normalnym 
cyklem nadzoru i re-certyfikacji (opcja 2 w „prezentacji przejścia” IATF -kwiecień 2017). Ta opcja nie jest 
już możliwa. 

 

 

Audyt przejścia powinien być zgodny z obecnym cyklem certyfikacji (czyli podczas nadzoru lub re-
certyfikacji)- zgodnie z nowymi wymogami czasowymi (IATF Rules 5.11). Na przykład: 



• Jeśli u klienta roczny nadzór wypada w październiku 2017 (-3 miesiące/+1 miesiąc), audyt 
nadzoru powinien być przeprowadzony zgodnie z IATF 16949. Oznacza to, że jeśli audyt nadzoru 
był planowany we wrześniu 2017, powinien zostać przeprowadzony wg IATF 16949. 

Jeżeli z jakiegoś powodu wymogi czasowe nie mogą zostać spełnione, jednostka certyfikująca będzie 
musiała zainicjować proces de-certyfikacji (IATF Rules 8.1 e). Ilekroć prowadzony będzie audyt nadzoru 
na miejscu, będzie to IATF 16949. Audyt musi być oczywiście przeprowadzony z zachowaniem 
dopuszczalnych terminów de-certyfikacji (IATF Rules 8.4). 

• Jeżeli re-certyfikacja u klienta wypada w październiku 2017 (-3 miesiące/+0 miesięcy), audyt 
re-certyfikacyjny powinien być przeprowadzony zgodnie z IATF 16949. Oznacza to, że jeśli audyt 
re-certyfikacyjny był planowany we wrześniu 2017, powinien zostać przeprowadzony zgodnie z 
IATF 16949. 

Jeżeli jednostka certyfikująca nie będzie mogła przeprowadzić audytu transferu zgodnie z wymogami 
czasowymi określonymi w IATF Rules 5.11 (i procesem de-certyfikacji określonym w sekcji 8.4), klient 
musi zacząć cykl od nowa – od audytu wstępnego IATF 16949. 

  

Jednakże, jeżeli audyt wstępny IATF 16949 odbywa się w ciągu 18 miesięcy od ostatniego audytu na 
miejscu ISO/TS 16949:2009, wtedy nie jest wymagany etap 1. Jednostka certyfikująca nie musi 
występować o zwolnienie z biura nadzoru (VDA). Jeżeli jednak audyt odbędzie się w terminie 
przekraczającym 18 miesięcy od ostatniego audytu na miejscu ISO/TS 16949:2009, wymagany jest 1 etap 
audytu na miejscu. 

c) W „strategii przejścia” IATF również jasno określił, że zmiana jednostki certyfikującej nie jest 
dozwolona w trakcie audytu przejścia. 

  

Wymagania audytu przejścia 

IATF określił liczbę dni dla audytu przejścia- będzie ona równoznaczna z liczbą dni audytu re-
certyfikacyjnego podanej w IATF Rules tabela 5.2. 

a) Wstępny komunikat IATF określał wymóg dodatkowego 0,5-1 dnia do audytu przejścia. 
Wymóg ten został wycofany po spełnieniu następujących warunków: 

• Ocena dokumentacji off-site musi zostać przeprowadzona przed audytem przejścia. Musi 
obejmować min. dokumentację SZJ (tzn. jakość i procedury), w tym dowody spełnienia 
wymogów IATF 16949. 

• Jeżeli klient nie dostarczy informacji wymaganych do przeprowadzenia efektywnego przeglądu 
off-site, plan audytu musi zawierać minimum 0,5 dodatkowego dnia na miejscu w celu 
sprawdzenia brakujących informacji. 

• Te dodatkowe 0,5 dnia zostanie przeprowadzone przed wstępnym spotkaniem, które jest 
wymagane przez IATF Rules. 

b) „Strategia przejścia” potwierdza również, że wszystkie funkcje wspierające (on-site lub 
remote) powinny być uwzględnione w procesie przejścia  zgodnie z aktualnym cyklem audytu 
ISO/TS 16949:2009. 

Dokument ten zaleca, aby audyty przejścia dla remote location i funkcji wspierających zostały 
przeprowadzone przed audytem przejścia lokalizacji produkcyjnej. Może to być spore wyzwanie. 



• W dokumencie przewidziano „wyjątkowe” przypadki dla remote funkcji wspierających. W 
takich „wyjątkowych” przypadkach, gdy remote funkcja wspierająca nie ukończy przejścia na 
IATF 16949 przed lokalizacją produkcyjną, klient powinien przeprowadzić pełną „analizę gap” 
zgodnie z wymogami IATF 16949. Raport z „analizy gap” i szczegółowe plany działań, jeżeli 
występują, muszą zostać udostępnione podczas audytu przejścia lokalizacji produkcyjnej. 

• Jeżeli raport z  „analizy gap” i powiązane plany działań nie mogą zostać dostarczone podczas 
audytu przejścia lokalizacji produkcyjnej, wtedy audyt takiej lokalizacji musi być zadeklarowany 
jako „failed” i lokalizacja ta musi przejść pełny initial audyt. 

Wstępna Certyfikacja IATF 16949 

a) Uaktualnienie z ISO 9001:2015 dla IATF 16949 wykorzystujące zaktualizowany nakład dni (max. 
30% redukcji z audytu wstępnego 2-dni) jest możliwe pod warunkiem, że jednostka certyfikująca 
przeprowadzająca audyt IATF 16949 jest tą samą jednostką, która przeprowadza audyt ISO 
9001:2015. 

Jeśli klient zdecyduje przenieść certyfikację ISO 9001:2015 do nowej jednostki certyfikującej, nowa 
jednostka musi przeprowadzić co najmniej jeden audyt nadzoru ISO 9001:2015 przed rozpoczęciem 
uaktualnienia IATF 16949. 

Redukcje te nie są możliwe dla klientów z ważnym certyfikatem ISO 9001:2008. Pełen audyt wstępny 2 
dni będzie w tym przypadku wymagany. 

b) Aktualizacje z VDA 6.1 & ISO 9001:2015 są możliwe z max. 50% redukcji audytu wstępnego 
2 dni. Redukcje nie są możliwe dla klientów z ważnym certyfikatem VDA 6.1&ISO 9001:2008. 
Pełen audyt wstępny 2 dni w takim przypadku będzie zawsze wymagany. 

 „Strategia przejścia” milczy na temat konieczności przeprowadzenia co najmniej jednego audytu 
nadzoru VDA 6.1& ISO 9001:2015 przed aktualizacją do IATF 16949, jeśli klient zdecyduje przenieść 
certyfikat VDA 6.1&ISO 9001:2015 do nowej jednostki certyfikującej. Na razie będziemy rozważać, że 
zasada odnosząca się do przejścia na ISO 9001:2015 dotyczyć będzie również przejścia VDA 6.1& ISO 
9001:2015. 

c) W powyższych dwóch przypadkach, jeśli zakres jest rozszerzony, ma zastosowanie 100% 
wymaganego nakładu na etap 2. 

d) Dla organizacji z „letter of conformance” ISO/TS 16949:2009, dla audytu IATF 16949 konieczne 
jest 100% wymaganego nakładu na 2 etap audytu. 

e) Dla wszystkich przypadków 1 etap audytu na miejscu jest wymagany. 

 „Strategia przejścia” zawiera również inne wymagania dla zespołu audytu przejścia, treści raportu z 
audytu, zarządzania niezgodnościami i wydania certyfikatów. Wymagania te są istotne tylko z punktu 
widzenia jednostek certyfikujących i będą przekazane w oddzielnym komunikacie pod koniec sierpnia 
2016. 

IATF komunikat prasowy z 9 sierpnia 2016 i IATF 16949 Strategia Przejścia z 10 sierpnia 2016 są 
dostępne na oficjalnej stronie internetowej IATF. 

  


