
 
 

Państwa opcje w fazie przejścia: Maksymalna elastyczność do roku 2018 
 

 

Im bardziej samodzielna jest organizacja w realizacji swojego systemu zarządzania, 
tym bardziej zróżnicowane są cele, jakie sobie wyznacza w zarządzaniu jakością 
i środowiskiem. I z pewnością takie są też Państwa plany i życzenia dotyczącego tego, 
w jaki sposób i kiedy przejść na nowe normy 

Dlatego też tworząc nasze oferty związane z przejściem na nowe wymagania norm, kładziemy nacisk na 
poprawność przebiegu tego procesu i jego skuteczność. Warto, aby już teraz dokonali Państwo dobrego 
wyboru, abyśmy wspólnie mogli przejść proces uzyskania certyfikatu zgodności z ISO 9001:2015 i ISO 
14001:2015 i osiągnąć postawiony sobie cel.  

1. Wprowadzenie  
Trzyletni okres przejściowy trwa i zakończy się 14 
września 2018 roku. Podczas tego okresu 
przejściowego wszystkie istniejące certyfikaty wg 
„starych” norm pozostają ważne. Wszystkie te 
certyfikaty wygasną jednak najpóźniej z dniem 14 
września 2018 roku. W tym okresie przejściowym 
wszyscy certyfikowani klienci będą musieli przejść 
na wersję ISO 9001 i ISO 14001 z 2015 roku. Przed 
wydaniem certyfikatu na zgodność z jedną 
z nowych norm DQS musi zweryfikować (podczas 
auditu na miejscu) zgodność organizacji 
z wymaganiami zrewidowanych standardów 
i  potwierdzić pozytywną decyzją certyfikacyjną.  
 

2. Audity 
W celu przejścia na nowe wymagania norm 
organizacja może zostać oceniona 

a) W trakcie zaplanowanego auditu ponownej 
certyfikacji 

b) Podczas zaplanowanego auditu nadzoru 
z dodatkowym nakładem czasu 

Dla certyfikowanych klientów najbardziej 
ekonomicznym sposobem postępowania jest 
wykorzystanie zaplanowanego auditu ponownej 
certyfikacji do przejścia na zrewidowane normy.  
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 Przejście na nowe wydanie normy od początku 2016 roku 
do czerwca 2018.  

Po audicie przejścia i pozytywnym procesie certyfikacji 
rozpoczyna się nowy cykl certyfikacyjny o ważności 3 lata.  

  

 

3. Ocena gotowości + audit 
systemu = audit przejścia 

Tak brzmi formuła dla pierwszej certyfikacji 
według ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 
3.1 Ocenę gotowości przeprowadza się w 
celu sprawdzenia zmian w systemie 
zarządzania Klienta, jego statusu 
i rozumienia wymagań zrewidowanej 
normy, w szczególności w odniesieniu do 
kontekstu organizacji, podejścia 
procesowego, zaangażowania 
kierownictwa i celów oraz podjęcia 
rozmowy z personelem klienta. Ocena ta 
określa gotowość do auditu systemu. 
Ocena gotowości odbywa się na miejscu u 
Klienta. W wyjątkowych przypadkach lub w 
przypadku dojrzałej organizacji przegląd 
może odbyć się za pośrednictwem zdalnych 
technik audytowania lub poza lokalizacją.  
3.2 Audit systemu - wymagany nakład 
czasu na audit systemu powinien być 
skalkulowany w oparciu o aktualne tabele 
IAF MD5 tak, jak dla ponownej certyfikacji, 
uwzględniając dojrzałość systemu 
zarządzania Klienta. W świetle znaczących 
zmian wymagań powinno się unikać 
redukcji nakładu czasu.  
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji 
certyfikacyjnej zostanie wydany nowy 
certyfikat z trzyletnim okresem ważności 
i  rozpocznie się nowy cykl certyfikacyjny.  

ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 – wspólna droga dla bezpiecznego przejścia na nowe normy 
15 września 2015 roku  została opublikowana nowa wersja 
uznanych na całym świecie norm ISO 9001 i ISO 14001.  
IAF wyznaczył 3-letni okres przejściowy dla nowych norm. 
Wszystkie certyfikaty wydane według starych wersji stracą 
swoją ważność 14 września 2018 roku. Dlatego też w celu 
terminowego zakończenia procesu certyfikacji 
i zapewnienia wydania kolejnego certyfikatu zalecamy, aby 
odpowiednio wcześniej zajęli się Państwo przejściem na 
nowe normy i ustalili terminy audytów przejścia najpóźniej 
do 30 czerwca 2018 roku. 

Podczas procesu przejścia na wymagania nowych norm 
na pewno zrodzi się wiele pytań. Cieszymy się na 
możliwość rozmowy z Państwem. Mamy dla Państwa 
wiele  informacji, z którymi chętnie się z Państwem 
podzielimy, jak również przygotujemy dla Państwa 
atrakcyjną ofertę. 
 
Prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta lub wysłanie 
wiadomości na adres: 
biuro@dqs.pl lub marketing@dqs.pl  

  

   
DQS Polska sp. z o.o.  ul. Domaniewska 45   02-672 Warszawa                                                                                                                                                                     

www.dqs.pl                                                                                                                             
biuro@dqs.pl 

marketing@dqs.pl 
tel. +48 22 395 88 10 

mailto:biuro@dqs.pl
mailto:marketing@dqs.pl
http://www.dqs.pl
mailto:biuro@dqs.pl
mailto:marketing@dqs.pl

