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Opublikowanie 9 lipca 2015 dokumentu ISO/FDIS 9001 jest najnowszym etapem procesu nowelizacji normy 
ISO 9001. Jest to ostatni formalny projekt tego standardu przed ostateczną publikacją oficjalnej, skorygowanej 
wersji (obecnie zaplanowaną na wrzesień 2015). Zgodnie z przyjętą konwencją, pomiędzy wydaniem FDIS  
a ostatecznym opublikowaniem zaktualizowanej wersji dopuszczalne są tylko korekty typograficzne  
i gramatyczne, możemy więc mieć zasadną pewność, że FDIS 9001 zawiera te wymagania, które znajdą się  
w ostatecznie opublikowanej wersji. 

 
Niniejszy dokument ma na celu 
przybliżenie treści FDIS 9001. 
Jego zadaniem nie jest pełne 
wyjaśnienie wszystkich wymagań 
zawartych w projekcie, lecz 
skrótowe przedstawienie 
głównych zmian w systemach 
zarządzania jakością (SZJ), które 
mają się znaleźć w końcowej 
wersji ISO 9001:2015. 

STRESZCZENIE 

FDIS 9001 przewiduje, że nowa 
wersja normy stanowić będzie 
integralną część starań 
organizacji zmierzających do 
osiągnięcia szerzej rozumianego 
celu, jakim jest zrównoważony 
rozwój 
i promuje ją jako narzędzie 
służące poprawie ogólnych 
wyników organizacji. Dokument 
zachęca, by w ramach 
wprowadzania opartego na 
ryzyku zarządzania jakością 
większą uwagę zwrócić  
na zewnętrzne i wewnętrzne 
strony zainteresowane oraz 
podkreśla znaczenie 
wprowadzenia Systemu 
Zarządzania Jakością (SZJ), jako 
decyzji strategicznej dla danej 
organizacji. Oprócz zmiany nazwy 
i pozycji niektórych działań SZJ, 
przyjęto inne, nowe, istotne 
wymagania. Niektóre z nich są 
konsekwencją przyjęcia ram  
i struktury tekstu podstawowego, 
wskazanych w Annex SL, których 
stosowanie będzie teraz 
wymagane we wszystkich nowych 
i nowelizowanych normach 
systemów zarządzania jakością 
ISO, inne zaś są specyficznymi 
wymaganiami SZJ. 

KONTEKST ORGANIZACJI 
„Kontekst” organizacji (czasami 
nazywany jej środowiskiem 
biznesowym) odnosi się do 
kombinacji wewnętrznych  
i zewnętrznych czynników  
i warunków, które mogą mieć 

wpływ na podejście organizacji  
do jej produktów i/lub usług. Tym 
samym odbija się on na 
strukturze i sposobie wdrożenia 
jej systemu zarządzania jakością. 
Przykładowo, elementami takiego 
kontekstu są: 

• Specyficzne cele danej 
organizacji 

• Potrzeby i oczekiwania jej 
klientów oraz innych, 
stosownych „stron 
zainteresowanych” 

• Produkty i usługi oferowane 
przez organizację 

• Złożoność zarówno procesów 
stosowanych przez daną 
organizację, jak i sposobów 
ich oddziaływania między 
sobą 

• Wielkość i struktura 
organizacyjna danego 
podmiotu. 
 

PRZYWÓDZTWO 
Od kierownictwa najwyższego 
szczebla wymaga się obecnie,  
aby prezentowało większe, 
bezpośrednie zaangażowanie  
w SZJ danej organizacji, a brak  
w FDIS 9001 wymagania 
obecności konkretnego 
„Przedstawiciela kierownictwa” 
jest po części próbą sprawienia, 
by „własność” systemu 
zarządzania w danej organizacji 
nie była skoncentrowana na 
jednej osobie. Obecnie nacisk 
kładzie się na „przywództwo”,  
a nie po prostu na zarządzanie 
SZJ. 

RYZYKO I MOŻLIWOŚCI 
Chociaż „planowanie” jest od 
dawna znanym wymaganiem 
każdego SZJ, to obecnie w FDIS 
9001 położono większy nacisk na 
układanie planów przez 
organizację, będące integralnym 
elementem jej działalności. Teraz 
od organizacji wymaga się, by 
przy planowaniu i wdrażaniu SZJ 

brała pod uwagę zarówno 
swój„kontekst”, jak i swoje  
„strony zainteresowane”. 

Zasadniczą częścią tego procesu 
jest nowe wymaganie wobec 
organizacji, nakazujące im 
wskazanie tych zagrożeń  
i możliwości, które potencjalnie 
mogą wywrzeć wpływ (negatywny 
lub pozytywny) na 
funkcjonowanie i wyniki SZJ.  
Od organizacji wymaga się,  
by zidentyfikowała zewnętrzne  
i wewnętrzne kwestie o istotnym 
znaczeniu dla jej kontekstu, oraz 
by określiła potrzeby 
zainteresowanych stron,  
a następnie wykorzystała te 
informacje do wskazania 
odnośnych zagrożeń i możliwości 
oraz „adekwatnego” 
postępowania, jakie trzeba podjąć 
w związku z nimi. Tym niemniej 
trzeba tu zauważyć, że choć 
konieczne jest wskazanie 
zagrożeń i możliwości, a 
następnie zajęcie się nimi, to nie 
jest wymagany formalny, 
udokumentowany proces 
zarządzania ryzykiem, 
organizacje mogą swobodnie 
wybrać taki mechanizm oceny  
i ewaluacji, który uważają na 
najbardziej odpowiedni dla siebie.  

UDOKUMENTOWANA 
INFORMACJA 
Pojęcia „udokumentowana 
procedura” i „zapis”, użyte  
w ISO 9001:2008, zostały 
zastąpione w FDIS 9001 
pojęciem „udokumentowana 
informacja”. Rozumie się przez  
to informację, która powinna być 
nadzorowana  
i utrzymywana przez organizację, 
z tym że trzeba tu zauważyć,  
że poziom i rodzaj dokumentacji 
koniecznej do nadzorowania 
swego SZJ każda organizacja 
ustala sama, uwzględniając:  



 

 

• Wielkość organizacji oraz typ 
jej działań, procesów, 
produktów i usług 

• Złożoność procesów i ich 
interakcji 

• Kompetencje personelu 
organizacji. 

Nacisk jest położony na 
doskonalenie. W miejscach, gdzie 
norma ISO 9001:2008 przywołuje 
udokumentowane procedury (np. 
służące do zdefiniowania, kontroli 
lub wsparcia procesu), obecnie  
w FDIS 9001 mówi się o wymogu 
„utrzymania” udokumentowanej 
informacji. Tam, gdzie norma  
ISO 9001:2008 mówi o zapisach, 
w FDIS 9001 stosuje się pojęcie 
wymogu „zachowania” 
udokumentowanej informacji. 

INNE WYMAGANIA SZJ 

FDIS 9001 wprowadza także inne 
zmiany w wymaganiach SZJ,  
z tym że niektóre mają większe 
znaczenie od pozostałych. 
Zostały one przedstawione 
poniżej.  

FDIS 9001 proponuje szczególne 
wymagania dla organizacji, 
związane ze sposobem, w jaki 
stosują one podejście procesowe 
przy planowaniu, wdrażaniu  
i rozwoju swoich SZJ; są one 
przedstawione w postaci listy 
wymagań, wskazującej 
nieodzowne elementy takiego 
podejścia. Celem jest tu 
uzyskanie pewności, że 
systematycznym definiowaniem  
i zarządzaniem w ramach 
organizacji objęte są nie tylko 
procesy, ale też interakcje 
pomiędzy nimi. 

Organizacje będą musiały 
wskazać te niezbędne 
umiejętności personelu 
wykonującego prace, które 
wpływają na jego wyniki 
jakościowe, a także dopilnować, 
by personel miał kwalifikacje 
potrzebne do wykonania pracy. 

Kwalifikacje zostałyby 
zdefiniowane jako „zdolność  
do zastosowania wiedzy  
i umiejętności w celu osiągnięcia 
zamierzonych wyników”.  

Obecnie istnieje konkretny 
wymóg określenia i utrzymania 
wiedzy potrzebnej, by mieć 
pewność, że organizacja może 
osiągnąć zgodność produktów  
i usług z wymaganiami.  
Ta „wiedza organizacyjna” składa 
się z wiedzy personelu, własności 
intelektualnej, wiedzy zawartej  
w metodach produkcji itd. 

Od organizacji wymaga się,  
by stosowały oparte na ryzyku 
podejście do ustalania rodzaju  
i zakresu kontroli odpowiedniego 
dla wszystkich typów 
zewnętrznych dostawców. 

Obejmuje to w całości dostawy 
zewnętrznych produktów i usług, 
w tym podmioty dostarczające 
surowce, komponenty itp. oraz 
podmioty zewnętrzne, którym 
przekazywane są procesy  
i funkcje. 

 

 

 

 
 
 
Chociaż nie ma już konkretnego 
wymogu podejmowania działań 
zapobiegawczych, od organizacji 
nadal wymaga się identyfikowania 
możliwości wprowadzania 
ulepszeń, także tych, które służą 
zapobieganiu 
nieprawidłowościom. Częściowo 
obejmuje to przypadki objęte 
wskazanymi wyżej wymaganiami 
dotyczącymi ryzyka i możliwości. 

Trzeba podkreślić, że od 
organizacji, które już teraz mają 
SZJ zgodny z ISO 9001, nie 
będzie wymagana zmiana 
istniejących procedur SZJ ani 
struktury dokumentów, czy też 
używanej przez nie terminologii, 
aby odzwierciedlić tę, którą 
wskazuje FDIS 9001. 

 

 

 

STRUKTURA I TERMINOLOGIA 
W FDIS 9001 zastosowano 
strukturę klauzuli określoną  
w Annex SL, określającym 
obecnie ramy wymagane dla 
wszystkich nowych  
i nowelizowanych standardów 
ISO. Jako cel takiego podejścia 
podano zapewnienie zgodności 
ostatecznej wersji ISO 9001  
z innymi standardami systemów 
zarządzania. Wykorzystanie 
struktury wskazanej w Annex SL 
ma na celu zaprezentowanie 
wymagań SZJ w bardziej spójny  
i racjonalny sposób, a nie po 
prostu zaproponowanie szablonu 
elementów wchodzących w skład 
SZJ danej organizacji. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Do terminologii obecnie używanej 
w ISO 9001:2008 i proponowanej 
dla ISO 9001:2015 zostały 
wprowadzone pewne zmiany. 

 

PRZEJŚCIE Z ISO 9001:2008 

Organizacje aktualnie 
certyfikowane na zgodność  
z ISO 9001:2008 będą miały trzy 
lata od formalnego opublikowania 
normy ISO 9001:2015 na 
przejście na nową wersję tego 
standardu. Zgodnie z aktualnym 
harmonogramem publikacji, 
proces przejścia powinien 
zakończyć się we wrześniu 2018 
roku. 
 

 

 

 

ISO 9001:2008 ISO/FDIS 9001 
„Produkty” 
„Dokumentacja” „Zapisy” 
„Środowisko pracy” 
„Zakupiony produkt” 
 
„Dostawca” 

„Produkty i usługi” 
„Udokumentowana informacja” 
„Środowisko funkcjonowania procesów” 
„Produkty i usługi dostarczane z 
zewnątrz” 
„Dostawca zewnętrzny” 

 



 

 

PŁYNNE PRZEJŚCIE DZIĘKI ROZWIĄZANIOM SGS 
Organizacje aktualnie certyfikowane na zgodność z ISO 9001:2008 będą miały trzy lata od formalnego 

opublikowania normy ISO 9001:2015 na przejście na nową wersję tego standardu. Zgodnie z aktualnym 

harmonogramem publikacji proces przejścia powinien zakończyć się we wrześniu 2018 roku. 

 

SZKOLENIA 
W ramach naszej oferty szkoleń 
związanych z ISO 9001:2015 
przygotowaliśmy kilka kursów, 
mogących Państwu pomóc w 
pokierowaniu procedurą przejścia 
na nową normę: 

• Annex SL: Pomożemy 
Państwu zrozumieć strukturę 
wysokiego poziomu 
zastosowaną w nowym 
dokumencie ramowym oraz 
pokażemy, w jaki sposób 
podniesiono efektywność 
integracji z innymi 
standardami systemów 
zarządzania. 
 

• ISO/FDIS 9001: 
Wprowadzenie do 
proponowanych zmian w 
nowej wersji i wyjaśnienie  
ich wpływu na Państwa 
dotychczasowy system. 

 
• Risk-Based Thinking: 

Szkolenie poświęcone 
zasadom ułatwiającym 
identyfikację zagrożeń  
i możliwości oraz różnym 
technikom/metodologiom 
postępowania z nimi. 

 
• Empowering Leadership: 

Dwudniowe warsztaty 
poświęcone umiejętnościom 
potrzebnym osobom 
pełniącym funkcje związane  
z jakością, ochroną 
środowiska oraz bhp  
w nadchodzącej ewolucji 
standardów systemów 
zarządzania oraz odnośnym 
konsekwencjom 
komercyjnym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCENA POTRZEB 
Nasi eksperci mogą 
przeprowadzić analizę luk  
w stosunku do nowych wymagań, 
tak by zapewnić Państwu płynne  
i przejrzyste przejście na nową 
normę. Obejmuje to udzielenie 
pomocy strukturalnej, polegającej 
na wskazaniu zakresu, w jakim 
obecne systemy i mechanizmy 
kontrolne stosowane w Państwa 
organizacji spełniają wymagania 
ISO/FDIS 9001 oraz na 
określeniu i wdrożeniu planu 
działania tam, gdzie będzie to 
potrzebne. 

CERTYFIKACJA FDIS 9001 
Możemy zaproponować 
przeprowadzenie audytu  
i certyfikacji według wymagań 
ISO/FDIS 9001. Następnie,  
w dalszej części roku 2015,  
po ostatecznym, formalnym 
opublikowaniu znowelizowanej 
wersji standardu, taka certyfikacja 
może zostać przeprowadzona  
na zgodności z ISO 9001:2015. 

DLACZEGO SGS? 
SGS jest światowym liderem  
w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, 
badań i certyfikacji oraz cieszy się 
renomą światowego wzoru 
jakości i rzetelności.  
Spółka zatrudnia ponad 80 000 
pracowników i korzysta z sieci 
ponad 1650 biur i laboratoriów 
rozsianych po całym świecie.  
Nieprzerwanie wyprzedzamy 
oczekiwania klientów  
i społeczeństwa, aby oferować 
najlepsze na rynku usługi 
wszędzie tam, gdzie są one 
potrzebne.  
 
 
 
 
 

Możemy się też poszczycić udaną 
realizacją wielkich, złożonych, 
międzynarodowych 
przedsięwzięć. Jesteśmy obecni 
w każdym zakątku świata, nasi 
pracownicy znają specyfikę 
lokalnych rynków, posługują się 
lokalnymi językami  
i wszędzie działają  
w konsekwentny, rzetelny, 
efektywny sposób. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 
Dalsze informacje i najnowsze 
wiadomości dotyczące prac nad 
ISO 9001:2015 oraz 
harmonogram publikacji zostaną 
ogłoszone przez SGS, gdy tylko 
będą dostępne. W przypadku 
jakichkolwiek pilnych pytań 
dotyczących certyfikatu FDIS lub 
pomocy, jakiej może udzielić 
SGS, prosimy o kontakt z naszym 
lokalnym biurem obsługi klienta. 
 

Egzemplarz FDIS 9001 można 
nabyć tutaj. 
 
W SPRAWACH ZWIĄZANYCH  
Z OPTYMALNYM PRZEJŚCIEM  
NA ISO 9001:2015 PROSIMY  
O KONTAKT 
PL.CERTYFIKACJA@SGS.COM   
ORAZ ZAPRASZAMY NA NASZĄ 
STRONĘ WWW. 
 

 

 

 

http://www.sgs.pl/pl-PL/Office-Directory.aspx
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=62085
mailto:pl.certyfikacja@sgs.com
http://www.sgs.pl/pl-PL/Local/Poland/News-and-Press-Releases/2015/07/Ukazal-sie-dokument-FDIS-9001.aspx

