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na rynku 
szkoleniowym

10 lat
uczestników 
wzięło udział 

w naszych szkoleniach

85 000
zrealizowanych 

godzin 
szkoleniowych

56 000

Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP - Sorting Group Poland 
Sp. z o.o.

Od 2009 r. SGP - Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych 
dla przedsiębiorstw oraz jednostek sektora publicznego. Z naszych usług mogą skorzystać przedstawiciele niemal 
każdej branży: automotive, maszynowej, energetycznej, AGD, RTV, hutniczej, lotniczej, chemicznej, spożywczej aż po 
pracowników sektora publicznego.
Dzięki uzyskanemu doświadczeniu i kompetencjom, gwarantujemy najwyższą jakość usług potwierdzoną Certyfikatem 
ISO 9001:2015 oraz licznymi nagrodami.
Nasze szkolenia prowadzone są w formie warsztatów dających możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań. 
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Każde ze szkoleń prowadzone jest przez doświadczonego trenera - 
jednocześnie praktyka w swojej dziedzinie.

Na terenie całego kraju realizujemy szkolenia:

Zamknięte - szkolenia dopasowane do specyfikacji firmy i wymagań Klienta oraz poziomu i potrzeb uczestniczących 
w nich pracowników. Na życzenie Klienta szkolenia mogą być prowadzone także  w języku angielskim. 
Otwarte - szkolenia adresowane do wszystkich chętnych, pozwalają na wymianę wiedzy i doświadczeń uczestników 
reprezentująych różne firmy. Aktualny wykaz, terminy i lokalizacje najbliższych szkoleń otwartych dostępne są na naszej 
stronie internetowej: www.szkolenia-sgp.pl

Oprócz standardowej formy szkoleń i wdrożeń, naszym Klientom oferujemy szeroki zakres konsultacji, których 
tematyka dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Skorzystanie z konsultacji prowadzonych przez 
wykwalifikowanych trenerów, dostarcza wielu inspiracji oraz pozwala wdrożyć skuteczne i efektywne rozwiązania 
biznesowe.

Wprowadzenie

SGP - Training & Consulting w liczbach
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Proces współpracy z nami

Szkolenia jakościowe

Systemy zarządzania

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia obowiązkowe

Szkolenia miękkie

Kiedy strategia rozwiązania problemu jest problemem 
Marzena Czopek-Chmielewicz

"Problem solving" to dla organizacji problem czy wyzwanie? 
Katarzyna Piątek

Niezaburzona kooperacja - pomiędzy zyskiem a produktem bez wad 
Dariusz Łotysz

Zarządzanie reklamacjami
Anna Wójcik-Węgrzyńska

Dariusz Łotysz
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Proces współpracy z nami
Proces współpracy z nami

Research 
sprzedawców 

Kontakt 
z potencjalnym 

Klientem – 
analiza potrzeb 
szkoleniowych

Dopasowanie 
oferty do potrzeb 
biznesowych 
Klienta 

Realizacja 
projektu 

z bieżącym 
relacjonowaniem 

postępów 

Koordynowanie 
przebiegu 
usługi/ szkolenia

Opieka 
posprzedażowa

01

03

05

02

04

06
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Szkolenia jakościowe skierowane są do wszystkich pracowników odpowiedzialnych za standardy 
jakościowe w firmach produkcyjnych oraz usługowych. Umożliwiają poznanie instrumentów 
pozwalających na zbieranie i przetwarzanie danych o procesach i zdarzeniach związanych z różnymi 
aspektami zarządzania jakością.

Szkolenia jakościowe

PPAP SPC

MSA

FMEA

APQP

Control plan 
(plany kontroli)

Core tools

MSA 
analiza 
systemów 
pomiarowych

SPC
statystyczne 
sterowanie
procesem

AQL
procedury kontroli 
wyrywkowej 
metodą 
alternatywną 

DOE 
Design Of 
Experiment 

MINITAB SIX SIGMA 
white/yellow
green/black belt

Statystyczne narzędzia jakościowe

CQI - 15 audyt 
procesu 
spawania/
zgrzewania - 
wymaganie AIAG

CQI - 23 audyt 
procesu 
formowania 
tworzyw - 
wymaganie AIAG

CQI - 8 audyt 
warstwowy 
procesu – 
Layered Process 
Audit 

CQI - 9 system 
zarządzania 
obróbką cieplną

CQI - 12 ocena 
procesu 
nanoszenia 
powłok - 
wymaganie AIAG

CQI

MFMEA 
analiza przyczyn 
i skutków wad 
wyposażenia 
produkcyjnego - 
maszyn, 
narzędzi oraz 
oprzyrządowania

Narzędzia 
rozwiązywania 
problemów 
wg VDA 4

Zarządzanie 
ryzykiem wg 
ISO 31000

Analiza 
ryzyka 
w wymaganiach
ISO 9001:2015/
IATF 16949:2016

PFMEA

DFMEA
design FMEA

LFMEA 
analiza przyczyn 
i skutków wad 
procesu 
logistycznego

Analiza ryzyka

POKA YOKE
QRQC

Metoda 
Global 8D

Odpowiedzialność 
za produkt

Pełnomocnik 
PSB do spraw 
bezpieczeństwa 
wyrobu

Analiza 
przyczyn 
źródłowych 
- Root Cause 
Analysis (RCA)

Effective
Problem Solving 
- metoda 8D, 
ISHIKAVA, 5WHY

PDCA metoda 
rozwiązywania 
problemów

Problem solving

Zarządzanie 
reklamacjami

Praktyczne podstawy 
zarządzania dostawcami

Dostawcy/utrzymanie kontaktów z Klientami

Szkolenia jakościowe

Szkolenia jakościowe skierowane są do wszystkich pracowników odpowiedzialnych za standardy jakościowe  
w firmach produkcyjnych oraz usługowych. Umożliwiają poznanie instrumentów pozwalających na zbieranie  
i przetwarzanie danych o procesach i zdarzeniach związanych z różnymi aspektami zarządzania jakością.
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Szkolenia jakościowe

VDA 19 
czystość 
techniczna 
w przemyśle 
motoryzacyjnym

Audyt 
procesu zgodnie 
z VDA 6.3

Audyt 
wyrobu zgodnie 
z VDA 6.5

Zasady 
audytowania 
systemów 
zarządzania 
w oparciu o 
normę ISO 19011

VDA 1 
dokumentacja 
i archiwizacja

VDA 2 
zapewnienie 
jakości dostaw 
(PPA, PPF)

Audyt 
procesu zgodnie 
z VDA 6.7

Audytor 
wewnętrzny 
procesu VDA 6.3 
oraz VDA 6.5

VDA 6.4 
audyt systemu 
zarządzania 
jakością maszyny 
i narzędzia

VDA 6.2 
podstawy 
systemu 
zarządzania 
jakością usług 

Zarządzanie 
charakterystykami 
specjalnymi 
i ich rola 
w procesie 
produkcyjnym

D-TLD

IMDS 
Obsługa bazy

VDA 6.0 
audyty jakościowe 
- podstawy

VDA 6.1 
audyt systemu 
jakości

VDA 16 
ocena 
powierzchni 
dekoracyjnych

Normy/ audyty/ wymagania

Normowanie 
czasu pracy

Proces 
i zarządzanie 
procesami 
w organizacji

SMED - Metoda 
szybkich 
przezbrojeń

Techniki 
ciągłego 
doskonalenia

TPM+5S - 
Prewencyjne 
Utrzymanie 
Ruchu

Planowanie 
i harmonogramowanie 
produkcji

Standaryzacja Doskonalenie 
metod i stanowisk 
pracy

Lean&Kaizen

6S 

5S i KAIZEN 
w praktyce

Budowanie 
systemu szkoleń 
stanowiskowych – 
instrukcje i 
instruktaż wg TWI

Optymalizacja 
procesów 
przezbrajania wg 
metodyki SMED 
wspieranej 
narzędziami MTM

Kaizen 
Advanced 

Kanban

Mapowanie 
procesów 
w organizacji

Lean manufacturing

Kalibracja 
wyposażenia 
pomiarowego

Pomiar twardości Pomiar 
chropowatości

Tolerowanie 
i wymiarowanie 
GPS wg norm ISO

Metrologia 
długości i kąta

Nadzór nad 
wyposażeniem
i kalibracja 
wybranych 
środków pom. 
i kontrolnych

GD&T - 
wymiarowanie
i tolerowanie 
geometryczne

Rysunek 
techniczny

Metrologia

Specyficzne 
wymagania GM

Specyficzne 
wymagania 
Jaguar Land 
Rover dla 
dostawców

Zarządzanie 
specyficznymi 
wymaganiami 
klienta w branży 
motoryzacyjnej

Specyficzne 
wymagania Fiata 
dla dostawców 
(FCA)

Specyficzne 
wymagania 
BMW dla 
dostawców

Specyficzne 
wymagania 
Daimler dla 
dostawców

Specyficzne 
wymagania 
Audi dla 
dostawców

Specyficzne 
wymagania 
Ford Motor 
Company dla 
dostawców

Specyficzne 
wymagania 
grupy VW

Specyficzne 
wymagania 
Opla dla 
dostawców

Specyficzne 
wymagania 
Volvo dla 
dostawców

Specyficzne 
wymagania 
Porsche dla 
dostawców

Specyficzne 
wymagania 
Nissan, Renault 
dla dostawców

CSR (Customer Specific Requirements)

Szkolenia jakościowe
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Audytor 
wewnętrzny 
systemu 
zarządzania 
jakością wg ISO 
9001:2015

Pełnomocnik
ds. systemu 
zarządzania 
jakością wg ISO 
9001:2015

Interpretacja 
wymagań normy 
ISO 9001:2015

Proces i podejście
procesowe

System zarządzania jakością ISO 9001:2015

Pełnomocnik 
ds. systemu 
zarządzania 
jakością wg 
ISO 14001:2015

Interpretacja 
wymagań 
normy 
ISO 14001:2015

Audytor 
wewnętrzny 
systemu 
zarządzania 
środowiskowego 
wg ISO 14001:2015

System zarządzania środowiskowego 
ISO 14001:2015

Pełnomocnik 
ds. Systemu 
zarządzania BHP 
wg ISO
45001:2018 

Interpretacja 
wymagań normy 
ISO 45001:2018

Audytor 
wewnętrzny 
systemu 
zarządzania 
BHP wg ISO 
45001:2018

System zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy ISO 45001:2018

Pełnomocnik 
ds. zintegrowanego 
systemu 
zarządzania 

Integracja 
i interpretacja 
wymagań normy 
ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018

Audytor 
wewnętrzny 
zintegrowanego 
systemu 
zarządzania

Zintegrowany system zarządzania 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-EN 18001/OHSAS/ISO 45001:2018

Audytor wewnętrzny 
ISO 22716

Dobre praktyki produkcji 
(GMP) dla branży 
kosmetycznej wg ISO 22716

ISO 22716

Pełnomocnik ds. systemu 
zarządzania energią 
wg ISO 50001

Audytor wewnętrzny 
systemu zarządzania 
energią wg ISO 50001

System zarządzania energią ISO 50001

Szkolenia z zakresu systemów zarządzania ISO i PN-EN mają na celu omówienie standardów 
jakościowych w różnych aspektach (np. zarządzania ryzykiem, środowiskiem, BHP). Skierowane 
do pełnomocników, managerów jakości i audytorów, są jednym z najbardziej skutecznych narzędzi 
w zarządzaniu organizacją. 

Systemy zarządzania

Audytor wew. systemu 
zarządzania 
bezpieczeństwem informacji 
wg ISO/IEC 27001

Administrator 
bezpieczeństwa 
informacji zgodnie 
z ISO/IEC 27001

System zarządzania bezpieczeństwem 
informacji ISO/IEC 27001

Audytor 
wewnętrzny 
w motoryzacji wg 
IATF 16949:2016

Warsztaty 
doskonalące 
dla Audytorów: 
definiowanie 
niezgodności/
Audytowanie 
z Core tools  
oraz Warsztaty 
dla właścicieli 
procesów

Interpretacja 
wymagań normy 
IATF 16949:2016

System zarządzania jakością IATF 16949:2016

Systemy zarządzania

Szkolenia z zakresu systemów zarządzania ISO i PN-EN mają na celu omówienie standardów jakościowych w różnych 
aspektach (np. zarządzania ryzykiem, środowiskiem, BHP). Skierowane  do pełnomocników, managerów jakości i 
audytorów, są jednym z najbardziej skutecznych narzędzi  w zarządzaniu organizacją. 
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Szkolenia specjalistyczne

Specjalistyczne szkolenia z zakresu IT, logistyki czy lotnictwa pozwalają uczestnikom zdobyć zaawansowaną wiedzę 
i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wykwalifikowany pracownik – 
specjalista z danej dziedziny, jest najlepszą inwestycją pracodawcy.

Specjalistyczne szkolenia z zakresu IT, logistyki czy lotnictwa pozwalają uczestnikom zdobyć 
zaawansowaną wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Wykwalifikowany pracownik – specjalista z danej dziedziny, jest najlepszą inwestycją 
pracodawcy.

Szkolenia specjalistyczne

Ms Project

Ms Excel 
Business 
Intelligence

Adobe 
Photoshop

Ms Excel poziom 
podstawowy/ 
średniozaawansowany/ 
zaawansowany/
ekspercki

Visual Basic

Office 365

IT

Czynnik ludzki 
w organizacji 
lotniczej 
(wstępne lub 
odświeżające)

EWIS (Electrical 
Wiring 
Interconnection 
System)

Part M
Part 21

Part 66

Part 145
Part 147

AS/EN 9100:2009 lotnictwo i kosmonautyka 
system zarządzania jakością - wymagania

Obowiązki i odpowiedzialność personelu w zakresie 
zapewnienia zdatności wyrobów, części i akcesoriów 
wg Part-21, Part-M, Part-145

System jakości 
i bezpieczeństwa 
w lotnictwie 
(SMS)

FTS - Fuel Tank 
Safety

Zgłaszanie 
i analiza zdarzeń 
w lotnictwie 
cywilnym

Dla lotnictwa

Efektywne 
procesy 
logistyczne 
w nowoczesnych 
magazynach

Logistyczna 
obsługa Klienta

Zarządzanie 
łańcuchem 
dostaw

Controlling 
zarządczy 
w logistyce

Logistyka 
zaopatrzenia 
i organizacja 
dostaw - 
Incoterms 2020

Lean logistic - 
metoda Kaizen

Inwentaryzacja Rola działu 
zakupów w ujęciu 
strategicznym 
przedsiębiorstwa

Zarządzanie 
zapasami 
zaopatrzeniowymi 
oraz zapasami 
wyrobów gotowych

Strategie zakupowe 
i zarządzanie relacjami 
z dostawcami

LFMEA analiza 
przczyczyn 
i skutków wad 
procesu 
logistycznego

Organizacja 
przedsiębiorstwa 
w łańcuchu 
dostaw

Koszty logistyki 
przedsiębiorstw

Logistyka

Procesy logistyczne 
w przedsiębiostwie

Wymagania i audytowanie standardu IFH HPC VER.2

Standard IFS HPC Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000

System HACCP 
wg normy 
ISO 22000

Food fraudAudytor 
wewnętrzny 
ISO 22000

Audytor 
wewnętrzny 
FSSC 22000 
dla producentów 
żywności

Wymagania 
standardu FSSC 
22000 dla 
producentów 
żywności

Food defenceAudytor 
wewnętrzny 
FSSC 22000 dla 
producentów 
opakowań

Wymagania 
standardów 
sieciowych IFS 
i BRS          

Wymagania 
standardu FSSC 
22000 dla 
producentów 
opakowań

Standard ISO 22000:2018; ISO/TS 22002-1; ISO/TS 22002-2 

Systemy zarządzania

Audytor wewnętrzny 
systemu zarządzania 
bezpieczeństwem żywności 
BRC FOOD

Wymagania standardu 
BRC FOOD

Standard BRC FOOD

Wymagania BRC CP 

Standard BRC CP

Audytor wewnętrzny 
systemy BRC IFS FOOD

Wymagania IFS 
FOOD

Standard BRC IFS FOOD

Audytor wewnętrzny 
systemu BRC Packaging

Wymagania standardu 
BRC Packaging

Standard BRC Packaging

Wymagania i audytowanie standardu IFH HPC VER.2

Standard IFS HPC Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000

System HACCP 
wg normy 
ISO 22000

Food fraudAudytor 
wewnętrzny 
ISO 22000

Audytor 
wewnętrzny 
FSSC 22000 
dla producentów 
żywności

Wymagania 
standardu FSSC 
22000 dla 
producentów 
żywności

Food defenceAudytor 
wewnętrzny 
FSSC 22000 dla 
producentów 
opakowań

Wymagania 
standardów 
sieciowych IFS 
i BRS          

Wymagania 
standardu FSSC 
22000 dla 
producentów 
opakowań

Standard ISO 22000:2018; ISO/TS 22002-1; ISO/TS 22002-2 

Systemy zarządzania

Audytor wewnętrzny 
systemu zarządzania 
bezpieczeństwem żywności 
BRC FOOD

Wymagania standardu 
BRC FOOD

Standard BRC FOOD

Wymagania BRC CP 

Standard BRC CP

Audytor wewnętrzny 
systemy BRC IFS FOOD

Wymagania IFS 
FOOD

Standard BRC IFS FOOD

Audytor wewnętrzny 
systemu BRC Packaging

Wymagania standardu 
BRC Packaging

Standard BRC Packaging

Wymagania i audytowanie standardu IFH HPC VER.2

Standard IFS HPC Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000

System HACCP 
wg normy 
ISO 22000

Food fraudAudytor 
wewnętrzny 
ISO 22000

Audytor 
wewnętrzny 
FSSC 22000 
dla producentów 
żywności

Wymagania 
standardu FSSC 
22000 dla 
producentów 
żywności

Food defenceAudytor 
wewnętrzny 
FSSC 22000 dla 
producentów 
opakowań

Wymagania 
standardów 
sieciowych IFS 
i BRS          

Wymagania 
standardu FSSC 
22000 dla 
producentów 
opakowań

Standard ISO 22000:2018; ISO/TS 22002-1; ISO/TS 22002-2 

Systemy zarządzania

Audytor wewnętrzny 
systemu zarządzania 
bezpieczeństwem żywności 
BRC FOOD

Wymagania standardu 
BRC FOOD

Standard BRC FOOD

Wymagania BRC CP 

Standard BRC CP

Audytor wewnętrzny 
systemy BRC IFS FOOD

Wymagania IFS 
FOOD

Standard BRC IFS FOOD

Audytor wewnętrzny 
systemu BRC Packaging

Wymagania standardu 
BRC Packaging

Standard BRC Packaging

Wymagania i audytowanie standardu IFH HPC VER.2

Standard IFS HPC Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000

System HACCP 
wg normy 
ISO 22000

Food fraudAudytor 
wewnętrzny 
ISO 22000

Audytor 
wewnętrzny 
FSSC 22000 
dla producentów 
żywności

Wymagania 
standardu FSSC 
22000 dla 
producentów 
żywności

Food defenceAudytor 
wewnętrzny 
FSSC 22000 dla 
producentów 
opakowań

Wymagania 
standardów 
sieciowych IFS 
i BRS          

Wymagania 
standardu FSSC 
22000 dla 
producentów 
opakowań

Standard ISO 22000:2018; ISO/TS 22002-1; ISO/TS 22002-2 

Systemy zarządzania

Audytor wewnętrzny 
systemu zarządzania 
bezpieczeństwem żywności 
BRC FOOD

Wymagania standardu 
BRC FOOD

Standard BRC FOOD

Wymagania BRC CP 

Standard BRC CP

Audytor wewnętrzny 
systemy BRC IFS FOOD

Wymagania IFS 
FOOD

Standard BRC IFS FOOD

Audytor wewnętrzny 
systemu BRC Packaging

Wymagania standardu 
BRC Packaging

Standard BRC Packaging
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Specjalistyczne szkolenia z zakresu IT, logistyki czy lotnictwa pozwalają uczestnikom zdobyć 
zaawansowaną wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Wykwalifikowany pracownik – specjalista z danej dziedziny, jest najlepszą inwestycją 
pracodawcy.

Szkolenia specjalistyczne

Ms Project

Ms Excel 
Business 
Intelligence

Adobe 
Photoshop

Ms Excel poziom 
podstawowy/ 
średniozaawansowany/ 
zaawansowany/
ekspercki

Visual Basic

Office 365

IT
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Szkolenia obowiązkowe

Szkolenia obowiązkowe mają za zadanie ugruntować, poszerzyć lub przypomnieć wiedzę z zakresu uregulowań 
prawnych, obowiązujących w danej organizacji. Pozwalają one także przedsiębiorstwu  i zatrudnionym w nim 
pracownikom spełniać wymagania regulatorów krajowych i zagranicznych.

Uprawnienia kwalifikacyjne wydawane przez UDT

BHP PPM (Pierwsza Pomoc Przedmedyczna)

Szkolenia miękkie

Szkolenia z kompetencji miękkich są skierowane do pracowników na różnych szczeblach hierarchii zawodowej. 
Pozwalają nabyć, rozwinąć lub udoskonalić konkretne umiejętności psychospołeczne. 
Szkolenia przybierają najczęściej formułę interaktywnych warsztatów, podczas których potencjał pracy grupowej jest 
wykorzystywany do usprawnienia i przyspieszenia procesu edukacji.

Szkolenia z kompetencji miękkich są skierowane do pracowników na różnych szczeblach hierarchii 
zawodowej. Pozwalają nabyć, rozwinąć lub udoskonalić konkretne umiejętności psychospołeczne. 
Szkolenia przybierają najczęściej formułę interaktywnych warsztatów, podczas których potencjał pracy 
grupowej jest wykorzystywany do usprawnienia i przyspieszenia procesu edukacji.

Szkolenia miękkie

Lider zespołu – 
świadome 
zarządzanie 
procesem 
grupowym 
w biznesie

Integracja 
zespołów – 
proces grupowy 
z elementami 
treningu 
interpersonalnego

Zarządzanie 
zmianą

Zarządzanie 
zespołem – 
wydobycie 
potencjału

Czynnik ludzki 
w organizacji

Rozmowy 
oceniające 
i oceny pracownicze 
– skuteczne sposoby 
motywowania 
pracownika 
i budowanie 
autorytetu szefa

Motywowanie 
pracowników 
i delegowanie 
zadań z 
elementami 
coachingu 
managerskiego

Przeciwdziałanie 
mobbingowi 
i dyskryminacji  
szkolenie 
dla kadry 
kierowniczej

Lider 
przyszłości – 
od managera 
do przywódcy

Kadra zarządzająca

Jak sprzedawać
przez telefon

Komunikacja 
z Klientem

Jak zbudować 
relacje 
długoterminowe 
z Klientem?

Sprzedaż 
produktów klasy 
Premium

Negocjacje - 
gry negocjacyjne

Profesjonalna 
obsługa Klienta
/Obsługa 
trudnego Klienta

Proces zakupowy 
i techniki 
negocjacji 
zakupowych

Techniki 
sprzedaży – 
logika rozmów 
handlowych

Sprzedaż/ zakupy  i obsługa Klienta

Nowoczesne 
formy 
marketingu

Budowanie 
marki firmy – 
strategia 
rozwoju

Social media – 
jak promować 
firmę 
w internecie?

Sztuka 
prezentacji  
biznesowych

Warsztat PR 
managera – 
media relations

Personal 
Branding - 
budowanie marki 
osobistej

Marketing i PR

Rekrutacja 
i selekcja 
pracowników

Spotkania 
oceniające/
prowadzenie 
rozmów 
oceniających

Rodzaje umów 
w procesie 
zatrudnienia

Mobbing 
i dyskryminacja 
w miejscu 
pracy

Zatrudnianie 
cudzoziemców

Ochrona danych 
osobowych po 
zmianach (RODO)

HR/ Kadry
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Szkolenia przybierają najczęściej formułę interaktywnych warsztatów, podczas których potencjał pracy 
grupowej jest wykorzystywany do usprawnienia i przyspieszenia procesu edukacji.
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Szkolenia miękkie

Lider zespołu – 
świadome 
zarządzanie 
procesem 
grupowym 
w biznesie

Integracja 
zespołów – 
proces grupowy 
z elementami 
treningu 
interpersonalnego

Zarządzanie 
zmianą

Zarządzanie 
zespołem – 
wydobycie 
potencjału

Czynnik ludzki 
w organizacji

Rozmowy 
oceniające 
i oceny pracownicze 
– skuteczne sposoby 
motywowania 
pracownika 
i budowanie 
autorytetu szefa

Motywowanie 
pracowników 
i delegowanie 
zadań z 
elementami 
coachingu 
managerskiego

Przeciwdziałanie 
mobbingowi 
i dyskryminacji  
szkolenie 
dla kadry 
kierowniczej

Lider 
przyszłości – 
od managera 
do przywódcy

Kadra zarządzająca

Jak sprzedawać
przez telefon

Komunikacja 
z Klientem

Jak zbudować 
relacje 
długoterminowe 
z Klientem?

Sprzedaż 
produktów klasy 
Premium

Negocjacje - 
gry negocjacyjne

Profesjonalna 
obsługa Klienta
/Obsługa 
trudnego Klienta

Proces zakupowy 
i techniki 
negocjacji 
zakupowych

Techniki 
sprzedaży – 
logika rozmów 
handlowych

Sprzedaż/ zakupy  i obsługa Klienta

Nowoczesne 
formy 
marketingu

Budowanie 
marki firmy – 
strategia 
rozwoju

Social media – 
jak promować 
firmę 
w internecie?

Sztuka 
prezentacji  
biznesowych

Warsztat PR 
managera – 
media relations

Personal 
Branding - 
budowanie marki 
osobistej

Marketing i PR

Rekrutacja 
i selekcja 
pracowników

Spotkania 
oceniające/
prowadzenie 
rozmów 
oceniających

Rodzaje umów 
w procesie 
zatrudnienia

Mobbing 
i dyskryminacja 
w miejscu 
pracy

Zatrudnianie 
cudzoziemców

Ochrona danych 
osobowych po 
zmianach (RODO)

HR/ Kadry

Organizacja 
czasu pracy

Komunikacja 
w zespole

Etyka w pracyProfesjonalna 
asystentka 
/sekretarka

Rozwój osobisty

Fakturowanie Inwentaryzacja Prawo 
podatkowe
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Marzena Czopek-Chmielewicz

„Rozwiązywanie problemów? Niemalże każdego dnia mamy do czynienia  
z przeszkodami, które musimy pokonać. Ten temat dotyczy każdego człowieka 
oraz każdej sfery życia.” 

2. Opisywanie problemu

Zbyt dużo nieistotnych danych może poprowadzić zespół w niewłaściwym kierunku. Jedna z zagadek lateralnych dobrze  
to ilustruje. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie:

Dlaczego magowie arabscy, wędrujący na wielbłądach po pustyni, nosili szelki plecione z wielbłądziego włosia?

Odpowiedź jest prosta: aby spodnie nie spadały.

Chociaż rozwiązanie zagadki jest bardzo oczywiste, rzadko pada w ciągu pierwszych minut. Wiecie, kto radzi sobie najlepiej  
z szybkim udzieleniem odpowiedzi na to pytanie?  Dzieci, które reagują spontanicznie oraz intuicyjnie.

Czym jest problem? Słownik języka polskiego PWN definiuje go w następujący sposób: 

1. trudna sytuacja, z której należy znaleźć jakieś wyjście;
2. poważna sprawa, która wymaga przemyślenia i rozstrzygnięcia.

Rozwiązywanie problemów? Niemalże każdego dnia mamy do czynienia z przeszkodami, które musimy pokonać. Ten temat dotyczy 
każdego człowieka oraz każdej sfery życia.
W artykule skupimy się jednak na innych problemach. Przedstawimy przeszkody, na jakie trafiają przedsiębiorstwa, podczas samego 
rozwiązywania problemów. 

Dlaczego ten proces nie jest tak skuteczny i efektywny, jak można by oczekiwać? Czy istnieje szansa na znalezienie wspólnego mia-
nownika wspomnianych przeszkód? Z mojej praktyki wynika, że tak. Aby to udowodnić, warto przyjrzeć się potencjalnym słabym 
ogniwom procesu „Problem solving”.

1. Budowanie zespołu interdyscyplinarnego

Teoretycznie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że zespół musi być interdyscyplinarny i zaangażowany, aby skutecznie wykonywał 
powierzone zadania. Często jednak okazuje się, że w skład zespołu nie wchodzą osoby decyzyjne, co utrudnia szybkie ustalenie 
czegokolwiek. Zdarza się nawet, że do udziału w dyskusji nie zostają zaangażowane osoby odpowiedzialne za potencjalne przyczyny 
problemu. Uwaga skupia się wyłącznie na pracownikach, którzy go zidentyfikowali.  Przyczynę źródłową naprawdę trudno jest ustalić, 
bez pytania o zdanie osoby bezpośrednio związanej z tematem. 

Z kolei zaangażowanie w większości tzw. ekspertów czy autorytetów, może zdominować zespół i pokierować jego myślenie  
w wyznaczonym przez nich kierunku, z pominięciem innych, znacznie trafniejszych schematów decyzyjnych, obszarów. 

*Podczas warsztatów, uczestnicy mogą przekonać się, w jaki sposób dobór zespołu wpływa na jego wyniki i co zrobić, aby osiągnąć 
efekt synergii. 

Okazuje się, że nawet posiadając zespół „marzeń”, można spotkać kolejne przeszkody w rozwiązywaniu problemów.
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Jaki z tego wniosek? 

Pozwalamy prowadzić się po drogach, które prowadzą donikąd. 

Dlaczego? Czy można mieć na to wpływ? Uświadomienie sobie pewnych mechanizmów, rządzących naszym myśleniem, pozwala 
odblokować potencjał jednostki i zespołu oraz zwiększyć kreatywność działań.

Kolejną przeszkodą jest czas, jaki na to przeznaczamy i wybierana metodologia.

Krąży opinia, że  gdyby Albert Einstein miał za zadanie uratować świat w godzinę, poświęciłby 55 minut na zdefiniowanie proble-
mu, a tylko 5 minut na jego rozwiązanie. Czy mamy świadomość, że poświęcony na ten etap czas, to dobra inwestycja? 

3. Dochodzenie do przyczyny źródłowej

Rutyna, brak czasu, bazowanie wyłącznie na doświadczeniu, nie sprzyja wynikowi prac. Często już na samym początku zakładamy, 
co może być przyczyną problemu, bazując wyłącznie na tym, co sprawdziło się w przeszłości. Projektujemy wcześniejsze wnioski 
na nowe, chociaż pozornie podobne sytuacje. Jesteśmy niecierpliwymi detektywami. Zapominamy również o odpowiednim usta-
leniu priorytetów i skupieniu się na najbardziej prawdopodobnych przyczynach. Może przecież okazać się, że usuwając je,  od razu 
wyeliminujemy pozostałe. Czy na koniec tego etapu mamy 100% pewności, że problem nie powróci?
 
Co można zrobić, aby dojść do takiego etapu?

Na tym nie kończą się trudności związane z rozwiązywaniem problemów. Zdarza się, że poprzednie kroki realizujemy poprawnie, 
a finalnie niewiele z tego wychodzi, ponieważ nie domykamy tematu.

4. Odpowiednio zdefiniowany plan działań i nadzór nad jego wdrożeniem.

Z obserwacji praktyków wynika, że jeśli kilka osób jest odpowiedzialnych za realizację zadania, ta odpowiedzialność się rozmy-
wa. To samo dotyczy scedowania odpowiedzialności na osoby niedecyzyjne, bądź zajmujące się działaniami z obszaru jakości.  
Czy przenosząc rozwiązania na podobne obszary, podchodzimy do tematu systemowo? Czy uczymy się na błędach?

Co z terminami realizacji? Są odległe, czy na bieżąco sprawdzamy postęp prac? Proces rozwiązywania problemów można po-
traktować jako wyzwania albo zbędny balast. Coś, co można przemilczeć, zrzucić na kogoś innego lub po prostu zamieść pod 
dywan. Niestety z problemami zazwyczaj jest tak, że nie znikają, a z małej kulki śnieżnej, po czasie tworzy się lawina zdolna  
do aktywacji w najmniej oczekiwanym momencie.

Niewątpliwie warto rozważyć myśl Alberta Camusa:

Usuń ze swojego słownika słowo problem i zastąp je słowem wyzwanie. Życie stanie się nagle bardziej podniecające  
i interesujące.

Marzena Czopek-Chmielewicz 
Trener SGP- Training&Consulting, audytor IATF 16949

Doświadczony wykładowca, konsultant i czynny audytor w zakresie systemów zarządzania, audytor motoryzacyjny IATF 16949  
(International Automotive Task Force). 

Ukończyła studia magisterskie z zakresu zarządzania, studia podyplomowe - systemy zarządzania jakością oraz prestiżową szkołę 
trenerów biznesu TROP przy PTP w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży automotive w środowisku 
korporacyjnym, jak również w firmach prywatnych. Ponadto kierownik i wykładowca studiów podyplomowych z zakresu systemów 
zarządzania jakością. 

Brała udział w wielu projektach wdrożeniowych ISO 9001 oraz IATF 16949. Pracowała na standardach niemieckich, japońskich  
i francuskich. Specjalizuje się w audytach drugiej strony, audytach VDA 6.3, VDA 6.5, PPAP i APQP, Problem Solving, szkoleniach  
z zakresu normy ISO 9001 oraz IATF 16949, rozwijaniu kompetencji audytorów wewnętrznych. 
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Katarzyna Piątek

„Zrównoważona metodologia PROBLEM SOLVING pamięta o kilku 
podstawowych zasadach i obligatoryjnych krokach, które należy podjąć,  
aby problem został skutecznie zredukowany.”

Problemy pojawiające się w procesach technologicznych, często skutkujące wyrobem niezgodnym są nieodłącznym elementem 
funkcjonowania firmy produkcyjnej. Nierozwiązane, nawarstwiają się i tworzą łańcuchy skomplikowanych zależności. W odpowiedzi 
na narastające problemy powstały narzędzia, które pozwalają przewidzieć określone sytuacje niezgodne i szybko na nie reagować. 
Jednak i w tym zakresie warto zachować ostrożność.

Często podczas audytów III-ciej strony* można zaobserwować trzy popularne pułapki, w które dały się „schwytać” organizacje  
w zakresie podejścia do rozwiązywania problemów:

• „udawanie” stosowania;
• przerost stosowania metodologii;
• niestosowanie.

Pierwsza ścieżka tzw. „udawanego” stosowania wskazuje na fakt, że chociaż w organizacji jest określona metodologia a dokumenta-
cja zostaje poprawnie wypełniona, ilość problemów jakościowych wcale nie maleje. Oznacza to, że do stosowanych metod problem 
solving’owych organizacja nie przykłada zbyt dużej uwagi.

Drugi potrzask, w który wpadają organizacje, związany jest z szerokim wachlarzem narzędzi jakościowych zidentyfikowanych do 
stosowania, lecz bez eskalowania wagi problemów. W takiej sytuacji ma miejsce stosowanie pełnego zestawu narzędzi do każdego 
problemu (bez względu na jego zakres, częstotliwość czy skalę). Eskalacja powinna prowadzić do wyboru odpowiednich narzędzi 
jakościowych dopasowanych do wagi i skali wpływu problemu.

Trzecia, niestety nadal obecna w firmach sytuacja, to niestosowanie metodologii rozwiązywania problemów w jakiejkolwiek konfiguracji 
w odniesieniu do pojawiających się w procesach sytuacji niezgodnych.

Korzyści ze stosowania zbilansowanej metodologii PROBLEM SOLVING jest wiele.

Zrównoważona metodologia PROBLEM SOLVING pamięta o kilku podstawowych zasadach i obligatoryjnych krokach, które należy 
podjąć, aby problem został skutecznie zredukowany.

• Identyfikacja i szczegółowy opis problemu – ma na celu zebranie wszystkich możliwych danych ułatwiających właściwe 
określenie zarówno skali problemu, jak i zdefiniowanie jego przyczyny źródłowej.
• Powołanie zespołu interdyscyplinarnego – reprezentującego istotne z punktu widzenia problemu obszary w organizacji 
(m.in. jakość, technologia, produkcja oraz często logistyka, zakupy), a co za tym idzie określoną wiedzę i doświadczenie. Zespół ten 
powinien być zaangażowany oraz powinien identyfikować się z problemem przez cały proces jego rozwiązywania. 
• Właściwe zidentyfikowanie przyczyny problemu (z dużym naciskiem na „właściwe”) – oznacza „trafną diagnozę”  
i dotarcie do danych kompletnych w zakresie źródła sytuacji niezgodnej.
• Ustalenie działań natychmiastowych i długoterminowych, a tym samym również terminów, odpowiedzialności  
i zasobów – działania natychmiastowe, które mają na celu zatrzymanie symptomów niezgodności w organizacji i tym samym ochronę 
klienta (poprzez np. blokowanie partii, kwarantanny jakościowe itp.); działania długoterminowe służące eliminacji przyczyn problemu.
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• Wdrażanie rozwiązań – wcześniej wykonana właściwa identyfikacja przyczyny oraz trafne określenie i zaplanowanie 
działań zapewnia skuteczną eliminację problemu z procesu.
• Ocena skuteczności – na koniec procesu nie należy zapomnieć o ocenie skuteczności mającej zweryfikować, czy to,  
co wprowadziliśmy w „procesowe życie” wydało plony.
• Standaryzacja na inne procesy/wyroby – rozwiązania, które przyniosły pozytywne rezultaty w procesie zainfekowanym 
problemem należy zaimplementować w procesy lub wyroby podobne tak, aby problem nie ujawnił się w innych obszarach. W takiej 
sytuacji organizacja zyskuje dodatkowo skuteczne działania zapobiegawcze.

Pomijając którykolwiek z etapów lub działając powierzchownie, możemy doprowadzić do tego, że sytuacja niezgodna nie została 
rozwiązana, czyli że:

• straciliśmy czas,
• problem istnieje nadal.

Istotną wskazówką dla organizacji w zakresie prawidłowego podejścia do metodologii PROBLEM SOLVING powinny być również 
wytyczne IATF 16949:2016, a w szczególności punkt 10.2.3 wskazujący, że „organizacja powinna posiadać udokumentowany proces 
rozwiązywania problemów obejmujący zdefiniowane podejście do różnych rodzajów i skali problemów.”

W punkcie 10.2.6, standard wskazuje wymaganie: „organizacja powinna przeprowadzać analizę reklamacji klienta i zwrotów z rynku, 
uwzględniając każdą zwróconą część. Powinna także inicjować rozwiązywanie problemów i działania korygujące w celu zapobiegania 
ponownemu ich wystąpieniu.”

Należy pamiętać jeszcze o jednym bardzo ważnym aspekcie związanym z sytuacjami niezgodnymi oraz działaniami korygującymi 
mającymi rozwiązywać problemy - jeżeli nasza metodologia problem solving’owa nie jest skuteczna, grozi nam eskalacja podczas 
audytu trzeciej strony.

Rules’y w IATF wymagają wystawienia dwóch niezgodności w statusie „MAJOR”, jeżeli audytor potwierdzi na audycie brak skuteczności 
działań dla niezgodności wystawionych w roku poprzednim. Jeżeli niezgodność w roku poprzednim miała status „MINOR”, a audyt 
wykazał powtórne zaniedbanie w tym samym obszarze, organizacja otrzymuje niezgodność dużą (MAJOR) w badanym obszarze 
oraz drugą dużą niezgodność za brak skutecznych działań korygujących.

Podsumowując, tylko zbilansowane podejście do PROBLEM SOLVING zapewnia nam skuteczną kontrolę nad pojawiającymi się  
niezgodnościami:

• po pierwsze dlatego, że eliminujemy problemy lub minimalizujemy ich ilość oraz zapobiegamy ich powtórnemu pojawianiu się,  
a także im zapobiegamy,
•  po drugie nie grożą nam inne konsekwencje np. ze strony klienta, czy podczas autów zewnętrznych.

Wszystko wskazuje na to zatem, że warto zrobić coś dobrze już za pierwszym razem.

*audyt III strony – audyt certyfikacyjny, nadzoru, recertyfikacyjny przeprowadzony przez akredytowana jednostkę certyfikacyjną.

Katarzyna Piątek 
trener SGP- Training&Consulting, audytor IATF 16949

Konsultant i czynny audytor w zakresie systemów zarządzania, audytor motoryzacyjny IATF 16949 (International Automotive  
Task Force). 

Absolwentka Akademii Techniczno – Humanistycznej – Specjalizacja Zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym.  
Tytuł: magister inżynier zarządzania – specjalista do spraw jakości. Ukończyła studia podyplomowe we Wrocławskim Centrum Transferu  
Technologii  z tytułem pełnomocnik do spraw ISO. Współpracuje z Jednostką Certyfikującą, jako Audytor Wiodący w zakresie  
systemów ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 (International Automotive Task Force). Współuczestniczy i prowadzi audyty oraz poszerza 
uprawnienia, jako audytor jednostki certyfikującej w zakresie oceny systemów zarządzania w przedsiębiorstwach.  

Aktywnie wdraża systemy zarządzania w firmach produkcyjnych. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia wprowadzające, doskonalące, 
zaawansowane głównie w branży Automotive, jak i również w innych branżach.  
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CORE TOOLS

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie sprawnego zarządzania projektami według metodyki 
APQP zgodnie z nowoczesnymi zasadami wg światowych standardów oraz poznają wymagane techniki i narzędzia. Szkolenie 
będzie także okazją do nauczenia się właściwej identyfikacja potrzeb i wymagań Klienta przy wdrażaniu nowych projektów oraz 
przygotowania do auditów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich w branży motoryzacyjnej..

APQP cena: 990,00
20.01.2020r. Katowice, 23.03.2020r. Wrocław, 28.05.2020r. Katowice, 14.09.2020r. Poznań, 
09.11.2020r. Katowice

21.01.2020r. Katowice, 24.03.2020r. Wrocław, 29.05.2020r. Katowice, 15.09.2020r. Poznań, 
10.11.2020r. Katowice

Celem PPAP jest ustalenie czy wszystkie wymagane przez Klienta dane projektowe oraz wymagania specyfikacji są właściwie 
zrozumiane przez dostawcę oraz czy aktualnie funkcjonujące procesy mają potencjał wytwarzać wyroby spełniające wymagania 
jakościowe w odpowiedniej wielkości produkcji. Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy na temat 
stosowania w organizacji zasad zatwierdzania części do produkcji.

PPAP cena: 990,00

13-14.01.2020r. Wrocław, 17-18.02.2020r. Katowice, 16-17.03.2020r. Poznań, 06-7.04.2020r. Wrocław, 
18-19.05.2020r. Katowice, 22-23.06.2020r. Poznań, 27-28.08.2020r. Wrocław, 21-22.09.2020r. Katowice, 
19-20.10.2020r. Poznań, 19-20.11.2020r. Wrocław, 01-2.12.2020r. Katowice, 

Szkolenie ma na celu uświadomienie roli FMEA w zarządzaniu jakością, zapoznanie z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą 
analizy przyczyn i skutków potencjalnych błędów, a także nabycie umiejętności praktycznego zastosowania i wdrożenia tej metody. 
Efektem szkolenia jest rozwój umiejętności efektywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.  

FMEA 

20-21.01.2020r. Katowice, 23-24.03.2020r. Wrocław, 28-29.05.2020r. Katowice, 14-15.09.2020r. Poznań, 
09-10.11.2020r. Katowice

Szkolenie APQP i PPAP uczy zaawansowanego zarządzania projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży 
motoryzacyjnej wg wymagań IATF 16949:2016 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning). W ramach szkolenia 
Uczestnik pozna zasady współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production 
Part Approval Process). Metodologia APQP jest z powodzeniem coraz powszechniej stosowana także w innych branżach. 

APQP+PPAP
cena: 1290,00

20-21.01.2020r. Katowice, 19-20.03.2020r. Poznań, 7-8.09.2020r. Wrocław

Szkolenie przygotowuje uczestników do budowania planów kontroli. Zaprezentowane zostaną relacje pomiędzy planami kontroli 
a SPC, MSA, FMEA i instrukcjami pracy. Uczestnicy nauczą się nie tylko tworzyć plany kontroli, ale także weryfikować skuteczność 
prowadzonych zgodnie z nimi kontroli. Poznają też najważniejsze metody związane z planowaniem kontroli. 

CP-Control Plan  
(Plany Kontroli)  cena: 1290,00

SZKOLENIA JAKOŚCIOWE

cena: 1390,00
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Szkolenie przybliży podstawowe pojęcia i definicje dotyczące SPC (Statystycznego Sterowania Procesem) w procesie produkcyjnym 
oraz przedstawi współczynniki zdolności procesów oraz ich graficzną prezentację, a także ich zależność i wpływ na cały proces 
produkcyjny. Uczestnicy szkolenia poznają szeroki wachlarz metod statystycznych, a także, dzięki przerobionym ćwiczeniom, 
zobaczą praktyczne możliwości ich wykorzystania.

SPC cena: 990,00
24.02.2020r. Katowice, 09.04.2020r. Wrocław, 08.06.2020r. Poznań, 12.10.2020r. Poznań, 
07.12.2020r. Katowice

25.02.2020r. Katowice, 10.04.2020r. Wrocław, 09.06.2020r. Poznań, 13.10.2020r. Poznań, 
08.12.2020r. Katowice

24-25.02.2020r. Katowice, 9-10.04.2020r. Wrocław, 08-9.06.2020r. Poznań, 12-13.10.2020r. Poznań, 
07-08.12.2020r. Katowice

9-10.04.2020r. Poznań, 23-24.11.2020r. Wrocław, 

STATYSTYCZNE NARZĘDZIA JAKOŚCIOWE

MSA to dziedzina zajmująca się systemami pomiarowymi. Składa się na nią szereg narzędzi mających na celu zweryfikowanie  
i poprawienie funkcjonowania systemów pomiarowych.  Jej głównym celem jest zapewnienie prawidłowych i prawdziwych danych 
potrzebnych do analiz jakościowych i ilościowych.  

MSA cena: 990,00

Celem szkolenia jest zapewnienie lepszego zrozumienia źródeł zmienności wpływających na wyniki pomiarów. Zapewnienie bieżącej 
kontroli procesu, zrozumienie zmienności procesu oraz jego osiągów. Po szkoleniu Uczestnicy nabędą umiejętności stosowania 
technik statystycznego sterowania procesami, zdobędą wiedzę na temat potrzeby stosowania kart kontroli procesu, będą potrafili 
prowadzić analizy zdolności procesu i dokonywać oceny wskaźników procesów, a także zdobędą umiejętność bieżącego sterowania 
przebiegami procesów produkcyjnych i zrozumieją cele oceny systemów pomiarowych. 

SPC + MSA cena: 1390,00

Szkolenie pozwala na uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego zaplanowania eksperymentu i przeprowadzenia statystycznej 
analizy wyników zgodnie z metodyką planowania doświadczeń, a także poprawnego zinterpretowania uzyskanych rezultatów 
analiz. Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych opanowaniem metodyki planowania doświadczeń i umiejętności 
statystycznej analizy uzyskanych wyników.  

DOE Design Of 
Experiment cena: 1290,00

21-22.02.2020r. Katowice, 18 -19.05.2020r. Wrocław, 9-10.10.2020r. Poznań

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe zasady użytkowania programu MINITAB oraz wybrane zagadnienia analizy 
danych, z uwzględnieniem metod statystycznych przechodząc od łatwych do coraz bardziej skomplikowanych. MINITAB jest 
narzędziem uniwersalnym, służącym do tworzenia wykresów, statystycznej analizy danych, operowania na bazach danych, 
wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. Uczestnicy podczas szkolenia zyskają możliwość nabycia umiejętności 
szybkiej interpretacji uzyskanych wyników oraz nabywają wprawy w rozpoznawaniu potencjalnych źródeł niestabilności procesu. 

MINITAB cena: 1290,00
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ANALIZA RYZYKA

Dostawcy/ utrzymanie kontaktów z Klientami

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób stosować techniki Root Cause Analysis w swoim środowisku 
zawodowym. Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa  
w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. 
Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. 
To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje 
środowisko zawodowe. 

Analiza przyczyn  
źródłowych -  
ROOT CAUSE 
ANALYSIS cena: 1290,0027-28.04.2020r. Poznań, 10-11.09.2020r. Katowice

Proponowane przez nas szkolenie ma na celu usprawnienie procesu zarządzania reklamacjami, ulepszenie procesu związanego 
z rozpatrywaniem reklamacji oraz poprawną identyfikację podstawowych przyczyn ich wystąpienia. Omawiane są typowe 
metody rozwiązywania problemów i dochodzenia do przyczyn niezgodności. Szkolenie jest adresowane do Szefów projektów, 
Pełnomocników d/s systemów zarządzania, osób odpowiedzialnych za jakość, specjalistów d/s jakości, osób odpowiedzialnych  
za współpracę z Klientami w zakresie obsługi reklamacji oraz Auditorów wewnętrznych i uczestników auditów II strony. 

Zarządzanie 
reklamacjami cena: 1290,0026-27.03.2020r. Wrocław, 14-15.09.2020r. Katowice, 16-17.11.2020r. Poznań

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z wymaganiami organizacji AIAG w zakresie DFMEA oraz wdrażanie ich  
w praktyce. W ramach szkolenia uczestnicy poszerzą wiedzę w zakresie oczekiwań OEM oraz AIAG wobec dostawców przemysłu 
motoryzacyjnego w zakresie DFMEA. Treści teoretyczne i ćwiczenia praktyczne pomagają zrozumieć, w jaki sposób wdrażać  
te wymagania w systemach zarządzania organizacji oraz umożliwiają rozumienie procesu analizy przyczyn i skutków wad  
oraz poznanie zasad przygotowywania dokumentacji produktu i procesu zgodnie z wymaganiami AIAG/VDA. 

DFMEA  
(design FMEA)  cena: 1390,0030-31.01.2020r. Katowice, 02-03.07.2020r. Wrocław, 03-04.12.2020r. Poznań

Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych na temat możliwości zastosowania analizy MFMEA do oceny i doskonalenia 
pracy z maszynami. Poznanie aspektów prowadzenia analizy MFMEA oraz zarządzania ryzykiem przy pracy z maszynami  
i urządzeniami, nabycie umiejętności formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzi pomocniczych, powiązania z procedurami 
utrzymania ruchu. 

MFMEA - analiza  
przyczyn i skutków wad  
wyposażenia produkcyjnego  
- maszyn i narzędzi cena: 1390,0020-21.02.2020r. Katowice, 01-02.10.2020r. Wrocław
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PROBLEM SOLVING

Przedmiotem szkolenia jest program metodologii rozwiązywania problemu metodą 8D przy zastosowaniu narzędzi takich jak: 
5WHY, Diagram przyczynowo – skutkowy ISHIKAWA, Burza Mózgów, Diagram Pareto,  Diagram korelacji, PDCA, Histogram. 
Podczas szkolenia uczestnicy poznają uniwersalne i praktyczne narzędzia i metody jakościowe stosowane podczas rozwiązywania 
problemów. Ponadto dowiedzą się, że reklamacje są bezcennym źródłem informacji dla organizacji. Zrozumieją wagę poprawnego 
zdefiniowania problemu jako wstępu do dalszej jego analizy.

Effective problem 
solving – metoda 8D, 
ISHIKAVA, 5WH cena: 1290,00

16-17.01.2020r. Poznań, 25-26.05.2020r. Wrocław, 27-28.08.2020r. Poznań,  
26-27.11.2020r. Katowice

Szkolenie pozwala zdobyć umiejętności w zakresie stosowania cyklu PDCA do rozwiązywania problemów w organizacjach 
produkcyjnych, stosowania narzędzi i technik związanych z PDCA, stworzenia standardowej metody rozwiązywania problemów 
oraz zdobycia umiejętności wykorzystywania metody “Root Cause Analysis” dla eliminacji powtarzających się problemów. Efektem 
warsztatów będzie przygotowanie do wdrożenia praktycznych rozwiązań oraz umiejętność oceny ich rezultatów.

PDCA metoda 
rozwiązywania 
problemów cena: 1290,0023-24.03.2020r. Poznań, 12-13.10.2020r. Katowice

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu wymagań dotyczących bezpieczeństwa wyrobu. Dzięki udziałowi w wartsztatach 
Uczestnicy dowiedzą się jak ważne jest uwzględnienie wymagań klienta w łańcuchu dostaw – jak ustalać zasady współpracy, osoby 
kontaktowe I kanały komunikacji Ponadto szkolenie nauczy sporządzenia niezbędnej dokumentacji, wykorzystując listy kontrolne, 
listy auditowe itp., pozwoli także na ugruntowanie wiedzy odnośnie FMEA, zarządzania ryzkiem I 5WHY. 

Pełnomocnik PSB 
ds. bezpieczeństwa 
wyrobu cena: 990,0023.06.2020r. Poznań, 4.12.2020r. Wrocław

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z metodą rozwiązywania problemów QRQC.  Udział w warsztatach 
pozwala na poszerzenie wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów oraz zrozumienie, w jaki sposób wdrażać te wymagania 
w systemach zarządzania organizacji. Umożliwia także poznanie procesu rozwiązywania problemów w organizacji jako systemu 
działań korygujących w przedsiębiorstwie, którego podstawowym założeniem jest szybkość reakcji, a także prowadzenie  
jak najlepszej kontroli nad jakością.

QRQC – szybka 
reakcja na problemy 
jakościowe cena: 990,0020.02.2020r. Wrocław, 28.09.2020r. Poznań

Szkolenie ma na celu zdobycie przez uczestników umiejętności i praktycznej wiedzy, pozwalającej na sprawne i efektywne 
rozwiązywanie problemów oraz zrozumienie istoty i przebiegu Metody Global 8D. Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy 
nabędą umiejętności rozwiązywania problemów, poznają zasady tworzenia zespołów i współpracy w nich, a także zapoznają 
się z ostrzeżeniami przed najczęściej popełnianymi błędami. Szkolenie adresowane jest do pracowników działów techniczno-
technologicznych, pracowników działu przygotowania produkcji, osób zajmujących się praktycznymi problemami utrzymania 
ruchu, oraz przedstawicieli  średniego i wyższego szczebla zarządzania.

METODA GLOBAL 8D cena: 1290,0006-07.04.2020r. Poznań, 15-16.10.2020r. Katowice
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Normy/audyty/wymagania

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów 1. i 2. strony lub kandydatów na auditorów, chcących uzyskać i doskonalić wiedzę 
oraz nabyć umiejętności auditowania w oparciu o wytyczne normy ISO 19011. Podczas szkolenia Uczestnicy nabędą umiejętności 
przygotowania się do auditu oraz stworzenia odpowiednich pytań auditowych, zrozumieją zasady auditu oraz nauczą się jak 
go przeprowadzać. Ponadto będą mogli praktycznie zastosować zdobytą wiedzą przygotowując raport z auditu, ucząc się 
poprawnego formułowania wniosków auditowych oraz ich komunikowania. 

Zasady auditowania 
systemów zarządza-
nia w oparciu  
o normę ISO 19011 cena: 1290,00

27-28.01.2020r. Katowice, 11-12.05.2020r. Poznań, 14-15.09.2020r. Katowice,  
26-27.11.2020r. Wrocław

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie ze zorientowanymi procesowo metodami skutecznego stosowania procedur 
wzorcowania i zapewnienia jakości dostaw, dzięki którym możliwe jest ograniczenie kosztów. Grupą docelową są osoby 
odpowiedzialne i decyzyjne oraz ich pracownicy, którzy dzięki solidnej wiedzy muszą zapewnić jakość dostaw, wszyscy pracownicy, 
którzy współpracują przy przygotowaniu raportów wzorcowania dla klientów oraz przy zatwierdzaniu raportów wzorcowania 
pochodzących od dostawców. 

VDA 2 zapewnienie 
jakości dostaw  
(PPA, PPF) cena: 1290,0001-02.06.2020r. Katowice, 01-02.12.2020r. Wrocław

W trakcie szkolenia Uczestnik nauczy się m. in. w jaki sposób interpretować wymagania wynikające z VDA 6.1 i jak przygotować się 
do roli auditora, formułowania niezgodności i sporządzania raportu wg formularza VDA 6.1, dowie się także jakich błędów unikać 
oraz jak przygotowywać, planować i prowadzić audity. 

VDA 6.1 audit  
systemu jakości cena: 1290,0016-17.03.2020r. Wrocław, 19-20.11.2020r. Katowice

Uczestnik nabędzie wiedzę odnośnie ustawienia stanowiska kontrolnego wg wymagań VDA 16, dowie się także, jakie metody  
i narzędzia są niezbędne przy ocenie części, jak oceniać części zgodnie z załącznikiem VDA 16 oraz jakie są wymagania w obszarze 
dokumentacji kontrolnej. 

VDA 16 ocena 
powierzchni 
dekoracyjnych cena: 990,0021.02.2020r. Katowice, 03.07.2020r. Poznań, 13.10.2020r. Wrocław

Szkolenie skierowane jest do osób, które prowadzą kontrolę czystości oraz dla pracowników działu sprzedaży. Jest również 
odpowiednie dla pracowników przemysłu lotniczego, inżynierii hydraulicznej i precyzyjnej. W ramach szkolenia Uczestnik pozna 
kontekst czynnika jakościowego czystości technicznej w przemyśle motoryzacyjnym, dowie się jakie są procedury ekstrakcji 
zanieczyszczeń stałych komponentów oraz procedury analityczne dla oceny jakościowej i ilościowej zanieczyszczeń stałych.  

VDA 19 czystość 
techniczna w przemyśle 
motoryzacyjnym cena: 1390,0027-28.04.2020r. Katowice, 28-29.09.2020r. Poznań
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Normy/audyty/wymagania

CSR (customer specified requirements) 

Szkolenie ma na calu zapoznanie Uczestników z wymaganiami auditu procesu, jako obowiązkowego wymagania dla dostawców 
części samochodowych dla klientów z rynku niemieckiego, takich jak VW, BMW czy Daimler. Szkolenie pozwala zrozumieć powiązania 
VDA 6.3 ze specyfikacją IATF 16949:2016 w odniesieniu do procesu auditowego oraz poznać procedury i mechanizmy auditowe 
VDA 6.3. Ponadto daje możliwość zrozumienia zasad doskonalenia procesów produkcyjnych i produktu zgodnie z wymaganiami 
VDA 6.3 i poznanie specyficznych wymagań klientów w odniesieniu do VDA 6.3. 

Audit procesu zgodnie  
z wymaganiami VDA 6.3 cena: 1290,0023-24.01.2020r. Poznań, 18-19.05.2020r. Wrocław, 16-17.11.2020r. Poznań

Celem szkolenia jest przygotowanie auditorów do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie oraz 
zewnętrznych u dostawców zgodnie z wymaganiami – VDA, nabycie znajomości i umiejętności dokonania interpretacji wymagań 
VDA 6.5 oraz nauka przeprowadzania auditów (planowanie, formułowanie niezgodności, sporządzanie raportów). Szkolenia 
adresowane są do osób przeprowadzających audity wyrobu wg VDA 6.5 oraz osób uczestniczących ze strony przedsiębiorstwa  
w auditach. 

Audit wyrobu zgodnie  
z VDA 6.5 cena: 990,0022.01.2020r. Poznań, 20.05.2020r. Wrocław, 18.11.2020r. Poznań

Celem szkolenia jest omówienie wymagań prawnych istotnych dla IMDS oraz omówienie poszczególnych funkcji bazy IMDS  
wraz z ćwiczeniami w bazie, począwszy od logowania w bazie, poprzez tworzenie i wysyłanie kart materiałowych z uwzględnieniem 
specyficznych wymagań klientów, jak i zwolnienia danych od dostawców, po administrowanie bazą. Szkolenie adresowane jest  
do osób odpowiedzialnych za przedkładanie dokumentacji PPAP do klientów, zatwierdzanie kart materiałowych w IMDS  
od dostawców oraz raportowanie i zatwierdzanie danych materiałowych w bazie IMDS.  

Obsługa bazy IMDS cena: 1590,0016-17.03.2020r. Poznań, 19-20.10.2020r. Wrocław

Szkolenie pozwala na poznanie wymagań specyficznych VW obowiązujących dostawców przemysłu motoryzacyjnego oraz 
oczekiwań w zakresie procesu komunikacji między klientem a dostawcą. Adresatami szkolenia są wszyscy pracownicy branży 
motoryzacyjnej związani z dostarczaniem swoich wyrobów dla Grupy VW, np. Kierownicy Działów Jakości, Pełnomocnicy SZJ, 
Inżynierowie Jakości odpowiedzialni za nadzór oraz wdrożenie Specyficznych wymagań Grupy VW, a także Właściciele procesów 
/ Managerowie. 

Specyficzne 
wymagania grupy  
VW cena: 1490,0017-18.02.2020 Katowice, 22-23.06.2020 Wrocław

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości dotyczącej specyficznych wymagań klienta Fiat, zapoznanie się z wymaganiami 
klienta we wszystkich fazach projektu (od kwotacji do rekwalifikacji), a także nabycie wiedzy w obszarze narzędzi jakościowych, 
metod i tworzenia dokumentacji. W efekcie szkolenia Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób zabezpieczyć wszystkie fazy projektowe 
pod względem wymagań klienta, w jaki sposób zarządzać dostawcami w łańcuchu dostaw oraz jaką dokumentację sporządzić dla 
poszczególnych faz projektowych.  

Specyficzne 
wymagania FIATA  
dla dostawców (FCA) cena: 990,0021.04.2020r. Poznań, 15.09.2020r. Katowice
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CSR (customer specified requirements) 

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości dotyczącej specyficznych wymagań klienta BMW, zapoznanie się z wymaganiami 
klienta we wszystkich fazach projektu (od kwotacji do rekwalifikacji), nabycie informacji w obszarze wymaganej dokumentacji  
w poszczególnych fazach projektowych, a także poszerzenie wiadomości odnośnie zastosowania odpowiednich narzędzi i metod 
jakościowych. Po szkoleniu Uczestnicy pogłębią wiedzę i umiejętności dotyczące zabezpieczenia faz projektowych pod względem 
wymagań Klienta, dowiedzą się w jaki sposób zarządzać dostawcami w przypadku nowych uruchomień oraz jaką dokumentację 
sporządzić dla poszczególnych faz projektowych. 

Specyficzne 
wymagania BMW 
dla dostawców cena: 990,0026.05.2020r. Katowice, 13.10.2020r. Poznań

Szkolenie pozwala uzyskać wiedzę w obszarze specyficznych wymagań klienta Volvo w odniesieniu do wymagań normy IATF 
16949:2016, zdobyć umiejętności w zarządzaniu CSRami, a także uzyskać informacje na temat analizy specyficznych wymagań  
w organizacji i stworzenie dokumentacji procesowej: matryca, diagram przebiegu procesu, diagram żółwia. Prowadzone w ramach 
szkolenia warsztaty dają możliwość uzyskania świadomości dotyczącej dokumentacji wzorcowania, zyskania informacji odnośnie 
dokumentów w poszczególnych fazach projektowych, a przede wszystkim zdobycia wiedzy w obszarze zarządzanie dostawcami 
w łańcuchu dostaw. 

Specyficzne 
wymagania VOLVO 
dla dostawców cena: 1490,0012-13.03.2020r. Wrocław, 19-20.11.2020r. Katowice

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości dotyczącej specyficznych wymagań klienta Jaguar, zapoznanie się z wymaganiami 
klienta we wszystkich fazach projektu (od od Stage 1 do rekwalifikacji, nabycie wiedzy w obszarze list kwalifikujących program do 
procesu PPAP oraz poszerzenie wiadomości odnośnie narzędzi jakościowych, metod i tworzenia dokumentacji. W ramach szkolenia 
Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób zabezpieczyć wszystkie fazy projektowe pod względem wymagań klienta, w jaki sposób 
zarządzać dostawcami w przypadku nowych uruchomień, w jaki sposób używać dokumentacji wymaganej w poszczególnych 
fazach projektowych oraz jak wypełnić i przygotować E-PPAP Checklisty i PPAP Checklisty.

Specyficzne wymagania 
JAGUAR LAND ROVER 
dla dostawców cena: 1490,009-10.01.2020 Wrocław, 29-30.06.2020r. Poznań, 10-11.12.2020r. Katowice

Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości dotyczącej specyficznych wymagań klienta Daimler, zapoznanie się z wymaganiami 
klienta we wszystkich fazach projektu (od kwotacji do rekwalifikacji), nabycie informacji w obszarze wymaganej dokumentacji 
w poszczególnych fazach projektowych oraz poszerzenie wiadomości odnośnie zastosowania odpowiednich narzędzi i metod 
jakościowych. W efekcie szkolenia Uczestnicy pogłębią wiedzę na temat sposobu zabezpieczenia wszystkich faz projektowych 
pod względem wymagań klienta, sposobu zarządzania dostawcami w przypadku nowych uruchomień, dowiedzą się także jaką 
dokumentację sporządzić dla poszczególnych faz projektowych. 

Specyficzne wymagania 
DAIMLER  
dla dostawców cena: 1490,0023-24.04.2020r. Poznań, 21-22.09 Wrocław

Szkolenie prowadzone jest w celu podniesienia świadomości dotyczącej zarządzania i uwzględniania w organizacji specyficznych 
wymagań Nissan Renault (ANPQP), zapoznania się z wymaganiami klienta we wszystkich fazach projektu (Phase Diagram Matrix), 
nabycia informacji w obszarze wymaganej dokumentacji oraz poszerzenia wiadomości odnośnie zastosowania odpowiednich 
narzędzi i metod jakościowych.  Uczestnicy po odbyciu szkolenia zdobędą wiedzę na temat specyficznych wymagań klienta 
Nissan Renault, dowiedzą się jak skutecznie wdrażać wymagania klienta w organizacji oraz jaką dokumentację sporządzić dla 
poszczególnych faz projektowych. 

Specyficzne wymagania 
NISSAN RENAULT  
dla dostawców cena: 990,0003.07.2020r. Katowice, 04.12.2020r. Wrocław
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CQI

CQI 8 to narzędzie doskonalenia procesów produkcyjnych w zakresie jakości, produktywności, bezpieczeństwa i oddziaływania na 
środowisko. Z powodzeniem stosowane może być w małych i dużych firmach produkcyjnych, szczególnie w branży motoryzacyjnej. 
Wdrożenie tej metody pozwala na radykalną redukcję reklamacji do poziomu bliskiego zero oraz zapobieganie powtarzaniu się 
tych samych problemów. Audit warstwowy umożliwia identyfikację obszarów wymagających poprawy, miejsc generujących straty 
w produkcji. Może stanowić także narzędzie doskonalenia procesów zintegrowanych systemów zarządzania. Uczestnik dzięki 
szkoleniu nabędzie umiejętności przygotowania skutecznej i efektywnej listy auditowej oraz właściwego planowania i realizacji 
auditu warstwowego. Szkolenie wskaże jak być skutecznym w ocenie przestrzegania wymagań dla realizacji procesu produkcyjnego 
i kontroli jakości. Dzięki szkoleniu organizacja będzie mogła realizować audity warstwowy zgodnie ze specyficznymi wymaganiami 
odbiorców branży motoryzacyjnej. 

CQI 8 audit warstwowy 
procesu – layered 
process audit cena: 990,0023.03.2020r. Katowice, 19.10.2020r. Poznań, 

Szkolenie CQI 15 pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy nt. zagadnień, wymagań i celów normy, przekazanie informacji 
na temat rodziny standardu AIAG CQI, uzyskanie zrozumienia odnośnie procesów specjalnych w świetle wymagań norm ISO  
i IATF 16949:2016, zdobycie wiedzy na temat planowania, realizacji i raportowania wg normy 19011:2018, a także zdobycie wiedzy 
odnośnie poziomu i rodzajów kontroli procesu. Korzyści płynące ze szkolenia to przede wszystkim zdobycie wiedzy na temat tego 
jak zarządzać specyficznymi wymaganiami klienta, jak tworzyć matryce CSR, diagram przebiegu procesu, diagram żółwia, jaki jest 
podział normy CQI 15 (katalog pytań, job audit, tabele dla poszczególnych procesów), jakie kwalifikacje powinien posiadać auditor 
oraz jakie są wymagania wynikające z normy 19011:2018. 

CQI 15 audit procesu 
spawania/zgrzewania - 
wymaganie AIAG cena: 990,0028.04.2020r. Wrocław, 29.09.2020r. Katowice, 26.11.2020 Wrocław 

Szkolenie z zakresu Auditu formowania tworzyw pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy nt. zarządzania procesami specjalnymi, 
przekazanie informacji na temat rodziny standardu AIAG dla poszczególnych procesów, uzyskanie zrozumienia w obszarze powiązań 
CQ I23 z normą IATF 16949:2016 w odniesieniu do zasad auditowania, a także uzyskanie świadomości, co do korzyści wynikających 
z CQI i wpływu na stabilizację i zdolność procesu. Efektem szkolenia jest pogłębienie wiedzy Uczestników dotyczącej zarządzania 
specyficznymi wymaganiami Klienta, tworzenia matryc CSR, diagramu przebiegu procesu i diagramu żółwia. Uczestnicy dowiedzą 
się jaki jest podział normy CQI23 (katalog pytań, job audit, tabele dla poszczególnych procesów), jakie kwalifikacje powinien 
posiadać auditor oraz jakie są wymagania wynikające z normy 19011:2018.

CQI 23 audit procesu 
formowania tworzyw – 
wymaganie AIAG cena: 990,0027.04.2020r. Wrocław, 28.09.2020r. Katowice, 27.11.2020r. Wrocław  
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LEAN MANUFACTURING 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą utrzymać bezpieczeństwo, skuteczność i efektywność na swoich stanowiskach 
pracy/swoich obszarach działania, osób zajmujących się optymalizacją i doskonaleniem procesów, osób zarządzających formalnie 
lub nieformalnie, a także najwyższego kierownictwa, kadry menedżerskiej średniego i niższego szczebla. Celem szkolenia jest 
zrozumienie zasad metody 6S, nabycie umiejętności stosowania metody w swoim obszarze, oraz umejętność identyfikowania 
ostrzeżeń przed najczęściej popełniamymi błędami. 

6S cena: 1290,004-5.02.2020r. Poznań, 27-28.08.2020r. Wrocław

Szkolenie pozwala poznać  i zrozumieć zasady funkcjonowania i metody stosowane w ramach systemu KAIZEN i metody 5S 
oraz umożliwia uczestnikom skuteczne i efektywne doskonalenie procesu, produktu, własnego stanowiska. Pozwala także  
na nabycie umiejętności współpracy w zespole umożliwiających sprawne rozwiązywanie problemów z zakresu ciągłego 
doskonalenia. Adresatami szkolenia są przede wszystkim osoby, które chcą utrzymać bezpieczeństwo, skuteczność i efektywność 
na swoich stanowiskach pracy/swoich obszarach działania oraz osoby zajmujące się optymalizacją i doskonaleniem procesów. 

5S i KAIZEN w praktyce cena: 1290,0018-19.05.2020r. Katowice, 16-17.11.2020r. Wrocław

Uczestnicy dowiedzą się na szkoleniu m.in. w jaki sposób zwiększyć wskaźniki dostępności maszyn poprzez wzrost niezawodności, 
zmniejszenie liczby nieplanowanych zatrzymań i zmniejszenie liczby awarii oraz jak zmniejszyć koszty Utrzymania Ruchu dzięki 
zwiększeniu udziału czynności planowych i eliminowaniu sytuacji awaryjnych. Szkolenie pozwoli poprawić jakość produktów 
dzięki utrzymywaniu maszyn i urządzeń w stanie gwarantującym stabilność parametrów procesu produkcyjnego oraz zwiększyć 
elastyczność procesu produkcyjnego dzięki zmniejszeniu Minimalnej Ekonomicznej Partii Produkcyjnej (poprzez skrócenie czasu 
przezbrojeń).

TPM + 5S – 
prewencyjne 
utrzymanie ruchu cena: 1290,0019-20.03.2020r. Poznań, 05-06.10.2020r. Katowice

Szkolenie w sposób warsztatowy wdroży Uczestników do stosowania metod mapowania, modelowania i doskonalenia procesów 
we własnej organizacji. Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności identyfikacji i mapowania procesów we własnej organizacji, 
dokumentowania ich funkcjonowania i standaryzacji, poznanie przykładowych narzędzi informatycznych do mapowania 
i modelowania procesów – Bizagi Process Modeller, zdobycie umiejętności zbierania danych dla celów mapowania i modelowania 
procesów. Efektem szkolenia będzie także zdobycie umiejętności identyfikowania obszarów problemowych i potencjału doskonalenia 
w istniejących w organizacji procesach oraz zdobycie wiedzy o sposobach doskonalenia procesów i poprawie ich sprawności. 

Mapowanie procesów 
w organizacji cena: 1290,0018-19.06.2020r. Poznań, 15-16.09.2020r. Wrocław

Szkolenie ma na celu wdrożenie uczestników w wykorzystanie techniki SMED do skrócenia czasu przezbrojenia maszyn przy zmianie 
asortymentu – a tym samym: zwiększenie elastyczności produkcji, zmniejszenie Minimalnej Ekonomicznej Partii produkcyjnej, 
zmniejszenie technicznego kosztu wytworzenia jednostki produktu. Szkolenie pozwala także na zaznajomienie z nowoczesnymi 
metodami analizy i rozwiązywania problemów oraz posługiwania się Kaizen jako metodą ciągłego doskonalenia procesów  
w organizacji.

SMED – szybkie 
przezbrojenie maszyn cena: 1290,009-10.04.2020r. Poznań, 3-4.12.2020r. Wrocław
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Celem szkolenia jest maksymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz istniejącej infrastruktury produkcyjnej, 
umożliwiająca rzetelną ocenę możliwości produkcyjnych firmy, a także precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów 
produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”, tj. zafiksowanych, ostatecznych 
terminów dostaw. Uczestnicy dowiedzą się także jak zwiększyć efektywność kosztową w obszarze produkcji, obniżyć poziom 
zapasów, w tym w szczególności tzw. „produkcji w toku” oraz jak poprawić jakość komunikacji oraz integracji procesów planowania 
pomiędzy głównymi obszarami funkcjonalnymi organizacji tj. Sprzedaży, Produkcji i Zakupów. 

Planowanie  
i harmonogramowanie 
produkcji cena: 1290,0017-18.02.2020r. Katowice, 23-24.11.2020r. Wrocław

Doskonalenie metod i stanowisk pracy to technika wspomagająca opracowanie lepszego sposobu wykonywania czynności i operacji 
wchodząca w skład programu TWI (Training Within Industry). Jej zastosowanie pomaga zwiększyć liczbę wytwarzanych, dobrych 
jakościowo produktów oraz prowadzi do skrócenia czasu wykonywania zabiegów. 

Doskonalenie metod  
i stanowisk pracy cena: 1290,009-10.01.2020r. Wrocław, 02-03.06. 2020r. Katowice, 12-13.10.2020r. Poznań

Celem szkolenia jest lepsze rozumienie potrzeb i wymagań klienta przez poprawę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie 
geometrii i konstrukcji wyrobów. Szkolenie pozwala na szybszą i bardziej rzeczową interpretację wyników pomiarowych. Uczestnicy 
nabędą wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mieli większą pewność podczas dokonywania korekcji procesów i narzędzi. 
Udział w szkoleniu zmniejszy potencjalne ryzyko zwolnienia detali wadliwych lub złomowania detali dobrych. Uczestnik po szkoleniu 
będzie znał zasady doboru narzędzi i metod pomiarowych oraz nabędzie umiejętność radzenia sobie w sytuacjach niejasnych  
i niejednoznacznych. Pozna możliwości proponowania zmian rysunkowych i konstrukcyjnych wyrobu. 

GD&T – wymiarowanie  
i tolerownie geometryczne cena: 1390,0027-28.02.2020r. Poznań, 08-09.06.2020r. Wrocław, 28-29.09.2020r. Katowice

Uczestnicy w trakcie szkolenia dowiedzą się jak prawidłowo określać wymogi odnośnie wymiarowania i tolerowania oraz jak 
właściwie interpretować wymagania zdefiniowane w rysunkach technicznych i innej dokumentacji technicznej pozwalające uniknąć 
najpowszechniejszych błędów konstrukcyjnych. Efektem szkolenia będzie także umiejętność orzekania zgodności lub niezgodności  
ze specyfikacją oraz wiedza umożliwiająca definiowanie wymagań geometrycznych ułatwiających produkcję i redukcję kosztów. 

Tolerowanie i wymiarowanie 
GPS wg NORM ISO cena: 1390,0019-20.03.2020r. Poznań, 05-06.11.2020r. Wrocław

Szkolenie pozwala uzyskać podstawowe kwalifikacje z zakresu metrologii ogólnej, nabycie umiejętności do wykonania podstawowych 
pomiarów liniowych i kątowych oraz podstawy teoretyczne zapisywania wyników, tolerowania wymiarów i budowy przyrządów 
pomiarowych do pomiarów geometrii (długości kąta). Uczestnicy nabędą umiejętności nadzoru nad przyrządami pomiarowymi oraz 
umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie metrologii w przemyśle.

Metrologia długości  
i kąta cena: 1390,0011-12.05.2020r. Wrocław, 01-02.10.2020r. Katowice

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, w obszarze wymagań 
dokumentów normatywnych, jak i realizacji spełnienia tych wymagań. Szkolenie ma również na celu zapoznanie uczestników  
z pojęciami związanymi z kalibracją wyposażenia oraz zachowaniem spójności pomiarowej. Nadzorowanie przyrządów pomiarowych 
przynosi ekonomiczne korzyści, dzięki zapewnieniu wymaganej dokładności przyrządów, zmniejszenia ilości wyrobów niezgodnych, 
a tym samym reklamacji. 

Nadzór nad wyposażeniem 
i kalibracja wybranych 
środków pomiarowych  
i kontrolnych cena: 1390,009-10.04.2020r. Katowice, 28-29.09.2020r. Wrocław
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SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej podstaw normalizacji, obowiązujących w ramach inżynierskiego 
zapisu konstrukcji. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili czytać dokumentację konstrukcyjną oraz identyfikować błędy rysunku 
technicznego, obliczać pasowania, dobierać tolerancję części maszynowych oraz rozwiązywać łańcuchy wymiarowe. Nabędą 
umiejętność wymiarowania prostych i złożonych konstrukcji inżynierskich oraz będzie potrafił identyfikować metody obróbki na 
podstawie zapisu konstrukcji. W takcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi sposobami kodowania oznaczeń na 
rysunkach technicznych. 

Rysunek techniczny cena: 1290,0008-09.03.2020r. Katowice, 16-17.11.2020r. Poznań

Szkolenie dla Auditorów Systemu Zarządzania Jakością pozwoli uczestnikom dowiedzieć się jak dobierając odpowiednią wiedzę 
teoretyczną rozwiązywać problemy praktyczne, a także prawidłowo i skutecznie zarządzać Systemami Zarządzania Jakością  
w organizacji. 

Auditor wewnętrzny 
systemu zarządzania 
jakością wg ISO 9001:2015 cena: 1290,0030-31.01.2020r. Poznań, 29-30.06.2020r. Katowice, 15-16.10.2020r. Wrocław

Szkolenie przeznaczone jest dla Pełnomocników ds. Jakości, kadry kierowniczej, liderów oraz członków zespołów interdyscyplinarnych 
zaangażowanych w budowanie i dokumentowanie Systemu Zarządzania Jakością. Szkolenie połączone z warsztatami pozwala 
Uczestnikom zdobyć umiejętności i wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji pełnomocnika - osoby zarządzającej i doskonalącej system 
zarządzania jakością ISO 9001:2015. 

Pełnomocnik ds. Systemu 
zarządzania jakością  
wg ISO 9001:2015 cena: 1290,0016-17.03.2020r. Wrocław, 27-28.08.2020r. Poznań

Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty i celów zmian w normie ISO 9001:2015, również dyskusja na temat sposobów interpretacji nowych 
wymagań normy ISO 9001. Ponadto wyjaśnione zostaną działania, które powinny podjąć osoby odpowiedzialne za nadzorowanie 
konkretnego systemu, za który odpowiadają w danej organizacji (Pełnomocnicy, Specjaliści ds. SZJ), aby dostosować działalność 
organizacji do nowej wersji normy. Dzięki szkoleniu Uczestnik zrozumie zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością 
zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015. Będzie potrafił prawidłowo interpretować punkty normy ISO 9001:2015 w kontekście swojej 
organizacji oraz planować i organizować spełnianie wymagań SZJ. 

Interpretacja wymagań 
normy ISO 9001:2015 cena: 990,0024.02.2020r. Katowice, 01.07.2020r. Poznań, 27.11.2020r. Katowice
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Szkolenie ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu istoty procesów, nabyciu umiejętności definiowania procesów  
i ich współzależności, zrozumieniu wpływu otoczenia na proces, zrozumieniu zasad zarządzania procesem i systemem oraz 
ostrzeżenie przed najczęściej popełnianymi błędami. Uczestnicy w trakcie szkolenia tworzą i analizują mapy procesów oraz projektują 
system oceny przebiegu procesów, nabywają także praktyczną wiedzę dotyczącą wdrażania podejścia procesowego. Opracowane  
na zajęciach schematy postępowania można będzie przenieść na praktyczny grunt poszczególnych firm. 

Proces i podejście 
procesowe cena: 1290,0015-16.04.2020r. Wrocław, 28-29.09.2020r. Poznań

Kurs pozwala rozwinąć umiejętności niezbędne dla przeprowadzania oceny zgodności procesów wdrożonych przez organizację  
z zamiarem utrzymania i doskonalenia skutecznego systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami normy  
ISO 14001:2015. Skuteczny audit systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) stanowi silną bazę do zaspokajania potrzeb klientów  
oraz do realizowania takich korzyści, jak ochrona środowiska, oszczędzanie zasobów oraz większa wydajność energetyczna. Szkolenie 
pozwala zoptymalizować swoje umiejętności auditowania w zakresie z uznawaną na całym świecie normą ISO 14001:2015 i podnieść 
swoje kwalifikacje do prowadzenia auditu. 

Auditor wewnętrzny 
systemu zarządzania 
środowiskowego wg  
ISO 14001:2015 cena: 1290,0010-11.02.2020r. Poznań, 02-03.07.2020r. Wrocław, 22-23.10.2020r. Katowice

Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty i celów zmian w normie ISO 9001:2015. W programie szkolenia przewidziana jest także dyskusja 
na temat sposobów interpretacji nowych wymagań normy ISO 9001. Ponadto wyjaśnione zostaną działania, które powinny podjąć 
osoby odpowiedzialne za nadzorowanie konkretnego systemu, za który odpowiada w danej organizacji (Pełnomocnicy, Specjaliści 
ds. SZJ), aby dostosować działalność organizacji do nowej wersji normy. Dzięki szkoleniu, uczestnik zrozumie zasady funkcjonowania 
systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015. Będzie potrafił prawidłowo interpretować punkty normy ISO 
9001:2015 w kontekście swojej organizacji oraz planować i organizować spełnianie wymagań SZJ.

Interpretacja wymagań 
normy ISO 14001:2015 cena: 990,0010.02.2020r. Poznań, 02.07.2020r. Wrocław, 22.10.2020r. Katowice

Celem naszego szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na przeprowadzenie skutecznych auditów 
wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z ISO 45001, przy jednoczesnym monitorowaniu 
skuteczności i zgodności systemu zarządzania BHP. Szkolenie kierowane do jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu 
zarządzania BHP wg ISO 45001:2018 oraz osób, które dotychczas prowadziły działania w zakresie auditu wewnętrznego w odniesieniu 
do normy OHSAS 18001:2007 lub PN-N-18001:2004.  

Auditor wewnętrzny 
systemu zarządznia BHP 
wg ISO 45001:2018 cena: 1290,0021-22.05.2020r. Poznań, 19-20.11.2020r. Wrocław

Wdrożenie ISO 45001 to strategiczna i operacyjna decyzja dla organizacji, która umożliwia opracowanie kompleksowej polityki 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy, eliminującej czynniki uciążliwe dla zdrowia oraz te, 
które mogą powodować wypadki i obrażenia śmiertelne związane z wykonywaniem pracy. 

Interpretacja wymagań 
normy ISO 45001:2018 cena: 990,0021.05.2020r. Poznań, 19.11.2020r. Wrocław



28 Stawiamy na rozwój | www.szkolenia-sgp.pl

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2020SGP-TRAINING&CONSULTING

Uczestnicy poznają i zrozumieją wymagania zawarte w normach ISO 9001:2015, ISO 14001:2018, PN-EN-18001/ ISO 45001:2018  
na potrzeby auditu wewnętrznego, w tym definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego, metodę przeprowadzania auditu 
wewnętrznego, zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego. Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnik nabędzie 
umiejętności przygotowania się do auditu wewnętrznego, sporządzenia jego planu i listy pytań do auditowanych. Ponadto szkolenie 
przygotuje do przeprowadzenia auditu zgodnie z metodyką, tak aby na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować 
wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego. Uczestnik będzie umiał sformułować 
potencjały do doskonalenia oraz sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową. W efekcie pozwoli to identyfikować potencjalne 
możliwości poprawy warunków pracy i identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług. 

Auditor wewnętrzny 
zintegrowanego systemu 
zarządzania (ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015,  
ISO 45001:2018) cena: 1290,0023-24.03.2020r. Wrocław, 24-25.09.2020r. Katowice

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy na temat wymagań i zasad zarządzania zawartych w normach  
ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Szkolenie pokazuje również jak zaplanować, koordynować i nadzorować działania systemowe, 
aby dawały korzyść organizacji. Uczestnicy w efekcie szkolenia nauczą się jak przygotować dokumentację ZSZ oraz jak utrzymywać  
i doskonalić działalność systemu.

Integracja i interpretacja 
wymagań norm  
ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018 cena: 990,0023.03.2020r. Wrocław, 24.09.2020r. Katowice

Szkolenie pozwala na zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 
zgodnie z wymaganiami IATF16949:2016. Szkolenie skierowane jest do Kandydatów na auditorów wewnętrznych, pełnomocników SZJ, 
pracowników działów jakości, kierownictwa średniego szczebla oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia. 

Auditor wewnętrzny  
w motoryzacji wg IATF 
16949:2016 cena: 1790,0017-19.02.2020r. Katowice, 22-24.06.2020r. Wrocław, 23-25.11.2020r. Poznań

Dzięki szkoleniu Uczestnicy poznają wymagania IATF 16949:2016, nabędą umiejętność interpretacji poszczególnych wymagań  
i przekładania ich na elementy Systemu Zarządzania Jakością, zrozumieją powiązania wymagań IATF 16949:2016 z mapą procesów 
swojej organizacji. Szkolenie pozwoli zrozumieć konieczność dokumentowania wyników procesów w optymalnym zakresie. 
Adresowane jest do wszystkich osób pracujących w przemyśle motoryzacyjnym, od pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, 
przez właścicieli procesów/managerów, auditorów wewnętrznych, po specjalistów wszystkich obszarów organizacyjnych. 

Interpretacja wymagań 
IATF 16949:2016 cena: 1290,0017-18.02.2020r. Katowice, 22-23.06.2020r. Wrocław, 23-24.11.2020r. Poznań

Szkolenie w sposób warsztatowy przygotuje uczestników do rozwiązywania problemów jakościowych we własnej organizacji  
z wykorzystaniem narzędzi 5S, DMAIC, Root Cause Analyse, FMEA, A3, Statistical Process Control oraz House of Quality. Szkolenie 
przygotuje do uczestnictwa w Zespole ds. Rozwiązywania Problemów Jakościowych. Umożliwia poznanie narzędzi AQS – Advanced 
Quality Systems ( jak 5W, Root Cause Analyse i inne) i sposobów ich wykorzystania dla zdefiniowania Root Cause dla powtarzających 
się problemów. Uczestnicy zdobędą umiejętności trwałego usuwania powtarzających się problemów jakościowych we własnym 
środowisku zawodowym. Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa 
w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. 

Kontrola jakości cena: 1290,0019-20.03.2020r. Poznań, 27-28.08.2020r. Wrocław
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Norma ISO 31000 ma zastosowanie do wszystkich organizacji, niezależnie od ich rodzaju, rozmiaru, działalności i lokalizacji  
oraz obejmuje wszystkie rodzaje ryzyka. Norma jest przeznaczona do użytku przez każdego, kto zarządza ryzykiem. Wdrożenie  
ISO 31000 pomaga organizacjom dostrzegać zarówno szanse, jak i negatywne konsekwencje związane z ryzykiem, a także umożliwia 
bardziej świadome, a przez to bardziej skuteczne, podejmowanie decyzji.  

Zarządzanie ryzykiem  
wg ISO 31000 cena: 990,0011.02.2020r. Wrocław, 27.10.2020r. Katowice

Głównym celem szkolenia z wymagań BRC Food jest uzyskanie przez Uczestników wiedzy na temat możliwości jednolitej oceny firm 
produkujących żywność, dostarczanej do sieci handlowych pod marką własną. Struktura standardu i wymagania pozwalają ocenić 
dostawcę, jego system operacyjny, warunki produkcji, bezpieczeństwo produktu przez kompetentnego i zatwierdzonego auditora. 

Wymagania standardu  
BRC FOOD cena: 990,0031.01.2020r. Poznań, 18.05.2020r. Katowice 3.12.2020r. Wrocław

Producenci i dostawcy opakowań do firm spożywczych aby sprzedać swój produkt muszą potwierdzić spełnienie wymagań 
bezpieczeństwa żywności działając zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi. Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników 
ze szczegółowymi wymaganiami z zakresu produkcji materiałów i opakowań do kontaktu z żywnością, których spełnienie pozwala 
producentom osiągnąć wymogi kwalifikacyjne by stać się dostawcą dla klientów z branży spożywczej.

Wymagania  
BRC PACKAGING cena: 990,0027.03.2020r. Poznań, 25.09.2020r. Katowice

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami standardu IFS (ang. International Featured Standard) oraz ich 
przygotowanie do wdrażania wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami standardu IFS. 
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i kierowników firm produkcyjnych, transportujących, współpracujących z sieciami handlowymi, 
członków zespołu ds. HACCP, auditorów wewnętrznych oraz technologów żywności. 

Wymagania standardu IFS cena: 990,0024.04.2020r. Poznań, 20.11.2020r. Katowice

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie umiejętności  
w zakresie interpretacji wymagań Normy ISO 22000 oraz ISO/TS 22002-1 (wcześniej PAS 220). Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy  
w zakresie systemu wymagań ISO 22000 oraz ISO/TS 22002-1 (wcześniej PAS 220). System FSSC 22000 to standard łączący wymagania 
normy ISO 22000 oraz ISO/TS 22002-4 (wcześniej PAS 223). Główną zaletą standardu FSSC 22000 jest uznanie certyfikacji FSSC 22000 
na równi ze standardami BRC IoP czy IFS PAC. 

Wymagania standardu FSSC 
22000 dla producentów 
żywności (wyd. 4.1) cena: 1290,0009-10.04.2020r. Katowice, 19-20.10.2020r. Wrocław

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie umiejętności w zakresie 
interpretacji wymagań Normy ISO 22000 oraz ISO/TS 22002-4. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności  
w zakresie systemu wymagań ISO 22000 oraz ISO/TS 22002-4 (wcześniej PAS 223). System FSSC 22000 to standard łączący wymagania 
normy ISO 22000 oraz ISO/TS 22002-4 (wcześniej PAS 223). Główną zaletą standardu FSSC 22000 jest uznanie certyfikacji FSSC 22000 
na równi ze standardami BRC IoP czy IFS PAC. 

Wymagania standardu  
FSSC 22000 dla 
producentów opakowań cena: 1290,0030-31.01.2020r. Katowice, 18-19.06.2020r. Wrocław
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Szkolenia specjalistyczne

Logistyka

Szkolenie umożliwi zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie: tworzenia strategii w obszarze łańcucha dostaw, analizy, 
standaryzowania i doskonalenia procesów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania przepływem materiałów, produktów 
i informacji w przedsiębiorstwie, analizy tzw. wąskich gardeł procesów – dzięki tym umiejętnościom uczestnicy będą mogli zwiększyć 
efektywność kosztową w obszarze łańcucha dostaw. Uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami sterowania przepływem 
materiałów, produktów i informacji w obszarze łańcucha dostaw: projektowaniem systemów „visual control”, wykorzystaniem metod 
prognozowania i planowania - JIT (Just-in-Time), Kanban MRP i MRPII, a także typowymi, kluczowymi wskaźnikami efektywności KPI 
(Key Performance Indicators) stosowanymi dla obszaru zarządzania łańcuchem dostaw (w ramach modelu SCOR – Supply Chain 
Operations Reference-Model) - celem tego modułu jest rzetelna ocena produktywności i efektywności firmy w obszarze SCM.  
W trakcie szkolenia zostanie przeprowadzone wprowadzenie w nowoczesne metody planowania i harmonogramowania: metodę 
liniową, metodę harmonogramowania sieciowego CPM/PERT/TOC (oparte o metodę ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego) – 
wykorzystanie tych metod umożliwia precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów firmy (technicznych i osobowych),  
do wymagań wynikających z zamówień klientów i prognoz popytu dystrybuowanych dóbr. 

Zarządzanie  
łańcuchem dostaw cena: 1290,0001-02.07.2020r. Poznań, 02-03.11.2020r. Wrocław

Szkolenie skierowane jest do logistyków, handlowców, spedytorów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację transakcji 
handlowych w kraju i za granicą. Zasadniczym celem szkolenia jest przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms 2020, zmianie 
kolejności i nazwy reguł, nowej strukturze wewnętrznej, zasadniczych różnicach w stosunku do Incoterms 2010 oraz o zasadach 
prawidłowego i bezpiecznego stosowania  reguł w kontraktach handlowych. Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili dokonać wyboru 
prawidłowej reguły Incoterms, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach  eksportowych i importowych. 
Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Logistyka zaopatrzenia 
i organizacja dostaw – 
INCOTERMS 2020 cena: 990,0018.05.2020r. Wrocław, 23.10.2020r. Katowice

Szkolenie polecamy pracownikom Działów Zakupów odpowiedzialnym za negocjowanie umów z dostawcami. Warsztat jest skierowany 
dla wszystkich osób realizujących działania zakupowe zarówno w firmach jak i jednostkach administracji publicznej i samorządowej. 
Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności zarządzania procesem zakupowym oraz pogłębienie wiedzy negocjacyjnej w zakresie 
negocjacji zakupowych (z dostawcami). Uczestnicy zwiększą skuteczność negocjacyjną poprzez szerszy dobór narzędzi oraz 
świadomość własnego potencjału komunikacyjnego. W trakcie szkolenia przećwiczone zostaną umiejętności praktyczne z zakresu 
negocjacji zakupowych (strategie negocjacyjne). Szkolenie umożliwi stworzenie własnego stylu komunikacyjnego. Uczestnicy poznają 
techniki przygotowania się i prowadzenia negocjacji, opracowania katalogu argumentów i obrony własnego punktu widzenia.  
Poza tym pogłębią umiejętności wywierania wpływu i rozmawiania z klientami o różnych typach osobowości.  

Strategie zakupowe  
i zarządzanie relacjami 
z dostawcami cena: 1290,0029-30.06.2020r. Poznań, 7-8.12.2020r. Katowice
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Logistyka

Cło

Szkolenie pozwoli Uczestnikom zapoznać się z koncepcją zarządzania łańcuchem dostaw oraz z nowoczesnymi koncepcjami 
wspomagającymi jej realizację, poznać skuteczne metody i narzędzia wykorzystywane w realizacji koncepcji zarządzania łańcuchem 
dostaw i poszczególnych procesów logistycznych w łańcuchu dostaw. Udział w szkoleniu daje także możliwość zapoznania Uczestników 
z podstawowymi metodami zarządzania relacjami z partnerami w łańcuchu dostaw, zapoznania z nowoczesnymi koncepcjami 
zarządzania łańcuchem dostaw oraz sprawniejszej i efektywniejszej współpracy z partnerami handlowymi. 

Organizacja 
przedsiębiorstwa  
w łańcuchu dostaw cena: 1290,0009-10.04.2020r. Katowice, 05-06.11.2020r. Poznań

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu zwiększania efektywności procesów logistycznych. Podczas interaktywnych 
zajęć koncentrujemy się na podniesieniu kompetencji uczestnika w zakresie wiedzy stosowanej z zarządzania procesowego 
w obszarach logistyki. Szkolenie obejmuje wszystkie obszary występujące w zewnętrznym i wewnętrznym łańcuchu dostaw 
i procesach wchodzących w jego skład. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników szeroko rozumianej logistyki  
do procesu planowania i nadzorowania procesów logistycznych. W czasie szkolenia uwzględniane są wzajemne zależności pomiędzy 
procesami logistycznymi a innymi procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie.

Procesy logistyczne  
w przedsiębiorstwie cena: 1290,0019-20.03.2020r. Poznań, 12-13.10.2020r. Wrocław

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności identyfikacji i mapowania procesów logistycznych we własnej organizacji, dokumentowania 
ich funkcjonowania i standaryzacji. W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zbierania danych dla celów mapowania 
i modelowania procesów, umiejętności praktycznego zastosowania analizy FMEA, a także będą potrafili samodzielnie opracować 
praktyczną i zgodną z wymaganiami dokumentację dotyczącą procesu. Pozwoli im ono również rozwinąć umiejętności efektywnego 
podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.  

LFMEA analiza przyczyn 
i skutków wad procesu 
logistycznego cena: 1390,0024-25.02.2020r. Poznań, 02-03.07.2020r. Wrocław

Szkolenie daje Uczestnikom możliwość poznania przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, uczy jak dokonać 
ewentualnej korekty zgłoszenia, jak udokumentować i wyjaśnić ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM w trakcie kontroli 
celno – skarbowej. Uczestnicy dowiedzą się także jak najlepiej przygotować się do wypełniania deklaracji, jak przygotować własny 
warsztat pracy, aby prawidłowo dokonać zgłoszenia INTRASTAT. Warsztatowa forma szkolenia umożliwia otrzymanie i przećwiczenie 
praktycznych wskazówek i przykładów wypełniania poszczególnych pól w deklaracji INTRASTAT. 

Intrastat - aktualności  
i zmiany cena: 1290,0025-26.05.2020r. Wrocław, 16-17.11.2020r. Poznań
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Cło

Szkolenie pozwala na przybliżenie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu wymiany towarowej z zagranicą zarówno w obrocie 
wewnątrzunijnym jak i handlu z krajami trzecimi.  Uczestnicy będą też mogli zapoznać się ze zmianami jakie miały miejsce w ostatnim 
czasie oraz perspektywą ich kolejnych nowelizacji zwłaszcza w obszarze podatków. Efektem szkolenia jest pozyskanie świadomości 
w dziedzinie obowiązków celno-podatkowych, zdobycie umiejętności samodzielnego wykrywania zagrożeń i ryzyka fiskalnego, 
poznanie stylów obrony przed nieuprawnionym zatrzymaniem, ocleniem lub opodatkowaniem towarów. Szkolenie uczy także 
zdolności radzenia sobie podczas kontroli i w kontaktach z urzędami oraz poprawnego definiowania wszelkich ułatwień i uproszczeń 
oraz ich dostępności. 

Cło i podatki w obrocie 
towarowym  
z krajami trzecimi  
i we wspólnocie cena: 1290,0016-17.03.2020r. Katowice, 21-22.09.2020r. Wrocław

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie i omówienie zasad prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą w oparciu  
o obowiązujące przepisy. Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką współpracy 
z zagranicą. Kameralna grupa szkoleniowa sprzyja swobodnej wymianie poglądów, pozwala na zadawanie pytań i wyjaśnianie 
wątpliwości a także analizowanie praktycznych przypadków. 

Obrót międzynarodowy 
- przepisy celne cena: 990,0024.04.2020r. Poznań, 13.10.2020r. Katowice

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką celną, specjalistów ds. celnych, 
pracowników działów celnych współpracujących z agencjami celnymi a także pracowników agencji celnych. W trakcie szkolenia 
zostaną omówione uregulowania nowego Unijnego Kodeksu Celnego w zakresie preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia 
towarów (obowiązujące od 1 maja 2016 r.), zastosowanie przepisów wykonawczych i delegowanych, uregulowania krajowe oraz 
obowiązujące nowe negocjowane umowy o wolnym handlu i zmiany w ogólnym systemie preferencji taryfowych w 2016 i 2017 r. 
Szkolenie daje możliwość poznania jak w uproszczony sposób można wystawić niepreferencyjne świadectwa pochodzenia oraz jak 
uzyskać i zastosować Wiążące Informacje o Pochodzeniu Towaru. 

Pochodzenie 
towaru w obrocie 
międzynarodowym w 
świetle przepisów prawa 
celnego cena: 990,0025.02.2020r. Katowice, 28.08.2020r. Poznań
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Szkolenia miękkie

Kadra zarządzająca

Sprzedaż/zakupy/obsługa klienta

12-13.03.2020r. Wrocław, 4-5.06.2020r. Katowice, 10-11.09.2020r. Poznań, 
10-11.12.2020r. Wrocław

Szkolenie ma na celu rozwinięcie zdolności liderskich w zakresie: delegowania, chwalenia, dyscyplinowania oraz umiejętności 
komunikacyjnych. Dzięki szkoleniu pracownicy podniosą swoje kompetencje i umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów  
i motywowania pracowników. 

Motywowanie 
pracowników  
i delegowanie zadań  
z elementami coachingu 
managerskiego  cena: 1290,00

9-10.01.2020r. Poznań, 6-7.04.2020r. Katowice, 13-14.07.2020r. Poznań, 19-20.10.2020r. 
Wrocław

Szkolenie ma na celu pokazanie różnic pomiędzy rolą managera a przywódcy. Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się 
jakie zadania należą do managera, a jakie do przywódcy oraz jakie umiejętności posiada każdy z nich. 

Lider przyszłosci - od 
managera do przywódcy cena: 1290,00

2-3.03.2020r. Katowice, 8-9.06.2020r. Poznań, 14-15.09.2020r. Wrocław,  
3-4.12.2020r. Katowice

Szkolenie ma na celu zrozumienie i stosowanie kluczowych kwestii psychologii negocjacji w codziennej pracy przedstawicieli 
handlowych. Na szkoleniu poruszane są kluczowe kwestie dotyczące pojęć i narzędzi negocjacyjnych. 

Negocjacje – gry 
negocjacyjne cena: 1290,00

13-14.01.2020r. Wrocław, 9-10.04.2020r. Poznań, 6-7.07.2020r. Wrocław,  
12-13.10.2020r. Katowice 

Szkolenie ma na celu przygotowanie się do rozmowy z klientami, budowanie długotrwałej relacji z klientami oraz rozpoznawanie 
potrzeb klienta. Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności radzenia sobie z obiekcjami klienta oraz zwiększenia 
skuteczności na ostatnim etapie sprzedaży.  

Techniki sprzedaży 
- logika rozmów 
handlowych  cena: 1290,00

10-11.02.2020r. Katowice, 11-12.05.2020r. Wrocław, 24-25.08.2020r. Katowice,  
19-20.11.2020r. Poznań

Szkolenie ma na celu podwyższenie kompetencji radzenia sobie w sytuacjach stresogennych w rozmowie klientami. Dzięki szkoleniu 
uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności jak powinna wyglądać profesjonalna obsługa klienta. 

Profesjonalna obsługa 
klienta / obsługa 
trudnego klienta  cena: 1290,00

5-6.03.2020r. Katowice, 11-12.06.2020r. Poznań, 17-18.09.2020r. Wrocław,  
7-8.12.2020r. Katowice

Szkolenie ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania procesem zakupowym oraz pogłębią wiedzę negocjacyjną w zakresie 
negocjacji zakupowych. Uczestnicy podczas szkolenia w praktyczny sposób przećwiczą techniki przygotowywania się i prowadzenia 
negocjacji. 

Proces zakupowy  
i techniki negocjacji 
zakupowych cena: 1290,00
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Marketing i PR

Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy na temat skutecznych metod promocji w Internecie oraz poznanie zasad content marketingu 
i tego, jak można wykorzystać go w promocji projektów. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności efektywnego kreowania 
wizerunku w sieci.

Nowoczesne formy 
marketingu cena: 1290,00

9-10.03.2020r. Poznań, 15-16.06.2020r. Wrocław, 3-4.09.2020r. Katowice,  
14-15.12.2020r. Poznań

Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania marki osobistej. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą 
techniki i narzędzia, które pomogą im w personal brandingu. 

Personal branding 
– budowanie marki 
osobistej cena: 1290,00

16-17.01.2020r. Katowice, 2-3.04.2020r. Wrocław, 9-10.07.2020r. Katowice,  
5-6.10.2020r. Poznań 

Celem szkolenia jest m.in. zapoznanie uczestników z koncepcją funkcjonowania marki i zarządzania marką w ramach budowania 
strategii marketingu-mix w teorii i praktyce oraz zapoznanie się ze sztuką tworzenia funkcjonujących i skutecznych marek firmy  
i oferowanych produktów na podstawie case stadies znanych marek. Ponadto Uczestnicy dowiedzą się jakie są aktualne trendy  
w marketingu i jakie są przyszłościowe kierunki rozwoju skutecznych marek tzw. brandingu. 

Budowanie marki firmy 
– strategia rozwoju cena: 1290,00

13-14.02.2020r. Poznań, 18-19.05.2020r. Katowice
27-28.08.2020r. Poznań, 5-6.11.2020r. Wrocław 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom poszerzonej wiedzy o najnowszych trendach we współczesnym marketingu,  
ze szczególnym uwzględnieniem możliwości docierania do klienta za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pokazanie, w jaki 
sposób optymalnie skorzystać z możliwości, które te media dają, kompletując bazę potencjalnych klientów i wprowadzając w życie 
skuteczną kampanię promocyjną. 

Social media – jak 
promować firmę  
w Internecie cena: 1290,0016-17.03.2020r. Poznań, 22-23.06.2020r. Wrocław, 21-22.09.2020r. Katowice

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom poszerzonej wiedzy o najnowszych trendach we współczesnym marketingu,  
ze szczególnym uwzględnieniem możliwości docierania do klienta za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pokazanie, w jaki 
sposób optymalnie skorzystać z możliwości, które te media dają, kompletując bazę potencjalnych klientów i wprowadzając w życie 
skuteczną kampanię promocyjną. 

Promocja i marketing  
w dobie social media cena: 1290,00

20-21.01.2020r. Katowice, 27-28.04.2020r. Wrocław, 16-17.07.2020r. Katowice, 
8-9.10.2020r. Poznań

Warsztaty mają na celu zwiększenie skuteczności budowania wizerunku organizacji. Uczestnicy zajęć dowiedzą się za pomocą jakich 
narzędzi mogą zwiększyć swoją wiarygodność w oczach interesantów/wyborców. Poznają znaczenie social media w kreowaniu 
wizerunku, rolę nowych mediów w działaniach promocyjnych oraz szanse i zagrożenia budowania wizerunku marki poprzez serwisy 
społecznościowe. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat najistotniejszych portali społecznościowych w Polsce oraz 
możliwości promocji instytucji. 

Wykorzystanie 
nowych mediów w 
budowie wizerunku 
profesjonalnego urzędu cena: 1290,00

17-18.02.2020r. Poznań, 25-26.05.2020r. Katowice, 30-31.08.2020r. Poznań, 
23-24.11.2020r. Wrocław
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Rozwój osobisty

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu moderacji, zarządzania grupami i skutecznego prowadzenia spotkań, 
jak również praktyczne zastosowanie moderacji w zarzadzaniu zespołami pracowniczymi, przywództwie i skutecznym delegowaniu 
zadań. Dzięki szkoleniu uczestniczy zwiększą swoje kompetencje z zakresu kontaktów międzyludzkich, komunikowania i moderowania 
dyskusji. 

Moderowanie spotkań, 
autoprezentacja oraz 
wystąpienia publiczne – 
trening z kamerą cena: 1290,00

13-14.01.2020r. Katowice, 2-3.04.2020r. Poznań, 13-14.07.2020r. Wrocław,  
5-6.10.2020r Katowice

Szkolenie ma na celu nauczenie się jak budować swoją pozycję i autorytet jako trenera. Uczestnicy dowiedzą się jak budować 
interesujący przekaz, jak kierować uwagą uczestników. Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczą się jak zamieniać komunikaty wykładowe 
na komunikaty trenerskie.

Skuteczny trener 
wewnętrzny cena: 1290,00

20-21.01.2020r. Poznań, 9-10.04.2020r. Katowice, 9-10.07.2020r. Wrocław,  
8-9.10.2020r. Wrocław

Szkolenie ma na celu poznanie się praktycznych technik rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem czasem i stresem w 
odniesieniu do środowiska zawodowego. Uczestnicy nauczą się jak organizować sobie czas pracy i jak radzić sobie z negatywnym 
wpływem stresu.

Zarządzanie sobą  
w czasie i metody 
radzenia sobie  
ze stresem  cena: 1290,00

10-11.02.2020r. Poznań, 14-15.05.2020r. Wrocław, 30-31.08.2020r. Katowice,  
5-6.11.2020r. Poznań

Szkolenie ma na celu utrwalenie oraz pogłębienie wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które uczynią pracę uczestników szkolenia 
efektywniejszą, łatwiejszą i sprawiającą im satysfakcję zawodową. Dzięki szkoleniu uczestnicy poprawią swoją efektywność pracy oraz 
dowiedzą się jak skuteczniej ją organizować. 

Profesjonalna 
asystentka/ sekretarka cena: 1290,00

17-18.02.2020r. Wrocław, 11-12.05.2020r. Katowice, 20-21.08.2020r. Poznań,  
16-17.11.2020r. Wrocław

Zagadnienia prawne/HR/Kadry

Szkolenie ma na celu poznanie najskuteczniejszych narzędzi naboru i selekcji pracowników. Uczestnicy otrzymają narzędzia 
pozwalające na zminimalizowanie ryzyka projektu rekrutacyjnego, związanego z zatrudnianiem nieodpowiednich osób. Dostaną 
także wiedzę niezbędną do doboru najefektywniejszych narzędzi wspierających proces nowoczesnej rekrutacji. 

Rekrutacja i selekcja 
pracowników cena: 1290,00

2-3.03.2020r. Poznań, 22-23.06.2020r. Katowice, 21-22.09.2020r. Wrocław,  
3-4.12.2020r. Poznań
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NIEZABURZONA KOOPERACJA – POMIĘDZY ZYSKIEM A PRODUKTEM BEZ WAD

Wielu przedsiębiorców tkwi w błędnym przekonaniu, że aby firma się rozwijała, wystarczy zakup drogiego sprzętu czy wdrożenie 
nowych narzędzi. Tymczasem błędy zdarzają się już na etapie przemyśleń, jakie są potrzeby firmy i w co opłaca się inwestować. 
Wyrzucanie pieniędzy w błoto to w dalszym ciągu powszechny problem wielu przedsiębiorstw w Polsce. Z jednej strony piękne, 
nowoczesne biuro z dużą ilością pracowników, a z drugiej strony podstawowe problemy komunikacyjne. Z czasem okazuje się,  
że osiągnięcie celu firmy jest niemożliwe, ponieważ poszczególne działy zaburzają swoją wzajemną pracę.

ZANIM ZASTOSUJESZ NARZĘDZIA, POZNAJ POTRZEBY FIRMY

Posłużmy się przykładem. Firma wyznaczyła cel określony konkretnym, czystym zyskiem na rok 2019. Aby go osiągnąć, dział produkcji 
ma dostarczyć wyroby w ustalonej jakości, cenie i terminie realizacji. Z kolei dział zakupów ma za zadanie wydać jak najmniej pienię-
dzy. Niestety zakupione tanie surowce, komponenty lub usługi mogą przyczynić się do produkcji gorszej jakości towaru. Dodatkowo 
w trakcie produkcji mogą wyniknąć nieoczekiwane problemy (np. utrudnione procesy obróbki, dodatkowe czynności, wzrost ilości 
odpadów) prowadzące do wzrostu kosztów produkcji lub zaburzeń terminowości dostaw.

W opisanym przykładzie cel zrealizowany przez dział zakupów doprowadził do problemów w osiągnięciu celów działu produkcji.  
W momencie zaburzenia któregokolwiek z procesów budowania jakości usług i towarów nie ma szans na satysfakcjonujący finał. 

Rozwiązaniem tego typu problemów jest odpowiednie zarządzanie pracą różnych zespołów, które zamiast rywalizować, powinny 
ze sobą współpracować, np. poprzez właściwe kaskadowanie celów. Tak dochodzimy do kluczowej roli najwyższego kierownictwa  
w trakcie wyznaczania celów dla organizacji. Należy pamiętać, żeby zdefiniowane cele i działania były ze sobą spójne i wzajemnie się 
wspierały. Jednocześnie muszą być one jasne i zrozumiałe na każdym poziomie organizacji. Każdy pracownik powinien wiedzieć, co 
należy do jego obowiązków oraz w jaki sposób jego działania wspierają wspólne cele w firmie.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy pracowników z zakresu poprawności językowej w mowie i piśmie. Uczestnicy szkolenia 
zostaną zapoznani z zasadami tworzenia, redagowania dokumentacji urzędowej oraz wewnętrznych aktów normatywnych. Po warsztatach 
uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu poprawnego przygotowania oraz wcielenia w praktykę organizacyjną przepisów kancelaryjnych 
oraz korespondencyjnych. W szkoleniu poruszone zostaną m.in. zagadnienia prawne związane z dokumentacją oraz korespondencją oraz 
zasady obowiązujące strony postępowania administracyjnego w zakresie obiegu pism. 

Pisanie i redagowanie 
pism urzędowych cena: 990,0027.04.2020r. Katowice, 16.07.2020r. Warszawa, 19.10.2020r. Poznań

Dariusz Łotysz

„Każdy pracownik powinien wiedzieć, co należy do jego obowiązków  
oraz w jaki sposób jego działania wspierają wspólne cele w firmie.”
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WDRAŻAJ Z GŁOWĄ – KORZYSTAJ ZE SZKOLEŃ

Główny cel firmy zostaje zrealizowany wówczas, gdy jest przemyślany naprawdę szczegółowo. Niezwykle istotna okazuje się wła-
ściwa komunikacja w obrębie struktur firmy. Tam, gdzie panują konflikty i wzajemne deprecjonowanie znaczenia czyjejś pracy, nie 
ma mowy o dobrej jakości. Zarządzanie ludźmi w ujęciu jakościowym jest ważniejsze, niż może się wydawać. W czasach, w których 
konkurencja się nawarstwia, jakość produkowanych wyrobów, jak również oferowanych usług jest niezwykle istotna. W końcu czymś 
trzeba się wyróżnić, aby klienci byli zadowoleni i z chęcią wracali. Dbałość o każdy element procesów zachodzących w firmie –  
od produkcji, po sprzedaż, zapewnia przedsiębiorstwu świetlaną przyszłość. Na szczęście istnieją specjalne szkolenia z jakości –  
zarówno dla pracowników, jak i osób prowadzących własny biznes. Celem wspomnianych szkoleń jest doprowadzenie do sytuacji, 
w której zyskasz harmonię w zespołach tworzących Twoją firmę. Dzięki temu zaczniesz dostarczać usługi oraz wyroby coraz lep-
szej jakości. To prosta droga do rozwoju Twojej firmy – poprzez umiejętne stosowanie nowoczesnych narzędzi, które pozwalają 
generować wciąż nowe zyski.

USPRAWNIAJĄC OGÓŁ, MYŚL O SZCZEGÓŁACH

Na barkach przełożonych spoczywa odpowiedzialność wdrażania procesów w taki sposób, by dawały korzyść w ujęciu indywidual-
nym oraz kompleksowym. Lean Manufacturing określa zasady zarządzania produkcją poprzez koncentrację uwagi na maksymali-
zowaniu wartości dodanej i minimalizowaniu marnotrawstwa w procesie wytwórczym. Źle zrozumiany prowadzi jednak do proble-
mów. Każdy pracownik patrzy ze swojej perspektywy i myśli o celach własnego działu. To z kolei może się przełożyć na utrudnianie  
w osiąganiu założeń innych zatrudnionych. W efekcie firma więcej traci niż zyskuje. Z tego powodu powstały kolejne narzędzia, 
które pomagają w opracowaniu spójnych działań w firmie. Lean Management, czyli usprawnienie wszystkich procesów, ma na celu 
generowanie zysków w kontekście wartości, a nie ceny dla klienta. Zgodnie z tym podejściem, firma powinna się skupić na obniża-
niu swoich kosztów i strat, zamiast podnosić ceny wyrobów i usług.

Tutaj też warto odnieść się do koncepcji 8 marnotrawstw. Nadprodukcja to wytwarzanie ponad potrzeby wewnętrzne (firmy) oraz 
zewnętrzne (klienta). Oczekiwanie (ukryta bezproduktywność) występuje wówczas, gdy np. pracownicy długo czekają na kolejną 
partię zadań do wykonania lub przez dłuższy czas nie mogą uzyskać akceptacji skończonego projektu. Nadmierne przetwarzanie 
wiąże się z ponawianiem czynności wykonanych wcześniej, np. konieczność ponownej kontroli wyrobu. Nadmierny transport to 
kolejne, bardzo kosztowne marnotrawstwo. Zaliczamy do niego między innymi ciągłe wyjazdy na spotkania, podczas gdy można 
porozmawiać choćby przez Skype czy telefon. Magazynowanie to zamrożony kapitał, z którego nikt nie korzysta. Pojęcie dotyczy 
również papierologii czy e-maili, do których nikt nie zagląda. Powodem magazynowania może być prokrastynacja pracowników, 
nadmierna ilość ich obowiązków lub niekontrolowane przekierowywanie wiadomości do zakładki spamu. Nadmierny ruch to wszyst-
kie dodatkowe, przedłużające się czynności, np. konieczność korzystania ze wspólnej drukarki na korytarzu przez dział księgowo-
ści, który ma duże potrzeby w zakresie druku. Błędy i wady potrafią generować ogromne straty, np. gdy w całej linii produkcyjnej  
wytworzone zostaną produkty z określonym defektem. Później należy wykonywać dodatkową pracę na tych samych materiałach 
lub, w gorszym wypadku, zutylizować je. Niewykorzystany potencjał ludzki to nic innego jak marnowanie kreatywności. Kiedy 
pracownicy ze świeżym spojrzeniem na pewne sprawy, dzielą się swoimi ciekawymi koncepcjami, lecz spotykają się z murem, 
wówczas tracą motywację. W końcu odpuszczają i godzą się z tym, co zastali, nie mając zapału do usprawnienia działań, na 
które przecież mieli pomysł. Taki chaos i brak organizacji prowadzą do zmniejszenia skuteczności podejmowanej pracy. Kaizen to 
strategia udoskonalania warunków pracy we własnym zakresie tzw. małymi kroczkami, na każdym stanowisku i nieustannie. Kiedy 
dla przykładu redaktor stwierdzi, że potrzebuje drugiego monitora, z pewnością nie załatwi tej sprawy samodzielnie. Musi zgłosić 
się do działu zakupów, być może będzie potrzebować czyjejś pomocy w trakcie podłączania monitora. W takiej sytuacji zada-
niem przełożonego jest ustalenie, czy takie usprawnienie się opłaca, jaki jest jego priorytet oraz czy wspiera dodawanie wartości  
z punktu widzenia klienta. Chociaż drugi monitor mógłby poprawić wydajność redaktora, szereg działań, które należy przy okazji 
podjąć, mogą niepotrzebnie angażować pracowników innych działów, zaburzając ich pracę. Być może w tym momencie zasoby 
należy przeznaczyć na istotniejsze działania. Oczywiście najwyższy priorytet mają wszelkie te zmierzające do poprawy lub usunię-
cia zagrożeń związanych z BHP.

Dariusz Łotysz 
Trener SGP-Training&Consulting

Absolwent Studiów Podyplomowych: Zarządzanie Jakością, Efektywne Zarzadzanie Przedsiębiorstwem, Optymalizacji  
Procesów i Doskonalenia Jakości, Auditor Wiodący ISO 9001, Akademia Trenera, Akademia Rozwoju Osobistego, Psychologia  
w Biznesie. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Posiada 19 letnie doświadczenie we współpracy i komunikacji z klientami  
wewnętrznymi i zewnętrznymi w handlu i branży motoryzacyjnej – w tym w kooperacji z partnerami z Azji (Japonia, Korea, Chiny). 
Dysponuje praktycznym doświadczeniem jakościowym i procesowym, dzięki ponad 10 letniej pracy w działach jakości różnych firm 
z branży motoryzacyjnej i pokrewnych. Przeszedł wszystkie szczeble kariery: serwisant jakości, inżynier jakości w procesie, inżynier 
jakości w nowych projektach, menedżer jakości. Współpracował z takimi klientami jak: Ferrari, Opel, Magna Steyr, Saab, Jaguar, 
FIAT, KIA, Hyundai, Suzuki, Audi. Posiada wiedzę i doświadczenie odnośnie podejścia procesowego oraz zarządzania systemami 
zgodnymi z ISO 9001 i IATF 16949.
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Anna Wójcik-Węgrzyńska, Dariusz Łotysz

„Reklamacje mogę być impulsem do gruntownych zmian w procesie 
funkcjonowania przedsiębiorstwa, a twórczo wykorzystane stają się 
strategicznym narzędziem rozwoju biznesu.”

Reklamacje w wielu organizacjach są traktowane po macoszemu. Najczęściej postępowanie z nimi dotyczy tylko „załatwienia”  
reklamacji, czyli odrzucenia lub uznania i uspokojenia Klienta. Odpowiedzialność za reklamacje jest natomiast przypisywana  
do działu jakości (bo reklamacja dotyczy najczęściej jakości, a za jakość odpowiada przecież dział jakości) lub działu obsługi klienta  
(bo to Klient ma problem i trzeba go obsłużyć).

Tymczasem reklamacja to sygnał, że coś w naszym wyrobie lub procesie jest nie tak, że wyrób lub usługa dostarczana Klientowi  
nie spełnia jego wymagań. Jeśli tylko „załatwimy” reklamację, a nie dotrzemy do przyczyny źródłowej problemu, to on z pewnością 
prędzej czy później powróci i ponownie będzie wymagał „załatwienia”. Musimy zdefiniować co w wyrobie lub procesie powoduje,  
że wymagania klienta nie są spełniane i podjąć działania, które doprowadzą do ich spełnienia a jednocześnie zagwarantują, że problem 
się nie pojawi ponownie.

Dlatego odpowiedzialność za reklamację (dotarcie do przyczyny i jej trwałe wyeliminowanie) musi być w gestii procesu, w którym 
niezgodność wystąpiła. Także wszelkie koszty związane z reklamacją powinny obciążać budżet procesu, który za nią odpowiada.

Kluczowym elementem skutecznie i efektywnie prowadzonego procesu reklamacyjnego jest właściwie szkolenie osób w nim  
uczestniczących. Docieranie do przyczyn źródłowych wymaga nie tylko umiejętności twardych (np. narzędzia i metody rozwiązywania 
problemów, zarządzanie procesami, PDCA) ale również i miękkich (np. komunikacja, negocjacje, przywództwo).

Nasze szkolenia pomagają firmom i osobom odpowiedzialnym za reklamacje właściwie identyfikować przyczyny powstałych  
niezgodności, docierać do ich źródeł za pomocą odpowiednich metod rozwiązywania problemów, by w efekcie doprowadzić  
do udoskonalenia istniejącego już procesu radzenia sobie z reklamacjami. Szkolenia stają się też często impulsem i inspiracją  
do zrewidowania odpowiedzialności za wady produktu i całkowitej reorganizacji procesu reklamacyjnego w firmie.  

Przykładem takich działań jest efekt szkolenia z Zarządzania reklamacjami, w którym brali udział przedstawiciele Działu Jakości jednej 
z firm w woj. pomorskim. Problem, z jakim Klient  borykał się od dłuższego czasu, to bardzo duża liczba reklamacji zewnętrznych, 
która skutkowała przede wszystkim ciągle wzrastającymi kosztami obsługi procedur reklamacyjnych. Dodatkowo przyczyniała się  
do problemów w komunikacji między pracownikami różnych działów firmy, w związku z rozproszeniem i przerzucaniem  
odpowiedzialności za powstałe wady produktów. To skłoniło Klienta to podjęcia konkretnych działań, zmierzających do rozwiązania  
problemów. Pierwszym krokiem stało się zdobycie i usystematyzowanie wiedzy na temat tworzenia i zarządzania procesem  
reklamacyjnym w przedsiębiorstwie. Podczas szkolenia z zakresu zarządzania reklamacjami uczestnicy zdobyli umiejętności wni-
kliwej analizy reklamacji klientów, zapoznając się z zasadami ciągłego rozwoju w oparciu o analizę reklamacji: PDCA i raport 8D.  
Zostali zapoznani także z najważniejszymi narzędziami rozwiązywania problemów, takimi jak: Poka -Yoke, 5WHY, diagram Ishikawy 
oraz Diagram Pareto-Lorenza.

Przeniesie zdobytej podczas szkolenia wiedzy i w efekcie jej praktyczne wykorzystanie przy rozwiązywaniu rzeczywistych problemów 
występujących w firmie Klienta stało się impulsem do zrewidowania dotychczas istniejącego w przedsiębiorstwie procesu zarządzania 
reklamacjami. Nowe rozwiązania koncentrowały się na stworzeniu systemu wspierającego analizę problemów jakościowych oraz sku-
teczną realizację działań korygujących i naprawczych. Firma sfocusowała swoje działania na poprawę funkcjonowania i  komunikacji 
między trzema podstawowymi działami – produkcją, jakością i logistyką. Produkcja jest najważniejszym obszarem funkcjonowania 
firmy - źródłem powstania wyrobu, ale jednocześnie na tym etapie powstaje najwięcej niezgodności, które jeśli nie zostaną wykryte  
w punktach kontroli na linii produkcyjnej, stają się zagrożeniem powstania przyszłych reklamacji. 
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Poprawa systemu zarządzania jakością, polegającą na wyrywkowej kontroli poszczególnych wyrobów gotowych z przyjętymi wyma-
ganiami, pozwoliła już na tym etapie zmniejszyć liczbę niezgodności. Zmiany w obszarze logistyki zwrotnej, polegające na powrocie 
wadliwych wyrobów (a nie tylko zdjęć defektów) do przedsiębiorstwa, dały możliwość ponownego skontrolowania wyrobu gotowego  
- dzięki którym firma uczy się na popełnionych błędach i zdobywa cenne doświadczenie na przyszłość. 

Zmiana systemu zarządzania tak trudnym obszarem, jakim są reklamacje zewnętrzne, jest czasochłonna i pracochłonna, a przed 
Klientem jeszcze sporo pracy aby doprowadzić proces do końca. Ale pierwsze efekty widać już parę miesięcy po szkoleniu – liczba 
spływających reklamacji zmniejszyła się z 3 dziennie na 3 w tygodniu! Klient zrozumiał, że każda reklamacja zawiera cenne infor-
macje dla przedsiębiorstwa, ponieważ pokazuje obszary wymagające poprawy i doskonalenia. Działania i współpraca pracowników 
reprezentujących rożne działy w firmie (produkcja, jakość, logistyka, utrzymanie ruchu) w procesie tworzenia i obsługiwania nowego 
systemu zarządzania reklamacjami uświadomiła im współodpowiedzialność za produkt finalny. 

Nasuwa się więc wniosek oczywisty – reklamacje mogę być impulsem do gruntownych zmian w procesie funkcjonowania przedsię-
biorstwa, a twórczo wykorzystane stają się strategicznym narzędziem rozwoju biznesu. 

Anna Wójcik–Węgrzyńska  
Doktorantka Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, stypendystka programu  
PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,  
absolwentka Polsko – Amerykańskiej Akademii Liderów w Katowicach oraz Interdyscyplinarnej szkoły dla liderów społecz-
nych przy Collegium Nobilium Opoliense w Opolu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego  
oraz Bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków  
Międzynarodowych w Warszawie. 

Posiada praktyczne doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej, zarządzaniu zespołami sprzedażowymi, a także  
we współpracy z klientami zewnętrznymi  i wewnętrznymi.  Pracę zawodową kontynuuje w SGP - Training&Consulting przy  
SGP- Sorting Group Poland Sp z o.o. jako Manager ds. Klientów Kluczowych. Zajmuje się opieką nad stałymi Klientami, doradztwem 
oraz organizacją szkoleń dla firm. 
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