IATF - International Automotive Task Force
Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF
IATF Zasady, wydanie piąte – Zatwierdzone Interpretacje
Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF, wydanie piąte dla IATF 16949 („Zasady, wydanie piąte”) zostały
opublikowane w listopadzie 2016 roku i obowiązują od 1 stycznia 2017 roku. Niniejsze Zatwierdzone Interpretacje
zostały ustalone i zatwierdzone przez IATF. O ile nie wskazano inaczej, Zatwierdzone Interpretacje mają zastosowanie
z chwilą ich opublikowania.
Zaktualizowany tekst jest zaznaczony na niebiesko.
Zatwierdzona interpretacja (SI) zmienia interpretację zasady lub wymagania, stając się następnie podstawą ustalenia
niezgodności.
SI 1 wydano w czerwcu 2017, obowiązuje od 1 lipca 2017. SI 2-5 wydane w październiku 2017, obowiązujące od
1 października 2017.
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LP.

ODWOŁANIE DO
„ZASAD”

ZATWIERDZONA INTERPRETACJA
Jednostka certyfikująca musi posiadać proces wyboru nowych kandydatów na auditorów w celu
dopuszczenia ich do procesu uzyskiwania uprawnień auditora IATF. Aby uzyskać zatwierdzenie
oraz dopuszczenie do procesu kwalifikacji auditorów IATF, odpowiednie biuro
zakontraktowanej sponsorującej jednostki certyfikującej musi przedłożyć odpowiedniej
lokalizacji IATF kompletny wniosek oraz wszystkie dodatkowe wymagane informacje o każdym
z kandydatów.
Kandydat na auditora musi spełniać następujące kryteria:
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4.2
Proces składania
wniosków
i kryteria dla
auditorów
systemu
IATF 16949

a) musi posiadać kwalifikacje według normy ISO/IEC 17021 oraz zezwolenie odpowiedniej jednostki akredytacyjnej na przeprowadzanie auditów ISO 9001;
b) przeprowadził co najmniej 6 auditów jako auditor certyfikujący system ISO 9001
w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w tym co najmniej 3 jako auditor wiodący;
UWAGA Można uwzględnić doświadczenie z auditów wewnętrznych systemu lub
auditów
dostawcy
w
przedsiębiorstwach
produkcyjnych
przemysłu
motoryzacyjnego.
c) posiada wiedzę z kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego;
d) posiada odpowiednie 4-letnie doświadczenie praktyczne (w tym 2 lata zaangażowania w działania zapewnienia jakości i/lub zarządzania jakością) w ciągu
ostatnich 15 lat 10 lat pracy w organizacji produkcyjnej w branży motoryzacyjnej.
spełniającej kryteria zastosowania IATF 16949 (patrz rozdział 1.0).
UWAGA Można uwzględnić doświadczenie w podobnych branżach, (np. przemysł
lotniczy, telekomunikacyjny, kolejowy i przemysł sprzętu przeznaczonego do użytku
pozadrogowego itd.) np. w przemyśle chemicznym, elektrycznym lub metalowym.
Uzasadnienie zmiany:
Umożliwienie wsparcia dodatkowym zasobom auditorów przemysłu motoryzacyjnego w celu
przejścia na IATF 16949:2016.
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Konieczne może okazać się przeprowadzenie auditów przez jednostkę certyfikującą
u certyfikowanych zleceniodawców:
– w celu zbadania skarg dotyczących funkcjonowania (patrz rozdziały 8.1 a i 8.1.b);
– w odpowiedzi na zmiany w systemie zarządzania jakością zleceniodawcy (patrz
rozdział 3.2);
– w związku z istotnymi zmianami w zakładzie zleceniodawcy;
– w wyniku zawieszenia certyfikatu (patrz rozdział 8.3);
– w celu weryfikacji efektywnego wdrożenia działań korygujących dla krytycznych
niezgodności (patrz rozdział 5.11.4);

2

7.2
Audity specjalne

– w celu weryfikacji efektywnego wdrożenia działań korygujących dla niezgodności
uznanych za otwarte, ale w 100% rozstrzygniętych (patrz rozdział 5.11.3 c);
– w celu weryfikacji wdrożenia działań korygujących, skutkujących
doskonaleniem w osiąganiu wyników dla wskaźników klienta;
– jako rezultat wycofania certyfikatu (patrz rozdział 8.7).
Uzasadnienie zmiany:
W IATF zaobserwowano sytuacje, w których jednostka certyfikująca wystawia klientowi
niezgodność krytyczną za nieosiąganie wyników dla wskaźników jego klientów (tj. związanych
z dostawami i/lub jakością) lub z powodu nadania statusu specjalnego przez IATF OEM.
Jednostka certyfikująca zawiesza certyfikat IATF 16949 klienta i przeprowadza audit specjalny
na miejscu. Podczas auditu specjalnego na miejscu jednostka certyfikująca może weryfikować
skuteczne wdrożenie zidentyfikowanych działań korygujących, ale może okazać się, że nie

www.iatfglobaloversight.org

Strona 3 z 5

IATF - International Automotive Task Force
Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF, wydanie piąte --- Zatwierdzone Interpretacje (SIs)

LP.

ODWOŁANIE DO
„ZASAD”

ZATWIERDZONA INTERPRETACJA
upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby działania doprowadziły do osiągnięcia / poprawy
wyników dla wskaźników klientów. To nowe wymaganie umożliwia jednostce certyfikującej
elastyczność w ponownym odwiedzeniu zakładu zleceniodawcy w rozsądnym terminie po
pierwszym audicie specjalnym, aby zweryfikować trwałą poprawę w raportach klientów / kartach
wyników klientów.
Po dopuszczeniu do procesu uzyskania kwalifikacji auditora IATF nowy kandydat na auditora
musi wykazać się kompetencjami technicznymi, uzyskując pozytywny wynik z obowiązkowego
indywidualnego procesu uzyskania pierwszej kwalifikacji. Po zakończeniu z wynikiem
pozytywnym procesu uzyskania pierwszej kwalifikacji, auditor otrzymuje kartę auditora
jednostki certyfikującej IATF, a wnioskująca jednostka certyfikująca otrzymuje certyfikat
z 2-letnim okresem ważności – formalnie zezwala on auditorowi na przeprowadzanie auditów
dla tej jednostki certyfikującej.
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4.3.1
Proces pierwszej
kwalifikacji

Jednostka certyfikująca musi zagwarantować, że auditor przystąpi do internetowego
procesu doskonalenia kwalifikacji IATF w ciągu 60 dni od chwili uzyskania kwalifikacji.
Uzasadnienie zmiany:
Wydanie certyfikatu auditora dowodzi kwalifikacjom, dzięki którym karta auditora jest zbędna.
Od kandydatów na auditorów wymaga się teraz przystąpienia do ADP IATF jeszcze przed
początkową indywidualną kwalifikacją, zamiast przystępowania w ciągu sześćdziesięciu (60)
dni po pierwszej kwalifikacji.
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Jednostka certyfikująca musi zapewnić, aby auditor poddał się egzaminowi wiedzy i jej
zastosowania w internetowym procesie doskonalenia kwalifikacji auditora IATF w ciągu 2 lat od
uzyskania pierwszej kwalifikacji.
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4.3.2
Proces wznowienia
kwalifikacji

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z procesu wznowienia kwalifikacji, auditor otrzyma nową
legitymację auditora jednostki certyfikującej IATF, a wnioskująca jednostka certyfikująca
otrzyma certyfikat formalnie zezwalający auditorowi na dalsze przeprowadzanie auditów dla
jednostki certyfikującej.
Uzasadnienie zmiany:
Wydanie certyfikatu auditora dowodzi kwalifikacjom, dzięki którym karta auditora jest zbędna.
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5.5
Działania
wspomagające

Jednostka certyfikująca powinna wprowadzać informację o każdej auditowanej
jednostce wspomagającej (tj. nazwa auditowanej lokalizacji, data przeprowadzania
auditu, nazwiska auditorów oraz liczbę dni auditowych przypadającą na każdego
auditora) w polu przeznaczonym na uwagi pod auditem zakładu produkcyjnego. Jeżeli
zamiejscowa jednostka wspomagająca wspiera więcej niż jeden zakład produkcyjny,
jednostka certyfikująca powinna wprowadzać informacje dotyczące auditu pod
wybranym pojedynczym zakładem produkcyjnym. Informacje powinny być w ustalonym
formacie, w języku angielskim.
Uzasadnienie zmiany:
Wyjaśnienie procesu wprowadzania auditów zamiejscowych jednostek wspomagających do
bazy danych IATF, aby zapewnić spójność pomiędzy jednostkami certyfikującymi i w celu
usprawnienia bieżącego procesu.
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