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Witamy serdecznie,

mamy zaszczyt zaprosić państwa na bezpłatne szkolenie:

NAJLEPSZE  PRAKTYKI W KONTROLI JAKOŚCI

Chcielibyśmy zaoferować Państwu czterogodzinne szkolenie z  kontroli  jakości,  które poprowadzi
pan Krzysztof Stolarczyk ekspert w dziedzinie jakości technicznej i systemowej. Nasza oferta kierowana jest
głównie  do  osób:  pracujących  na  produkcji,  w  dziale  technologii  w     dziale  jakości,  dziale  logistyki  oraz
menadżerów,  kierowników i kadry zarządzającej. 

Przedmiotem szkolenia jest  przedstawienie zasad zapewnienia jakości i  funkcjonowania kontroli
jakości  na  produkcji  i  w laboratorium. Szkolenie pozwala  uczestnikom zrozumieć  rolę  jakości  i pogłębić
kwalifikacje  do  pracy  na  stanowiskach  związanych  z  jakością.   Pogłębienie  elementów  zarządzania  w
kontekście jakości, kosztów i dostawy na czas.
Zastosowanie: 
Kontrola jakości  jest  nieodłącznym elementem towarzyszącym procesowi produkcji.  Potocznie,  kontrola
jakości  postrzegana  jest  jako  bierny  proces,  związany  z  eliminowaniem  produktów  niezgodnych  i
zatrzymywaniem  ich  przed  dostarczeniem  do  klienta.  W  nowocześnie  zarządzanym  przedsiębiorstwie,
kontrola jakości jest czynnym procesem, który może zapobiegać powstawaniu braków. 

Program: 
- Cele, zadania i kluczowe zasady w kontroli jakości 
- Rodzaje kontroli jakości: 

 kontrola dostaw
 kontrola produkcji 
 badania właściwości techniczno-użytkowych wyrobów
 kontrola ostateczna / odbiory  wyrobów gotowych

- Jak reagować na niestabilność i brak zdolności procesu  prowadzące do strat
- Wiarygodność pomiarów i ocen jakościowych
- Jakość – jak koszty zamienić w zyski?
- Rozwiązywanie problemów przez określenie przyczyny źródłowej
- Nowości w ISO 9001:2015
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Korzyści 
- zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie kontroli jakości
- efektywniejsza praca kontrolerów, trafnie definiujących problemy i uczestniczących w procesie     

doskonalenia
- wiedza jak wdrażać kluczowe zasady  kontroli jakości
- poprawa miarodajności wyników
- znajomość określania przyczyn źródłowych niestabilności i braku zdolności procesu prowadzące do strat

Informacje organizacyjne:

Czas trwania szkolenia : 4 godziny

Termin szkolenia:   03.03.2017 godz. 9.00  lub 17.03.2017 godz. 11.00

Godziny zajęć : 9.00-13.00 lub 11.00-15.00

Koszt uczestnictwa: darmowe

Miejsce zajęć: Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, Rynek 1a

Wykładowca: Robert Stolarczyk

 Robert Stolarczyk  jest absolwentem wydziału  mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, który od 2005
roku  we  współpracy  z  Polskim  Centrum  Badań  i  Certyfikacji  S.A.  prowadził  wiele  szkoleń  z  zakresu
organizacji i akredytacji laboratoriów. Od 2012 roku współpracuje z TQM Soft Sp. z.o.o. s k. Zrealizował
ponad 200 szkoleń otwartych oraz w lokalizacji klienta, z obszaru szeroko rozumianej jakości technicznej i
systemowej.  Pan Robert Stolarczyk jest  charyzmatycznym, dobrze zorganizowanym, pełnym entuzjazmu
menedżerem jakości z szerokim wachlarzem doświadczeń w sektorze samochodowym, AGD i rynkowych
dostaw materiałów dla przemysłu. 
Zorientowany na pracę w grupie, zdolny wdrożyć podejście stałego doskonalenia. Przewodzi inicjatywom
jakościowym,  kierując  się  rzeczywistymi  danymi  aby  zapobiegać  problemom  i  obniżać  ryzyko  ich
wystąpienia. Tworzy  silne  powiązania  z  klientami  i  udziela  profesjonalnego  wsparcia  w rozwiązywaniu
problemów. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i komunikacji z nieznaną grupą.

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego. Istnieje od 1993 
roku. W swojej działalności z ponad 20 letnim doświadczeniem Izba zrealizowała wiele projektów 
o charakterze krajowym i międzynarodowym, a także przeprowadziła wiele szkoleń.

Serdecznie zapraszamy!

Osoby do kontaktu: Katarzyna Fec
tel:  74/ 853 50 09  
e-mail:   siph@siph.pl 
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