Dostawcy

Co wiemy o krajowym
rynku dostawców z certyfikatem
ISO/TS 16949?
Czym jest standard ISO/TS 16949 wie praktycznie każdy kto działa w przemyśle motoryzacyjnym. Norma
powstała w 1999 r., obecnie ma już trzecią edycję (ISO/TS 16949:2009), została opracowywana jako
ogólnoświatowy standard przez International Automotive Task Force (IATF), do której należą koncerny
samochodowe (m.in. Grupa BMW, Daimler, Fiat, General Motors, Volkswagen) oraz organizacje
branżowe (np. VDA, SMMT czy ANFIA).
Specyfikacja

zastąpiła

amerykańskie

(QS-9000), niemieckie (VDA6.1), francuskie

produkcji, instalacji i serwisowania produktów

centami pojazdów a dostawcami. Wdroże-

w przemyśle motoryzacyjnym.

nie standardu jest procesem długotrwałym

(EAQF) oraz włoskie (ASQ) standardy jakości.

i czasochłonnym, wymagającym zaangażo-

Norma ISO/TS określa wymogi systemu jako-

Dzięki ISO/TS 16949 mamy płaszczyznę

wania całego zespołu ale posiadanie cer-

ściowego w dziedzinie projektowania/rozwoju,

optymalizującą współpracę między produ-

tyfikatu jest wyznacznikiem zmian i jednym
z elementów globalizacji systemów zarzą-

Dostawcy z certyfikatem ISO/TS w podziale na województwa

dzania. Pomyślne zakończenie audytu oraz
uzyskanie wspomnianego certyfikatu wiąże
się z rejestracją dostawcy w bazie IATF. To
także jeden z podstawowych warunków aby
firma produkcyjna lub usługowa (np. obróbka powierzchniowa, malowanie i in.) mogła
nawiązać współpracę z nowymi klientami.
Obecnie rzadkością jest fakt, aby koncerny
samochodowe decydowały się na współpracę
z dostawcą, który nie posiada takiego
certyfikatu.

Jak wygląda ten rynek w Polsce?
Firma AutomotiveSuppliers.pl, monitorująca od 2008 roku sektor producentów części
i komponentów, ocenia, że w naszym kraju
działa około 900-950 dostawców produkcyjnych i firm świadczących usługi, które współ-

kwiecień - czerwiec 2012
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Dostawcy z certyfikatem ISO/TS w podziale na kapitał

70,5%

TÜV Nord (około 1/5 wszystkich wydanych
certyfikatów).
Warto podkreślić, że pomimo wysokich wymagań, jakie stawia przed dostawcami branża

30,5%

motoryzacyjna, certyfikowanych firm nadal
przybywa. W porównaniu z poprzednią edycją bazy „Dostawcy motoryzacyjni w Polsce,
posiadający certyfikat ISO/TS 16949”ubyło
kilkanaście firm. Zmiany nastąpiły w związku
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bazy „Dostawcy motoryzacyjni w Polsce, po-

zurskim (po 7) i w podlaskim (6 firm).
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na początku 2012 r. w Polsce było około 480
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dla podmiotów o kapitale zagranicznym - do-

poziomie w łańcuchu dostaw.

około 450 firm.

stawcy z polskim kapitałem stanowią niespełna 31 proc.

Rozmieszczenie na mapie naszego kraju
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m.in. zakończeniem lub ograniczeniem

pracują z dostawcami I i II rzędu lub/i produ-
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