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Wymagania jakościowe OEM względem dostawców w 
kontekście nowego standardu IATF 16949:2016

1. Struktura na rynku automotive (IATF, OEM’y), czyli parę słów o Tych, którzy dyktują wymagania.

2. Gdzie szukać CSR’ów, czyli podstawowe źródło wymagań - IATF Global Oversight.

3. Przykłady wymagań OEM’ów.

4. Wymagania wiążą się z nadzorem, czyli jak to robić w organizacji procesowo i systemowo?

5. Co mówi IATF 16949:2016  o wymaganiach klientów?

6. Przykład konkretnego wymagania z CSR’ów klientów - jak zrealizować go w organizacji?



Struktura na rynku automotive (IATF, OEM’y), czyli parę 
słów o Tych, którzy dyktują wymagania.

IATF składa się z:

• producentów pojazdów: BMW Group, FCA US LLC, 
Daimler AG, FCA Italy Spa, Ford Motor Company, 
General Motors Company, PSA Group, Renault, 
Volkswagen AG and 

• Stowarzyszenia motoryzacyjne – AIAG (U.S.), ANFIA 
(Italy), FIEV (France), SMMT (U.K.) and VDA 
(Germany).



Gdzie szukać CSR’ów, czyli podstawowe źródło wymagań –
IATF Global Oversight.



Przykłady CSR 
Przykłady wymagań OEM’ów



Podczas przebudowy dokumentacji SZJ należy pamiętać o ostatnich wymaganiach 
Klientów OEM, dotyczących Specyfikacji IATF 16949.

Przejście na nową specyfikację IATF 16949:2016



Przykład z CSR  - FORD, 01.05.2017
6.1.2.3 Contingency plans

• The Organization shall notify the Ford 
receiving plant, the buyer and the STA
engineer within 24 hours of organization 
production interruption. 

• The organization shall communicate the 
nature of the problem to Ford and take
immediate actions to assure supply of 
product to Ford.

6.1.2.3 Plan awaryjny

• Organizacja powiadamia zakład Forda, 
w ciągu 24 godzin od przerwy produkcyjnej 
organizacji. 

• Organizacja informuje Forda o naturze 
problemu i podejmuje natychmiastowe 
działania w celu zapewnienia dostawy 
produktu Fordowi.



7.5.3.2.1 Record retention

• Inspection and Measurement Records

The organization shall retain records of process control 
data, product inspection data and records of appropriate 
reaction actions to readings outside the specification in a 
recoverable format for a minimum of 2 years, available to 
Ford Motor Company upon request. 

• Audits

The organization shall retain records of internal quality 
system audits and management review for three years.

• Training

The organization shall retain records of training for 3 years 
from the date of the training.

• Maintenance

The organization shall retain records of maintenance for 1 
year.

7.5.3.2.1 Przechowywanie zapisów

• Dokumentacja kontrolna i pomiarowa 

Organizacja przechowuje rejestr danych dotyczących kontroli 
procesu, danych dotyczących kontroli produktów i zapisów 
odpowiednich działań reakcji na odczyty poza specyfikacjami 
w formacie możliwym do odzyskania przez co najmniej 2 lata, 
dostępne na żądanie firmy Ford Motor Company.

• Audyty 

Organizacja prowadzi rejestry wewnętrznych audytów 
systemów jakości i przeglądu zarządzania przez trzy lata. 

• Szkolenia

Organizacja prowadzi dokumentację szkolenia przez 3 lata od 
daty szkolenia. 

• Konserwacja 

Organizacja utrzymuje dokumentację utrzymania ruchu w 
ciągu 1 roku.

Przykład z CSR  - FORD, 01.05.2017



Poniżej przedstawiono przykłady obszarów, które wcześniej były wymaganiami specyficznymi dla 
klienta, które są teraz bardziej szczegółowo omówione w IATF 16949:
Możliwość wytwarzania

Zarządzanie gwarancjami

Tymczasowa zmiana kontroli procesu

Rozwój systemu zarządzania jakością dostawców

Audyty drugiej strony

Plan kontroli

Metodologia rozwiązywania problemów

Nadzór nad zmianami

TPM

Praca standaryzowana
cytat z „TRANSITIONING from ISO/TS 

16949:2009 to IATF 16949:2016” - AIAG

Przykład konkretnego wymagania z CSR’ów klientów -
jak zrealizować go w organizacji?



Przykład: możliwość wytwarzania

W nowym standardzie organizacja musi ocenić, czy są w stanie osiągnąć cele dotyczące 
wydajności i czasu, określone przez klienta, inaczej określane jako wykonalność wytwarzania. 
Choć ISO / TS 16949 wymagało tego rodzaju analizy wykonalności w zakresie produkcji, nie 
narzuciło konkretnych wymagań. 

Nowe wymagania normy obejmują:
Wykorzystanie podejścia multidyscyplinarnego

Przeprowadzanie analizy wszelkich nowych technologii produkcyjnych lub produkcyjnych oraz wszelkich 
zmian w procesie produkcyjnym lub projektowaniu produktu

Sprawdzanie ich zdolności do określania specyfikacji produktu w wymaganym tempie w drodze 
produkcji, analizy porównawczej lub innych stosownych metod

Przykład konkretnego wymagania z CSR’ów klientów -
jak zrealizować go w organizacji?



Co mówi IATF 16949:2016  o wymaganiach klientów?

Specyficzne wymagania klienta - 4.3.2

W kilkudziesięciu miejscach normy pojawia się określenie 

WYMAGANIA KLIENTA!!!

 Np. Dokumentacja systemu zarzadzania jakością – 7.5.1.1. d) – np. 

MATRYCA wskazująca, gdzie w systemie uwzględnione są specyficzne 
wymagania klienta



Przykład konkretnego wymagania z CSR’ów klientów -
jak zrealizować go w organizacji?

CSR

CSR

CSR

CSR

CSR



Podczas przebudowy dokumentacji SZJ warto skorzystać z porównań z poprzednią Specyfikacją ISO/TS dla 
zorientowania się co jest nowe, a co pozostaje bez zmian (co najwyżej zmienia się punkt, czy rozdział…)

Przejście na nową specyfikację IATF 16949:2016



Można także zastosować narzędzie zaproponowane przez AIAG, zwane GAP Tool:

Przejście na nową specyfikację IATF 16949:2016



Można także zastosować inne narzędzia:

Przejście na nową specyfikację IATF 16949:2016



WYMAGANIA KLIENTA, 
WYMAGANIA NORMY, 

WYMAGANIA PRAWNE, REGULACYJNE

Jak podejść do tematu WYMAGAŃ?

Zidentyfikuj wymagania Klienta.

Zidentyfikuj wymagania normy.

Przeanalizuj wymagania normy.

Przeanalizuj wymagania Klienta, również wymagania prawne w poszczególnych procesach w 
organizacji.

Zweryfikuj zasady identyfikowania, przekazywania informacji i ich wdrażania w poszczególnych 
obszarach.

Nadzoruj zmiany w wymaganiach!

Udowodnij, że to działa!

Wymagania wiążą się z nadzorem, czyli jak to robić w 
organizacji procesowo i systemowo?



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


