
        Certika – rzetelna certyfikacja

Przejście z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015

I. Ogłoszony został trzyletni okres przejścia z  normy ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009 w wersji 
polskojęzycznej) na ISO 9001:2015. Liczony on jest od dnia 15.09.2015, więc koniec okresu przejściowego 
wypada na 14.09.2018.

II. Ze względu na fakt, że norma została zmieniona niemalże całkowicie i pojawia się podejście oparte na 
ryzyku, proces przejścia będzie długotrwały i związany z równoległym funkcjonowaniem dwóch systemów.

III. Zostały opublikowane dwa dokumenty:
3.1 Komunikat nr 177 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy 
zarządzania w zakresie nowych wydań norm PN-EN ISO 9001:2015
3.2 Dokument Informacyjny IAF. Wytyczne dotyczące planowania przejścia dla ISO 9001:2015

Wynikają z nich pewne konkretne zalecenia dla jednostki certyfikującej jaką jest Certika sp. z o. o. jak też 
Klientów (organizacji stosujących PN-EN ISO 9001:2009).

Najważniejsze elementy:
1. Certika wraz z Klientem określa program przejścia.
2. Klient opracowuje plan aktualizacji swojego SZJ oraz plan zdobycia wiedzy (szkolenia).
3. Certika ma obowiązek komunikować się z obecnymi Klientami i przedstawiać wytyczne dotyczące procesu
przejścia i przygotowania Klienta do przejścia.
4. Certika ma obowiązek planować koordynację auditów i działań certyfikacyjnych dla zmienionej normy, 
tak aby przejście na nową normę mogło się odbyć w ramach funkcjonującego, trzyletniego okresu ważności 
certyfikatu i bez dodatkowych opłat. 
5. Certika ma obowiązek uzyskania akredytacji na nową normę ISO 9001:2015, o co też czyni starania, 
maksymalny planowany termin zakończenia to 1 kwartał roku 2017.

Realizując powyższe, Certika w pierwszej kolejności zaprasza na cykl trzech otwartych szkoleń 
realizowanych co miesiąc w pierwszym półroczu 2016 r.:
1. Wymagania nowej normy ISO 9001:2015, oraz przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych 
umiejętności niezbędnych do przejścia w rozumieniu dokumentów IAF i PCA (patrz pkt 3).
2. Analiza ryzyka jako nowe i istotne wymaganie nowej normy realizowane w oparciu o normę ISO 31000 
Zarządzanie ryzykiem, zasady i wytyczne.
3. Zmienione zasady dokumentowania systemu zarządzania i szczegółowe procedury przejścia oraz 
certyfikacji na nową normę. 

Forma szkolenia:
Wykłady, ćwiczenia, dyskusja, praktyczny trening, prezentacje przygotowane przez uczestników przed 
szkoleniem. Szkolenia będą odbywały się w niewielkich, maksymalnie 10 osobowych grupach.

Termin, miejsce i koszt szkolenia zostaną podane wkrótce.

Zatwierdzono, dnia 12.01.2016, wydanie 1.
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