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Plan spotkań DQS Forum 2017 
 

1 
Grupa 

docelowa 
Data Temat 

 
Miejsce 

 
Cel 

1 
Branża 

motoryzacyjna 
23.01.2017 

Wymagania IATF 16949 w 
porównaniu do ISO/TS 

16949:2009 
Warszawa 

Główne zmiany ISO/TS 16949:2009 vs. IATF 16949. Proces przejścia. Wymagania audytu przejścia. Audity transferu i 
procedura certyfikacji. 

2 
Wszystkie 

branże 
23.02.2017 

Zarządzanie 
bezpieczeństwem i higieną 

pracy wg BS OHSAS 
18001:2007 

Warszawa 
Wymagania normy BS OHSAS 18001:2007: zakres normy , terminy i definicje, wymagania dotyczące systemu zarządzania 

BHP wg BS OHSAS 18001:2007, polityka BHP, planowanie , identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i określenie środków 
kontroli 

3 
Wszystkie 

branże 
27.02.2017 

Strategia przejścia na nowe 
wymagania ISO 14001:2015 

Warszawa 

Nowe wymagania i działania organizacji, przedstawienie procedury przejścia. 
 

4 
Wszystkie 

branże 
01.03.2017 

Strategia przejścia na nowe 
wymagania ISO 9001:2015 

Warszawa 

5 
 

Wszystkie 
branże 

09.03.2017 
Zarządzanie energią wg ISO 

50001 
Warszawa 

Szkolenie skierowane jest do Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za kwestie techniczne, Głównego energetyka, Głównego 
elektryka, Kadry technicznej odpowiedzialnej za nadzór urządzeń elektrycznych i energetycznych, Pełnomocników ds. 

Systemów Zarządzania, Specjalistów ds. Ochrony Środowiska. 
Zdobycie wiedzy na temat systemu zarządzania energią według wymagań normy ISO 50001. Poznanie praktycznych 

aspektów związanych z wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania energią. 
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6 
Branża 

motoryzacyjna 
20.03.2017 

Statystyczne sterowanie 
procesem SPC w przemyśle 

motoryzacyjnym  
Warszawa 

Szkolenie dedykowane jest dla osób nadzorujących pracę parku maszynowego, właścicieli procesów, majstrów, 
pracowników działów jakości. 

Rola i miejsce statystyki w ocenie zdolności procesu produkcyjnego – wykrywanie a zapobieganie. 

7 
Wszystkie 

branże 
22.03.2017 

Rola i znaczenie 
pełnomocnika w 

zintegrowanych systemach 
zarządzania ISO 9001:2015 

i ISO 14001:2015 

Warszawa 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się wdrożeniem, utrzymaniem i rozwojem systemów zarządzania.  

Prezentacja roli i znaczenia pełnomocnika w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, nabycie praktycznych umiejętności w 
utrzymaniu i rozwoju systemów zarządzania przedsiębiorstw. 

8 
Wszystkie 

branże 
28.03.2017 

Procedura auditowa 
SMETA/ baza SEDEX 

Warszawa 
KLIENT: Możliwość zarządzania dostawcami  oraz redukowania ryzyka. 

DOSTAWCA: Dzielenie się informacjami i udowodnienie klientom spełnienia standardów etycznych i socjalnych. 

9 
Wszystkie 

branże 
30.03.2017 

CSR- jako narzędzie 
poprawy relacji z klientami i 

władzami lokalnymi oraz 
możliwość wzrostu 
konkurencyjności 
przedsiębiorstwa 

Warszawa 
Praktyczny wymiar działań CSR. Korzyści z prowadzenia odpowiedzialnego biznesu i narzędzia jego realizacji. Strategia i 

polityka CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu źródłem przewagi konkurencyjnej 

10 
Wszystkie 

branże 
06.04.2017 

Jak skutecznie monitorować 
satysfakcję klienta? 

Rozwiązania wg specyfikacji 
technicznej ISO/TS 

10004:2010 

Warszawa 
Szkolenie skierowane jest do pracowników kontroli jakości, osób z działu handlowego, doradców klientowskich. 

Zapoznanie uczestników z narzędziem pomagającym zweryfikować zadowolenie klientów, poprzez przedstawienie 
sposobów opracowania ram, planowania i procesów monitorowania. 

11 
Branża 

motoryzacyjna 
10.04.2017 

Wymagania IATF 16949 w 
porównaniu do ISO/TS 

16949:2009 
Warszawa 

Główne zmiany ISO/TS 16949:2009 vs. IATF 16949. Proces przejścia. Wymagania audytu przejścia. Audity transferu i 
procedura certyfikacji. 

12 
Wszystkie 

branże 
27.04.2017 

Audit u dostawcy jako 
narzędzie skutecznego 

nadzoru 
Warszawa 

Poprawa wyników jakościowych. Przedstawienie metod audytowania, kryteriów audytu, przegląd dokumentacji i działania 
poaudytowe. 

13 
Wszystkie 

branże 
08.05.2017 

Strategia przejścia na nowe 
wymagania ISO 14001:2015 

Warszawa Nowe wymagania i działania organizacji, przedstawienie procedury przejścia. 
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14 
Wszystkie 

branże 
31.05.2017 

Działania korygujące i 
zapobiegawcze oraz 

zarządzanie ryzykiem w 
systemach zarządzania 

Warszawa 
Prezentacja metodologii prowadzenia działań - skuteczne ich przeprowadzanie oraz nadzorowanie. Przedstawienie różnic 

pomiędzy działaniami korygującymi a zapobiegawczymi. 

15 
Wszystkie 

branże 
08.06.2017 

Zarządzanie programami 
auditów wewnętrznych w 

przedsiębiorstwie 
Warszawa 

Szkolenie dedykowane jest organizacjom chcącym doskonalić procesy prowadzenia auditów wewnętrznych. Uczestnikami 
mogą być osoby pełniące funkcję pełnomocników oraz auditorów wewnętrznych. 

Prezentacja sposobów planowania audytów oraz ich skutecznego prowadzenia. Przedstawienie metod sprawozdawczości i 
opracowywania wyników audytowych. 

 

16 
Wszystkie 

branże 
12.06.2017 

Strategia przejścia na nowe 
wymagania ISO 9001:2015 

Warszawa Nowe wymagania i działania organizacji, przedstawienie procedury przejścia. 

17 
Wszystkie 

branże 
19.06.2017 

Audity 5S narzędziem 
poprawy efektywności 

procesów wytwarzania w 
przedsiębiorstwie. 

Warszawa 

Prezentacja skutecznych sposobów zarządzania miejscem pracy oraz procesami zmierzającymi do podniesienia wydajności 
działań, przez wyeliminowanie strat, usprawnienie procesów i redukcję procesów zbędnych.  

Przedstawienie standaryzacji utrzymywania porządku w miejscu pracy.  
Warsztaty praktyczne i wymiana doświadczeń 

18 
Wszystkie 

branże 
05.09.2017 

Zarządzanie energią wg ISO 
50001 

Warszawa 

Szkolenie skierowane jest do Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za kwestie techniczne, Głównego energetyka, Głównego 
elektryka, Kadry technicznej odpowiedzialnej za nadzór urządzeń elektrycznych i energetycznych, Pełnomocników ds. 

Systemów Zarządzania, Specjalistów ds. Ochrony Środowiska. 
Zdobycie wiedzy na temat systemu zarządzania energią według wymagań normy ISO 50001. Poznanie praktycznych 

aspektów związanych z wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania energią. 
 

19 
Wszystkie 

branże 
18.09.2017 

Strategia przejścia na nowe 
wymagania ISO 9001:2015 

Warszawa Nowe wymagania i działania organizacji, przedstawienie procedury przejścia. 

20 
Wszystkie 

branże 
21.09.2017 

Przegląd zarządzania 
miernikiem skuteczności 

systemu zarządzania 
przedsiębiorstwem 

Warszawa 
Szkolenie dedykowane jest osobom prowadzącym oraz biorącym udział w przeglądach zarządzania (kierownictwo, 

pełnomocnicy, pracownicy Działów Jakości). Przedstawienie najważniejszych elementów przeglądu zarządzania i ich 
skuteczności. 
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Koszt uczestnictwa dla Klientów DQS Polska w jednym spotkaniu wynosi 200,00 PLN (netto) od osoby,  
koszt udziału kolejnej osoby będącej Klientem DQS Polska wynosi 150,00 PLN (netto) od osoby.  
Dla pozostałych uczestników koszt udziału wynosi 300,00 PLN (netto) 

21 
Wszystkie 

branże 
19.10.2017 

Procedura auditowa 
SMETA/ baza SEDEX 

Warszawa 
KLIENT: Możliwość zarządzania dostawcami  oraz redukowania ryzyka. 

DOSTAWCA: Dzielenie się informacjami i udowodnienie klientom spełnienia standardów etycznych i socjalnych. 

22 
Wszystkie 

branże 
23.10.2017 

Strategia przejścia na nowe 
wymagania ISO 14001:2015 

Warszawa Nowe wymagania i działania organizacji, przedstawienie procedury przejścia. 

23 
Wszystkie 

branże 
26.10.2017 

Zarządzanie 
bezpieczeństwem i higieną 

pracy wg BS OHSAS 
18001:2007 

Warszawa 
Wymagania normy BS OHSAS 18001:2007: zakres normy , terminy i definicje, wymagania dotyczące systemu zarządzania 

BHP wg BS OHSAS 18001:2007, polityka BHP, planowanie , identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i określenie środków 
kontroli 

24 
Branża 

motoryzacyjna 
20.11.2017 

Statystyczne sterowanie 
procesem SPC w przemyśle 

motoryzacyjnym 
Warszawa 

Szkolenie dedykowane jest dla osób nadzorujących pracę parku maszynowego, właścicieli procesów, majstrów, 
pracowników działów jakości. 

Rola i miejsce statystyki w ocenie zdolności procesu produkcyjnego – wykrywanie a zapobieganie. 

25 
Wszystkie 

branże 
30.11.2017 

Audit u dostawcy jako 
narzędzie skutecznego 

nadzoru 
Warszawa 

Poprawa wyników jakościowych. Przedstawienie metod audytowania, kryteriów audytu, przegląd dokumentacji i działania 
poaudytowe. 
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Po każdym zakończonym spotkaniu Uczestnicy otrzymają potwierdzenie zdobytej wiedzy w postaci zaświadczenia. 

 


