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Moduł I: Podręczniki AIAG 
 
APQP - Zaawansowane planowanie jakości procesu 
 
Proces APQP (zaawansowane projektowanie jakości wyrobu) został rozwinięty 
przez branżę motoryzacyjną na potrzeby realizacji nowych projektów. Jego 
głównym celem jest ułatwienie komunikacji oraz zakończenie projektu na czas. 
Wykorzystywane przez APQP narzędzia dają możliwość m. in. rozpoznania 
wymagań klienta, zbadania ryzyka dla nowoprojektowanych wyrobów jak 
i procesów oraz pozwalają na usystematyzowanie zarządzania nowym 
wdrożeniem. 
 

Program zajęć: 
1. Podstawowe założenia APQP. 
2. Identyfikacja potrzeb klienta. 
3. Specyficzne wymagania klienta. 
4. Fazy APQP:  

4.1. Planowanie i identyfikacja celu. 
4.2. Projektowanie i rozwój wyrobu. 
4.3. Projektowanie i rozwój procesu. 
4.4. Walidacja wyrobu i procesu. 
4.5. Sprzężenie zwrotne i działania korygujące. 

5. Plany kontroli. 
 
PPAP - Proces zatwierdzania części do produkcji 
 
Uwieńczeniem prac projektowych jest akceptacja produktu i/lub procesu przez 
klienta. Aby ją uzyskać, organizacja musi przedłożyć dokumentację PPAP, 
potwierdzającą, że wszystkie wymagania klienta zostały poprawnie zrozumiane, 
a zaprojektowany proces posiada wystarczający potencjał, dający możliwość 
zaspokojenia zamówień klienta. 
 

Program zajęć: 
1. Zastosowanie procedury PPAP. 
2. Elementy PPAP oraz ich powiązanie z APQP. 
3. Poziomy przedłożenia oraz status PSW. 
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4. Zmiany w procesie lub produkcie a PPAP. 
 
Metoda FMEA - Analiza Przyczyn i Skutków Wad 
 
Celem FMEA jest systematyczna identyfikacja poszczególnych wad produktu 
i/lub procesu oraz ich eliminacja lub minimalizacja skutków. Osiąga się to przez 
ustalenie związków przyczynowo - skutkowych powstania potencjalnych wad 
produktu przy uwzględnieniu czynników ryzyka. Pozwala to na ciągłe 
doskonalenie produktu i/lub procesu poprzez systematyczne analizowanie 
i wprowadzanie poprawek, które eliminują źródła wad i poprawiają właściwości 
wyrobu. Analiza FMEA ma bardzo szerokie zastosowanie. Jest skuteczna przy 
analizie złożonych procesów i produktów, w produkcji masowej i jednostkowej. 
Analizie można poddać pojedynczy komponent oraz podzespół, jak i cały 
wyrób, fragment procesu (np. jedną operację) oraz cały proces technologiczny. 
 

Program zajęć: 
1. Rodzaje analizy. 
2. Podstawowe założenia FMEA. 
3. Procedura postępowania przy wykorzystywaniu FMEA procesu i projektu. 
4. Praktyczne przykłady zastosowania FMEA. 
5. Ćwiczenia z przeprowadzania FMEA na wybranym procesie (w grupach). 
6. Zaprojektowanie formularzy i parametrów analizy na potrzeby 

własnego działania (własnych obowiązków)  w przedsiębiorstwie. 
 
SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem 
 
Zajęcia pozwalają zrozumieć istotę statystycznej kontroli procesu wraz z jej 
praktycznym zastosowaniem. Uczestnicy zdobędą umiejętność używania 
podstawowych narzędzi, które funkcjonują w ramach SPC. 
 

Program zajęć: 
1. Karty kontrolne Shewharta. 
2. SPC – definicje i podstawowe pojęcia. 
3. Podstawy statystyki procesowej. 
4. Badanie zdolności: Cp/Cpk / Pp/Ppk / Cm/Cmk. 
5. Karty kontrolne dla cech liczbowych. 
6. Karty kontrolne dla cech atrybutowych. 
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MSA - Analiza Systemów Pomiarowych 
 
Zajęcia pozwalają zrozumieć wpływ systemu pomiarowego ma wynik pomiaru. 
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat źródeł zmienności oraz nauczą się używać 
narzędzi potrzebnych do oceny i poprawy systemu pomiarowego. 
 

Program zajęć: 
1. Źródła zmienności w procesach produkcyjnych. 
2. Cechy systemu pomiarowego. 
3. Badanie powtarzalności i odtwarzalności dla danych ciągłych. 
4. Badanie powtarzalności i odtwarzalności dla danych atrybutowych. 

 

Moduł II: Zarządzanie procesem i systemem 
 
Auditor Wewnętrzny ISO 9001 oraz IATF 16949 
 
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznani zostaną z wymaganiami standardów ISO 
9001 oraz IATF 16949, a także ich praktyczną interpretacją w procesie auditu 
wewnętrznego. Zajęcia pozwolą poznać praktyczne przykłady na spełnienie 
wymagań obu norm oraz światowe best practice służące ciągłemu 
doskonaleniu systemów opartych na standardzie motoryzacyjnym.   
 

Program zajęć: 
1. ISO 9001, IATF 16949 – podstawowe zagadnienia i terminologia. 
2. Wymagania norm ISO 9001 oraz IATF 16949. 

2.1. Kontekst organizacji – definiowanie relacji z otoczeniem 
wewnętrznym i zewnętrznym (case study). 

2.2. Przywództwo. 
2.3. Planowanie – działania odnoszące się do ryzyka i szans (case study). 
2.4. Wparcie. 
2.5. Działania operacyjne. 
2.6. Ocena wyników. 
2.7. Ciągłe doskonalenie. 
2.8. Kompetencje auditora ISO 9001. 

3. Wytyczne i dobre praktyki dotyczące auditowania systemów zarządzania. 



LUQAM oferta studia podyplomowe 2019/2020   
 

 
LUQAM Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Kamieńskiego 47 
30-644 Kraków 

luqam.com  

AQE 

3.1. Zarządzanie programem auditów. 
3.2. Przeprowadzanie auditu. 
3.3. Kompetencje i ocena auditorów. 

4. Kompetencje auditora IATF 16949. 
4.1. CP, Process Flow Chart. 
4.2. Auditowanie core tools (FMEA, SPC, MSA, PPAP, APQP). 

5. Przygotowanie do auditu, realizacja procesu auditu, dokumentowanie 
wyników auditu - warsztaty. 

 
Audit procesu wg VDA 6.3 
 
Zajęcia przedstawiają zasady i metody przeprowadzania auditu procesu wg 
wytycznych VDA 6.3. Słuchacze studiów poznają zasady przeprowadzania 
auditów oraz dowiedzą się, jak skutecznie się do nich przygotować. Nabędą 
kompetencje do przygotowywania dokumentacji poauditowej oraz w jaki 
sposób komunikować wyniki auditu i pracować ze stroną auditowaną. 
 

Program zajęć: 
1. Analiza ryzyka - identyfikacja ryzyka w procesie. 
2. Macierz kwalifikacji auditorów, etyka, kodeks zachowań, komunikacja. 
3. Rodzaje auditu procesu. 
4. Program auditu. 
5. Plan auditu. 
6. Przygotowanie auditu: 

6.1. Struktura pytań - budowa katalogu pytań. 
6.2. Zarządzanie projektem. 
6.3. Planowanie rozwoju wyrobu i procesu. 
6.4. Realizacja wyrobu i procesu. 
6.5. Zarządzanie dostawcami. 
6.6. Analiza procesu produkcyjnego. 
6.7. Obsługa klienta/zadowolenie klienta/usługi posprzedażowe. 

7. Przeprowadzenie auditu. 
8. Ocena auditu, przedstawienie wyników, raport z auditu. 
9. Zakończenie auditu. 
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Wymagania VDA 2 i VDA 6.5 
 
Znajomość standardów VDA 2 oraz VDA 6.5 jest niezbędna w pracy w branży 
automotive. Podczas zajęć słuchacze studiów poznają procedurę zatwierdzania 
jakości dostaw w ujęciu VDA jako uzupełnienie do PPAP w ujęciu AIAG. Drugim, 
nie mniej ważnym modułem omówionym na zajęciach będzie audit wyrobu. 
Zarządzanie programem auditu wyrobu jest integralną częścią systemu 
zarządzania. Podczas spotkania słuchacze dowiedzą się więcej o wymaganiach 
klientów branży motoryzacyjnej dotyczących planowania, przeprowadzania 
oraz interpretacji wyników auditu wyrobu. 
 

Program zajęć: 
1. VDA 2 – Zatwierdzanie jakości dostaw w ujęciu VDA. 

1.1. Przegląd podstaw prawnych. 
1.2. Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPF wg VDA): 
przedłożenie, elementy, statusy. 
1.3. Planowanie, proces zatwierdzenia, zastosowanie w zatwierdzaniu 
zmian. 

2. VDA 6.5 – Audit wyrobu. 
2.1. Podstawy auditu produktu. 
2.2. Program auditu. 
2.3. Przebieg auditu produktu. 
2.4. Plan auditu. 
2.5. Przeprowadzenie auditu produktu. 
2.6. Stworzenie raportu. 
2.7. Działania korygujące. 
2.8. Działania doskonalące przy zastosowaniu auditów wyrobu. 
2.9. Wymagania kwalifikacyjne. 

 
Komunikacja w procesie auditu 
 
Zajęcia prowadzone w formie interaktywnych warsztatów kształcących 
i doskonalących umiejętności i postawy z zakresu komunikacji w procesie 
auditu. Podczas zajęć wykorzystane zostaną analizy przypadków, symulacje, 
ćwiczenia zespołowe i indywidualne, testy autodiagnozy. 
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Program zajęć: 
1. Rola komunikacji w procesie auditu. 
2. Podstawy i warunki skutecznej komunikacji z auditowanym. 
3. Koncepcja Alberta Mehrabiana - udział komunikacji werbalnej i 

niewerbalnej w przekazywaniu i pozyskiwaniu informacji. 
4. Formułowanie odpowiednich pytań. 
5. Znaczenie aktywnego słuchania, stosowanie parafrazy, klaryfikacji. 
6. Co to znaczy być dobrym auditorem? 
7. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami - asertywność auditora. 

 
Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa wyrobu w branży automotive 
 
Słuchacze studiów poznają wymagania, jakie stawiane są Pełnomocnikowi ds. 
bezpieczeństwa wyrobu, jego rolę w organizacji oraz uprawnienia. W trakcie 
zajęć omówione zostaną również przepisy odnoszące się do odpowiedzialności 
producenta za wyrób niebezpieczny; działania, do jakich zobowiązany jest 
producent w przypadku wykrycia wyrobu niebezpiecznego; czynniki, które 
mogą zmniejszyć odpowiedzialność producenta oraz jak minimalizować ryzyko 
wytworzenia wyrobu niebezpiecznego. 
 

Program zajęć: 
1. PSB w firmie czyli kto? Wymagania wobec PSB w organizacji. 
2. Wymagania przemysłu motoryzacyjnego dotyczące zagadnień 

odpowiedzialności za produkt i bezpieczeństwo produktu. 
3. Ochrona pozycji konsumenta. 
4. Odpowiedzialność producenta za wyrób w ustawodawstwie UE. 
5. Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz 

odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. 
6. Elementy systemu zarządzania jakością jako ochrona przed skutkami 

wadliwości wyrobu. 
7. Mechanizmy systemu zarządzania jakością zwiększające bezpieczeństwo 

produktu. 
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Moduł III: Narzędzia zarządzania w branży automotive  
 
Zakupy i sourcing w branży automotive 
 
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z polityką zakupową w nowoczesnej 
organizacji oraz strategiami stosowanymi w celu realizacji polityki  
i wynikających z niej zadań. Podczas zajęć przedstawione zostaną słuchaczom 
studiów najważniejsze zasady rozwoju współpracy z dostawcami, w oparciu  
o integrację dostawców w nowych projektach i produkcji seryjnej. Po zajęciach 
uczestnik będzie rozumiał założenia polityki zakupowej, będzie umiał zbudować 
właściwą dla swej organizacji strategię zakupów, a także zarządzać panelem 
dostawców w celu efektywnej realizacji założeń wynikających ze strategii. 
Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem mini-wykładu, prezentacji, gier 
analitycznych i studium przypadku. 
 

Program zajęć: 
1. Główne cele polityki zakupowej w organizacji (jakość, cena, terminowość 

dostaw i innowacyjność). 
2. Budowa strategii zakupów przez kupców zarządzających klasami 

materiałowymi („commodities”) i/lub segmentami.  
2.1. Podstawowe dane wejściowe. 
2.2. „10 kroków” w budowaniu strategii. 
2.3. Minimalne założenia strategii zakupów. 

3. Budowa, analiza i rozwój panelu dostawców jako konsekwencja 
realizowanej strategii zakupów.  
3.1. ABC dostawców, zasada 80/20. 
3.2. Ocena dostawców. 
3.3. Kategorie dostawców. 
3.4. Kryteria wyboru dostawcy do nowych projektów  

i transferów. 
3.5. Zasady „pre-sourcingu” i „sourcingu”. 
3.6. „Bidding” i „bundling” jako nowoczesne narzędzia sourcingu. 
3.7. Pułapki i zagrożenia w procesie wyboru dostawcy. 
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QRQC, FTA 
 
QRQC to kompendium wiedzy przeznaczonej dla zarządzających produkcją, 
odpowiedzialnych za jakość, kontakt z klientem oraz specjalistów bezpośrednio 
zaangażowanych w procesy polegające na ciągłym doskonaleniu. Podczas zajęć 
słuchacze poznają podstawowe obowiązki oraz przykładowe wskaźniki 
opisujące procesy. FTA PDCA to prezentacja teoretyczna narzędzi 
umożliwiających prowadzenie analiz np. problemów związanych  
z reklamacjami, bezpieczeństwem czy wydajnością produkcji. To także 
praktyczne podejście do analiz, stosowanie „5 Why”, definiowanie 
natychmiastowych i długoterminowych działań oraz weryfikacja ich 
skuteczności przy równoczesnym dzieleniu się wiedzą (LLC). 
 

Program zajęć: 
1. Ogólne zasady funkcjonowania QRQC w zakładzie: 

1.1. Schemat organizacyjny. 
1.2. Podział kompetencji. 
1.3. Team working. 
1.4. Raportowanie wskaźników. 

2. FTA PDCA: 
2.1. Powstanie. 
2.2. Brak detekcji. 
2.3. 5 Why. 
2.4. Definiowanie i wdrażanie działań. 
2.5. Weryfikacja skuteczności. 
2.6. LLC. 

 
Metody, narzędzia i techniki rozwiązywania problemów 
 
Zajęcia ukierunkowane są na praktyczne opanowanie klasycznych metod 
rozwiązywania problemów procesowych, stosowanych zarówno w zakładach 
produkcyjnych. Program koncentruje się na praktycznym przekazaniu wiedzy 
niezbędnej do skutecznej identyfikacji przyczyn źródłowych problemów. Każdy 
z elementów zajęć poparty jest analizą case studies oraz ćwiczeniami. 
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Program zajęć: 
1. Wstęp do narzędzi problem solving (w tym klasyczne narzędzia jakości). 
2. Rodzaje problemów i ich opis. 
3. Dokładne definiowanie problemu 5W2H. 
4. Dane wejściowe do procesu analizy problemu (zasady oraz konstrukcja 

Pareto). 
5. Analiza przyczynowo - skutkowa Ishikawy (diagram rybiej ości). 
6. Analiza przyczyn źródłowych. 
7. Działania korygujące i prewencyjne oraz ich weryfikacja. 
8. Zakończenie procesu rozwiązywania problemów. 
9. Systemowe podejście do rozwiązywania problemów w Firmie 

 
Zarządzanie reklamacjami a rozwój relacji z klientem 
 
Zajęcia mają na celu pokazanie, jak efektywnie zarządzać reklamacją. 
Przedstawione zostaną metody i narzędzia zmierzające do zabezpieczenia 
dostaw oraz jak ważny jest proces uczenia się i ciągłego rozwoju. Kluczem do 
utrzymania dobrych relacji jest efektywna komunikacja, zrozumienie potrzeb 
klienta i zasad wprowadzania zmian technicznych. Pomaga w tym integracja 
z klientem na każdym poziomie organizacji oraz integracja systemów i narzędzi 
pracy. Zajęcia pozwolą odpowiedzieć m.in. na pytania: Czy dobra sztuka to ta, 
która jest zdefiniowana na rysunku czy ta która została przedstawiona jako 
PPAP Samples? Co to jest jakość konieczna? Czy zmiana w IMDS powoduje 
wpływ na dokumentację techniczną klienta? W przypadku jakich zmian klient 
musi zostać poinformowany? Jaki poziom walidacji określamy w momencie 
zmian technicznych? 
 

Program zajęć: 
1. Podstawowe informacje:  

1.1 Reklamacja. 
1.2 Budowania relacji z klientami. 

2. Zarządzanie reklamacją: komunikacja, ryzyko. 
3. Zarządzanie reklamacjami na przykładzie międzynarodowej korporacji. 
4. Etapy procesu zarządzania reklamacjami. 
5. Traktowanie reklamacji pomiędzy klientem/dostawcą na realnym 

przykładzie – warsztat. 
 


