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Kategoria szkolenia: SYSTEMY ZARZĄDZANIA 

Nazwa szkolenia: Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu 

Czas trwania szkolenia: 7 godzin 

 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą poznać zadania, uprawienia oraz 

obowiązki Przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu. 

Uczestnicy szkolenia Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności (PSCR) wyrobu poznają 

przepisy prawne w zakresie odpowiedzialności producenta za wybór niebezpieczny oraz 

dowiedzą się, do jakich działań zobowiązany jest producent w przypadku wykrycia wyrobu 

niebezpiecznego. Eksperci Luqam omówią również czynniki, które minimalizują ryzyko 

wytworzenia wyrobu niebezpiecznego. 

Uczestnicy szkolenia PSCR poznają także wymagania w zakresie bezpieczeństwa wyrobu 

zawarte w międzynarodowych standardach, takich jak: IATF 16949, VDA 6.3, VDA Product 

Integrity oraz Formel-Q. 

 

Program szkolenia: 

1. Wymagania przemysłu motoryzacyjnego dotyczące odpowiedzialności za produkt i 

jego bezpieczeństwo. 

2. Prawa konsumenta: 

 Prawo do pełnej informacji o cechach i skutkach działania wyrobu, 

 Prawo do bezpiecznego użytkowania, 

 Prawo do odszkodowania za doznane szkody wywołane wadą wyrobu, 

 Prawo wyboru, 

 Prawo zorganizowania zbiorowych działań dla ochrony swoich interesów. 

3. Konsekwencje wprowadzenia wadliwego wyrobu na rynek. 

4. Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny: 

 Odpowiedzialność kontaktowa, 

 Odpowiedzialność cywilna i osobista, 

 Odpowiedzialność na zasadzie winy, 

 Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, 

 Odpowiedzialność karna. 

5. Podstawy prawne w zakresie bezpieczeństwa wyrobu na świecie. 

6. Wymagania wynikające z zapisów IATF 16949 dotyczące bezpieczeństwa wyrobu. 

7. Wymagania wynikające z zapisów VDA 6.3 oraz VDA Product Integrity. 
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8. Wymagania Formel-Q. 

9. Rola Przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu w organizacji: 

 Kompetencje i kwalifikacje Przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności 

wyrobu, 

 Zadania i obowiązki, 

 Omówienie przykładowych narzędzi jakościowych, wykorzystywanych na 

stanowisku Przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu w 

organizacji. 

Forma szkolenia: wykładowo-warsztatowa 

 

Korzyści dla uczestników szkolenia: 

 Poznanie obowiązków i wymagań stawianych przed Przedstawicielem ds. 

bezpieczeństwa i zgodności wyrobu, 

 Poznanie praw konsumenta w zakresie bezpieczeństwa wyrobu, 

 Poznanie przepisów prawnych dotyczących odpowiedzialności producenta za 

produkt i jego bezpieczeństwo, 

 Zdobycie wiedzy na temat wymagań oraz międzynarodowych standardów (takich 

jak IATF 16949, VDA 6.3, VDA Product Integrity oraz Formel-Q) dla branży 

motoryzacyjnej w zakresie bezpieczeństwa wyrobu, 

 Przygotowanie do pełnienie roli Przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności 

wyrobu w przedsiębiorstwie. 

 

Adresaci szkolenia: 

 Kandydaci na stanowisko Przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu. 

 Osoby pełniące rolę Przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu w 

organizacji. 

 Osoby, które chcą poznać międzynarodowe standardy oraz przepisy prawne w 

zakresie bezpieczeństwa wyrobu. 

 Kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla. 

 Osoby odpowiedzialne za procesy produkcyjne i ich jakość. 
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Zapraszamy do zapisów! 

W przypadku potrzeby przygotowania oferty korporacyjnej dla firmy – prosimy o kontakt! 

 

 


