
Akademia BSI
IATF 16949:2016 Zmiany

IATF 16949:2016 jest ogólnie uznaną normą 
dotyczącą Systemu Zarządzania Jakością w Przemyśle 
Motoryzacyjnym. Jest przystosowana do zastosowania 
w połączeniu z normą ISO 9001:2015 i zawiera 
uzupełniające wymogi charakterystyczne dla przemysłu 
motoryzacyjnego, nie jest więc samodzielną normą 
dotycząca Systemu Zarządzania Jakością.

Nasze dwudniowe szkolenie dotyczące wymagań 
IATF 16949 jest odpowiednie dla organizacji dowolnej 
wielkości, zaangażowanych w łańcuch dostaw w 
przemyśle motoryzacyjnym. Szkolenie zapewnia doskonałe 
wprowadzenie w kwestie dotyczące normy, a dla osób 
pragnących uczynić krok na przód i rozwijać swoje 

umiejętności w zakresie realizacji i przeprowadzania 
auditów, jest to doskonały punkt wyjścia do dalszych 
działań.

Nasi doświadczeni wykładowcy dopilnują, aby ukończyli 
Państwo szkolenie, mając pewność, że są Państwo w 
stanie zastosować nową wiedzę bezpośrednio po powrocie 
do swojej organizacji.

Nasi doświadczeni wykładowcy posiadający umiejętności 
w zakresie zajęć praktycznych oraz dyskusji grupowych 
dopilnują, aby ukończyli Państwo szkolenie, mając pewność, 
że po jego odbyciu będą Państwo w stanie zastosować nową 
wiedzę bezpośrednio po powrocie do swojej organizacji.

Dzień 1

• Cele, założenia i struktura 
kursu

• Informacje na temat normy 
dotyczącej przemysłu 
motoryzacyjnego

• Cel normy IATF

• Znaczenie i korzyści 
związane z normą IATF 
16949 dotyczącą systemów 
zarządzania jakością w 
przemyśle motoryzacyjnym

• korzyści związane z normą 
IATF 16949

• podstawowe narzędzia w 
ramach IATF 16949

• Związek między IATF 16949, 
ISO 9001 a Załącznikiem SL 
dotyczącym Architektury 
Wysokiego Poziomu

•  Architektura Wysokiego 
Poziomu (HLS) i dodatkowe 
struktury

• Terminy i definicje w 
zakresie ISO 9000 oraz IATF 
16949

• Kluczowe koncepcje 
dotyczące ISO 9001 oraz 
IATF 16949

• Kluczowa koncepcja 1
Zasady zarządzania
• Kluczowa koncepcja 2
Myślenie oparte na ryzyku
• Kluczowa koncepcja 3
Proces
•  Kluczowa koncepcja 4
Podejście procesowe
• Kluczowa koncepcja 5
Planuj - Wykonaj-Sprawdzaj- 
Działaj (PDCA)

• Wymogi nomy ISO 9001 
oraz IATF 16949

• Wprowadzenie do  IATF 
16949

• Punkt 4: Kontekst 
organizacji

• Punkt 5: Przywództwo
• Punkt 6: Planowanie

• Punkt 7: Wsparcie

Program szkolenia

Dzień 2

• Punkt 8: Funkcjonowanie
•  8.1 Planowanie operacyjne 
 i kontrola operacyjna

•  8.2 Wymogi dotyczące 
produktów i usług

•  8.3 Projekt i opracowanie 
produktów i usług

•   8.4 Kontrola procesów, 
produktów i usług zapewnianych 
z zewnątrz

•  8.5 Produkcja i świadczenie 
usług
•  8.6 Wprowadzenie 
produktów 
 i usług do obrotu

•  8.7 Kontrola nieodpowiednich 
wyników

• Punkt 9: Ocena 
funkcjonowania

•  9.1 Monitorowanie, pomiary, 
analiza i ocena

•  9.2 Audit wewnętrzny

•  9.3 Przegląd zarządzania

• Punkt 10: Doskonalenie

•  10.1 Kwestie natury ogólnej

•  10.2 Niezgodności i działania 
korygujące

•  10.3 Ciągłe doskonalenie

• Niezgodności i działania 
korygujące

• Dążenie do poprawy

• Podsumowanie szkolenia 
 i pytania

W czasie szkolenia odbędą się 
ćwiczenia obejmujące:
analizę procesu, analizę ryzyka, 
analizę kontekstu w stosunku 
do tego procesu, określenie 
kompetencji dla właściciela 
procesu SZJ

Zapisz się na szkolenie 
bsigroup.com/szkolenia

https://www.bsigroup.com/pl-PL/Nasze-uslugi/Szkolenia/


Dlaczego BSI?
Uczestnicząc w szkoleniu oferowanym przez BSI, mają Państwo zajęcia z naszymi trenerami, którzy są najlepszymi ekspertami 

w branży i z pasją dzielą się wiedzą.  Są to wykładowcy z wieloletnią praktyką i doświadczeniem biznesowym, dlatego nasze 

kursy pozwolą na zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także wielu praktycznych umiejętności.

BSI Group Polska Sp. z o. o.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
+48 22 330 61 80
infopoland@bsigroup.com

 

IATF 16949:2016 Zmiany
Chcemy zapewnić jak najlepsze doświadczenia w zakresie uczenia się. W tym celu oferujemy szereg szkoleń na różnym 

poziomie: od początkującego do eksperckiego. Zapewniamy doskonałe warunki do nauki, aby mogli Państwo nabyć 

umiejętności, które będzie można efektywnie wykorzystać po zakończeniu szkolenia.

Proszę się upewnić, czy szkolenie to jest dla Państwa odpowiednie.

Szkolenie jest odpowiednie, jeżeli:

• są Państwo początkujący w zakresie 
normy IATF 16949 dotyczącej 
zarządzania jakością w przemyśle 
motoryzacyjnym

• pragną Państwo odświeżyć swoją 
wiedzę

• planują, wprowadzają lub utrzymują 
Państwo normę IATF 16949

• są Państwo częścią zespołu 
zaangażowanego w kwestie 

dotyczące IATF 16949

Informacje dotyczące kursu:

• Kurs dwudniowy

• Prowadzony przez doświadczonego 
wykładowcę BSI

• Bezstresowe i komfortowe 
środowisko nauczania

• Otrzymają Państwo na własność 
kompleksowe materiały szkoleniowe

Jakie korzyści przyniesie szkolenie?

• Zyskają Państwo pewność dotyczącą 
znaczenia SZJ w przemyśle 
motoryzacyjnym

• Będą Państwo przygotowani, aby 
zastosować zdobytą wiedzę w swojej 
organizacji

• Będą mieli Państwo możliwość 
rozwoju oraz wymiany doświadczeń  
z innymi uczestnikami szkolenia 

• Otrzymają Państwo certyfikat BSI
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WSzkolenia dedykowane

Opcja ta może być wygodnym i oszczędnym 

rozwiązaniem, jeżeli mają Państwo więcej niż 

4 uczestników. Szkolenie będzie dostosowane 

indywidualnie do organizacji i jej potrzeb. 

Kolejne kroki z Akademią BSI
Chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej ?
Zapraszamy na pozostałe szkolenia z normy

IATF 16949:2016 Pełnomocnik

IATF 16949:2016 Auditor Wewnętrzny

Dowiedz się więcej
 +48 22 330 61 72/82/84/88 

szkolenia@bsigroup.com 
bsigroup.com/szkolenia

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo certyfikat BSI uznawany na całym świecie.

*Zgodnie z zasadami IATF szkolenie wewnętrzne jest dostępne jedynie dla organizacji, które obecnie nie przechodzą procesu certyfikacji prowadzonego przez BSI

https://www.bsigroup.com/pl-PL/Nasze-uslugi/Szkolenia/

