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Słowo wstępne

„Jaka jest definicja dobrego i skutecznego szkolenia? Jakie tematy, jaką formułę 

powinniśmy Państwu zaoferować, aby szkolenie okazało się dobrą dla firmy inwestycją? 

Czy potrzebny jest efektowny mówca próbujący inspirować i rozpalać ludzkie umysły? Czy 

trener efektywnie przekazujący wiedzę ?

Na te i na wiele innych pytań musiał sobie odpowiedzieć nasz Zespół pracując nad 

nowym katalogiem szkoleń. Postanowiliśmy, że nasza oferta ma nie być zwykłym zbiorem 

szkoleń, lecz ma służyć jako przewodnik po określonej wiedzy. 

W jakim stopniu nam się to udało, ocenicie Państwo sami.

Znajdziecie tu Matryce, które stworzyliśmy. W pierwszej z nich powiązaliśmy ze sobą 

pasujące do siebie i uzupełniające się szkolenia. W kolejnej wiążemy wiedzę z funkcją, 

zadaniami i odpowiedzialnością pracowników. Rekomendujemy w ten sposób szkolenia 

odpowiednie dla różnych stanowisk i pozycji w organizacji. 

Zbudowaliśmy również kilka gotowych Pakietów Szkoleniowych, które realizują określone 

cele. Jest to przykładowo „Umiejętność rozwiązywania problemów”, „Audytowanie 

procesów w połączeniu z procesami specjalnymi”, czy też „Program rozwoju kompetencji 

lidera w obszarach produkcyjnych i nieprodukcyjnych”. 

Zastanawiacie się Państwo jaki program wybrać? Nasz zespół jest do dyspozycji. 

Zdefiniować problem? Sformułować cel? Doradzimy, przedstawimy możliwości i 

dobierzemy wspólnie rozwiązania.

Chciałbym, aby Państwo również wiedzieli, że dla nas szkolenie, nie kończy się po jego 

realizacji. Oferujemy dodatkowe wsparcie w postaci Oceny Skuteczności Szkolenia. Jeżeli 

zdecydują się Państwo na tę możliwość, nasi trenerzy pomogą stworzyć indywidualny 

system oceny wybranego szkolenia, dobiorą odpowiednie narzędzia weryfikujące 

uzyskane kompetencje oraz będą towarzyszyć podczas prowadzenia oceny.

Zachęcam zatem Państwa do lektury, wyboru odpowiednich szkoleń i do owocnej 

współpracy.”

Henryk Warkocz 

Prezes Zarządu



Model 
Szkoleniowy

Potrzeba 
szkoleniowa

•Analiza zapytania 
ofertowego

•Wsparcie przy 
zdefiniowaniu 
tematu i zakresu 
szkolenia

•Wsparcie w 
doborze najlepszej 
metody i formy 
szkolenia

•Efektywny proces 
analizy i 
zatwierdzania 
oferty

•Transparentność 
oferty

Projektowanie 
szkolenia

•Dobór najlepszego 
trenera

•Dobór miejsca, 
cateringu i 
infrastruktury 
szkoleniowej

•Projektowanie i 
przygotowanie 
materiałów 
szkoleniowych

•Dobór 
odpowiednich 
technik 
szkoleniowych 
(m.in.: warsztaty, 
wykłady, 
ćwiczenia, 
prezentacje)

Realizacja i ocena 
szkolenia

•"Kontrakt" między 
uczestnikami a 
trenerem

•Maksymalna 
aktywizacja 
uczestników 
szkolenia

•Skuteczna, 
dwukierunkowa 
komunikacja

•Prosta i skuteczna 
ankieta na 
zakończenie 
szkolenia

•Lessons Learned

Ocena skuteczności 
*)

•Dobór najlepszej 
metody oceny 
(np.: projekt, 
warsztaty, 
ćwiczenia, 
egzamin) 

•Aktywizacja i 
rozwój 
kompetencji 
uczestników 
szkolenia

•Obiektywne 
wyniki efektów 
szkolenia

•Mierzalne 
rezultaty

•Podejście 
projektowe

CO WYRÓŻNIA NASZE PODEJŚCIE DO TEMATYKI SZKOLEŃ?

Dla nas każde zapytanie ofertowe klienta traktowane jest jak nowy i pełen 
wyzwań projekt. 

A do każdego projektu podchodzimy z pasją i zaangażowaniem, świadomi 
oczekiwań klienta co do jego poszczególnych etapów oraz skoncentrowani na 

celu, jaki ma zostać osiągnięty na zakończenie projektu.



Model 
Szkoleniowy

CO WYRÓŻNIA NASZE PODEJŚCIE DO TEMATYKI SZKOLEŃ?

*) Nowym i zarazem wyróżniającym nas na tle innych firm szkoleniowych 
elementem jest ocena skuteczności szkolenia. Element ten realizowany jest po 
zakończeniu szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymują do realizacji np. projekt, 
mający na celu ugruntować i potwierdzić umiejętności praktycznego stosowania 
przez uczestników szkolenia wiedzy zdobytej w jego trakcie. W ramach oceny 
skuteczności szkolenia posługujemy się, oprócz metodyki projektowej również 
takimi narzędziami jak warsztat z uczestnikami, ćwiczenia weryfikujące 
praktyczne stosowanie wiedzy z zakresu szkolenia, jak również egzamin.
Element "oceny skuteczności" realizuje m.in. następujące cele organizacji:
- najwyższa jakość oceny skuteczności szkolenia,
- projekty, warsztaty, ćwiczenia, których realizacja rozwiązuje konkretne 
problemy związane z przedmiotem szkolenia,
- poprawa rezultatów firmy w obszarach, w których są one realizowane,
- rozwój kompetencji uczestników,
- kształtowanie kultury odpowiedzialności w organizacji,
- osiągnięcie rezultatu szkolenia realizowanego w celu wymiernych i 
długotrwałych efektów, a nie jedynie dla zdobycia certyfikatu przez uczestnika.

Element "ocena skuteczności" stanowi dodatkowy element realizacji projektu 
szkoleniowego. Jego szczegółowy zakres oraz cena są definiowane na etapie 
wyboru i dopasowania oferty szkoleniowej.



Model 
Doradczy

CO WYRÓŻNIA NASZE PODEJŚCIE DO DORADZTWA?

Doradzamy naszym klientom na wielu poziomach organizacyjnych. Tam gdzie 
powstaje największa wartość dodana dla naszych klientów i tam, gdzie powstaje 

strategia budowania tej wartości. 
Dla nas projektem doradczym jest wsparcie przy przemodelowaniu konkretnego 

procesu w organizacji, pomoc przy wdrożeniu wymaganych standardów i 
najlepszych praktyk, zmiana kultury organizacyjnej, czy zbudowanie 
świadomości jakościowej w organizacji. Pomagamy małym i średnim 

przedsiębiorstwom, ale również tym największym o zasięgu globalnym. I to co 
najważniejsze - jesteśmy skuteczni!

Zainicjowanie 
projektu i diagnoza

•Geneza 
zmiany/problemu

•Wizja stanu 
przyszłego

•Diagnoza stanu 
aktualnego

•Rekomendacja 
najlepszego 
rozwiązania

•Ustalenie 
najlepszego 
podejścia

Ustanowienie 
projektu

•Zdefiniowanie 
zakresu i celów 
projektu

•Ustalenie 
wymaganych 
zasobów i 
interesariuszy 
projektu

•Ustalenie 
odpowiedzialności

•Ustanowienie 
kanałów 
komunikacyjnych

•Przygotowanie 
etapów i 
harmonogramu 
projektu

•Opracowanie 
planu działania

Realizacja projektu

•Zdefiniowanie 
potencjalnych 
rozwiązań

•Dopracowanie i 
wdrożenie 
najlepszych 
rozwiązań

•Bieżąca ocena 
postępu realizacji

•Ocena 
skuteczności 
wprowadzonych 
rozwiązań

•Wprowadzenie 
wymaganych 
korekt

Ocena skuteczności 
projektu

•Ocena 
skuteczności 
realizacji celów 
projektu

•Lessons Learned

•Roadmap dla 
dalszego 
doskonalenia 
wprowadzonych 
rozwiązań



SYLWETKI

TRENERÓW

Kadra trenerska Interdont Support Q to specjaliści z pasją realizujący szkolenia 
dla naszych Klientów z najwyższym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Rafał Hołubowicz

Sebastian Piwnik

Sławomir Staciwa

Mariusz Franek

Anna Rokicka

Piotr BąkJoanna Kucharska-Cichoń

Maciej Sobczak

Sylwetka%20trenera%20-%20Rafał%20Hołubowicz%20-%20supportqpolska
Sylwetka%20trenera%20-%20Sebastian%20Piwnik%20-%20supportqpolska
Sylwetka%20trenera%20-%20Sławomir%20Staciwa%20-%20supportqpolska
Sylwetka%20trenera%20-%20Mariusz%20Franek%20-%20supportqpolska
Sylwetka%20trenera%20-%20Anna%20Rokicka%20-%20supportqpolska
Sylwetka%20trenera%20Piotr%20Bąk%20-%20supportqpolska
Sylwetka%20trenera%20-%20Joanna%20Kucharska-Cichoń%20-%20supportqpolska
https://supportqpolska.pl/sylwetka-trenera-maciej-sobczak/


Model 
Szkoleniowy

CO WYRÓŻNIA NASZE PODEJŚCIE DO TEMATYKI SZKOLEŃ?

*) Nowym i zarazem wyróżniającym nas na tle innych firm szkoleniowych 
elementem jest ocena skuteczności szkolenia. Element ten realizowany jest po 
zakończeniu szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymują do realizacji np. projekt, 
mający na celu ugruntować i potwierdzić umiejętności praktycznego stosowania 
przez uczestników szkolenia wiedzy zdobytej w jego trakcie. W ramach oceny 
skuteczności szkolenia posługujemy się, oprócz metodyki projektowej również 
takimi narzędziami jak warsztat z uczestnikami, ćwiczenia weryfikujące 
praktyczne stosowanie wiedzy z zakresu szkolenia, jak również egzamin.
Element "oceny skuteczności" realizuje m.in. następujące cele organizacji:
- najwyższa jakość oceny skuteczności szkolenia,
- projekty, warsztaty, ćwiczenia, których realizacja rozwiązuje konkretne 
problemy związane z przedmiotem szkolenia,
- poprawa rezultatów firmy w obszarach, w których są one realizowane,
- rozwój kompetencji uczestników,
- kształtowanie kultury odpowiedzialności w organizacji,
- osiągnięcie rezultatu szkolenia realizowanego w celu wymiernych i 
długotrwałych efektów, a nie jedynie dla zdobycia certyfikatu przez uczestnika.

Element "ocena skuteczności" stanowi dodatkowy element realizacji projektu 
szkoleniowego. Jego szczegółowy zakres oraz cena są definiowane na etapie 
wyboru i dopasowania oferty szkoleniowej.



Pakiety 
szkoleń

Narzędzia jakości AIAG 5 7

APQP wg AIAG 2

FMEA 2

MSA 1

SPC 1

PPAP 1

Narzędzia jakości VDA-QMC 5 7

VDA-MLA 2

FMEA 2

VDA 5 1

VDA 4 1

VDA 2 1

System zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 4 5,5

ISO 9000 0,5

ISO 9001 2

ISO 9004 1

Podejście procesowe 1

Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000 1

System zarządzania jakością wg IATF 4 5,5

ISO 9000 0,5

IATF + ISO 9001 2

ISO 9004 1

Podejście procesowe 1

Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000 1



Rozwiązywanie problemów 

4

6

Zarządzanie pracą zespołu roboczego 2

Problem solving – metody i techniki rozwiązywania problemów 2

Rozwiązywania problemów w oparciu o raport 8D/QRQC 2

Problem solving w branży motoryzacyjnej

5

7

Zarządzanie pracą zespołu roboczego 2

Rozwiązywania problemów w oparciu o raport 8D/QRQC 2

Ustandardowany proces zarządzania reklamacjami od klienta według 

podręcznika VDA-QMC. 1

VDA – FFA – Analiza zwrotów z rynku 2

Inżynieria rozwoju wyrobu i procesu wg VDA-QMC

5

8

Zarządzanie pracą zespołu roboczego 2

Podstawy zarządzania projektami 2

VDA RGA - Ocena poziomów dojrzałości nowych części (MLA) 2

VDA – RPP – Robust Production Process / Solidny proces produkcyjny 2

TL program obszarów produkcyjnych cz I

5

6

Problem solving – metody i techniki rozwiązywania problemów 2

Mapowanie strumienia wartości procesów produkcyjnych 2

Optymalizacja procesów produkcyjnych w oparciu o 5S 1

Budowa świadomości jakościowej organizacji 1

TL program obszarów produkcyjnych cz II

5

6

Shop floor management 2

Zarządzanie pracą zespołu roboczego 2

Zasady skutecznej komunikacji 1

Statystyczne sterowanie procesem 1

TL program

5

7

Shop floor management 2

Zarządzanie pracą zespołu roboczego 2

Zasady skutecznej komunikacji 1

Problem solving – metody i techniki rozwiązywania problemów 2



Audytor procesu dla procesów malowania - program

4

5

Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3 3

CQI 12 1

Zarządzanie wewnętrznym programem audytów 1

Audytor procesu dla procesów obróbki cieplnej - program

4

5

Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3 3

CQI 9 1

Zarządzanie wewnętrznym programem audytów 1

Audytor procesu dla procesów spawania - program

4

6

Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3 3

CQI 15 2

Zarządzanie wewnętrznym programem audytów 1

Audytor procesu dla procesów obróbki tworzyw sztucznych - program

4

5

Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3 3

CQI 23 1

Zarządzanie wewnętrznym programem audytów 1

Wewnętrzny audytor systemu wg IATF - program

3

4

Warsztaty doskonalące dla audytorów IATF 16949:2016 2

Wymagania normy ISO 19011 1

Zarządzanie wewnętrznym programem audytów 1

Zarządzanie dostawcami branży motoryzacyjnej

2

3

Definiowanie procesu wyboru, określania nadzoru i zarządzania 

dostawcami w przemyśle motoryzacyjnym. 1

CQI -19 1

Ustandaryzowany proces zarządzania reklamacjami od klienta według 

podręcznika VDA-QMC. 1

Ciągłe doskonalenie w organizacji

5

7

Shop floor management 2

Problem solving – metody i techniki rozwiązywania problemów 2

Mapowanie strumienia wartości 2

Zasady skutecznej komunikacji 1



Matryca 
poziomów



Obszar Lp. Nazwa szkolenia
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1 Wymagania normy ISO 9001:2015 x x

2 Systemy Zarządzania jakością dla małych i średnich przedsiębiorstw wg ISO 9001 + przewodnik x x

3 Doskonalenie systemu zarządzania jakością wg ISO 9004 x x

4 Wymagania IATF 16949:2016 x

5 Wymagania normy ISO 14001:2015 x x

6 Wymagania normy ISO 45001:2018 x x

7 Wymagania normy ISO 50001 x x

8 Wymagania normy ISO 27001 x x

9 Budowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (IATF 16949/ ISO9001/ ISO 14001/ ISO 45001) x

10 CSR – Specyficzne wymagania VAG, BMW, DAIMLER, Renault, Stellantis( FCA, PSA, PSA- Opel), JRL, Ford, Volvo x

M
et
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11 APQP i VDA RGA (MLA) - Planowanie jakości wyrobu wg standardów AIAG i VDA QMC x

12 Podstawy zarządzania projektami x x

13 Podejście ogólne do planowanie jakości wyrobu wraz z podstawami zarządzania projektem x

14 VDA RGA (MLA) - Ocena poziomów dojrzałości nowych części wg standardu VDA QMC x

15 APQP - Zaawansowane planowanie jakości wyrobu wg standardu AIAG x

16 VDA RPP - Robust Production Process wg standardu VDA QMC x

17 Podstawy metody FMEA x

18 Analiza D-FMEA - analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC x

19 Analiza P-FMEA - analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC x

20
Zarządzanie dokumentacją techniczno-jakościową w procesie planowania i realizacji wyrobu (m.in.: plan kontroli, flow-chart, 
instrukcje pracy i kontroli, wizualizacja stanowiskowa)

x x

21 VDA 1 - Zarządzanie udokumentowaną informacją wg standardu VDA QMC x

22 PPAP - Zatwierdzenie wyrobu i procesu wg standardu AIAG x

23 VDA 2 - Zatwierdzenie wyrobu i procesu (PPA) wg standardu VDA QMC x

24 Podejście ogólne do zatwierdzenia nowego wyrobu i procesu x

25 IMDS – Międzynarodowa materiałowa baza danych x x

26 Bezpieczeństwo wyrobu dla pracowników produkcyjnych i kadry średniego szczebla x x

27 Problem solving - spójne podejście do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia x x

28 8D - Problem solving wg standardu VDA QMC x

29 Podejście procesowe w zarządzaniu x x

30 MSA i VDA5 - Analiza systemów pomiarowych wg standardów AIAG i VDA QMC x

31 Podejście ogólne do analizy procesów i systemów pomiarowych x

32 SPC – Statystyczne sterowanie procesem x x

33 Rysunek techniczny z elementami metrologii - podstawy x x

34 Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME x x

35 VDA FFA – Analiza zwrotów z rynku wg standardu VDA QMC x

36 Ustandaryzowany proces zarządzania reklamacjami od klienta według podręcznika VDA QMC x

37 Mapowanie strumienia wartości x x

38 Shop floor management x x
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39 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015 x x

40 Wymagania normy ISO 19011 x x

41 Zarządzanie wewnętrznym programem audytów x x

42 Audytor wewnętrzny IATF 16949:2016 x

43 Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015 x x

44 Audytor wewnętrzny ISO 45001:2018 x x

45 Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (IATF 16949/ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001) x

46 Audytor wewnętrzny ISO 50001 x x

47 Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3 x

48 Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5 x

49 Audyty specjalne CQI (CQI 9, CQI 11, CQI 12, CQI 15, CQI 23) x

50 Audyty warstwowe LPA x x

51 VDA 16 – Kontrola wzrokowa wyrobów z aspektem dekoracyjnym x

R
o

zw
ó

j k
o

m
p

et
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52 Warsztaty doskonalące dla audytorów IATF 16949:2016 x

53 Warsztaty doskonalące dla audytorów ISO 9001 x x

54 Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu wg VDA 6.3 x

55 Warsztaty z obsługi IMDS – Międzynarodowej Materiałowej Bazy Danych x x

56 Warsztaty dla audytorów procesu i systemu - audytowanie narzędzi jakości x x

57 Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000 x x

58 Budowa świadomości jakościowej organizacji x x

59 Zarządzanie pracą zespołu roboczego x x

60 Zasady skutecznej komunikacji x x

61 Zarządzanie czasem x x

62 Zarządzanie zmianami x x

63 Optymalizacja procesów produkcyjnych w oparciu o 5S x x

64 Definiowanie procesu wyboru, określania nadzoru i zarządzania dostawcami w przemyśle motoryzacyjnym. x

Obszar Lp. Nazwa szkolenia
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WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2015

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przystępny sposób wymagań dla 

systemów zarządzania jakością w organizacji, które zostały określone w normie ISO 9001. 

Zakres szkolenia obejmuje między innymi :

• Historię zmian i wytyczne dla nowelizacji ISO 9001

• Kontekst i przywództwo organizacji 

• Podejście procesowe i definiowanie procesów organizacji

• Analizę i zarządzanie ryzykiem w organizacji 

• Planowanie, wsparcie i działania operacyjne

• Ocenę wyników i doskonalenie systemu zarządzania jakością

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w organizacjach certyfikowanych lub 

planujących certyfikację systemu zarządzania jakością na zgodność z ISO 9001:2015.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wiedzę o wymaganiach 

normy, dzięki czemu łatwiej im będzie budować nowy system lub poruszać się po 

systemach zarządzania jakością w swoich organizacjach. 

Dzięki zdobytej podczas szkolenia wiedzy pracownicy poszerzą swoją świadomość 

jakościową, co pozwoli bardziej zaangażować ich w odpowiedzialność za organizację.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW WG 

PORADNIKA KOMITETU ISO/TC 176

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom w przystępny sposób wymagań

ISO 9001:2015 oraz wskazówek i przykładów określonych w Poradniku

Komitetu ISO/TC 176.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

• Czym jest system zarządzania jakością wg ISO 9001?

• Terminy i definicje

• Kontekst i przywództwo organizacji 

• Podejście procesowe i definiowanie procesów organizacji

• Analiza i zarządzanie ryzykiem w organizacji 

• Planowanie, wsparcie i działania operacyjne

• Ocena wyników i doskonalenie systemu zarządzania jakością

• Metody wdrożenia ISO 9001:2015 w małym przedsiębiorstwie

• Krótki opis procesu certyfikacji

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm lub osób pracujących w małych lub średnich 

przedsiębiorstwach, które planują wdrożenie systemu zarządzania jakością na zgodność z 

ISO 9001:2015.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoli uczestnikom zrozumieć wymagania ISO 

9001:2015 oraz  sposób w jaki małe i średnie przedsiębiorstwa mogą takie wymagania 

spełnić. Wiedza ta jest niezbędna, aby móc odpowiedzieć na pytanie jak małe i średnie 

przedsiębiorstwo może wdrożyć system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 i 

jak czerpać z tego tytułu korzyści.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9004:2015

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom możliwości doskonalenia systemów 

zarządzania jakością w oparciu o ISO 9004:2018. 

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

• Kontekst organizacji 

• Tożsamość organizacji

• Przywództwo i określanie kierunku organizacji

• Zarządzanie procesami i odpowiedzialność właścicieli procesów 

• Zarządzanie komunikacją

• Motywowanie i angażowanie w procesy

• Zarządzanie dostępnymi zasobami

• Metody i sposoby oceny wyników organizacji

• Doskonalenie i innowacje jako element zmian w organizacji 

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do właścicieli procesów, osób, które zajmują się lub mają wpływ 

na doskonalenie systemów zarządzania jakością zbudowanych na podstawie ISO 9001 

(np. IATF 16949, IRIS ISO/TS 22163, ISO 20000, ISO 13485)

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące możliwości 

doskonalenia systemów zarządzania jakością. Zawartość szkolenia zainspiruje 

uczestników do rozwoju oraz zwiększania skuteczności i efektywności procesów w 

organizacji. 

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



WYMAGANIA IATF 16949:2016

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przystępny sposób wymagań dla 

systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej, które zostały określone w 

standardzie IATF 16949. Razem z wymaganiami IATF 16949:2016 prezentowane są 

wymagania ISO 9001:2015. 

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

• Informacje na temat organizacji IATF 

• Historię zmian standardu IATF 16949

• Kontekst i przywództwo organizacji 

• Podejście procesowe i definiowanie procesów organizacji

• Analizę i zarządzanie ryzykiem w organizacji 

• Kwalifikacje i odpowiedzialności kluczowych osób w organizacji

• Planowanie, wsparcie i działania operacyjne

• Zarządzanie łańcuchem dostaw zgodnie z wymaganiami branży motoryzacyjnej

• Ocenę wyników i doskonalenie systemu zarządzania jakością

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w organizacjach certyfikowanych lub 

planujących certyfikację systemu zarządzania jakością na zgodność z IATF 16949.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wymagania branży 

motoryzacyjnej dla systemów zarządzania jakością. Dzięki zdobytej podczas szkolenia 

wiedzy uczestnicy pogłębią i ugruntują swoją świadomość jakościową, co zaowocuje 

współodpowiedzialnością za funkcjonowanie organizacji.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



WYMAGANIA ISO 14001:2015

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przystępny sposób wymagań dla 

systemów zarządzania środowiskiem, które zostały określone w normie ISO 14001.  

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

• Informacje wstępne na temat systemów zarządzania środowiskiem 

• Kontekst i przywództwo organizacji 

• Planowanie, wsparcie i działania operacyjne w kontekście zarządzania środowiskiem

• Definiowanie i ocena aspektów środowiskowych

• Ocena wyników i doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w organizacjach certyfikowanych lub 

planujących certyfikację systemu zarządzania środowiskiem na zgodność z ISO 14001.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wymagania dla systemów 

zarządzania środowiskiem w organizacjach. Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoli 

zbudować i ugruntować świadomość pracowników. Dzięki zdobytym infomacjom

uczestnikom łatwiej będzie realizować cele z zakresu systemu zarządzania środowiskiem 

oraz zrównoważonego rozwoju. 

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



WYMAGANIA ISO 45001:2018

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z założeniami i wymaganiami normy 

ISO 45001:2018 w odniesieniu do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Zakres szkolenia obejmuje między innymi :

• Dlaczego system zarządzania bhp jest ważny dla organizacji i jakie korzyści się z nim 

wiążą?

• Kontekst organizacji w odniesieniu do systemu zarządzania bhp

• Identyfikację wymagań prawnych i innych oraz ocena zgodności.

• Cele bhp i programy ich realizacji

• Nadzór nad udokumentowaną informacją z zakresu HP, w ujęciu normy ISO 

45001:2018, RODO oraz Kodeksu Pracy

• Gotowość i reagowanie na wypadki. Analiza wypadków

• Analizę incydentów i niezgodności

• Przegląd zarządzania i doskonalenie systemu zarządzania bhp

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w organizacjach certyfikowanych lub 

planujących certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na 

zgodność z ISO 45001.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wymagania dla systemów 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach.  Dzięki niemu uczestnicy 

będą mogli bardziej zaangażować się w realizację celów zrównoważonego rozwoju. 

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



WYMAGANIA NORMY 50001:2018

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zaprezentować wymagania normy ISO 50001, a przez to pomóc we 

wdrożeniu systemu zarządzania energią.  Celem szkolenia jest również uświadomienie jak 

kluczowe dla organizacji jest skuteczne i efektywne zarządzanie energią.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi :

• Czym jest System Zarządzania Energią?

• Podstawowe terminy i definicje

• Przywództwo i sposoby motywowania

• Przegląd energetyczny

• Wsparcie i działania operacyjne

• Ocena funkcjonowania i doskonalenie

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników organizacji, którzy będą angażowani 

w funkcjonowanie systemu zarządzania energią. 

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wiedzę na temat wymagań 

dla systemów zarządzania energią określonych w normie ISO 50001. Podczas szkolenia 

pracownicy uzyskają wiedzę jak skutecznie mogą pomóc organizacji poprawić 

efektywność energetyczną, co w rezultacie pozwala zmniejszyć koszty i ułatwić organizacji 

realizowanie celów zrównoważonego rozwoju.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



WYMAGANIA NORMY 27001:2017

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy oraz przedstawienie najlepszych 

praktyk z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 

27001:2017. 

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

• Wprowadzenie do zagadnienia- bezpieczeństwo informacji w kraju i na świecie 

(przykłady oraz statystyki)

• Systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji 

uwzględniające pętle doskonalenia systemu

• Wymagania normy ISO/IEC 27001:2017

• Wymagania ujęte w Załączniku A normy ISO/IEC 27001:2017

• Metody przeprowadzania procesu klasyfikacji informacji

• Metody przeprowadzania procesu analizy ryzyka

• Proces obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji

• Prezentacja narzędzi informatycznych dedykowanych systemowemu zarządzaniu 

bezpieczeństwem informacji

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie jest  dedykowane nie tylko do osób zajmujących się bezpieczeństwem 

informacji w organizacji (administratorzy bezpieczeństwa, oficerowie 

bezpieczeństwa).Każdy pracownik organizacji wyniesie z niego wiele cennych informacji 

które pomogą dbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. 

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu 

bezpieczeństwa informacji, bazując na normie ISO/IEC 27001:2017. Wiedza ta pozwoli w 

sposób skuteczny i odpowiedzialny chronić informacje przetwarzane przez organizację w 

toku prowadzenia obowiązków służbowych przez pracowników.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



Budowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o np. IATF 16949/ ISO9001/ 

ISO 14001/ ISO 45001

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań i korzyści wynikających z budowania 

zintegrowanego systemu zarządzania opartego o wymagania norm: ISO9001, IATF 16949, 

ISO 14001, ISO 50001.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Cele i korzyści wynikające z integracji systemów zarządzania;

• Wymagania norm IATF 16949, ISO 9001, 14001:2015, ISO 45001

• Przygotowanie do wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania

• Wytyczne dotyczące audytowania systemów wg ISO 19011

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób, które będą odpowiedzialne za zintegrowanie 

systemów zarządzania w organizacji.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wiedzę na temat wymagań 

zintegrowanych systemów zarządzania. Dzięki tym informacjom uczestnicy uzyskają 

wiedzę jak skutecznie pomóc organizacji poprawić efektywność i skuteczność systemów 

zarządzania poprzez zintegrowanie ich.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



CSR – Specyficzne wymagania klienta OEM branży motoryzacyjnej.

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenia mają na celu zaprezentowanie wymagań poszczególnych klientów OEM 

zdefiniowanych w ramach standardów tych klientów. Celem tych szkoleń jest 

przygotowanie uczestników do spełnienia wymagań w oparciu o specyficzne wymagania 

branży motoryzacyjnej. Szkolenie obejmuje również wdrażanie nowych projektów, 

zarządzanie produkcją seryjną, komunikację z klientem i interpretację rozszerzenia 

wymagań IATF 16949:2016.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Wymagania VAG 

• Wymagania DAG

• wymagania BMW

• Wymagania Renault Group

• Wymagania Stellantis

• Wymagania JLR

• Wymagania Ford

• Wymagania Volvo

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy już współpracują bądź 

zaczynających współpracę z klientami OEM oraz osób, które będą bezpośrednio 

odpowiedzialne za spełnianie wymagań klientów OEM. Na przykład inżynierów ds. jakości, 

inżynierów ds. systemu, osób zarządzających produkcją, inżynierów ds. jakości 

dostawców, osób zajmujących się nowymi uruchomieniami.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie daje szansę poznać i zrozumieć uczestnikom wymagania klientów OEM, które 

obowiązują w całym łańcuchu dostaw. Nabyte podczas szkolenia informacje dają szansę 

uczestnikom na zwiększenie skuteczności i biegłości w spełnianiu wymagań klientów 

OEM.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



APQP i VDA RGA* (MLA**)
- Planowanie jakości wyrobu wg standardów AIAG i VDA QMC

*) RGA – z niem.: Reifegradabsicherung
**) MLA – z ang.: Maturity Level 
Assurance

CEL I ZAKRES SZKOLENIA
Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie przez uczestników wymagań branży 
motoryzacyjnej dla procesu planowania i projektowania jakości wyrobu. Szkolenie przedstawia 
ustandaryzowane podejście do planowania jakości wyrobu przedstawione w podręczniku 
referencyjnym organizacji AIAG „APQP – Advanced Product Quality Planing” oraz organizacji 
VDA QMC „Zapewnienie poziomu dojrzałości nowych części”.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

•Wprowadzenie do zagadnienia planowania jakości w motoryzacji
•Odniesienia do IATF 16949:2016 i wymagań klienta
•Podejście wg standardu APQP

•Fundamenty w podejściu do planowania jakości
•Fazy projektu planowania jakości
•Produkty pracy
•Projektowanie planu kontroli

•Podejście wg standardu VDA RGA w łańcuchu dostaw
•Analiza ryzyka
•Odpowiedzialności i komunikacja 
•Ocena stopnia dojrzałości części
•Przegląd kryteriów i klasyfikacji poziomu dojrzałości RG0 – RG7

•Integracja z podejściem projektowym w organizacji

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?
Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z 
planowaniem jakości wyrobu, a przede wszystkim do członków zespołów projektowych rozwoju 
nowego produktu i procesu, liderów i kierowników projektów oraz kadry menedżerskiej. 

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?
Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać, zrozumieć i usystematyzować wiedzę dotyczącą
optymalnego podejścia do planowania jakości wyrobu wg dwóch najważniejszych 
podręczników referencyjnych stosowanych w motoryzacji. Zdobyte umiejętności zwiększą 
świadomość zespołu w zakresie planowanych rezultatów dla poszczególnych etapów projektu 
opartego na standardach AIAG i VDA QMC. Dodatkowo przełoży się to na spełnienie wymagań 
klienta i osiągnięcie celów jakościowych organizacji związanych z rozwojem i uruchomieniem 
nowego wyrobu.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA
3 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE
Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i
zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Podstawy zarządzania projektami

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej podstaw planowania i 

realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć w organizacji. Szkolenie oparte jest o 

najlepsze wytyczne i standardy dotyczące zarządzania projektami, uwzględniając 

zarządzanie zasobami, zarządzanie zespołem projektowym, zarządzanie produktami 

pracy i ryzykiem w projekcie.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Wprowadzenie do metodyki zarządzania projektami

• Środowisko projektowe oraz rola i znaczenie kompetencji zarządzania projektem w 

organizacji

• Obszary wiedzy obejmujące m.in.:

o Integrację i zakres projektu

o Harmonogram

o Jakość i koszty

o Komunikację

o Zarządzanie ryzykiem

o Interesariusze projektu

• Zasady i reguły zarządzania projektami

• Elementy cyklu projektowego

• Zarządzanie zespołem projektowym

• Pomiary skuteczności i raportowanie wyników

• Dopasowanie projektu do określonych potrzeb

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do członków organizacji, w których wyniki i cele zależą w dużym 

stopniu od skuteczności pracy projektowej we wszystkich obszarach i na wszystkich 

szczeblach organizacyjnych. Adresatami w szczególności są specjaliści i inżynierowie, 

liderzy zespołów, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, członkowie zespołów 

projektowych.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zrozumienie i zaimplementowanie skutecznego podejścia projektowego w organizacji. 

Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą w stanie skutecznie zaplanować i zrealizować 

średniej wielkości projekty w oparciu o cele organizacji i stron zainteresowanych. 

Organizacja zyskuje natomiast wykwalifikowany personel umożliwiający jej realizację 

interdyscyplinarnych projektów ukierunkowanych na bieżące i przyszłe cele organizacji.



REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania 

i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Podejście ogólne do planowanie jakości wyrobu wraz z podstawami 

zarządzania projektem

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najlepszymi metodami i narzędziami 

używanymi w procesach planowania i projektowania jakości wyrobu. Szkolenie bazuje na 

zweryfikowanych i skutecznych standardach wywodzących się z branży motoryzacyjnej i z 

powodzeniem stosowanych w innych branżach.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Wprowadzenie do zagadnienia planowania jakości w programie projektowania 

nowego wyrobu i procesu

• Fazy, elementy i produkty pracy systemu projektowania wyrobu

• Metody, narzędzia stosowane w programie i powiązanych procesach 

• Podejście projektowe i wprowadzenie do metodyki zarządzania projektami

• Podstawowe pojęcia, m.in.:

o Wartość

o Harmonogram

o Jakość i koszty

o Zarządzanie ryzykiem

o Zespół i interesariusze

• Zasady i reguły stosowane przy zarządzaniu projektem

• Pomiary skuteczności i raportowanie wyników

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do organizacji produkcyjnych i usługowych 

chcących poznać oraz zaimplementować najlepsze standardy dotyczące procesów 

planowania jakości. Adresatami w szczególności są członkowie zespołów projektowych 

rozwoju nowego produktu i procesu, liderzy i kierownicy projektów, kadra menedżerska 

oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniami związanymi z planowaniem jakości wyrobu.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają i zrozumieją cele realizowane przez procesy 

planowania jakości wyrobu. Zaimplementowanie i skuteczne stosowanie najlepszych 

standardów dotyczących planowania jakości wyrobu i procesu pozwala osiągnąć 

organizacji wymierne korzyści zarówno finansowe np. skrócenie czasów realizacji, 

zwiększenie czasu produkcji wartości dodanej, zmniejszenie kosztów jakości na każdym 

etapie procesu, jak również korzyści organizacyjne, np. większą transparentność, jasność 

co do wymagań stron zainteresowanych.



REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. 

Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane 

indywidualnie z klientem.



VDA RGA* (MLA**)

- Ocena poziomów dojrzałości nowych części wg standardu 

VDA QMC

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie przez uczestników szkolenia wymagań branży 

motoryzacyjnej dla procesu oceny stopnia dojrzałości nowego wyrobu wg wytycznych standardu 

VDA RGA (MLA).

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Wprowadzenie do zagadnienia planowania jakości w motoryzacji

• Cel i zakres standardu

• Zasady klasyfikacji ryzyka

• Zastosowanie w łańcuchu dostaw

• Stopnie dojrzałości

o Fazy

o Sterowanie i ocena

o Raportowanie

o Eskalacja

• Komunikacja i odpowiedzialności w łańcuchu dostaw

• Kryteria pomiaru stopnia dojrzałości RG0 – RG7

• Odniesienie od standardu RPP (Robust Production Process)

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do członków zespołów projektowych rozwoju nowego produktu i 

procesu, liderów i kierowników projektów, kadry menedżerskiej oraz wszystkich zainteresowanych 

zagadnieniami związanymi z planowaniem jakości wyrobu i oceną stopnia dojrzałości.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać, zrozumieć i usystematyzować wiedzę dotyczącą 

standardu podejścia do oceny stopnia dojrzałości dla nowego wyrobu wg podręcznika 

referencyjnego, rekomendowanego przez niemieckich OEM. Zdobyta wiedza zwiększy 

świadomość zespołu projektowego odnoszącą się do poszczególnych faz i kryteriów oceny 

stopnia dojrzałości oraz komunikacji z klientem i dostawcami. Umożliwi również realizację celów 

jakościowych organizacji i klienta związanych z rozwojem i przekazaniem do produkcji seryjnej 

nowych wyrobów.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres 

wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.

*) RGA – z niem.: Reifegradabsicherung

**) MLA – z ang.: Maturity Level 

Assurance



APQP

- Zaawansowane planowanie jakości wyrobu wg standardu 

AIAG

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wymagań branży motoryzacyjnej dla programu 

rozwoju nowego wyrobu w oparciu o podstawowy standard organizacji AIAG. Standard APQP 

znajduje się na samym szczycie hierarchii tzw. Core Tools w obrębie IATF 16949 ze względu na 

zakres zastosowania i ważność.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Wprowadzenie do zagadnienia planowania jakości w motoryzacji

• Cel i zakres standardu

• Podstawy programu planowania jakości

• Szczegółowe omówienie poszczególnych faz programu, m.in.:

o Wejście – wyjście

o Realizowane produkty pracy

o Wsparcie kierownictwa

• Metodyka planu kontroli

• Przykłady stosowanych list kontrolnych (checklists)

• Stosowane metody i narzędzia 

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do członków zespołów projektowych rozwoju nowego produktu i 

procesu, liderów i kierowników projektów, kadry menedżerskiej oraz wszystkich zainteresowanych 

zagadnieniami związanymi z planowaniem jakości wyrobu.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać, zrozumieć i usystematyzować wiedzę dotyczącą 

najważniejszego w hierarchii core tools standardu. Skuteczne stosowanie w organizacji zdobytej 

w trakcie szkolenia wiedzy umożliwi zespołowi projektowemu przejść efektywnie przez program 

planowania jakości nowego wyrobu oraz zrealizować cele związane z jego rozwojem i 

przekazaniem do produkcji seryjnej.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres 

wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



VDA RPP 

- Robust Production Process wg standardu VDA QMC

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie przez uczestników idei odpornego procesu 

produkcyjnego, zdobycie wiedzy na temat narzędzi i metod oceny takiego procesu, jak również 

metodycznego podejścia do czynników i zakłóceń oddziaływujących na każdy proces. Nie 

zabraknie też wiedzy dotyczącej możliwości doskonalenia istniejących w każdej organizacji i w 

łańcuchu dostaw procesów.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Wprowadzenie do idei odpornego procesu produkcyjnego

• Założenia dla odpornego procesu produkcyjnego, m.in.:

o Kultura organizacyjna

o Proces planowania i powstawania wyrobu

o Funkcja jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym

o Koncepcja logistyki

o Zarządzanie ryzykiem

• Standardy odpornego procesu produkcyjnego

• Powiązane normy, wytyczne i metody

• Przykładowe listy kontrolne (checklists)

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do specjalistów i inżynierów zajmujących się planowaniem i 

optymalizacją procesów produkcyjnych w całym łańcuchu dostaw, jak również do liderów i 

kierowników projektu, kadry menedżerskiej oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami 

związanymi z budową oraz rozwojem odpornych na zakłócenia procesów produkcyjnych.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli zaimplementować w swoich organizacjach oraz w 

łańcuchu dostaw model odpornego procesu produkcyjnego. Kultura zapobiegania błędom, czy 

podejście procesowe w połączeniu ze skutecznym stosowaniem odpowiednich list kontrolnych i 

standardów, umożliwi realizację założeń dla stworzenia odpornych procesów produkcyjnych.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres 

wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Podstawy metody FMEA

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie jednej z najważniejszych metod 

ukierunkowanych na zapobieganie błędom i analizę ryzyka. FMEA jest metodą służącą do 

systematycznego wyłapywania możliwych problemów, przewidywania ich ewentualnych 

skutków, oceny związanego z nimi ryzyka i racjonalnego zapobiegania występującym 

problemom. Szkolenie oparte jest w dużym stopniu na metodyce analizy FMEA 

rekomendowanej przez SAE (Society of Automotive Engineers) oraz uwzględnia elementy 

podejścia używanego w branży automotive.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Cel i genezę powstania FMEA

• Korzyści i obszary zastosowania

• Rodzaje FMEA, m.in.:

o Systemu

o Wyrobu

o Procesu

o Logistyczne

• Przebieg analizy FMEA

• Stosowane formularze

• Tablice ocen i ocena ryzyka

• Jak skutecznie wprowadzić FMEA w organizacji?

o Rola przywództwa

o FMEA jako projekt

o Rola i obowiązki lidera, moderatora i zespołu projektowego

• Warsztaty i ćwiczenia

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób i organizacji, które planują 

wdrożenie lub są na etapie wdrożenia metody FMEA. Szkolenie może być również 

wykorzystane jako zapoznanie się z samą metodą dla osób nie związanych z branżą 

automotive. Adresatem będą zatem specjaliści, inżynierowie, liderzy oraz kierownicy 

wszystkich obszarów, w których zastosowanie metody FMEA dostarczy organizacji i jej 

klientom wartość i korzyści.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Dzięki szkoleniu uczestnicy zrozumieją i będą potrafili stosować metodę FMEA w swoich 

organizacjach. Umiejętność zarządzania ryzykiem w oparciu o przewidywanie błędów, ich 

możliwych skutków i następstw wpłynie korzystnie na wyniki organizacji. Pozwoli też 

zmienić kulturę z „reakcyjnej”, na kulturę „zapobiegania” oraz zwiększy zaangażowanie i 

odpowiedzialność w organizacji.



REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania 

i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



D-FMEA

- analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA 

QMC

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podejścia do analizy FMEA wyrobu wg 

zunifikowanego podejścia rekomendowanego przez organizacje AIAG i VDA QMC. 

Uczestnicy nabędą umiejętności poprawnej identyfikacji funkcji produktu w powiązaniu z 

potencjalnymi błędami, ich skutkami oraz przyczynami.Będą też w stanie wziąć 

odpowiedzialność za przeprowadzenie skutecznej analizy FMEA wyrobu w swojej 

organizacji.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Przedstawienie nowego podejścia do analizy D-FMEA

• Cele oraz integracja nowego podejścia w organizacji i łańcuchu dostaw

• Podejście projektowe przy realizacji analizy D-FMEA (5T)

• Zespół D-FMEA: role i podział odpowiedzialności w zespole 

• „7 kroków” w przeprowadzeniu D-FMEA

• Podejście do analizy ryzyka, m.in.:

o Tabele S O D

o Action Priority (AP)

• Rola moderatora

• Ćwiczenia i warsztaty

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które są bezpośrednio 

odpowiedzialne za realizację lub moderowanie analiz ryzyka w organizacji. Kolejną grupę 

stanowią uczestnicy zespołów opracowujących analizy D-FMEA w ramach projektu 

rozwoju nowego wyrobu, tj. inżynierowie i specjaliści, liderzy, kierownicy projektów jak i 

menedżerowie, będący właścicielami procesów rozwoju nowego wyrobu.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy nabędą umiejętności poprawnej identyfikacji funkcji produktu w powiązaniu z 

potencjalnymi błędami, ich skutkami oraz przyczynami ibędą w stanie wziąć 

odpowiedzialność za przeprowadzenie skutecznej analizy FMEA wyrobu w swojej 

organizacji. Szkolenie kładzie również duży nacisk na projektowe podejście do analizy D-

FMEA, rolę lidera projektu, moderatora oraz odpowiedzialności członków zespołu D-

FMEA. Dzięki umiejętności planowania projektu realizacji D-FMEA kierownictwo i 

interesariusze zyskują transparentność na wszystkich etapach jego realizacji.



REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania 

i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



P-FMEA

- analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg 

standardu AIAG i VDA QMC

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podejścia do analizy FMEA procesu wg 

zunifikowanego podejścia rekomendowanego przez organizację AIAG i VDA QMC. Uczestnicy 

nabędą umiejętności poprawnej identyfikacji etapów procesu w powiązaniu z potencjalnymi 

błędami, ich skutkami oraz przyczynami. Będą w stanie wziąć odpowiedzialność za 

przeprowadzenie skutecznej analizy FMEA procesu w swojej organizacji.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Przedstawienie nowego podejścia do analizy P-FMEA

• Cele oraz integracja nowego podejścia w organizacji i łańcuchu dostaw

• Podejście projektowe przy realizacji analizy P-FMEA (5T)

• Zespół P-FMEA: role i odpowiedzialności w zespole 

• „7 kroków” w przeprowadzeniu P-FMEA

• Relacja między D-FMEA i P-FMEA

• Podejście do analizy ryzyka, m.in.:

o Tabele S O D

o Action Priority (AP)

• Rola moderatora

• Ćwiczenia i warsztaty

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które są bezpośrednio odpowiedzialne za 

realizację lub moderowanie analiz ryzyka w organizacji. Kolejną grupę stanowią uczestnicy 

zespołów do opracowywania analiz P-FMEA w ramach projektu rozwoju nowego wyrobu, tj. 

inżynierowie i specjaliści, liderzy, kierownicy projektów jak i menedżerowie, będący właścicielami 

procesów związanych z planowaniem i rozwojem nowego procesu.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy nabędą umiejętności poprawnej identyfikacji etapów procesu w powiązaniu z 

potencjalnymi błędami, ich skutkami oraz przyczynami.Będą w stanie wziąć odpowiedzialność za 

przeprowadzenie skutecznej analizy FMEA procesu w swojej organizacji. Szkolenie kładzie również 

duży nacisk na projektowe podejście do analizy P-FMEA, rolę lidera projektu, moderatora oraz 

odpowiedzialności członków zespołu P-FMEA. Dzięki umiejętności planowania projektu realizacji 

P-FMEA kierownictwo i interesariusze zyskują transparentność na wszystkich etapach jego 

realizacji.



REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania 

i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Zarządzanie dokumentacją techniczno-jakościową w procesie planowania i 

realizacji wyrobu

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Flow Chart i Plan Kontroli to obok FMEA podstawowe narzędzia wykorzystywane podczas 

projektowania procesów produkcyjnych. Poprawnie przygotowana dokumentacja jest 

elementem ułatwiającym nadzór nad wyrobem i procesem. Dla wielu klientów 

podstawowym wymogiem do efektywnego zarządzania jakością w organizacji. W czasie 

szkolenia prezentowane są ogólne wytyczne dla tworzenia Flow Chart, analiz FMEA oraz 

Planu Kontroli, które zostały zawarte w podręcznikach referencyjnych AIAG oraz VDA-

QMC. Opróczdokumentów uczestnicy zapoznają się z wymaganiami stawianymi takim 

dokumentom jak: instrukcje pracy i kontroli, arkusze pracy standaryzowanej, czy 

wizualizacje stanowisk oraz dobre praktyki w ich doskonaleniu.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Flow Chart

o Definicja i zakres stosowania

o Zasady tworzenia dokumentów

o Mapowanie procesów przy pomocy Flow Chart

• Plan Kontroli

o Zakres zastosowania

o Odniesienie do normy IATF 16949

o Metodologia i zasady tworzenia Planów Kontroli

• Korelacja pomiędzy Flow Chart’em a Planem Kontroli

• Instrukcje pracy i kontroli

• Arkusze pracy standaryzowanej

• Ćwiczenia i warsztaty

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest głównie do specjalistów i inżynierów ds. jakości, produkcji i 

inżynierii procesu, liderów produkcji odpowiedzialnych za projektowanie, tworzenie, 

weryfikację i doskonalenie standardów oraz dokumentacji.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać i zrozumieć wymagania dotyczące standardów 

tworzenia dokumentacji procesowej oraz najlepszych praktyk stosowanych przy jej 

rozwoju i doskonaleniu. 



Dzięki dokumentacji spójnej z realizowanym procesem - zorientowanej na zdefiniowanie i 

realizację wartości dodanej w procesie powstawania wyrobu - organizacja zyskuje 

transparentność i jasność co do aktualnej kondycji jakościowej procesu. Standaryzowanie 

czynności w procesie, jasno zdefiniowane odpowiedzialności jego uczestników i liderów 

oraz ukierunkowanie na zapobieganie powstawaniu błędów to cele stawiane 

dokumentacji w każdej nowoczesnej i dążącej do doskonałości organizacji.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w dwóch wariantach: standard i premium. Czas trwania i zakres 

wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



VDA 1

- Zarządzanie udokumentowaną informacją wg standardu VDA QMC

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zaleceń niemieckich OEM w zakresie 

standardów zarządzania i nadzorowania udokumentowanej informacji zawartych w 

wydanym w sierpniu 2018 podręczniku VDA 1. Wiedza ta pozwoli uczestnikom zarządzać 

dokumentami i zapisami w ramach cyklu życia wyrobu i wprowadzać skuteczne standardy 

w zakresie zarządzania dokumentacją zgodnie z wymaganiami klienta.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Cel i zakres obowiązywania standardu

• Terminy i definicje

• Postępowanie z informacjami w trakcie cyklu życia produktu

• Wytyczne dla przechowywania

• Systematyka klasyfikacji

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za tworzenie, nadzorowanie, 

zarządzanie oraz przechowywanie udokumentowanej informacji oraz do właścicieli 

procesów związanych z przechowywaniem udokumentowanej informacji.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Czy dokumentację z kwalifikacji części wg VDA 2 należy przechowywać 5, 10 a może 15 lat 

po zakończeniu produkcji seryjnej? Czego wymaga się od dostawcy dostarczającego 

produkt z charakterystyką bezpieczeństwa, lecz nie wytwarzającego bezpośrednio takiego 

produktu? Odpowiedzi na te i inne pytania umożliwią uczestnikom zaimplementowanie 

odpowiednich standardów w swoich macierzystych organizacjach. Standardów zgodnych 

z wymaganiami klientów i zapewniających bezpieczeństwo prawne organizacji.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w dwóch wariantach: standard i premium. Czas trwania i zakres 

wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



PPAP

- Zatwierdzenie wyrobu i procesu wg standardu AIAG

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu rekomendowanych przez 

AIAG wymagań branży motoryzacyjnej w odniesieniu do zatwierdzenia wyrobu i procesu 

produkcji. Jest to jeden z etapów końcowych weryfikujący skuteczność realizacji projektu 

wdrażania nowych wyrobów i procesów lub ich modyfikacji. Wymóg zatwierdzenia 

obowiązuje w całym łańcuchu dostaw, więc ma zastosowanie w takim samym stopniu do 

wyrobów gotowych danej organizacji, jaki i komponentów dostarczanych przez jej 

dostawców.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Cel i zakres obowiązywania standardu; odniesienie do IATF 16949

• Harmonogram zatwierdzenia wyrobu i procesu jako element planu projektu

• Wymagania w zakresie udokumentowanych produktów pracy i ich jakości

• Wymagania dotyczące przedłożenia

• Poziomy przedłożenia i statusy zatwierdzeń

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inżynierów, specjalistów i liderów 

odpowiedzialnych za skuteczne i terminowe przeprowadzenie procesu zatwierdzenia 

nowego wyrobu i procesu. oraz ich modyfikacji zarówno dla części zakupowych, jak i 

wyrobów finalnych dostarczanych do klienta. Kolejną grupę stanowią członkowie 

zespołów projektowych powołanych do rozwoju nowego wyrobu lub jego modyfikacji.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy nabędą umiejętności związane ze skutecznym planowaniem procesu 

zatwierdzenia wyrobu i procesu rozwoju nowego wyrobu. Uzgodnienie z klientem zakresu 

przedłożenia oraz wymagań jakościowych dotyczących pojedynczych produktów pracy 

pozwoli na terminowe i skuteczne zatwierdzenie wyrobu i procesu ze strony klienta. 

Powiązanie wyników zatwierdzenia wyrobu z uregulowaniem przez klientów kosztów 

związanych z rozwojem i wykonaniem narzędzi produkcyjnych dodatkowo wpływa na 

istotność tego procesu.



REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w dwóch wariantach: standard i premium. Czas trwania i zakres 

wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



VDA 2 

- Zatwierdzenie wyrobu i procesu (PPA) wg standardu VDA QMC

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym wydaniem podręcznika VDA 2, 

w którym bardzo wyraźnie podniesiono znaczenie wspólnych ustaleń pomiędzy klientem 

a dostawcą w odniesieniu do procesu zatwierdzenia. W publikacji na znaczeniu zyskała 

analiza i poziom ryzyka jakie związane jest z zatwierdzeniem wyrobu i procesu.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Cel i zakres stosowania

• Poprzednie publikacje

• Proces zatwierdzenia w łańcuchu dostaw 

• Ustalenie zakresu dowodów

• Zatwierdzenie procesu produkcyjnego 

• Droga do decyzji o zatwierdzeniu 

• Statusy zatwierdzenia 

• Specjalne procedury zatwierdzenia

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inżynierów, specjalistów i liderów 

odpowiedzialnych za skuteczne i terminowe przeprowadzenie procesu zatwierdzenia 

nowego wyrobu i procesu oraz ichmodyfikacji zarówno dla części zakupowych, jak i 

wyrobów finalnych dostarczanych do klienta. Kolejną grupę stanowią członkowie 

zespołów projektowych powołanych do rozwoju nowego wyrobu lub jego modyfikacji.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy nabędą umiejętności związane ze skutecznym planowaniem procesu 

zatwierdzenia wyrobu i procesu w ramach projektu rozwoju nowego wyrobu. Uzgodnienie 

z klientem zakresu przedłożenia oraz wymagań jakościowych dotyczących pojedynczych 

produktów pracy pozwoli na terminowe i skuteczne zatwierdzenie wyrobu i procesu ze 

strony klienta. Powiązanie wyników zatwierdzenia wyrobu z uregulowaniem przez klientów 

kosztów związanych z rozwojem i wykonaniem narzędzi produkcyjnych dodatkowo 

wpływa na istotność tego procesu.



REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania 

i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Podejście ogólne do zatwierdzenia nowego wyrobu i procesu

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu najlepszych standardów 

używanych przy zatwierdzeniu wyrobu i procesu. Jest to jeden z etapów końcowych 

weryfikujący skuteczność realizacji projektu wdrażania nowych wyrobów i procesów lub 

ich modyfikacji. Wymóg zatwierdzenia obowiązuje w całym łańcuchu dostaw, więc ma 

zastosowanie do wyrobów gotowych danej organizacji, jaki i komponentów dostarczanych 

przez jej dostawców. 

Szkolenie bazuje na zweryfikowanych i skutecznych standardach wywodzących się z 

branży motoryzacyjnej iz powodzeniem stosowanych w innych branżach.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Ogólne wprowadzenie do procesu zatwierdzania nowych wyrobów i procesów 

• Cel i zakres procesu

• Harmonogram zatwierdzenia wyrobu i procesu jako element planu projektu

• Jakość udokumentowanych produktów pracy

• Poziomy przedłożenia i statusy zatwierdzeń

• Wdrożenie procesu w organizacji i łańcuchu dostaw

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do organizacji produkcyjnych chcących 

poznać i zaimplementować najlepsze standardy dotyczące procesu zatwierdzenia wyrobu 

i procesu produkcyjnego. Adresatami w szczególności są inżynierowie, specjaliści i liderzy, 

odpowiedzialni za skuteczne i terminowe przeprowadzenie procesu zatwierdzenia 

nowego wyrobu i procesu.Ich modyfikacji, zarówno dla części zakupowych, jak i wyrobów 

finalnych dostarczanych do klienta końcowego.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy nabędą wiedzę na temat standardów związanych ze skutecznym planowaniem 

procesu zatwierdzenia wyrobu i procesu w ramach projektu rozwoju nowego wyrobu lub 

jego zmiany. Zaimplementowanie i skuteczne stosowanie, umożliwi poprawienie 

transparentności w łańcuchu dostaw, odnoszącej się do realizacji planowanych celów w 

odniesieniu do wyrobu i procesu.



REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w dwóch wariantach: standard i premium. Czas trwania i zakres 

wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



IMDS – Międzynarodowa materiałowa baza danych

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom narzędzia IMDS, opracowane przez 

grupę OEM-ów dla spełnienia regulacji prawnych. Ich podstawą jest Dyrektywa 

2000/53/EC Parlamentu Europejskiego dotycząca pojazdów o zakończonym życiu 

technicznym. Podczas szkolenia uczestnik nabędzie wystarczające umiejętności do 

samodzielnego wprowadzania informacji na temat materiałów z których składa się wyrób 

do systemu IMDS.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Wprowadzenie do IMDS

• Omówienie funkcji głównego menu, tworzenie i łączenie danych materiałowych

• Raportowanie i zarządzanie zmianami w IMDS

• Zwolnienia w IMDS

• Specyficzne wymagania OEM

• Administrowanie bazą

• Analiza przyczyn odrzuceń

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób nadzorujących procesy zmian 
materiałowych wyrobu, inżynierów i specjalistów ds. produktu, specjalistów ds. badań 
materiałowych oraz uczestników procesu przygotowania raportów wzorcowania wyrobu 
dla klienta oraz zatwierdzania raportów od dostawców.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają i zrozumieją cele funkcjonowania narzędzia IMDS 

oraz posiądą umiejętność skutecznego posługiwania się tym narzędziem. IMDS oraz 

kwalifikacje do posługiwania się tym narzędziem, pozwolą organizacji na skrócenie czasów 

przepływu informacji i danych w procesach przygotowania raportów materiałowych.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w 2 wariantach: standard i premium. Czas trwania i zakres 

wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Bezpieczeństwo wyrobu dla pracowników produkcyjnych i kadry średniego szczebla

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi 

odpowiedzialności producentów za wytwarzany wyrób. 

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Wprowadzenie do prawa konsumenckiego 

• Obowiązki wynikające z prawnej odpowiedzialności za wyrób

• Standaryzację pracy

• Nadzorowanie prac, zapisów oraz weryfikację i obowiązki związane z ich 

utrzymaniem

• Nadzorowanie wdrażanych zmian 

• Zarządzanie ryzykiem na poziomie operacyjnym

• Komunikowanie niezgodności

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do liderów, kierowników niższego i średniego szczebla oraz 

pracowników liniowych.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą wymagań prawnych i swoich obowiązków 

związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo wyrobu. Obowiązek nakładany przez 

producentów OEM do powołania Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Wyrobu w łańcuchu 

dostaw jedynie potwierdza ogromne znaczenie znajomości i przestrzegania wymagań 

normatywnych i prawnych w tym zakresie.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w dwóch wariantach: standard i premium. Czas trwania i zakres 

wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Problem Solving

- spójne podejście do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia

„Większość ludzi spędza więcej czasu i poświęca więcej energii na próby obejścia problemów, niż 

przeznacza na ich rozwiązanie.” Henry Ford

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących skutecznego 

podejścia do rozwiązywania problemów. Rozwiązywanie problemów stało się istotą zarządzania i 

przywództwa w organizacjach uznawanych za znakomite. 

Uczestnicy dowiedzą się również jak ważnym elementem jest standaryzacja podejścia do 

rozwiązywania problemów we wszystkich obszarach i na wszystkich poziomach organizacyjnych.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Definicję spójnego podejścia do rozwiązywania problemów

• Przejście od „gaszenia pożarów”, do rzeczywistego rozwiązywania problemów

• Rola standaryzacji przy podejściu do rozwiązywania problemów

• Modele w podejściu do rozwiązywania problemów, np.: PDSA, PDCA, DMAIC

• Fazy i kroki modelu PDSA

o Szczegółowe wyjaśnienie poszczególnych kroków

o Metody i narzędzia stosowane w poszczególnych krokach

• Zwolnij, aby móc przyspieszyć: rola fazy planowania w rozwiązywaniu problemów

• Kultura odpowiedzialności: rola „właściciela problemu”

• Jak zbudować skuteczny zespół?

• Wykorzystanie rozwiązywania problemów do rozwoju pracowników: A3 i Kata

• Pozostałe podejścia do rozwiązywania problemów, m.in.: 8D, QRQC, Kepner Tregoe

• Ćwiczenia i warsztaty

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorstw. Przede wszystkim jednak zapraszamy 

specjalistów, inżynierów, liderów, menedżerów każdego szczebla zarządzania, kierowników 

projektów oraz zespoły projektowe. Szkolenie zaprojektowane jest również dla osób piastujących 

najwyższe stanowiska w strukturach firmy, pragnących stworzyć odpowiednią kulturę 

rozwiązywania problemów w swoich organizacjach.



JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zrozumienie istoty spójnego podejścia do rozwiązywania problemów i umiejętność jego 

stosowania pozwoli uczestnikom rozwiązać bez obaw praktycznie każdy napotkany w 

organizacji problem. Dzięki temu firma wzmocni kulturę odpowiedzialności i ciągłego 

doskonalenia, co zapewni jej stały rozwój i coraz lepsze wyniki.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania 

i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



8D

- Problem solving wg standardu VDA QMC

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności do rozwiązywania 

problemów wg standardu VDA QMC opierającego się na 8 dyscyplinach (8D). Podejście to jest 

używane wszędzie tam, gdzie nie jest znana przyczyna źródłowa problemu.

8D na stałe zadomowiło się w branży motoryzacyjnej, choć niektórym jest znane bardziej jako 

forma raportu, co jest jedynie częściową prawdą.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Co to jest metoda 8D? Opis, zasady, proces, raport.

• Rekomendacje dotyczące zakresu stosowania metody oraz kryteria decyzyjne

• Kryteria i metodyka samo-oceny procesu 8D

• Szczegółowe wyjaśnienie poszczególnych dyscyplin metody 8D (D1 – D8):

o Cel

o Proces

o Stosowane metody i narzędzia w poszczególnych dyscyplinach

o Kryteria oceny

o Możliwości i ryzyka

• Rekomendowane formularze

• Kultura odpowiedzialności, m.in.: 

o Rola „właściciela problemu”

o Budowa skutecznego zespołu interdyscyplinarnego

• Ćwiczenia i warsztaty

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest do specjalistów, inżynierów, liderów i menedżerów każdego szczebla, 

oraz kierowników projektów. Ze względu na skuteczność metody oraz spójność z wymaganiami 

OEM, szkolenie jest rekomendowane przede wszystkim do specjalistów i inżynierów ds. jakości 

dostawców, procesu i klienta oraz specjalistów logistyki i kierowników projektów rozwoju nowego 

wyrobu.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zrozumienie podejścia do rozwiązywania problemów w oparciu o metodę 8D i umiejętność jego 

stosowania pozwoli uczestnikom stać się bez obaw liderem lub ekspertem interdyscyplinarnego 

zespołu powołanego do rozwiązywania problemów. Dzięki temu wzrośnie skuteczność 

rozwiązywania problemów oraz kultura odpowiedzialności, co wpłynie pozytywnie na wyniki i 

ocenę organizacji.



REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania 

i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Podejście procesowe w zarządzaniu

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zarządzania procesem. Jeżeli 

myślimy o doskonaleniu, to musimy zacząć od doskonalenia procesu, ponieważ wyroby i usługi są 

przez nie wytwarzane, a każdą podejmowaną aktywność można określić jako proces. 

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Pojęcie i rola procesów w podejściu procesowym w zarządzaniu

• Korzyści z podejścia procesowego

• Jak wdrożyć podejście procesowe w organizacji?

• Ustanowienie procesów i pod-procesów

o Procesy zorientowane na klienta

o Procesy zarządcze

o Procesy wspierające

• Narzędzia do opisu i analizy procesów, m.in.:

o Diagram Żółwia

o Diagram przepływu (flow chart)

• Modele procesu

• Zarządzanie procesem

o Rola i odpowiedzialności właściciela procesu

o Pozostałe role i odpowiedzialności

• Zmienność w procesie

• Pomiar i doskonalenie procesu

• Ćwiczenia i warsztaty

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do specjalistów, inżynierów, liderów i menedżerów 

każdego szczebla zarządzania, od których codziennej pracy zależy efektywność i skuteczność 

procesów. Na szkolenie zapraszamy również osoby zarządzające firmą, które są już „zmęczone” 

podejściem silosowym opartym sztywno na schemacie organizacyjnym i chcą wprowadzić w 

swoich firmach podejście procesowe, oparte na wynikach procesów, a nie pojedynczych działów.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Nie jesteśmy w stanie zbudować organizacji składającej się w z samych „gwiazd”, ale każda 

organizacja jest w stanie stworzyć dobrze zaprojektowane i niezawodne procesy. Dlatego 

zrozumienie i stosowanie w organizacji podejścia procesowego, umożliwi organizacji osiąganie 

lepszych wyników, przy jednoczesnych wzroście transparentności i zaangażowania pracujących w 

niej osób.



REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w dwóch wariantach: standard i premium. Czas trwania i zakres 

wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



MSA i VDA5 

- Analiza systemów pomiarowych wg standardów AIAG i VDA QMC

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji dotyczącej metod 

doboru i oceny środków kontrolno-pomiarowych w oparciu o 2 najpopularniejsze 

standardy w motoryzacji rekomendowane przez organizacje AIAG i VDA-QMC.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Pojęcia i definicje odnoszące się do systemu pomiarowego

• Elementy wspólne i różnice w podejściu wg MSA i VDA 5

• Ogólne koncepcje oceny systemu pomiarowego

• Przedstawienie i omówienie metod dla cech mierzalnych

• Przedstawienie i omówienie metod dla cech atrybutywnych

• Ćwiczenia z zakresu różnych metod, m.in.:

o GR&R

o Kappa

• Zarządzanie ryzykiem

• Kwalifikacja procesów kontrolno-pomiarowych

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do specjalistów, inżynierów nadzorujących i 

kwalifikujących systemy kontrolno-pomiarowe, inżynierów procesu, inżynierów jakości 

oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi analizy systemów 

pomiarowych.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie dostarczy uczestnikom pełnego obrazu na temat planowania, zarządzania i 

kwalifikacji procesów i systemów pomiarowych. Stosując tę wiedzę, organizacja jest w 

stanie wyeliminować problemy wynikające z nieprawidłowo działającego systemu 

pomiarowego. Szkolenie obejmuje swoim zakresem również uwzględnienie aspektu 

ekonomicznego przy doborze systemów pomiarowych co wpływa pozytywnie na wzrost 

czasu wartości dodanej w procesie realizacji wyrobu oraz na zmniejszenie kosztów 

nadzoru nad systemem pomiarowym.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w dwóch wariantach: standard i premium. Czas trwania i zakres 

wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Podejście ogólne do analizy procesów i systemów pomiarowych

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji dotyczącej najbardziej 

popularnych i skutecznych metod doboru i oceny środków kontrolno-pomiarowych. 

Dodatkowo uczestnicy poznają najlepsze praktyki stosowane przy zarządzaniu procesami 

kontrolno-pomiarowymi w organizacji.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Pojęcia i definicje odnoszące się do systemu pomiarowego

• Proces pomiarowy

• Planowanie strategii pomiarowej

• Niepewność pomiaru

• Potencjalne problemy i podejście do ich rozwiązania

• Ocena systemu pomiarowego

• Procedury testowe i analiza wyników

• Zarządzanie ryzykiem

• Kwalifikacja procesów kontrolno-pomiarowych

• Ćwiczenia

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do specjalistów, inżynierów nadzorujących i 

kwalifikujących systemy kontrolno-pomiarowe, inżynierów procesu, inżynierów jakości 

oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi analizy systemów 

pomiarowych.

Szkolenie skierowane jest głównie do osób pracujących w przedsiębiorstwach nie 

związanych z branżą motoryzacyjną.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie dostarczy uczestnikom pełnego obrazu na temat planowania, zarządzania i 

kwalifikacji procesów i systemów pomiarowych. Dzięki praktycznemu zastosowaniu tej 

wiedzy, organizacja wyeliminuje problemy wynikające z nieprawidłowo działającego 

systemu pomiarowego.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania 

i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



SPC

- Statystyczne sterowanie procesem

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej metod statystycznych 

stosowanych w sterowaniu jakością wyrobów i procesów. Zgodnie z wymaganiami branży 

motoryzacyjnej podejście to powinno opierać się na metodach statystycznych. Uczestnicy 

po szkoleniu będą mogli samodzielnie przeprowadzać analizę statystyczną tak, aby na jej 

podstawie , podejmować właściwe decyzje.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Wprowadzenie do metod statystycznych

• Podstawowe pojęcia

• Pojęcie zmienności w procesie

• Podstawowe narzędzia statystyczne

• Wyznaczanie wskaźników zdolności procesu i maszyn

• Karty kontrolne dla zmiennych liczbowych

• Karty kontrolne dla zmiennych atrybutywnych

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do specjalistów, inżynierów planowania 

jakości i rozwoju procesu w łańcuchu dostaw. Osób kwalifikujących te procesy oraz 

sprawujących nadzór nad zapewnieniem jakości i ich  doskonaleniem. Zapraszamy 

również pracowników obszarów utrzymania ruchu, którzy chcieliby jeszcze bardziej 

zwiększyć nacisk na predyktywne utrzymanie ruchu w oparciu o wymagania IATF 16949. 

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Podejmowanie decyzji w oparciu o analizę rzeczywistych i prawidłowo zebranych danych, 

jest niezwykle skutecznym podejściem do zarządzania większością procesów. 

Umiejętność doboru najlepszego narzędzia do analizy, jej wykonanie i wyciągnięcie 

prawidłowych wniosków charakteryzuje każdego skutecznego specjalistę, inżyniera, jak 

również menedżera firmy .Bardzo często właśnie od tego kroku rozpoczyna się 

transformacja organizacyjna przedsiębiorstwa.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania 

i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Rysunek techniczny z elementami metrologii - podstawy

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie w jasny i zrozumiały sposób najważniejszych zasad 

tworzenia i odczytywania rysunków technicznych. Dzięki wykładom i ćwiczeniom 

uczestnicy nabiorą umiejętności do samodzielnego korzystania z dokumentacji 

rysunkowej wyrobów.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Charakterystykę rysunku technicznego

• Klasyfikację rysunków technicznych

• Rodzaje linii stosowanych w rysunku technicznymi i ich znaczenie

• Rzutowanie prostokątne

• Różnice w rzutowaniu amerykańskim i europejskim

• Przekroje, przenikania i wyrwania oraz ich sposób przedstawiania na rysunku

• Sposoby wymiarowania

• Tolerancje kształtu i położenia oraz ich interpretacja

• Specjalne oznaczenia na rysunkach technicznych

• Metrologia warsztatowa

• Najczęstsze błędy przy pomiarach długości i kąta

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które na co dzień w swojej pracy bazują na 

rysunkach technicznych natomiast nie posiadają wykształcenia technicznego. Zapraszamy 

również osoby, które chcą odświeżyć lub pogłębić wiedzę z tego zakresu.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Umiejętność prawidłowego czytania rysunku technicznego jest podstawową kompetencją 

wymaganą na stanowiskach i w procesach, w których punktem odniesienia jest rysunek 

techniczny. W wielu organizacjach rysunek techniczny jest podstawowym i często 

jedynym punktem odniesienia do specyfikacji produktowej klienta. Kompetencje z tego 

zakresu pozwalają na prawidłowe zrozumienie wymagań klienta w odniesieniu do 

dostarczanego wyrobu.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania 

i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności w zakresie prawidłowego formułowania 

wymagań odnoszących się do wymiarowania i tolerowania geometrycznego. Oprócz tego 

uczestnicy uzyskają wiedzę ułatwiającą projektowanie, realizację i optymalizację procesu 

wytwarzania. 

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Rodzaje cech i sposoby ich tolerowania

• Bazowanie i zasady montowalności

• Stopnie swobody, ich odbieranie i symulowanie bazy 

• Zasada powłoki i jej interpretacja

• Tolerancje geometryczne: kształtu, profilu, orientacji, położenia, bicia

• Odchylenia powierzchni: chropowatość, falistość, błąd kształtu

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do technologów, konstruktorów, inżynierów produktu, 

specjalistów ds. pomiarów, kadry produkcyjnej średniego i wyższego szczebla, 

kierownictwa produkcji średniego szczebla jak również do specjalistów i inżynierów ds. 

jakości.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Wiedza i kompetencje z zakresu tolerowania i wymiarowania geometrycznego jest 

fundamentalną wiedzą dla każdego konstruktora, technologa, czy też inżyniera produktu. 

Zakres tego szkolenia oraz jego forma umożliwiają wszystkim jego uczestnikom 

uporządkować, odświeżyć lub pogłębić wiedzę w tym zakresie. Przez stosowanie 

standardów tolerowania i wymiarowania, takich jako ISO czy ASME organizacja zapewnia, 

że dane wyjściowe z procesu planowania i konstruowania wyrobu, będą jasne i 

zrozumiałe dla wszystkich odbiorców.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania 

i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



VDA FFA

- Analiza zwrotów z rynku wg standardu VDA QMC

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem analizy zwrotów z rynku w 

oparciu o standard VDA.

Każda organizacja dostarczająca wyroby do branży motoryzacyjnej musi się liczyć z 

możliwością wystąpienia reklamacji użytkowników końcowych. W obliczu takiego faktu, 

organizacje muszą zdefiniować oraz wdrożyć proces analizy i postępowania ze zwrotami z 

rynku. Dla takiego procesu branża motoryzacyjna również określiła wymagania. Jedno z 

podstawowych wymagań to wyciągać wnioski w myśl powiedzenia "uczyć się na błędach".

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Czym charakteryzuje się podejście analizy zwrotów z rynku?

• Planowanie i przebieg procesu analizy zwrotów z rynku

• Wytyczne do NTF

• Wskaźniki procesu i jakości produktu

• Dane wejściowe i wyjściowe z analizy

• Monitorowanie rynku – obserwacja trendów

• Wymagania dla procedury analizy zwrotów z rynku

• Rola Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Wyrobu (PSB)

• Zarządzanie ryzykiem

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest w głównej mierze do specjalistów i inżynierów, którzy są 

odpowiedzialni za realizację procesu analizy zwrotów reklamacyjnych oraz osoby pełniące 

w organizacji rolę Pełnomocnika ds. Bezpieczeństw Wyrobu. Oprócz tego zapraszamy 

właścicieli procesów związanych z reklamacjami i zwrotami z rynku oraz wszystkie osoby, 

które ze względu na pełnione w organizacji role i/lub funkcje wymagają znajomości 

procesów związanych z analizą zwrotów z rynku.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy i kompetencji z zakresu procesu analizy zwrotów 

z rynku niezbędnej do przeprowadzenia skutecznej analizy pochodzących od klienta z 

fazy użytkowania części. 



Jakie są wytyczne do uruchomienia procesu NTF, jaka jest wartość dodana wprowadzenia 

procesu analizy zwrotów, jakimi wskaźnikami opisać proces, jak wdrożyć skuteczny proces 

analizy zwrotów z fazy użytkowania? To zaledwie przykłady pytań, odpowiedź na które 

znajdziecie Państwo w podczas szkolenia. Zapraszamy!

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania 
i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Ustandaryzowany proces zarządzania reklamacjami od klienta według podręcznika VDA 

QMC

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wytycznych i rekomendacji organizacji 

VDA QMC w zakresie ustandaryzowanego podejścia do procesu opracowania reklamacji 

w łańcuchu dostaw. Standard ten kładzie przede wszystkim nacisk na spójny proces 

opracowania reklamacji, kaskadowanie tego procesu w łańcuchu dostaw oraz na 

skuteczną komunikację między przedsiębiorstwami, kooperującymi na partnerskich 

zasadach.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Cel i zakres standardu

• Proces opracowania reklamacji, np.:

o Matryca inicjująca proces

o Role w procesie

o Elementy procesu

o Kaskadowanie procesu w łańcuchu dostaw

• Komunikacja w procesie

• Kamienie milowe w procesie

• Przedłużenie lub skrócenie czasu pomiędzy kolejnymi kamieniami

• Przypadki zastosowania procesu, m.in.:

o Reklamacje oprogramowania

o Reklamacje przed i po SOP

o Reklamacje logistyczne

o Reklamacje części systemowych

o Reklamacje bez części

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest do specjalistów, inżynierów, liderów odpowiedzialnych w firmie 

za skuteczność i efektywność procesu opracowania reklamacji od klienta, jak również za 

skuteczność i efektywność tego procesu w łańcuchu dostaw.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Jednolite podejścia do opracowywania reklamacji w całym łańcuchu dostaw i realizacja 

tych samych celów w każdym elemencie tego łańcucha, zapewnia transparentność i 

jasność w procesie, zwiększa jego skuteczność i wymaga partnerskich relacji pomiędzy 

poszczególnymi „ogniwami” w łańcuchu. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę 

pozwalającą na praktyczną realizację wytycznych standardu VDA, a organizacja zyska 

transparentny i skuteczny proces, umożliwiający śledzenie jego każdego etapu oraz 

możliwość ciągłego doskonalenia tego procesu.



REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania 

i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Mapowanie Strumienia Wartości

- czyli jak spojrzeć na procesy z makro i mikro perspektywy

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników jak należy podchodzić do analizy procesów z 

wykorzystaniem mapowania strumienia wartości (ang. Value Stream Mapping – VSM). 

Stworzenie mapy strumienia wartości pomaga zobaczyć jak praca przebiega przez 

organizację, jak długo trwają poszczególne procesy, jak wiele problemów jakościowych 

występuje po drodze oraz jak wiele czynności, które powinny zostać ustandaryzowane, 

jest dostosowywanych „w locie”. Podczas szkolenia przyjrzymy się również metodzie 

MBPM (metrics-based process mapping), która oprócz analizy i doskonalenia procesu, 

dostarcza również udokumentowany standard do szkolenia personelu i monitorowania 

wyników procesu.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Na czym polega zarządzanie strumieniem wartości?

• Perspektywa makro i mikro 

• Korzyści z mapowania strumienia wartości

• Powszechne błędy przy stosowaniu mapowania

• Przeprowadzenie procesu mapowania, m.in.:

o Przygotowanie i zakomunikowanie karty mapowania (VSM Charter) oraz 

zebranie danych

o Udokumentowanie stanu obecnego

o Zdefiniowanie i wyliczenie kluczowych wskaźników

• Projektowanie stanu przyszłego

• Projektowanie i realizacja planu transformacji

• Utrzymanie wyników transformacji

• Warsztaty i ćwiczenia

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest do specjalistów, inżynierów, liderów zajmujących się na co 

dzień planowaniem i doskonaleniem procesów. Również do menedżerów, którzy myślą o 

zmodyfikowaniu, bądź udoskonaleniu podejścia związanego z projektowaniem i 

doskonaleniem procesów w organizacji, jak i poprawie osiąganych przez te procesy 

wyników.



JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Mapowanie strumienia wartości pozwala zobaczyć jaką naprawdę wartość dostarczamy 

klientowi, zarówno temu zewnętrznemu, jak i wewnętrznemu. Prawidłowo 

przeprowadzone mapowanie strumienia wartości odgrywa wielką rolę i ułatwia 

wprowadzenie wymaganych zmian w zachowaniu i w świadomości organizacyjnej.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania 

i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Shop Floor Management

- czyli przywództwo w Gemba

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom podejścia do przywództwa w Gemba, 

czyli w miejscu wykonywania rzeczywistej pracy. Przywództwo to jest realizowane m.in. 

przez wprowadzenie odpowiednich standardów, zastosowanie metod i narzędzi do 

optymalizacji i poprawy procesu oraz ich trwałą implementację. Gemba Kanri jest 

japońskim odpowiednikiem Shop Floor Management (SFM).

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

• Definicja i wykorzystanie podejścia SFM

• Korzyści z wprowadzenia SFM

• Zbudowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej

• Transparentność i komunikację w procesie

• Zdefiniowanie kluczowych wskaźników oraz stworzenie tablicy Shop floor Board(SFB)

• Stworzenie standardów jako założeń do dalszego doskonalenia

• Metody do optymalizacji procesu i rozwiązywania problemów

• Wprowadzanie SFM w przedsiębiorstwie

• Cyfryzacja w podejściu SFM

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest do liderów oraz kadry zarządzającej wszystkich obszarów 

przedsiębiorstwa chcących wprowadzić lub po prostu lepiej zrozumieć podejście SFM.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Dzięki szkoleniu uczestnicy zrozumieją na czym polega przywództwo w organizacji 

zorientowanej na ciągłym doskonaleniu procesów. Przy współpracy w procesie kilku 

obszarów organizacyjnych przedsiębiorstwa, SFM umożliwia szybkie,  ustandaryzowane i 

zorientowane na osiągnięcie konkretnych celów podejścia do rozwiązywania problemów.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania 

i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015 –

Cz. 1. Interpretacja wymagań.

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy ISO 9001:2015 ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na interpretację wymagań oraz sposoby audytowania tych wymagań.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Terminy i definicje

• Kontekst organizacji i jej otoczenie

• Przywództwo, role, odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji

• Analizy ryzyka i szans

• Wsparcie i działania operacyjne

• Zarządzanie procesami realizowanymi na zewnątrz

• Analiza danych i ocena wyników

• Przegląd zarządzania

• Doskonalenie w organizacji

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które będą w przyszłości realizowały audyty 

wewnętrzne systemu w swoich organizacjach lub organizacjach swoich dostawców.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć 

wymagania normy w odniesieniu do systemów zarządzania jakością. Zdobyte podczas 

szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów w 

sposób skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015 –

Cz. 2. Proces Audytu.

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy ISO 19011:2015 oraz technik i 

metod skutecznego audytowania. Celem szkolenia jest również poprzez dużą ilość 

ćwiczeń i zadań praktycznych zapoznanie się z podstawowymi zadaniami i obowiązkami 

audytorów systemu.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Podejście procesowe przy audytowaniu

• Wymagania ISO 19011

• Przygotowanie do audytu – cele i zadania

• Komunikacja podczas audytu

• Definiowanie i opisywanie niezgodności

• Raport z audytu i działania po audytowe

• Kodeks zachowań

• Informacje o procesie certyfikacji

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie jest kontynuacją części pierwszej lub skierowane do osób posiadających 

gruntowną wiedzę w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015. Wyszystkie osoby, które 

będą w przyszłości realizowały audyty wewnętrzne systemu w swoich organizacjach lub 

organizacjach swoich dostawców nabędą wiedzę odpowiednią do wykonywania tych 

zadań.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Przekazana wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania normy ISO 

19011. Zadań, które należą do podstawowych obowiązków audytorów systemu 

zarządzania jakością. Zdobyte podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom 

skutecznie i efektywnie realizować proces audytów.



REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego oraz zadań 

typu case study.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



WYMAGANIA NORMY 19011:2018

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przybliżenie i wyjaśnienie działań, które powinny zostać podjęte, aby 

dostosować działalność firmy do wymagań nowego wydania normy.  

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

• Wprowadzenia do wymagań dla audytów systemów zarządzania

• Podejście oparte na ryzyku

• Audytowanie ryzyka i szans 

• Zarządzanie programem audytów 

• Planowanie audytu 

• Kompetencje i ocena audytorów 

• Dodatkowe wytyczne dla audytorów 

• Powiązanie z wymaganiami ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 

• Definiowanie niezgodności 

• Podsumowanie i test wiedzy

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych, osób zajmujących się 

harmonogramami/programami audytów, pełnomocników systemów zarzadzania oraz dla 

wszystkich osób, które starają się o zdobycie kwalifikacji audytorskich.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wiedzę na temat wymagań 

dla audytowania systemów zarządzania określonych w normie ISO 19011:2018. Zdobyta 

wiedza pozwoli uczestnikom zwiększyć efektywność i skuteczność procesów audytowych 

w organizacji i ułatwi zarządzanie kompetencjami audytorów.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



Zarządzanie programem audytów wewnętrznych.

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej planowania, przygotowywania

oraz nadzorowania programów audytu w oparciu o wymagania ISO 19011:2018.

Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy jak nadzorować i rozwijać

programy różnych rodzajów audytów, które są realizowane w organizacji.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

• Audyty wewnętrzne jako podstawowy instrument zarządzania

• Rodzaje i wymagania wobec audytów

• Podejście procesowe w zarządzaniu audytami

• Analiza ryzyka i szans dla planowania audytów

• Monitorowanie realizacji programu audytów

• Ocena programu audytów

• Ocena kompetencji audytorów

• Planowanie i rozwój kompetencji audytorów

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się określaniem i nadzorowaniem 

programów audytów w organizacjach.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wiedzę na temat wymagań 

dla audytowania i programów audytów zarządzania określonych w normie ISO 

19011:2018. Zaprezentowana wiedza pozwoli uczestnikom zoptymalizować programy 

audytów w organizacjach tak aby wartość dodana z tych programów mogła być jak 

najwyższa.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



Audytor systemu I/II strony IATF 16949:2016 –

Cz. 1. Interpretacja wymagań.

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy ISO 9001:2015 i standardu IATF 

16949:2016 ze szczególnym zwróceniem uwagi na interpretację oraz sposoby 

audytowania tych wymagań.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Terminy i definicje

• SLSs oraz FAQ

• Kontekst organizacji i jej otoczenie

• Przywództwo, role, odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji

• Analizy ryzyka i szans

• Wsparcie i działania operacyjne

• Zarządzanie procesami realizowanymi na zewnątrz

• Analiza danych i ocena wyników

• Przegląd zarządzania

• Doskonalenie w organizacji

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które będą w przyszłości realizowały audyty 

wewnętrzne systemu w swoich organizacjach lub organizacjach swoich dostawców.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania normy w odniesieniu do 

systemów zarządzania jakością. Zdobyta wiedzauczestnikom w przyszłości realizować 

proces audytów w sposób skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



Audytor systemu I/II strony IATF 16949:2016 –

Cz. 2. Proces Audytu.

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy ISO 19011:2015 oraz technik i 

metod skutecznego audytowania. Poprzez dużą ilość ćwiczeń i zadań praktycznych, 

uczestnicy zapoznają się  z podstawowymi zadaniami i obowiązkami audytorów systemu.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Podejście procesowe przy audytowaniu

• Wymagania ISO 19011

• Przygotowanie do audytu – cele i zadania

• Komunikacja podczas audytu

• Definiowanie i opisywanie niezgodności

• Raport z audytu i działania po audytowe

• Kodeks zachowań

• Informacje o procesie certyfikacji

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób które ukończyły pierwszą część, lub posiadają 

gruntowną wiedzę na temat wymagań normy ISO 9001:2015 oraz IATF 16949. Uczestnicy 

nabędą niezbędną wiedzę by w przyszłości realizować audyty wewnętrzne systemu w 

swoich organizacjach lub organizacjach swoich dostawców.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć 

wymagania normy ISO 19011.Zadań, które należą do podstawowych obowiązków 

audytorów systemu zarządzania jakością. Przekazane podczas szkolenia informacje 

pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów w sposób skuteczny i 

efektywny.



REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego oraz zadań 

typu case study.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytora wewnętrznego 

systemu zarządzania środowiskiem funkcjonującego wg wymagań normy ISO 

14001:2015.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Kontekst organizacji i przywództwo

• Planowanie i działania operacyjne

• Ocena efektów i doskonalenie

• Kompetencje audytorów

• Przygotowanie do audytu

• Przeprowadzanie audytu

• Techniki audytowania

• Formułowanie niezgodności i sporządzanie raportu z audytu.

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które będą w przyszłości realizowały audyty 

wewnętrzne systemu zarządzania środowiskiem w swoich organizacjach lub 

organizacjach swoich dostawców.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć 

wymagania normy w odniesieniu do systemów zarządzania środowiskiem. Zdobyte 

podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces 

audytów w sposób skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Audytor wewnętrzny ISO 45001:2018

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytora wewnętrznego 

systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonującego wg wymagań 

normy ISO 45001:2018.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Podstawowe wymagania prawne z zakresu BHP

• Systemowe podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy

• Omówienie wymagań normy ISO 45001:2018

• Kompetencje oraz rola audytorów wewnętrznych

• Wytyczne dotyczące audytowania – wymagania ISO 19011:2018

• Ćwiczenia i warsztaty z zakresu audytowania

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do inspektorów BHP, pracowników BHP, kierownictwa średniego 

szczebla i osób wyznaczonych do przeprowadzenia audytów wewnętrznych. Także dla 

wszystkich którzy chcą zdobyć lub ugruntować wiedzę o systemach zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć 

wymagania normy w odniesieniu do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną 

pracy. Informacje przekazane podczas szkolenia pozwolą uczestnikom w przyszłości 

realizować proces audytów w sposób skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Audytor wewnętrzny ISO 50001:2018

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytora wewnętrznego 

systemu zarządzania energią opartego o wymagania normy ISO 50001:2018. 

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Zasady funkcjonowania SZE według normy ISO 50001:2018

• Terminologia i wymagania ISO 50001:2018

• Dokumentacja wymagana normą ISO 50001:2018

• Kompetencje audytorskie

• Niezgodności – identyfikacja, kwalifikacja, obiektywne dowody

• Działania korygujące i zapobiegawcze

• Sporządzanie raportu z audytu

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych systemu 

zarządzania energią, pełnomocników ds. SZE, przedstawicieli najwyższego kierownictwa. 

Także osób chcących uzupełnić swoje kompetencje o wiedzę z zakresu audytowania 

wymagań ISO 50001:2018

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć 

wymagania normy w odniesieniu do systemów zarządzania energią. Przekazanepodczas

szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów w 

sposób skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (IATF 16949/ISO 

9001/ISO 14001/ISO 45001)

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytora wewnętrznego 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego o wymagania norm: ISO9001, IATF 

16949, ISO 14001, ISO 50001.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Przegląd wymagań normy ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018

• Kompetencje audytorów 

• Przygotowanie do audytu 

• Przeprowadzanie audytu 

• Techniki audytowania 

• Formułowanie niezgodności i sporządzanie raportu z audytu

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych zintegrowanych 

systemów zarządzania, osób chcących uzupełnić swoje kompetencje o wiedzę z zakresu 

audytowania wymagam ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie uszeregować i 

zrozumieć wymagania norm w odniesieniu do systemów zarządzania. Zdobyte podczas 

szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować audyty zintegrowane, 

co pozwoli zwiększyć efektywność oraz skuteczność procesu audytów.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

3 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytorów oraz 

przekazania im niezbędnej wiedzy do identyfikacji ryzyka, niezgodności oraz wskazywania 

potencjałów w całym łańcuchu dostaw.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

Część I – Podstawy

• Systemy jakości, wdrożenie i korzyści z audytów procesu

• Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia

• Podejście procesowe w odniesieniu do etapów audytu

• Planowanie i przeprowadzanie audytu procesu

• Analiza potencjału

• Ocena, zatwierdzenie raportu i zakończenie audytu

Część II – Interpretacja katalogu pytań 

• P2 Zarządzanie projektem

• P3 Planowanie rozwoju wyrobu i procesu

• P4 Realizacja rozwoju wyrobu i procesu

• P5 Zarządzanie dostawcami

• P6 Analiza procesu produkcji

• P7 Zadowolenie klienta, serwis, działania posprzedażne

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych procesu, osób 

chcących uzupełnić swoje kompetencje o wiedzę z zakresu audytowania audytów procesu 

zgodnie z VDA 6.3.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli dokładnie zrozumieć wymagania dla audytów procesu zgodnie z VDA 

6.3. Przekazane podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości 

realizować audyty procesów wytwarzania zarówno we własnej organizacji jak i u 

dostawców.



REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

3 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego oraz zadań 

typu case study.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytorów wyrobu oraz 

przekazania im wiedzy do przygotowanie skutecznego programu audytów.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Definicje, cel i zakres stosowania

• Przebieg audytu wyrobu zgodnie z VDA 6.5

• Planowanie i przygotowanie audytu wyrobu

• Przeprowadzanie audytów wyrobu

• Dokumentacja i ocena wyników audytu wyrobu

• Raport z audytu wyrobu

• Działania korygujące i doskonalące

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy będą odpowiedzialni za przygotowanie i 

realizację audytów wyrobu oraz za definiowanie programów audytów.  Szkolenie zapewni 

również odpowiednie narzędzia dla osób, które chcą zgłębić wiedzę zakresu realizacji 

audytów wyrobu zgodnie z VDA 6.5.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się określania wymaganych działań do 

przeprowadzenia audytu wyrobu. Dzięki temu będą w stanie przeprowadzać samodzielne 

audyty i przygotowywać ich sprawozdania.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Audyt specjalny zgodnie z CQI 9– audyt procesu obróbki cieplnej

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów 

specjalnych zgodnie z CQI-9.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

• Charakterystyka procesów specjalnych, z uwzględnieniem procesu obróbki cieplnej

• normy do zarządzania procesami obróbki cieplnej, w tym: 

• Poziom i rodzaje kontroli procesu

• Szczegółowe wymagania dotyczące procesu i częstotliwości jego oceny

• Przeciwdziałanie utracie identyfikowalności

• Zarządzanie oprzyrządowaniem i narzędziami, szczegółowe wymagania dotyczące 

wyposażenia, 

• Częstotliwość kalibracji i certyfikacji urządzeń procesowych

• Dokumentowanie oceny, listy kontrolne

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do pracowników z różnych szczebli organizacji, którym 

powierzona będzie odpowiedzialność za przygotowanie i realizację audytów specjalnych 

procesu obróbki cieplnej.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza umożliwi uczestnikom dokładnie zrozumieć 

wymagania standardu CQI 9 w odniesieniu do procesów obróbki cieplnej. Zdobyte 

podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces 

audytów specjalnych w sposób skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem



Audyt specjalny zgodnie z CQI 11– audyt procesu pokrycia galwanicznego 

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów 

specjalnych zgodnie z CQI-11.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Charakterystyka procesów specjalnych 
• Rodzina norm AIAG CQI 
• CQI w świetle wymagań Klientów  
• Odpowiedzialność personelu i planowanie jakości 
• Składowanie, transport i przechowywanie wyrobów 
• Zarządzanie oprzyrządowaniem i narzędziami 
• Job Audit - audyt wyrobu, audyt procesu montażu wyrobu gotowego oraz audyt 

pakowania
• Wyjaśnienie pojęć pojawiających się w normie CQI-11 
• Szczegółowe omówienie tabel A-F

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się programowaniem oraz 

przeprowadzaniem audytów. Również do wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją 

wiedzę na temat standardu CQI-11.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć 

wymagania standardu CQI 11 w odniesieniu do procesów obróbki galwanicznej. 

Przekazane podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować 

proces audytów specjalnych w sposób skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem



Audyt specjalny zgodnie z CQI 12– audyt procesu nanoszenia powłok

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów 

specjalnych zgodnie z CQI-12.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Charakterystyka procesów specjalnych 
• Rodzina norm AIAG CQI 
• CQI w świetle wymagań Klientów  
• Odpowiedzialność Personelu i Planowanie Jakości 
• Składowanie, transport i przechowywanie wyrobów 
• Zarządzanie oprzyrządowaniem i narzędziami 
• Job Audit - audyt wyrobu, audyt procesu montażu wyrobu gotowego oraz audyt 

pakowania
• Wyjaśnienie pojęć pojawiających się w normie CQI-12 
• Szczegółowe omówienie tabel A-F

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się programowaniem oraz 

przeprowadzaniem audytów. Również do wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją 

wiedzę na temat standardu CQI-12.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć 

wymagania standardu CQI 12 w odniesieniu do procesów nanoszenia powłok. Przekazane 

podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces 

audytów specjalnych w sposób skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem



Audyt specjalny zgodnie z CQI 15– audyt procesu spawania i zgrzewania

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów 

specjalnych zgodnie z CQI-15 oraz praktyczne zaprezentowanie z formularzami 

audytowymi.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Norma CQI 15 w świetle specyficznych wymagań klienta oraz IATF 16949:2016 
• Omówienie grup norm CQI ze szczególnym uwzględnieniem CQI 15
• Odpowiedzialność personelu, audytorów i planowanie jakości,
• Składowanie, transport i przechowywanie wyrobów,
• Narzędzia, sprawdziany i wyposażenie
• Kontrola w procesie i badania
• Audyt – planowanie, realizacja i raportowanie 
• Dokumentacja audytowa CQI 15
• Omówienie poszczególnych tabel i procesów (A-D)

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się programowaniem oraz 

przeprowadzaniem audytów. Również do wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją 

wiedzę na temat standardu CQI-15.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć 

wymagania standardu CQI 15 w odniesieniu do procesów spawania i zgrzewania. 

Przekazane podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować 

proces audytów specjalnych w sposób skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem



Audyt specjalny zgodnie z CQI 23– audyt procesu formowania tworzyw sztucznych

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów 

specjalnych zgodnie z CQI-23.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Norma CQI23 w świetle specyficznych wymagań klienta oraz IATF 16949:2016 
• Podejście procesowe 
• Omówienie grup norm CQI ze szczególnym uwzględnieniem CQI 23 
• Charakterystyka i cele procesów specjalnych 
• Kwalifikacje audytorów
• Audyt – planowanie, realizacja i raportowanie 
• Główne zagadnienia CQI 23 
• Omówienie poszczególnych tabel i procesów (A-H)

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się programowaniem oraz 

przeprowadzaniem audytów. Również do wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją 

wiedzę na temat standardu CQI-23.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć 

wymagania standardu CQI 15 w odniesieniu do procesów formowania tworzyw 

sztucznych. Przekazane podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości 

realizować proces audytów specjalnych w sposób skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Audyt specjalny zgodnie z CQI 8– audyt warstwowy procesu LPA

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji audytów 

warstwowych. Podczas szkolenia również przekazana zostanie wiedza z zakresu 

wdrażania programu audytów warstwowych (LPA) w organizacji. 

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Podstawowe pojęcia, terminy i definicje 
• Opracowanie wytycznych audytów warstwowych
• Planowanie audytów i określanie priorytetów
• Listy kontrolne – opracowywanie i aktualizowanie
• Etapy audytów warstwowych
• Identyfikacja i definiowanie niezgodności
• Kwalifikacje audytorów

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób odpowiedzialnych za wdrożenie audytów 

warstwowych, osób z różnych poziomów w organizacji, które będą angażowane do ich 

realizacji.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć 

wymagania standardu CQI 8. Przekazane podczas szkolenia informacje pozwolą 

uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów specjalnych w sposób skuteczny i 

efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie zakończone jest egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Kontrola wzrokowa wyrobów z aspektem dekoracyjnym wg podręcznika VDA 16 

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom założeń i wymagań dla kontroli 

wzrokowej wyrobów z aspektem dekoracyjnym.  Podczas szkolenia również przekazana 

zostanie niezbędna wiedza do ustanawiania warunków i parametrów kontroli wzrokowej. 

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Podstawowe pojęcia dla kontroli aspektów wizualnych 
• Definiowanie celów i specyfikacji dla aspektów wizualnych
• Parametry kontroli – warunki, oświetlenie, czas
• Kwalifikacje kontrolerów 
• Ocena zdolności systemu kontroli
• Postępowanie z wzorcami

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za wdrożenie i ustanawianie kontroli 

aspektów wizualnych, oraz dla osób, które będą odpowiedzialne za ich nadzór i ocenę .

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoli uczestnikom do samodzielnego wdrożenia 

kontroli wyrobów z aspektem wizualnym. Dzięki przekazanej podczas szkolenia wiedzy 

uczestnicy nabędą umiejętności do oceny prawidłowości kontroli i warunków kontroli 

aspektów wizualnych

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 

trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Warsztaty doskonalące dla audytorów IATF 16949:2016

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy audytorów wewnętrznych w zakresie metod 

audytowania, klasyfikowania niezgodności oraz raportowania. Warsztaty są uzupełnieniem 

wiedzy z zakresu wymagań normy IATF 16949:2016 pod kątem przeprowadzenia audytów 

systemu. 

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Wytyczne audytu systemu

• Analiza ryzyka w procesie

• Wymagania ISO 19011:2018

• Wymagania „Wytycznych do certyfikacji na zgodność z IATF 16949:2016”

• Postawy i zachowania podczas audytowania

• Definiowanie niezgodności

• Działania po audytowe

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Warsztaty skierowane są dla audytorów wewnętrznych systemu, którzy chcą poszerzyć 

swoją wiedzę i umiejętności audytowania.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Dzięki warsztatom nabyta wiedza teoretyczna zostanie przełożona na praktyczne 

wykorzystanie w czasie audytu. Zdobyte w czasie warsztatów informacje pozwolą 

uczestnikom realizować audyty w sposób bardziej skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Warsztaty dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium. 

Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Warsztaty doskonalące dla audytorów ISO 9001:215

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy audytorów wewnętrznych w zakresie metod 

audytowania, klasyfikowania niezgodności oraz raportowania. Warsztaty są uzupełnieniem 

wiedzy z zakresu wymagań normy ISO 9001:2015 pod kątem przeprowadzenia audytów 

systemu. 

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Wytyczne audytu systemu

• Analiza ryzyka w procesie

• Wymagania ISO 19011:2018

• Definiowanie niezgodności

• Działania po-audytowe

• Postawy i zachowania podczas audytowania

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Warsztaty skierowane są dla audytorów wewnętrznych systemu, którzy chcą poszerzyć 

swoją wiedzę i umiejętności audytowania.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Dzięki warsztatom nabyta wiedza teoretyczna zostanie gruntowanie przełożona na 

praktyczne wykorzystanie w czasie audytu. Zdobyte w czasie warsztatów informacje 

pozwolą uczestnikom realizować audyty w sposób bardziej skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Warsztaty dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium. 

Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu

wg VDA 6.3

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem warsztatów jest zwiększenie kompetencji i pogłębienia wiedzy oraz umiejętności 

wewnętrznych audytorów procesu w zakresie planowania audytu, realizacji i 

raportowania. 

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Wytyczne audytu procesu

• Ocena wg schematu ocen podręcznika VDA 6.3

• Analiza ryzyka w procesie

• Wymagania ISO 19011:2018

• Przygotowanie audytu

• Przeprowadzenie audytu procesu

• Uzupełnianie dokumentacji

• Raportowanie oraz rozmowa zamykająca

• Postawy i zachowania podczas audytowania

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Warsztaty dedykowane są do wewnętrznych audytorów procesu oraz audytorów procesu 

w łańcuchy dostaw realizujących audyty według wymagań VDA 6.3.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Dzięki warsztatom nabyta wiedza teoretyczna zostanie przełożona na praktyczne 

wykorzystanie w czasie audytu. Warsztaty są szansą na wymianę doświadczeń i 

skalibrowanie się w zakresie schematu ocen. Zdobyte w czasie warsztatów informacje i 

umiejętności pozwolą uczestnikom realizować audyty w sposób bardziej skuteczny i 

efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Warsztaty dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium. 

Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Warsztaty z obsługi IMDS – Międzynarodowej Materiałowej Bazy Danych

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem warsztatów jest zwiększenie kompetencji i pogłębienia wiedzy oraz umiejętności w 

obsłudze Międzynarodowej Materiałowej Bazy Danych, zarówno w zakresie oceny i 

zatwierdzania wykorzystywania raportów dostawców jak i raportów wysyłanych do klienta.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Wymagania prawne istotne dla IMDS Dyrektywa 2000/53/EC, Dyrektywa 2005/64/EC, 

Dyrektywa RoHS 2005/65/EC wraz załącznikiem

• Rekomendacje IMDS, 

• Tworzenie i łączenie danych materiałowych

• Sprawdzanie danych od dostawcy

• Sprawdzanie własnych MDS

• Wewnętrzne zwolnienie, wysłanie, rozpowszechnianie, przesyłanie „dalej” MDS

• Raportowanie i zarządzanie zmianami w IMDS

• Zwolnienia w IMDS

• Specyficzne wymagania OEM

• Administrowanie bazą – profile i funkcje użytkowników

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Warsztaty kierowane są osób odpowiedzialnych  za zatwierdzanie kart materiałowych w 

IMDS od dostawców, oraz odpowiedzialnych za raportowanie i zatwierdzanie danych 

materiałowych w bazie IMDS.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Prezentowane podczas warsztatu wiadomości pozwalają rozszerzyć umiejętności do 

samodzielnego wprowadzania informacji na temat materiałów, z których składa się wyrób 

do systemu IMDS. Zdobyte podczas warsztatów umiejętności dają szanse uczestnikom na 

zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z zarządzaniem i 

nadzorowaniem bazy IMDS.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Warsztaty dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium. 

Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu i systemu – audytowanie narzędzi 

jakościowych.

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem warsztatów jest zwiększenie kompetencji i pogłębienia wiedzy oraz umiejętności 

wewnętrznych audytorów procesu i systemu w zakresie audytowania podstawowych 

narzędzi jakościowych. Warsztaty mają na celu również poszerzenie wiedzy audytorów 

wewnętrznych w zakresie metod i technik audytorskich.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Wymagania ISO 19011:2018

• Przygotowanie audytu

• Przeprowadzenie audytu procesu

• Realizacja audytu:

• APQP i VDA MLA

• Flow Chart i Plan kontroli

• FMEA

• SPC

• MSA

• Problem Solving

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Warsztaty dedykowane są do wewnętrznych audytorów procesu czy systemu oraz 

audytorów procesu w łańcuchu dostaw realizujących audyty według wymagań VDA 6.3.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Dzięki warsztatom nabyta wiedza teoretyczna zostanie przełożona na praktyczne 

wykorzystanie w czasie audytu. Warsztaty są szansą na wymianę doświadczeń i 

skalibrowanie się w zakresie schematu ocen. Podczas warsztatów również zostanie 

poszerzona wiedza z zakresu samych narzędzi i technik jakościowych, dzięki czemu 

audytorzy będą mogli zwiększyć skuteczność i efektywność audytów oraz wesprzeć 

innych pracowników organizacji w sprawnym i poprawnym wykorzystywaniu tych narzędzi 

i technik.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Warsztaty dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium. 

Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu poszerzenie, zaktualizowanie oraz usystematyzowanie wiedzy i 

umiejętności uczestników w zakresie zarządzania ryzykiem w oparciu o wymagania norm 

ISO 9001 a także rodziny norm ISO 31000.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Źródła wymagań dla zarzadzania ryzykiem i szansą

• Ustalenie kontekstu organizacji

• Metody identyfikacji ryzyka i szans

• Ewaluacja ryzyka i szans

• Postępowanie z ryzykiem 

• Odpowiedzialność kierownictwa w zarządzaniu ryzykiem

• Sposoby dokumentowania

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie dedykowane jest do pracowników średniego i wyższego szczebla wszystkich 

organizacji, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem w organizacji.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu 

zarządzania ryzykiem i szansą. Zdobyta wiedza pozwoli pracownikom w sposób bardziej 

skuteczny i efektywny zarządzać ryzykiem w organizacji.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium. 

Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Budowanie świadomości jakościowej w organizacji

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji o mechanizmach popełniania 

błędów, znaczeniu popełnianych błędów oraz ich konsekwencji zarówno dla klienta 

wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Podstawowe Informacje o błędach

• Koszty wad

• Planowanie Jakości

• Szybka reakcja na wystąpienie wad

• Dokumentowanie problemów i sposobów ich rozwiązywania

• Zabezpieczenie się przed powtórnym wystąpieniem problemu

• Poprawa komunikacji

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie dedykowane jest dla operatorów i brygadzistów, a także dla pracowników 

logistyki wewnętrznej.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu 

mechanizmów popełniania błędów i sposobów na zapobieganie. Zdobyte podczas 

szkolenia informacje dadzą uczestnikom szansę zwiększenia swojej świadomości 

jakościowej pozwalającej podnieść skuteczność codziennych obowiązków.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium. 

Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Zarządzanie pracą zespołu roboczego

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu metod i technik 

tworzenia i zarządzania pracą zespołu roboczego. Szkolenie ma na celu przekazanie 

informacji czym jest efekt synergii i wyjaśnienie mechanizmów, które powodują, że efekt 

generowany przez zespół jest większy niż suma efektów wygenerowanych przez 

poszczególne jednostki (2+2=5).

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Informacje o tym: „Czym jest zespół”

• Komunikacja w zespole

• Przygotowanie zespołu do zarządzania przez cele

• SMART - zasady budowania celu

• Określenie odpowiedzialności w zespole

• Planowanie i prowadzenie spotkań zespołu

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób, które odpowiedzialne są za kierowanie pracami 

zespołu roboczego, oraz osób, które powinny się przygotować do tej roli.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu 

kierowania pracami zespołu roboczego. Zdobyte podczas szkolenia informacje dadzą 

uczestnikom szanse na zwiększenie efektywności i skuteczności prac zespołów 

roboczych.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium. 

Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem



Zasady skutecznej komunikacji

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji potrzebnych do realizacji 

skutecznej komunikacji w organizacji. Szkolenie ma na celu zaprezentować jakie zasady i 

metody powinny być stosowane podczas komunikacji, żeby uniknąć szumu 

komunikacyjnego.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Komunikowanie a informowanie

• Zady komunikacji, czyli:

• Co komunikować

• Kiedy komunikować

• Z kim należy się komunikować

• Jak komunikować 

• Kto powinien się komunikować

• Cele komunikowania się

• Aktywne słuchanie

• Język niewerbalny w komunikacji

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z 

zakresu skutecznej komunikacji.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu narzędzi 

usprawniających komunikację. Uczestnicy podczas szkolenia poszerzą umiejętności 

komunikacyjne co pozwoli usprawni komunikację w całej organizacji.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium. 

Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem



Zarządzanie czasem

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji niezbędnych do efektywnego 

zarządzania czasem w tym umiejętności w określaniu priorytetów działań, planowania i 

kontrolowania postępów w działaniach. 

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Definiowanie codziennych zadań

• Ustalenie priorytetów

• Organizacja miejsca pracy

• Pożeracze czasu

• Planowanie działań i nadzór nad realizacją

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z 

zakresu skutecznego zarządzania swoim czasem i czasem innych.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedze potrzebną do zwiększenia własnej wydajności i 

efektywności w pracy. Dzięki przekazanym podczas szkolenia informacjom uczestnicy 

dowiedzą się jak ustalać priorytety zadań, jak definiować cele oraz jak się do tego 

przygotowywać, żeby efektywniej wykorzystać dostępny czas. 

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium. 

Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Zarządzanie zmianami

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w przystępnego sposobu na  realizacje 

zmian w organizacji począwszy od informowania, przez analizę ryzyka aż po ocenę 

skuteczności działań.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Identyfikowanie zmian

• Określenie celu zmiany

• Analiza ryzyka skutków zmian

• Planowanie i zatwierdzenie zmian

• Nadzorowanie realizacji zmian

• Ocena skuteczności i dokumentowanie zmian

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób, które są lub będą odpowiedzialne za procesy 

zarządzania zmianami w organizacji

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom zrozumieć wymagania w 

odniesieniu do procesu zarządzania zmianami.   Po szkoleniu uczestnicy będą mogli w 

przyszłości realizować audyty zintegrowane, co pozwoli zwiększyć ich efektywność oraz 

skuteczność.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium. 

Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Optymalizacja procesów produkcyjnych w oparciu o zasady 5S

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom metod optymalizacji procesów 

produkcyjnych w oparciu o zasady 5S.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• 7 rodzajów marnotrawstwa w procesach

• Korzyści z wdrożenia zasad 5S

• Zasady 5S (Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina)

• Sposoby wdrożenia 5S 

• Przeszkody i błędy popełniane przy wdrożeniu 5S

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które w codziennej pracy są lub będą 

odpowiedzialne za przestrzeganie zasad, oraz osób, które będą odpowiedzialne 

wdrożenie zasad 5S.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoli uczestnikom na zdobycie umiejętności w 

zakresie zasad zarządzania stanowiskami pracy w oparciu o metodykę 5S. Dzięki tym 

informacjom uczestnicy będą mogli przyczynić się do poprawy jakości, efektywności i 

bezpieczeństwa stanowisk pracy.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium. 

Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Definiowanie procesu wyboru, określania nadzoru i zarządzania dostawcami w przemyśle 

motoryzacyjnym

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie i uszeregowanie informacji z zakresu wymagań 

oraz sposobów postępowania przy definiowaniu i nadzorowaniu dostawców w przemyśle 

motoryzacyjnym. 

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

• Wymagania IATF 16949 dla procesów realizowanych na zewnątrz

• Kategorie dostawców 

• Określanie kryteriów wyboru dostawców

• Nadzór nad dostawcami w fazie projektowania i rozwoju

• Nadzorowanie dostawców w fazie produkcji seryjnej

• Narzędzia i metody do nadzoru nad dostawcami

• Rozwój dostawców

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z 

zakresu definiowania procesu wyboru, określania nadzoru i zarządzania dostawcami w 

przemyśle motoryzacyjnym.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoli uczestnikom samodzielnie realizować 

działania w zakresie wyboru dostawców, określania i realizowania  nad nimi nadzoru. 

Uczestnicy będą mogli samodzielnie podejmować działania prowadzące do poprawy 

współpracy z dostawcami.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium. 

Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.



Kontakt: 
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Key Account Specialist
Telefon: +48 606 316 144 
e-mail: pawel.marzec@supportqpolska.pl

Barbara Pala 
Administration Director
Telefon: +48 795 513 733 
e-mail: barbara.pala@supportqpolska.pl
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