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SYSTEMY ZARZĄDZANIA
W FUNKCJONOWANIU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
W artykule, w sposób syntetyczny przedstawiono znaczenie systemów zarządzania
w funkcjonowaniu Instytutu Transportu Samochodowego. Omówiono działalność Zakładu
Certyfikacji, Normalizacji i Jakości, który zajmuje się pracami związanymi
z obowiązkową i dobrowolną certyfikacją osób, certyfikacją wyrobów w tym przede
wszystkim wyrobów motoryzacyjnych oraz przyrządów i urządzeń diagnostycznych.
Opisano także działania Zakładu związane z utrzymaniem i doskonaleniem systemu
zarządzania jakością i systemu zarządzania w akredytowanych komórkach
organizacyjnych Instytutu.

THE MANAGEMENT SYSTEMS
IN FUNCTIONING OF MOTOR TRANSPORT INSTITUTE
The article presents in a consistent way the importance of management systems in
functioning of Motor Transport Institute. The activities of Certification, Standardization
and Quality Department which encompass the works concerning the obligatory and
voluntary certification process of persons and goods, first of all automotive goods, as well
as diagnostic devices and equipment, have been underlined. In the article also the
activities of the Department regarding the maintenance and upgrading of the quality
management system and management system in accredited organizational units of Motor
Transport Institute have been presented.
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Wstęp
Zmiany społeczno-polityczne, które nastąpiły w Polsce po 1989 roku, zdynamizowały
wprowadzenie do organizacji nowych narzędzi zarządzania. Zaczęto licznie wdrażać,
znane już w Europie i na świecie, systemy zarządzania w oparciu o normy ISO.
W Instytucie Transportu Samochodowego (ITS) stosunkowo szybko, bo już w 1993 roku,
dostrzeżono konieczność implementacji wymagań dokumentów normatywnych, a także
zauważono korzyści stąd wynikające. Działania Instytutu w zakresie systemów
zarządzania, w tym przede wszystkim ich upowszechnianie w podmiotach związanych
z transportem, prowadzenie certyfikacji1 wyrobów motoryzacyjnych, usług i personelu
w ramach uzyskanych uprawnień, a także opracowywanie i opiniowanie norm i innych
aktów normatywnych stanowią jego podstawowy zakres działalności [1]. W celu
koordynacji wszystkich działań związanych z wdrożeniem, utrzymaniem, monitorowaniem
i doskonaleniem systemów zarządzania funkcjonujących w Instytucie utworzono specjalną
komórkę organizacyjną. Obecnie zadania te należą do Zakładu Certyfikacji, Normalizacji
i Jakości (ZCN). W szczególności Zakład wykonuje prace związane z:
 prowadzeniem obowiązkowej i dobrowolnej działalności certyfikacyjnej dotyczącej
wyrobów motoryzacyjnych w ramach posiadanej akredytacji2 Polskiego Centrum
Akredytacji,
 prowadzeniem dobrowolnej działalności certyfikacyjnej kompetencji osób w ramach
posiadanej akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji,
 oceną zgodności typu WE środków ochrony indywidualnej w ramach posiadanej
notyfikacji Unii Europejskiej,
 prowadzeniem obligatoryjnej działalności certyfikacyjnej kompetencji zawodowych
w transporcie drogowym rzeczy i osób zgodnie z ustawą o transporcie drogowym,
 prowadzeniem dobrowolnej działalności certyfikacyjnej wyrobów motoryzacyjnych,
 utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością wg wymagań normy PNEN ISO 9001, AQAP 2110 oraz systemów zarządzania w akredytowanych komórkach
organizacyjnych Instytutu [2].
Z uwagi na szerokie spektrum działań przypisanych Zakładowi został on podzielony na
trzy pracownie: Pracownię Certyfikacji Wyrobów, Pracownię Certyfikacji Osób oraz
Pracownię Systemów Zarządzania.
1. Pracownia Certyfikacji Wyrobów
W 1993 r., utworzona w Instytucie jednostka certyfikującą wyroby uzyskała, jako jedna
z pierwszych w kraju, akredytację ówczesnej ogólnopolskiej organizacji uprawnionej do
udzielania akredytacji, czyli Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBiC). Obecnie,
w strukturze Pracowni Certyfikacji Wyrobów, jednostka ta prowadzi certyfikację
dobrowolną i obligatoryjną szeregu kluczowych wyrobów mających zastosowanie
w motoryzacji, a wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jest ona również
notyfikowana przez Komisję Europejska, jako organ uprawniony do prowadzenia
1

Certyfikacja jest procesem polegającym na potwierdzeniu przez trzecią stronę, – którą stanowi akredytowana
jednostka certyfikująca, czyli organizacja niezależna od dostawcy (posiadacza certyfikatu) i odbiorcy, że
proces, wyrób, usługa lub kompetencje osób spełniają wyspecyfikowane wymagania.
2 Akredytacja jest to atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca
formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności.
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obowiązkowej certyfikacji oceny typu WE stanowiącej podstawę do oznaczania wyrobów
znakiem CE (ogólnoeuropejskie oznaczenie potwierdzające, iż wyrób spełnia określone
wymagania bezpieczeństwa) dla wyspecyfikowanych produktów. Początkowo jednostka
wydawała certyfikaty upoważniające do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa
„B”, a po zmianie przepisów w tym zakresie wydaje certyfikaty zgodności. Wyroby, które
uzyskały certyfikat zgodności w jednostce znakowane są znakiem zgodności ITS (rys.1.).

Rys.1. Wzór znaku zgodności ITS
Fig. 1. Sample of the ITS conformity mark

W jednostce można również uzyskać certyfikat na „wspólny znak towarowy
gwarancyjny”, który zastąpił dawny znak „B”. Prawa do znaku, który jest polskim
narodowym znakiem bezpieczeństwa należą do Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Badań
Technicznych i Atestacji TEST Q, którego Instytut Transportu Samochodowego jest
członkiem. Wzór znaku bezpieczeństwa przedstawiono na rys. 2. Indeks widoczny przy
znaku przynależny jest do jednostek certyfikujących tworzących Stowarzyszenia. Indeks
„22” identyfikuje wyroby, które uzyskały certyfikat w Instytucie Transportu
Samochodowego.

Rys. 2. Wzór znaku bezpieczeństwa przyznawanego przez ITS
Fig. 2. Sample of the safety mark awarded by ITS

Jednostka specjalizuje się w prowadzeniu certyfikacji wyrobów oraz usług
motoryzacyjnych. Do grupy wyrobów certyfikowanych przez Pracownię w szczególności
należą:
 przyrządy i urządzenia diagnostyczne stanowiące wyposażenie stacji kontroli
pojazdów,
 elementy wyposażenia pojazdów, w tym elementy zawieszenia i układu
kierowniczego,
 wyroby chemii motoryzacyjnej: płyny hamulcowe, płyny do chłodnic oraz płyny do
spryskiwania szyb samochodowych,
 tablice rejestracyjne pojazdów,
 symulatory jazdy samochodu ciężarowego i autobusu,
 środki ochrony indywidualnej: kaski sportowe i elementy odblaskowe dla pieszych
(w tym obszarze jednostka jest notyfikowana).
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W ramach prowadzonej działalności Pracownia prowadzi również certyfikację usług
dla:
 ośrodków nauki jazdy,
 przedsiębiorstw transportowych,
 przedsiębiorstw spedycyjnych.
W 2010 r. Pracownia rozpoczęła certyfikację jednostkową (indywidualną)
użytkowanych przyrządów i urządzeń diagnostycznych. Program tej certyfikacji został
skierowany do stacji kontroli pojazdów użytkujących urządzenia diagnostyczne, które
w wyniku zmian przepisów, często wyłącznie z powodów formalnych, przestały spełniać
znowelizowane wymagania. Stacje kontroli pojazdów otrzymały w ten sposób możliwość
ich modernizacji dostosowującej do aktualnych wymagań. Uzyskanie certyfikatu na takie
urządzenie eliminuje konieczność zakupu nowego, często bardzo drogiego urządzenia.
W ostatnim okresie Pracownia podjęła prace mające na celu certyfikację wyposażenia
przystosowującego pojazdy dla kierowców niepełnosprawnych. W tym obszarze w ITS
zostały opracowane wymagania techniczne, wydano również pierwszy certyfikat.
Certyfikaty przyznane przez ITS są gwarancją wysokiego poziomu technicznego
wyrobów oraz wysokiego poziomu świadczonych usług. Znaki „certyfikat zgodności ITS”
oraz „B22” umieszczane na wyrobach są dla klienta informacją, że oznakowany nimi wyrób
przeszedł pozytywnie badania i Instytut Transportu Samochodowego poświadcza jego
wysokie właściwości użytkowe [3].
2. Pracownia Certyfikacji Osób
W 2000 r. kolejna jednostka w ITS, zajmująca się tym razem problematyką
potwierdzania kompetencji osób, uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,
które jest sukcesorem w/w PCBiC. Zakres działania jednostki obejmuje certyfikację
dobrowolną szeregu specjalności mających znaczący wpływ na bezpieczeństwo ruchu
drogowego oraz certyfikację obligatoryjną przewoźników w transporcie drogowym rzeczy
i osób. Jednostka uzyskała uprawnienia do wydawania certyfikatów w ramach
dobrowolnej certyfikacji w następujących specjalnościach:
 wykładowcy szkolących instruktorów nauki jazdy,
 instruktorzy nauki jazdy w ośrodkach szkolenia kierowców,
 nauczyciele wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych i gimnazjach,
 specjaliści ds. diagnostyki w stacjach kontroli pojazdów,
 specjaliści ds. psychologicznych badań osób kierujących pojazdami,
 specjaliści ds. kontroli warunków techniczno-organizacyjnych produkcji i importu
wyrobów motoryzacyjnych.
Od początku prowadzenia certyfikacji, czyli od 2000 r., jednostka wydała ogółem 282
dobrowolne certyfikaty. W wyniku systematycznie prowadzonej walidacji procesu
certyfikacji dobrowolnej uzyskano opinie od ubiegający się o certyfikację, iż w wyniku
odbycia szkoleń pozytywnie oceniają oni wzrost swoich kwalifikacji zawodowych
i samodoskonalenia oraz korzystania z nowoczesnych technologii teleinformatycznych.
Ponadto podkreślają nabycie praktycznych umiejętności podczas pracy z osobami
dorosłymi - rozwiązywania sytuacji konfliktowych, zdobywania informacji niezbędnych
w pracy zawodowej i korzystania ze źródeł prawa.
Osobnym obszarem działalności jednostki jest certyfikacja obligatoryjna przewoźników
w transporcie drogowym w oparciu o implementację do polskiego prawa Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 96/26/WE dot. zasad i warunków wykonywania
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zawodu przewoźnika drogowego [4]. W uznaniu kompetencji i sprawności organizacyjnej
Instytutu, Ministerstwo właściwe ds. transportu powierzyło mu prowadzenie procesu
certyfikacji przewoźników. Począwszy od lutego 2002 r., we współpracy z innymi
zakładami Instytutu, prowadzony jest proces egzaminowania, a następnie wydawania
certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy lub osób.
Ważnym osiągnięciem jednostki było szybkie i sprawne dostosowanie się do nowych
wymagań regulujących ten proces, a opisanych w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy nr 1071/2009 ustanawiającym wspólne zasady wykonywania
zawodu przewoźnika drogowego, które obowiązuje od 4 grudnia 2011 r. [5].
3. Pracownia Systemów Zarządzania
Ukoronowaniem działań w zakresie systemów zarządzania w Instytucie było wdrożenie
w całej organizacji w 2005 r. systemu wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 [6].
Certyfikat systemu zarządzania jakością wydany przez Zakład Systemów Jakości
i Zarządzania MON, potwierdził spełnienie wymagań w/w normy w zakresie: "Badania
naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, projektowanie, organizowanie szkoleń,
ekspertyzy i opiniowanie dotyczące transportu samochodowego, bezpieczeństwa ruchu
drogowego i ochrony środowiska." Prowadzenie przez ITS prac badawczych istotnych dla
obronności kraju było przyczynkiem do ubiegania się i uzyskania certyfikatu wg wymagań
NATO zgodnie z normą AQAP 2110:2009 [7]. W celu wdrożenia systemu zarządzania
jakością Dyrektor Instytutu powołał w 2005 r. Sekcję Zarządzania Systemem Jakości,
która w 2010 r. jako Pracownia Systemów Zarządzania została włączona w strukturę ZCN.
Od początku istnienia jej podstawowym zadaniem był nadzór nad funkcjonującym w ITS
systemem zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001 oraz pozostałymi systemami
zarządzania obejmującymi obecnie:
 4 laboratoria badawcze akredytowane w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 [8],
tj.: Centrum Badań Materiałowych i Mechatroniki, Centrum Ochrony Środowiska,
Zakład Homologacji i Badań Pojazdów i Zakład Procesów DiagnostycznoObsługowych,
 jednostkę certyfikującą wyroby akredytowaną w oparciu o normę PN-EN 45011 [9],
 jednostkę certyfikującą osoby akredytowaną w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17024
[10],
 jednostkę inspekcyjną akredytowaną w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17020 [11]3.
Nadzór nad w/w systemami polega przede wszystkim na przeprowadzaniu auditów
wewnętrznych, przeglądów zarządzania, zachowaniu integralności funkcjonującej w ITS
dokumentacji systemów zarządzania oraz organizowaniu szkoleń wewnętrznych dla
pracowników, a także przygotowaniu akredytowanych komórek organizacyjnych do ocen
zewnętrznych. Działania komórek akredytowanych w ITS bazują przede wszystkim na
dokumentach normatywnych, dlatego też konieczne jest zapewnienie właściwej ochrony
normatywnej. To zadanie należy także do Pracowni Systemów Zarządzania, która jest
odpowiedzialna za:
 obsługę zbiorów norm zgromadzonych w ITS oraz ich przechowywanie, uzupełnianie,
aktualizację i rejestrację,
3

Zadaniem jednostki jest udzielnie certyfikacji obligatoryjnej przedsiębiorstwom zajmującym się montażem
i obsługą instalacji gazowych w samochodach oraz sprawdzaniem warunków organizacyjno – technicznych
dla potrzeb certyfikacji i homologacji w przedsiębiorstwach dostarczających wyroby motoryzacyjne.
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 opiniowanie norm przekazywanych w tym celu przez Polski Komitet Normalizacyjny
(PKN), Ministerstwo właściwe ds. transportu oraz inne podmioty,
 współpracę z Ministerstwem właściwym ds. transportu w zakresie normalizacji
w odniesieniu do transportu drogowego,
 zaopatrywanie komórek organizacyjnych Instytutu w potrzebne im normy i biuletyny
metrologiczne oraz informowanie komórek organizacyjnych o nowych normach
krajowych i zagranicznych, odnoszących się do transportu drogowego,
 koordynację działalności przedstawicieli Instytutu w Komitetach Technicznych PKN nr
4 (ds. techniki świetlnej), nr 17 (ds. pojazdów i transportu drogowego), nr 106 (ds.
korozji i ochrony przed korozją materiałów metalowych), nr 123 (ds. badań własności
metali) i nr 222 (ds. przetworów naftowych i cieczy eksploatacyjnych).
Personel pracowni posiada kompetencje do przeprowadzania auditów w zakresie
wszystkich systemów zarządzania funkcjonujących w Instytucie. Skuteczna działalność
pracowni potwierdzona jest pozytywnymi wynikami ocen przeprowadzanych przez
jednostki zewnętrzne i utrzymaniem akredytacji poszczególnych komórek
organizacyjnych.
Podsumowanie
Systemy zarządzania stanowią integralną część kompleksowego zarządzania Instytutem
Transportu Samochodowego, który jako instytut badawczy, musi przede wszystkim
zapewnić rzetelne i wiarygodne wyniki badań. Dzieje się tak poprzez objęcie kluczowych
obszarów swojej działalności akredytacją i certyfikacją. Akredytacja, w znacznej mierze,
wpływa na wzmacnianie zaufania Klientów do prowadzonych w Instytucie badań
i inspekcji, a także do certyfikowanych wyrobów, usług i kompetencji osób. W wielu
przypadkach, gdy chodzi przede wszystkim o zdrowie, życie i bezpieczeństwo człowieka,
warunkiem koniecznym prowadzenia certyfikacji jest posiadanie akredytacji w polskim
systemie akredytacji. Jest również warunkiem koniecznym uzyskania notyfikacji Komisji
Europejskiej do prowadzenia obowiązkowej certyfikacji oceny typu WE, stanowiącej
podstawę do oznaczania wyrobów znakiem CE. Warto podkreślić, że Instytut jest
członkiem międzynarodowych organizacji, takich jak IAF (International Accreditation
Forum, Inc.) czyli międzynarodowej organizacji skupiającej jednostki akredytujące,
jednostki certyfikujące i jednostki kontrolujące na całym świecie oraz ILAC-MRA
(International Laboratory Accreditation Cooperation) – międzynarodowej organizacji
skupiającej jednostki akredytujące laboratoria badawcze i wzorcujące na całym świecie.
Dzięki temu certyfikaty, sprawozdania z badań i sprawozdania z kontroli wydawane przez
Instytut są uznawane na całym świecie.
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