
 

 

 

Opis szkolenia 

IATF 16949:2026 wraz z ISO 9001:2015 - wymagania dla 

systemu zarządzania jakością w motoryzacji 

 

Cel szkolenia 

• Zapoznanie z wymaganiami dla Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym. 

• Usystematyzowanie wiedzy na temat wymagań IATF 16949:2016 z elementami normy ISO 

9001:2015. 

 

Program szkolenia:  

• Charakterystyka standardów motoryzacyjnych. Geneza i rozwój. 

• Podejście procesowe, a wymagania IATF 16949:2016. 

• Charakterystyka ogólna wymagań IATF 16949. 

• Omówienie zakresu merytorycznego normy ISO 9001:2015 i standardu IATF 16949:2016. 

• Specyficzne wymagania Klienta. 

• Specyficzne narzędzia stosowne w motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, MSA, SPC). 

 

Efekty kształcenia:  

Uczestnik dowie się: 

• Jakie są wymagania IATF 16 949:2016, 

• Jak interpretować wybrane punkty normy  

• Czego spodziewać się podczas audytu 

 

Adresaci: 

• właściciele procesów systemu zarządzania jakością, 

• pracownicy działu jakości,  

• pełnomocnicy, specjaliści ds. jakości,  

• najwyższe kierownictwo, 

• osoby wdrażające systemy jakości wg ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016. 

 

Potwierdzenie kwalifikacji: Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa.  

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni x 7 godzin 

 



 

 

 

Istnieje możliwość poszerzenia oferty o elementy tj.:  

• certyfikat uczestnictwa w języku angielskim  

• konsultacje poszkoleniowe w formie usług doradczych, szkoleń na poziomie 

zaawansowanym, wsparcia projektów wdrożeniowych i metod adresowanych podczas 

szkoleń. 

 

Cena szkolenia: W celu otrzymania oferty prosimy o przesłanie zapytania na adres: 

agata.lewkowska@qualitywise.pl  

 

Termin najbliższego szkolenia znajdziesz tutaj. 

Regulamin szkoleń oraz formularze zgłoszenia znajdziesz tutaj. 

W przypadku dodatkowych pytań, innych terminów szkoleń lub dedykowanej oferty szkoleniowej dla 

Twojej firmy zapraszam do kontaktu. 

 

Pozdrawiam, 

dr inż. Agata Lewkowska  

+48 603 880 578 

 

Powiązane artykuły: 

IATF 16949 – co dzięki temu standardowi może zyskać twoja organizacja?  

mailto:agata.lewkowska@qualitywise.pl
https://www.qualitywise.pl/terminy-szkolen-otwartych/
https://www.qualitywise.pl/regulamin/
https://www.qualitywise.pl/iatf-16949-co-dzieki-temu-standardowi-moze-zyskac-twoja-organizacja/


 

 

IATF 16949:2026 with ISO 9001:2015 - requirements for 

the automotive quality management system 

 

Purpose of the training: 

• Getting acquainted with the requirements for the Quality Management System in the 

automotive industry. 

• Systematization of knowledge on the requirements of IATF 16949:2016 with elements of the 

ISO 9001:2015 standard. 

 

Training program: 

• Characteristics of automotive standards. Genesis and development. 

• Process approach and the requirements of IATF 16949:2016. 

• General characteristics of IATF 16949 requirements. 

• The requirements of the ISO 9001:2015 standard and the IATF 16949:2016 standard. 

• Customer specific requirements. 

• Specific automotive tools (FMEA, PPAP, APQP, MSA, SPC). 

 

Benefits: 

The participant will learn: 

• What are the requirements of IATF 16 949:2016, 

• How to interpret selected points of the standard 

• What to expect during the audit 

 

Recipients: 

• owners of the quality management system processes, 

• employees of the quality department, 

• quality specialists, 

• top management. 

 

Qualification confirmation: After the training you will receive a certificate of participation. 

Training duration: 2 days x 7 hours 

Training price: In order to get an offer please send a request to: 

agata.lewkowska@qualitywise.pl  

Related articles 

IATF 16949 – what can your organization gain with this standard? 

  

mailto:agata.lewkowska@qualitywise.pl
https://www.qualitywise.pl/iatf-16949-what-can-your-organization-gain-with-this-standard/


 

 

Audytor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej 

 

Cel szkolenia: 

• Zapoznanie z wymaganiami dla Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym. 

• Usystematyzowanie wiedzy na temat wymagań IATF 16949:2016 z elementami normy ISO 

9001:2015. 

• Przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania programem auditów wewnętrznych 

wg wytycznych ISO 19011:2018. 

• Przekazanie praktycznej wiedzy, jak przeprowadzać audity wg wytycznych ISO 19011:2018. 

 

Program szkolenia:  

• Charakterystyka standardów motoryzacyjnych. Geneza i rozwój. 

• Podejście procesowe, a wymagania IATF 16949:2016. 

• Charakterystyka ogólna wymagań IATF 16949. 

• Omówienie zakresu merytorycznego normy ISO 9001:2015 i standardu IATF 16949:2016. 

• Specyficzne wymagania Klienta. 

• Audyty i audytowanie wg wymagań IATF 16949:2016. Audit systemu, wyrobu, procesu: 

zakresy, kryteria, różnice i podobieństwa.  

• Audyty i audytowanie wg wymagań ISO 19011:  

• Planowanie programu auditów: częstość, kryteria, zakres auditu, metody 

audytowania, wybór i kwalifikacje auditorów. 

• Organizacja i przeprowadzanie auditu: przygotowanie, techniki audytowania, 

ustalanie niezgodności, dokumentowanie auditów, raportowanie. 

• Działania poauditowe. 

• Specyficzne narzędzia stosowne w motoryzacji i wymagane dla audytorów (FMEA, PPAP, 

APQP, MSA, SPC). 

 

Efekty kształcenia:  

Uczestnik dowie się: 

• Jakie są wymagania IATF 16949:2016 dla audytorów i audytowania, 

• Jak interpretować wybrane punkty normy, 

• Jak planować i zarządzać programem auditów wewnętrznych, 

• Jak przeprowadzać audyt od przygotowań po jego zamknięcie, 

• Jakie sporządzać dokumenty audytowe. 

 

Adresaci: 

• Auditorzy wewnętrzni oraz kandydaci na auditorów wewnętrznych, 

• Audytorzy dostawców, 

• Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości. 

 



 

 

Ćwiczenia: 

• Opracowanie programu auditów systemu, procesu i wyrobu. 

• Ocena spełnienia wymagań w sytuacjach audytowych (symulacje zdarzeń audytowych). 

• Jak przeprowadzić spotkanie otwierające i zamykające audyt? 

• Jak stworzyć raport z audytu? 

• Jak zapisać niezgodność audytową w trzech krokach? 

• Praca w zespołach, prezentacja wyników, moderowana dyskusja przebiegu ćwiczenia, 

uzyskanych wyników i napotkanych problemów. 

 

Potwierdzenie kwalifikacji: Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa.  

Czas trwania szkolenia: 3 dni x 7 godzin 

Istnieje możliwość poszerzenia oferty o elementy tj.:  

• certyfikat uczestnictwa w języku angielskim  

• konsultacje poszkoleniowe w formie usług doradczych, szkoleń na poziomie 

zaawansowanym, wsparcia projektów wdrożeniowych i metod adresowanych podczas 

szkoleń. 

Cena szkolenia: W celu otrzymania oferty prosimy o przesłanie zapytania na adres: 

agata.lewkowska@qualitywise.pl  

 

Powiązane artykuły: 

Audyt – nie szukaj niezgodności! 

  

mailto:agata.lewkowska@qualitywise.pl
https://www.qualitywise.pl/audyt-nie-szukaj-niezgodnosci/


 

 

 

Internal auditor in the automotive industry 

Purpose of the training: 

• Getting acquainted with the requirements for the Quality Management System in the 

automotive industry. 

• Systematization of knowledge on the requirements of IATF 16949:2016 with elements of the 

ISO 9001:2015 standard. 

• Sharing practical knowledge how to plan and supervise the internal audit program in 

accordance with the ISO 19011:2018 guidelines. 

• Sharing practical knowledge how to conduct internal audits according to ISO 19011:2018 

guidelines. 

 

Training program: 

• Characteristics of automotive standards. Genesis and development. 

• Process approach and the requirements of IATF 16949:2016. 

• General characteristics of IATF 16949 requirements. 

• The requirements of the ISO 9001:2015 standard and the IATF 16949:2016 standard. 

• Customer specific requirements. 

• Audits and auditing in accordance with the requirements of IATF 16949:2016. Audit of the 

system, product, process: scopes, criteria, differences and similarities. 

• Audits and auditing according to the requirements of ISO 19011: 

• Audit program planning: frequency, criteria, audit scope, audit methods, selection and 

qualification of auditors. 

• Organization and conduct of the audit: preparation, auditing techniques, finding non-

conformities, documenting audits, reporting. 

• Post-audit activities. 

• Specific automotive tools required for auditors (FMEA, PPAP, APQP, MSA, SPC). 

 

 

Exercises: 

• Development of an audit’s program. 

• Assessment of compliance with requirements in audit situations (simulations). 

• How to conduct an audit opening and closing meeting? 

• How to create an audit report? 

• How to record an audit nonconformity in three steps? 

• Work in teams, presentation of results, moderated discussion of the course of the exercise, 

the results obtained and the problems encountered. 

 

Benefits: 

The participant will learn: 

• What are the requirements of IATF 16949:2016 for auditors and auditing, 



 

 

• How to interpret selected points of the standard, 

• How to plan and manage an internal audit program, 

• How to conduct an audit from preparation to its closure, 

• What audit documents to prepare. 

 

Recipients: 

• Internal auditors and candidates for internal auditors, 

• supplier auditors, 

• Persons responsible for quality, employees of the quality department. 

 

Qualification confirmation: After the training you will receive a certificate of participation. 

Training duration: 3 days x 7 hours 

Training price: In order to get an offer please send a request to: 

agata.lewkowska@qualitywise.pl  

It is possible to extend the offer with post-training consultations in the form of advisory services, 

advanced training, support for implementation projects and methods addressed during training. 

 

DOCUMENTS TO DOWNLOAD 

REGISTRATION CARD 

Training description 

Related articles 

Audit – do not look for nonconformities!  

mailto:agata.lewkowska@qualitywise.pl
https://www.qualitywise.pl/audit-do-not-look-for-nonconformities/


 

 

Wymagania dla audytorów  

na podstawie ISO 19011:2018 

Cel szkolenia: 

• Zapoznanie z wymaganiami dla audytowania wynikającymi z zasad Systemu Zarządzania 

Jakością w przemyśle motoryzacyjnym. 

• Przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania programem auditów wewnętrznych 

wg wytycznych ISO 19011:2018. 

• Przekazanie praktycznej wiedzy, jak przeprowadzać audity wg wytycznych ISO 19011:2018. 

 

Program szkolenia:  

• Omówienie wymagań dla audytowania wynikających z normy ISO 9001:2015 i standardu IATF 

16949:2016. 

• Audyty i audytowanie wg wymagań IATF 16949:2016. Audit systemu, wyrobu, procesu: 

zakresy, kryteria, różnice i podobieństwa.  

• Audyty i audytowanie wg wymagań ISO 19011:  

• Zasady audytowania. 

• Zarządzanie programem audytów: częstość, kryteria, zakres auditu, metody 

audytowania, wybór i kwalifikacje auditorów. 

• Przeprowadzenie auditu: przygotowanie, techniki audytowania, ustalanie 

niezgodności, dokumentowanie auditów, raportowanie. 

• Kompetencje auditorów. 

 

Efekty kształcenia:  

Uczestnik dowie się: 

• Jakie są wymagania IATF 16949:2016 dla audytorów i audytowania, 

• Jak planować i zarządzać programem auditów wewnętrznych, 

• Jak przeprowadzać audyt od przygotowań po jego zamknięcie, 

• Jakie sporządzać dokumenty audytowe. 

 

Adresaci: 

• szkolenie zalecane jest w szczególności dla osób, które posiadają już znajomość normy ISO 

9001:2015 i standardu IATF 16949:2016 i które chciałyby podnieść swoje kompetencje na 

audytora w branży motoryzacyjnej, 

• Kandydaci na auditorów wewnętrznych, 

• Auditorzy wewnętrzni, 

• Audytorzy dostawców, 

• Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości. 

 

Ćwiczenia: 



 

 

• Opracowanie programu auditów systemu, procesu i wyrobu. 

• Jak przeprowadzić spotkanie otwierające i zamykające audyt? 

• Jak stworzyć raport z audytu? 

• Jak zapisać niezgodność audytową w trzech krokach? 

• Praca w zespołach, prezentacja wyników, moderowana dyskusja przebiegu ćwiczenia, 

uzyskanych wyników i napotkanych problemów. 

 

Potwierdzenie kwalifikacji: Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa.  

Czas trwania szkolenia: 1 dzień x 7 godzin 

Istnieje możliwość poszerzenia oferty o elementy tj.:  

• certyfikat uczestnictwa w języku angielskim  

• konsultacje poszkoleniowe w formie usług doradczych, szkoleń na poziomie 

zaawansowanym, wsparcia projektów wdrożeniowych i metod adresowanych podczas 

szkoleń. 

Cena szkolenia: W celu otrzymania oferty prosimy o przesłanie zapytania na adres: 

agata.lewkowska@qualitywise.pl  

 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

KARTA ZGŁOSZEŃ 

Opis szkolenia 

Powiązane artykuły: 

Audyt – nie szukaj niezgodności! 

 

  

mailto:agata.lewkowska@qualitywise.pl
https://tqmsoft.com/uploads/important_files/karta-zgloszenia.doc
https://www.qualitywise.pl/audyt-nie-szukaj-niezgodnosci/


 

 

Requirements for auditors 

based on ISO 19011:2018 

Purpose of the training: 

• Learning about the requirements for auditing resulting from the Quality Management 

System in the automotive industry. 

• Sharing practical knowledge in the field of managing the internal audit program in 

accordance with the ISO 19011:2018. 

• Sharing practical knowledge on how to conduct audits according to the ISO 19011:2018. 

 

Training program: 

• Discussion of the requirements for auditing resulting from the ISO 9001:2015 and IATF 

16949:2016. 

• Audits and auditing in accordance with the requirements of IATF 16949:2016. Audit of the 

system, product, process: scopes, criteria, differences and similarities. 

• Audits and auditing according to the requirements of ISO 19011: 

• Auditing rules. 

• Audit program management: frequency, criteria, audit scope, audit methods, selection 

and qualification of auditors. 

• Conducting an audit: preparation, auditing techniques, stating nonconformities, 

documenting audits, reporting. 

• Auditor competencies. 

 

Benefits: 

The participant will learn: 

• What are the requirements of IATF 16949:2016 for auditors and auditing, 

• How to plan and manage an internal audit program, 

• How to conduct an audit from preparation to its closure, 

• What audit documents to prepare. 

 

Recipients: 

• the training is especially recommended for people who already know the ISO 9001:2015 

and IATF 16949:2016 and who would like to obtain their competences as an auditor in the 

automotive industry, 

• candidates for internal auditors, 

• internal auditors, 

• supplier auditors, 

• persons responsible for quality, employees of the quality department. 

 

Exercises: 



 

 

• Development of a program of system, process and product audits. 

• How to conduct an audit opening and closing meeting? 

• How to create an audit report? 

• How to record an audit nonconformity in three steps? 

• Work in teams, presentation of results, moderated discussion of the course of the exercise, 

the results obtained and the problems encountered. 

 

Qualification confirmation: After the training you will receive a certificate of participation. 

Training duration: 3 days x 7 hours 

Training price: In order to get an offer please send a request to: 

agata.lewkowska@qualitywise.pl  

It is possible to extend the offer with post-training consultations in the form of advisory services, 

advanced training, support for implementation projects and methods addressed during training. 

 

DOCUMENTS TO DOWNLOAD 

REGISTRATION CARD 

Training description 

Related articles 

Audit – do not look for nonconformities!  

mailto:agata.lewkowska@qualitywise.pl
https://www.qualitywise.pl/audit-do-not-look-for-nonconformities/


 

 

Core tools – przegląd najistotniejszych wymagań  

dla audytorów wewnętrznych według AIAG 

 

Cel szkolenia: 

• Poznanie wymagań podręczników referencyjnych AIAG: APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP w 

kontekście efektywnego prowadzenia audytów wewnętrznych w branży motoryzacyjnej. 

 

Program szkolenia:  

1. Zaawansowanie planowanie jakości produktu (APQP): 

• omówienie faz prowadzenia projektu, 

• dokumentacja wymagania w poszczególnych fazach projektu, 

• wymagania dla planu kontroli, 

• powiązanie schematu przepływu procesu, FMEA i Planu kontroli – spójność dokumentów i 

najważniejsze błędy. 

2. Analiza potencjalnych wad i ich przyczyn (FMEA): 

• FMEA dla konstrukcji (DFMEA) i procesu (PFMEA) – różnice i interakcje, 

• formułowanie funkcji, wymagań, wad, przyczyn i skutków wad, identyfikacja środków 

kontrolnych w procesie produkcyjnym, rozróżnienie między detekcją a prewencją, 

• identyfikacja charakterystyk specjalnych w PFMEA, 

• omówienie Znaczenia - Severity, Występowalności - Occurrence, Wykrywalności - Detection 

oraz RPN - Risk Priority Number, 

• działania doskonalące i strategie oceny ryzyka: RPN, SOD, SO, SD. 

3. Statystyczne sterowanie procesem produkcji (SPC): 

• podstawowe założenia Statystycznego Sterowania Procesem produkcji (SPC), 

• podstawowe pojęcia statystyczne- zdolność, stabilność, średnia, odchylenie standardowe, 

• zdolność procesu – wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk, 

• interpretacja wskaźników zdolności procesu Cp, Cpk, Pp, Ppk. 

4. Analiza systemu pomiarowego (MSA): 

• wytyczne dotyczące analizy liczbowej i atrybutowej – podstawowe wymagania, 

• %GRR jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli liczbowej, 

• Kappa jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli atrybutowej, 

5. Zatwierdzenie części (PPAP): 

• przegląd zalecanych typowych dokumentów i ich zawartości, 

• kiedy należy przedłożyć PPAP, 

• poziomy przedłożenie do klienta, 

• nadanie statusu PPAP przez klienta. 



 

 

 

 

Efekty kształcenia:  

Uczestnik dowie się: 

• Jakie elementy kluczowych metod jakości wg wymagań podręczników referencyjnych AIAG: 

APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP powinny być realizowane przez audytowaną organizację. 

• Jak potwierdzić zgodność w dokumentacji procesowej dla FCh (schematu przepływu procesu) 

- FMEA - Planu kontroli. 

• Jakie są najczęściej popełniane błędy w stosowaniu APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP. 

• Na co zwracać szczególną uwagę podczas audytowania Core Tools. 

• Jak interpretować prezentowane dowody audytowe jak np. wskaźniki MSA, czy karty 

kontrolne SPC. 

 

Adresaci: 

• auditorzy wewnętrzni IATF 16949,  

• audytorzy dostawców, 

• pracownicy działu jakości, 

• osoby chcące odświeżyć sobie podstawowe wiadomości nt. core tools. 

 

Potwierdzenie kwalifikacji:  

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa.  

Czas trwania szkolenia: 2 dni x 7 godzin 

Istnieje możliwość poszerzenia oferty o elementy tj.:  

• certyfikat uczestnictwa w języku angielskim  

• konsultacje poszkoleniowe w formie usług doradczych, szkoleń na poziomie 

zaawansowanym, wsparcia projektów wdrożeniowych i metod adresowanych podczas 

szkoleń. 

Cena szkolenia: W celu otrzymania oferty prosimy o przesłanie zapytania na adres: 

agata.lewkowska@qualitywise.pl  

 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

KARTA ZGŁOSZEŃ 

Opis szkolenia 

Powiązane artykuły: 

Kluczowe metody jakości – czemu są tak ważne?  

mailto:agata.lewkowska@qualitywise.pl
https://tqmsoft.com/uploads/important_files/karta-zgloszenia.doc
https://www.qualitywise.pl/kluczowe-metody-jakosci/


 

 

 

Core tools - an overview for internal auditors  

in automotive industry according to AIAG 

 

Purpose of the training: 

• Review of the requirements of AIAG reference manuals: APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP in the 

context of effective audits in the automotive industry. 

 

Training program: 

Advanced Product Quality Planning (APQP): 

• that are the project phases, 

• documentation of requirements in individual phases of the project, 

• requirements for the control plan, 

• linking the process flow diagram, FMEA and Control Plan - consistency of documents and the 

most important mistakes. 

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA): 

• FMEA for product (DFMEA) and process (PFMEA) - differences and interactions, 

• formulation of functions, requirements, defects, causes and effects of defects, identification 

of control measures in the production process, distinction between detection and 

prevention, 

• identification of special characteristics in PFMEA, 

• discussion of Severity, Occurrence, Detection and RPN - Risk Priority Number, 

• improvement actions and risk assessment strategies: RPN, SOD, SO, SD. 

Statistical Process Control (SPC): 

• basic assumptions of Statistical Process Control of Production (SPC), 

• basic statistical concepts - capability, stability, average, standard deviation, 

• process capability indicators Cp, Cpk, Pp, Ppk, 

• interpretation of process capability indicators Cp, Cpk, Pp, Ppk. 

Measurement System Analysis (MSA): 

• guidelines for numerical and attribute analysis - basic requirements, 

• %GRR as a tool determining the correct functioning of the numerical control system, 

• Kappa as a tool determining the correct functioning of the attribute control system, 

Production Part Approval Process (PPAP): 

• overview of required documents, 

• customer evaluation status, 

• when to submit PPAP, 



 

 

• PPAP submission levels. 

 

Benefits: 

The participant will learn: 

• What core tools elements according to the requirements of AIAG reference manuals: APQP, 

FMEA, SPC, MSA, PPAP should be implemented by the audited organization. 

• How to confirm compliance in the process documentation for the FCh (process flow diagram) 

- FMEA - Control Plan. 

• What are the most common mistakes in using APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP. 

• What to pay special attention to when auditing core tools. 

• How to interpret the presented audit evidence, such as MSA indicators or SPC control charts. 

 

Recipients: 

• IATF 16949 internal auditors, 

• supplier auditors, 

• quality department employees, 

• people who want to refresh themselves with basic knowledge about core tools. 

 

Qualification confirmation: After the training you will receive a certificate of participation. 

Training duration: 2 days x 7 hours 

Training price: In order to get an offer please send a request to: 

agata.lewkowska@qualitywise.pl  

It is possible to extend the offer with post-training consultations in the form of advisory services, 

advanced training, support for implementation projects and methods addressed during training.  

DOKUMENTY DO POBRANIA 

KARTA ZGŁOSZEŃ 

Opis szkolenia 

Related articles 

Core tools – why they are so important? 

 

mailto:agata.lewkowska@qualitywise.pl
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https://www.qualitywise.pl/core-tools/


 

 

APQP-PPAP według AIAG 

 

Cel szkolenia: 

• Przedstawienie kontekstu wymagań dla zarządzania projektami oraz zatwierdzenia wyrobów i 

procesów do seryjnej produkcji w systemie zarządzania jakością wg ISO 9001 i IATF 16949. 

• Przedstawienie zaawansowanego zarządzania projektami wdrożeniowymi wyrobów do 

produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań podręcznika APQP (Advanced Product 

Quality Planning).  

• Przedstawienie zasad współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw 

wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process).  

 

Program szkolenia:   

• Podstawowe zasady systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej - źródła wymagań, 

omówienie: wymaganie ISO 9001, IATF 16949, kluczowe metody jakości tzw. core tools, 

specyficzne wymagania klientów tzw. CSR (Customer Specific Requirements), Wymagania 

systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 i IATF 16949 dotyczące projektowania i 

rozwoju,  

• Założenia metodyki Advanced Product Quality Planning (APQP)  

• Omówienie poszczególnych etapów APQP oraz ich przećwiczenie w ramach wykonywanych 

ćwiczeń: 

• planowanie projektu 

• projektowanie wyrobu 

• projektowanie procesu 

• walidacja produktu i procesu 

• produkcja i sprzężenie zwrotne 

• Charakterystyka podstawowych zagadnień pojawiających się w APQP, w szczególności: 

• charakterystyki specjalne  

• Flow chart – FMEA - Control Plan  

• instrukcje pracy 

• Benchmarking 

• Error-proofing 

• DFM/DFA 

• QFD 

• DoE 

• listy kontrolne w APQP 

• PPAP – omówienie najważniejszych zagadnień: 

• kiedy należy przedłożyć PPAP klientowi, 

• jakie są poziomy przedłożenia PPAP, 

• poziomy przedłożenia PPAP a wymagane dokumenty, 

• poziomy zatwierdzenia PPAP, 

• jak długo należy archiwizować wykonany PPAP, 

• jakie są najczęstsze błędy stosowania PPAP. 



 

 

Efekty kształcenia:  

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się: 

• sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z poszczególnymi etapami, 

• właściwie identyfikować potrzeby i wymagania klienta przy wdrażaniu nowych projektów, 

• sporządzać dokumentację niezbędną do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP, 

• przygotowywać się do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i 

klientowskich w branży motoryzacyjnej, 

• jakie są wymagane techniki i narzędzia, 

• jakie są odpowiedzialności w projekcie poszczególnych jego uczestników i zasady pracy 

grupowej (zespoły Interdyscyplinarne), 

• jakie dokumenty, raporty , analizy wymagane są typowo w pakiecie PPAP dla klientów, 

• jakie są zasady zatwierdzania części wg metodologii PPAP. 

Adresaci: 

• Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów, 

• Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości, pracownicy działu jakości,  

• właściciele działów/ właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych 

wyrobów do produkcji seryjnej, 

• konstruktorzy, technolodzy, 

• audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony). 

 

Metodyka 

Szkolenie jest wprowadzeniem w samą metodykę. W przypadku APQP w rzeczywistości jest ono 

prowadzone jako warsztat, ponieważ uczestnicy pracują nad własnym projektem. Warsztat ma formę 

pracy zespołowej. Na koniec prowadzony jest wspólny przegląd wyników zadań realizowanych przez 

poszczególne zespoły. 

 

Potwierdzenie kwalifikacji: Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa.  

Czas trwania szkolenia: 2 dni x 7 godzin 

Istnieje możliwość poszerzenia oferty o elementy tj.:  

• certyfikat uczestnictwa w języku angielskim  

• konsultacje poszkoleniowe w formie usług doradczych, szkoleń na poziomie 

zaawansowanym, wsparcia projektów wdrożeniowych i metod adresowanych podczas 

szkoleń. 

Cena szkolenia: W celu otrzymania oferty prosimy o przesłanie zapytania na adres: 

agata.lewkowska@qualitywise.pl  

DOKUMENTY DO POBRANIA / KARTA ZGŁOSZEŃ 

Powiązane artykuły: 

Kluczowe metody jakości – czemu są tak ważne? 

mailto:agata.lewkowska@qualitywise.pl
https://www.qualitywise.pl/kluczowe-metody-jakosci/


 

 

APQP-PPAP according to AIAG 

 

Purpose of the training: 

• Presentation of the context of requirements for project management and approval of products 

and processes for serial production in the quality management system according to ISO 9001 

and IATF 16949. 

• Presentation of advanced management of product implementation projects for production in 

an automotive industry company according to the requirements of the APQP (Advanced 

Product Quality Planning) manual. 

• Presentation of the principles of cooperation with customers and suppliers in the field of 

approving deliveries according to the PPAP (Production Part Approval Process) manual. 

 

Training program: 

• Basic principles of the quality management system in the automotive industry - sources of 

requirements, discussion: the requirement of ISO 9001, IATF 16949, key quality methods, the 

so-called core tools, specific customer requirements, so-called CSR (Customer Specific 

Requirements), Quality management system requirements in accordance with ISO 9001 and 

IATF 16949 regarding design and development, 

• Assumptions of the Advanced Product Quality Planning (APQP) methodology 

• Discussion of the individual stages of APQP and the project simulation as practical exercises 

during the training: 

• project planning, 

• product design, 

• process design, 

• product and process validation, 

• production and feedback, 

• Characteristics of the basic issues related to the individual stages of APQP, in particular: 

• special characteristics Flow chart - FMEA - Control Plan 

• work instructions 

• Benchmarking 

• Error proofing 

• DFM/DFA 

• QFD 

• DoE 

• APQP checklists 

• PPAP - discussion of the most important issues: 

• when to submit the PPAP to the client, 

• what are the levels of PPAP submission, 

• PPAP submission levels vs. required documents, 

• PPAP approval levels, 

• how long should the completed PPAP be archived, 

• what are the most common errors in using PPAP. 

 



 

 

Benefits: 

During the training, the participant will learn: 

• efficient project management according to the APQP methodology in accordance with 

individual stages, 

• properly identify customer needs and requirements when implementing new projects, 

• prepare documentation necessary for product approval by the client - PPAP, 

• prepare for certification, recertification, control and customer audits in the automotive 

industry, 

• what techniques and tools are required, 

• what are the responsibilities of individual participants in the project and the principles of group 

work (interdisciplinary teams), 

• what documents, reports, analyzes are typically required in a PPAP package for clients, 

• what are the rules for approving parts according to the PPAP methodology. 

 

Who shall participate in this training: 

• Persons leading new product implementation projects. 

• Quality engineers, quality specialists, employees of the quality department, 

• department owners/owners of key processes related to the implementation of new products 

for serial production, 

• constructors, technologists, 

• internal auditors, supplier auditors (first and second party). 

 

Methodology: 

The training is an introduction to the methodology itself. In the case of APQP, it is actually performed 

as a workshop as participants work on their own project. The workshop takes the form of teamwork. 

Finally, a joint review of the results of tasks performed by individual teams is carried out. 

 

Qualification confirmation: After the training you will receive a certificate of participation. 

Training duration: 2 days x 7 hours 

Training price: In order to get an offer please send a request to: 

agata.lewkowska@qualitywise.pl  

It is possible to extend the offer with post-training consultations in the form of advisory services, 

advanced training, support for implementation projects and methods addressed during training. 

DOCUMENTS TO DOWNLOAD 

REGISTRATION CARD 

Training description 

Related articles 

Core tools – why they are so important?  

mailto:agata.lewkowska@qualitywise.pl
https://www.qualitywise.pl/core-tools/


 

 

FMEA wg AIAG-VDA 

 

Cel szkolenia: 

• Uzyskanie umiejętności wykonywania analiz FMEA wg wytycznych AIAG & VDA 1st Edition 

2019. 

• Pozyskanie wiedzy nt. podstawowych zasad organizacji 7 kroków procesu wykonywania FMEA. 

• Poznanie strategii pracy z ryzykami na podstawie ich priorytetyzacji. 

 

Program szkolenia:  

• Omówienie założeń nowego podejścia do analizy ryzyka 

• Cel i zakres FMEA 

• Rola i skład zespołu 

• 5T – intent, team, time, tasks, tool, 

• DFMEA / PFMEA analiza wg 7 kroków 

• planowanie i przygotowanie (reguła „5T”), 

• analiza struktury, 

• analiza funkcji, 

• analiza wad, 

• analiza ryzyka, 

• optymalizacja (redukcja ryzyka), 

• dokumentowanie wyników 

• Dokumentowanie analizy w postaci graficznej (drzewo struktury – Structure Tree, drzewo 

funkcji – Function Tree, drzewo wad – Failure Tree, umiejscowienie działań – prewencji, 

detekcji – w drzewie wad). 

• Narzędzia wspomagające analizę struktury, funkcji i wad: diagram B, diagram P. 

• Dokumentowanie FMEA: prezentacja graficzna oraz widoki raportu FMEA dla 

oprogramowania. 

• Omówienie tabeli oceny oraz priorytetyzacji działań AP 

• Danej wejściowe do Planu Kontroli 

 

Efekty kształcenia:  

Uczestnik dowie się: 

• Jakie są zalecenia wytycznych AIAG & VDA w odniesieniu do siedmioetapowej realizacji 

procesu FMEA. 

• Jakie są oczekiwane zasoby na realizację FMEA, za co, wg wytycznych AIAG&VDA, odpowiada 

kierownictwo. 

• W jaki sposób analiza PFMEA wiąże się z zagadnieniem kosztów jakości (COQ – Costs of 

Quality, COPQ – Costs of Poor Quality). 

• Jak używać tabele wspomagające szacowanie wskaźników Severity, Occurrence, Detection. 

• Jak podejmować decyzje co do oceny (akceptacji) ryzyka i określania priorytetów dla działań 

zapobiegawczych. 



 

 

• Na czym polega etap optymalizacji procesu oparty o koncepcję priorytetu działań (AP – 

Action Priority). 

• W jaki sposób inne narzędzia mogą wspierać etap optymalizacji (DOE, SPC, TRIZ, 

„mistake/error proofing”). 

• Jakie informacje z PFMEA przechodzą do planów kontroli. 

 

Metodyka: 

Szkolenie jest wprowadzeniem w samą metodykę. Jednak w rzeczywistości jest on prowadzony jako 

warsztat, ponieważ uczestnicy podczas całego szkolenia pracują nad własnym FMEA. Warsztat ma 

formę pracy zespołowej – w zakresie uzgodnionym z grupą. Podsumowując wyniki prowadzony jest 

wspólny przegląd wyników zadań realizowanych przez poszczególne zespoły. 

Adresaci: 

• Moderatorzy oraz członkowie zespołów FMEA.  

• Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów. 

• Inżynierowie jakości, Inżynierowie procesu. 

• Osoby realizujące audity jakości u dostawców oraz auditorzy wewnętrzni.  

 

Potwierdzenie kwalifikacji:  

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa.  

Czas trwania szkolenia: 2 dni x 7 godzin 

Istnieje możliwość poszerzenia oferty o elementy tj.:  

• certyfikat uczestnictwa w języku angielskim  

• konsultacje poszkoleniowe w formie usług doradczych, szkoleń na poziomie 

zaawansowanym, wsparcia projektów wdrożeniowych i metod adresowanych podczas 

szkoleń. 

Cena szkolenia: W celu otrzymania oferty prosimy o przesłanie zapytania na adres: 

agata.lewkowska@qualitywise.pl  

 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

KARTA ZGŁOSZEŃ 

Opis szkolenia 

Powiązane artykuły: 

Kluczowe metody jakości – czemu są tak ważne? 

FMEA w IATF 16949:2016  

mailto:agata.lewkowska@qualitywise.pl
https://tqmsoft.com/uploads/important_files/karta-zgloszenia.doc
https://www.qualitywise.pl/kluczowe-metody-jakosci/
https://www.qualitywise.pl/fmea-w-iatf/


 

 

 

FMEA according to AIAG-VDA 

Purpose of the training: 

• Obtaining the ability to perform FMEA analyzes according to reference manual AIAG & VDA 

1st Edition 2019. 

• Gaining knowledge about the basic principles of the organization of the 7 steps of the FMEA 

execution process. 

Training program: 

• Introduction to the new approach to risk analysis 

• Purpose and scope of the FMEA 

• Roles and members of the team 

• 5T – intention, team, time, tasks, tool 

• DFMEA / PFMEA analysis according to 7 steps 

• planning and preparation (“5T” rule) 

• structure analysis 

• function analysis 

• failure analysis 

• risk analysis 

• optimization (risk reduction) 

• documenting the results 

• •Documentation of the analysis in a graphical form (Structure Tree, Function Tree, Failure 

Tree, location of actions - prevention, detection - in the fault tree). 

• Tools supporting the analysis of structure, functions and defects: diagram B, diagram P. 

• FMEA documentation: graphical presentation and FMEA report views for the software. 

• Discussion of the evaluation table related to action priority AP  

• Input data to the Control Plan 

 

Benefits: 

The participant will learn: 

• What are the recommendations of the AIAG & VDA guideline in relation to the seven-steps 

implementation of the FMEA process. 

• What are the expected resources for the implementation of the FMEA, for which, according 

to the AIAG&VDA guidelines, the management is responsible. 

• How the PFMEA analysis is related to the issue of costs of quality (COQ - Costs of Quality, 

COPQ - Costs of Poor Quality). 

• How to use the tables supporting the estimation of Severity, Occurrence, Detection 

indicators. 

• How to make decisions about risk assessment (acceptance) and prioritization of preventive 

actions. 

• How other tools can support the optimization step (DOE, SPC, "mistake/error proofing"). 

• What information from PFMEA goes into control plans. 



 

 

 

Methodology: 

• The training is  an introduction to the methodology itself. However, it is conducted as 

workshop in fact because the participants are working during whole training on their own 

FMEA. Workshop is in the form of teamwork – with the scope agreed with the group. To sum 

up the results joint review of the results of tasks performed by individual teams is conducted. 

 

Who shall participate in this training: 

• Moderators and members of FMEA teams. 

• Persons leading projects of implementation of new products. 

• Quality Engineers, Process Engineers. 

• Persons carrying out quality audits at suppliers and internal auditors. 

 

Qualification confirmation: 

• After the training you will receive a certificate of participation. 

Training duration: 2 days x 7 hours 

Training price: In order to get an offer please send a request to: 

agata.lewkowska@qualitywise.pl  

It is possible to extend the offer with post-training consultations in the form of advisory services, 

advanced training, support for implementation projects and methods addressed during training. 

 

Related articles 

FMEA in IATF 16949:2016 

Core tools – why they are so important? 

  

mailto:agata.lewkowska@qualitywise.pl
https://www.qualitywise.pl/fmea-in-iatf/
https://www.qualitywise.pl/core-tools/


 

 

SPC-MSA według AIAG 

 

Cele szkolenia: 

• Przedstawienie kontekstu statystycznego sterowania procesem SPC i analizy systemów 

pomiarowych zawartego w wymaganiach systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 

9001:2015 oraz IATF 16949. 

• Prezentacja zasad statystycznego sterowania procesem (SPC) i analizy systemów pomiarowych 

MSA zarówno w odniesieniu do parametrów mierzalnych jak i w przypadku kwalifikacji 

alternatywnej. 

• Nabycie umiejętności przeprowadzania analiz interpretacji wyników z zakresu SPC i MSA. 

 

Program szkolenia:  

• Wymagania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2015 oraz IATF 169491 

dotyczące statystycznej kontroli procesów oraz analizy systemów pomiarowych. 

SPC: 

• Statystyczne narzędzia jakości – norma IS0/TR 10017. 

• Podstawowa statystyczna analiza danych (statystyczny opis zmienności). 

• Źródła zmienności. 

• Przyczyny przypadkowe i systematyczne zmienności, pojęcie procesu stabilnego (pod kontrolą) 

i rozregulowanego (poza kontrolą). 

• Statystyczny opis zmienności - wyznaczanie i interpretacja parametrów opisowych (średnia, 

mediana, rozstęp, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza itd.), konstrukcja histogramu 

(dobór liczby przedziałów), rozkład danych. 

• Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu (Cp, Cpk, Pp, Ppk). 

• Karty kontrolne procesu Shewharta. 

• Ogólne zasady funkcjonowania kart kontrolnych Shewharta (trzysigmowość karty, metody 

konstrukcji karty, błędy wnioskowania, dostosowanie karty do procesu). 

• Konstrukcja kart kontrolnych Shewarta dla cech mierzalnych - karta wartości średniej i 

rozstępu, karta wartości średniej i odchylenia standardowego, karta mediany i rozstępu, karta 

pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu. 

• Obliczanie współczynników zdolności procesu Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych dla cech 

mierzalnych. 

• Karty kontrolne w przypadku oceny atrybutowej: frakcji jednostek niezgodnych p, liczby 

jednostek niezgodnych np, liczby niezgodności c, liczby niezgodności na jednostkę u. 

• Przykłady, ćwiczenia. 

 MSA: 

• Pomiar, błąd/niepewność pomiaru, system pomiarowy, proces pomiarowy. 

• Zmienność w przypadku procesu pomiarowego od przyrządu pomiarowego (EV), od operatora 

(AV), od procesu tj. od części-do-części (PV), zmienność całkowita (TV). 

• Objaśnienie pojęć: precyzja, dokładność, rozdzielczość.  



 

 

• Zdolność systemów pomiarowych wg procedury 1, wyznaczanie i interpretacja 

współczynników Cg, Cgk. 

• Metody oceny systemu pomiarowego z wpływem operatora i przyrządu – procedura 2: 

metoda rozstępu R, metodą średniej i rozstępu ARM, metoda analizy wariancji (ANOVA). 

• Metody oceny systemu pomiarowego bez wpływu operatora – procedura 3. 

• Ocena zdolności systemów pomiarowych w przypadku oceny alternatywnej: Metoda detekcji 

sygnałów, Metoda Cross Table Method: operator/operator, operator/wzorzec - wyznaczanie i 

interpretacja współczynnika kappa Cohena. 

• Przykłady, ćwiczenia. 

 

Efekty kształcenia:  

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się: 

• Jakie są wymagania systemu zarządzania jakością w odniesieniu do metod SPC i MSA. 

• Jakie korzyści dostarcza stosowanie SPC i MSA dla organizacji. 

• W jaki sposób dokonuje się statystycznej analizy danych pochodzących z procesu.  

• Jak należy „się przygotować” do stosowania przyrządów kontrolno-pomiarowych – co to jest 

niepewność pomiarów w MSA. 

• Praktycznego posługiwania się narzędziami SPC i MSA - dobór odpowiednich narzędzi, zasady 

wyznaczania i interpretacji. 

 

Adresaci: 

• osoby odpowiedzialne za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procedur SPC i MSA w 

przedsiębiorstwie, 

• specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości, technolodzy,  

• osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów współpracujących z 

klientem, 

• osoby odpowiedzialne za nadzorowanie systemów pomiarowych. 

 

Potwierdzenie kwalifikacji:  

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa.  

Czas trwania szkolenia: 2 dni x 7 godzin 

Istnieje możliwość poszerzenia oferty o elementy tj.:  

• certyfikat uczestnictwa w języku angielskim  

• konsultacje poszkoleniowe w formie usług doradczych, szkoleń na poziomie 

zaawansowanym, wsparcia projektów wdrożeniowych i metod adresowanych podczas 

szkoleń. 

Cena szkolenia: W celu otrzymania oferty prosimy o przesłanie zapytania na adres: 

agata.lewkowska@qualitywise.pl  

DOKUMENTY DO POBRANIA 

mailto:agata.lewkowska@qualitywise.pl


 

 

KARTA ZGŁOSZEŃ 

Opis szkolenia 

Powiązane artykuły: 

Kluczowe metody jakości – czemu są tak ważne? 

  

https://tqmsoft.com/uploads/important_files/karta-zgloszenia.doc
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SPC-MSA according to AIAG 

 

Training objectives: 

• Presentation of the statistical process control and measurement systems analysis in the 

requirements of a quality management system in accordance with ISO 9001: 2015 and IATF 

16949. 

• Presentation of statistical process control (SPC) and measurement systems analysis (MSA) 

principles both in relation to measurable and alternative characteristics. 

• Analysis and interpretation of SPC and MSA results. 

 

Training program: 

• Quality management system requirements in accordance with ISO 9001:2015 and IATF 

169491 for statistical process control and measurement systems analysis. 

SPCs: 

• Statistical quality tools - IS0/TR 10017 standard. 

• Basic statistical analysis of data (statistical description of variability). 

• Sources of variation 

• Random and systematic causes of variability, the concept of a stable (under control) and 

unstable (out of control) process. 

• Statistical description of variability - determination and interpretation of descriptive 

parameters (mean, median, range, standard deviation, skewness, kurtosis, etc.), histogram 

construction (selection of the number of intervals), data distribution. 

• Calculation and interpretation of process capability indicators (Cp, Cpk, Pp, Ppk). 

• Shewhart process control charts. 

• General principles of Shewhart's control charts (three-sigma card, methods of card 

construction, adapting the card to the process). 

• Construction of Shewart's control charts for measurable characteristics - mean value and 

range chart, mean value and standard deviation chart, median and range chart, single 

observation chart and moving range). 

• Calculation of process capability indicators Cp, Cpk based on control charts for measurable 

features. 

• Control cards for attribute characteristics: fraction of non-compliant units p, number of non-

compliant units, e.g. c-card, u-card. 

• Examples, exercises. 

MSA: 

• Measurement, measurement error/uncertainty, measurement system, measurement 

process. 

• Variation for a measurement process from instrument (EV), from operator (AV), from process 

i.e. part-to-part (PV), total variation (TV). 

• Explanation of terms: precision, accuracy, resolution. 



 

 

• Capability of measurement systems according to procedure 1, determination and 

interpretation of Cg, Cgk coefficients. 

• Methods of assessing the measurement system with the influence of the operator and the 

instrument - procedure 2: the range method, the average range method ARM, analysis of 

variance (ANOVA). 

• Methods of evaluating the measurement system without the influence of the operator - 

procedure 3. 

• Assessment of the capability of measurement systems in case of an alternative 

characteristics: Signal detection method, Cross Table Method: operator-to-operator, 

operator-to-refference - determination and interpretation of Cohen's kappa coefficient. 

• Examples, exercises. 

 

Benefits: 

During the training, the participant will learn: 

• What are the requirements of the quality management system in relation to SPC and MSA 

methods. 

• What are the benefits of using SPC and MSA for organizations. 

• How statistical analysis of process data is performed. 

• How to "prepare" for the use of control and measurement devices - what is the uncertainty 

of measurements in MSA. 

• Practical use of SPC and MSA tools - selection of appropriate tools, principles of 

determination and interpretation. 

 

Who shall participate in this training: 

• persons responsible for the implementation, maintenance and improvement of SPC and MSA 

procedures in the company, 

• quality specialists, quality engineers, technologists, 

• persons responsible for the quality of suppliers, employees of departments cooperating with 

the client, 

• persons responsible for supervising measurement systems. 

 

 

Qualification confirmation: 

• After the training you will receive a certificate of participation. 

 

Training duration: 2 days x 7 hours 

Training price: In order to get an offer please send a request to: 

agata.lewkowska@qualitywise.pl  

It is possible to extend the offer with post-training consultations in the form of advisory services, 

advanced training, support for implementation projects and methods addressed during training. 

mailto:agata.lewkowska@qualitywise.pl
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REGISTRATION CARD 

Training description 

Related articles 

Core tools – why they are so important? 

 

https://www.qualitywise.pl/core-tools/

