
 

 
 

FMEA – ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW POTENCJALNYCH WAD 
 
CEL SZKOLENIA 

 rozpoznanie i oszacowanie potencjalnych usterek wyrobu / procesu i jej skutków 
 identyfikację czynności, które mogłyby wyeliminować lub zmniejszyć szansę wystąpienia 

usterki 
 rozpoznanie wymagań produkcji i montażu 
 zmniejszenie ryzyka wystąpienia usterek 
 ocena wpływu ewentualnej wady na klienta 
 udokumentowanie tego procesu 

 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób biorących czynny udział w pracach zespołu ds. prowadzenia 
ana-lizy PFMEA. 
  
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA 

 Rozwój umiejętności efektywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów 
 Umiejętność wykorzystywania narzędzia FMEA 
 Zespołowego rozwiązywania potencjalnych problemów 

  
PROGRAM SZKOLENIA 

FMEA – Warsztaty i wykładnia wymagań 
 Zakres stosowania – spodziewane efekty 
 Cztery główne aspekty FMEA 
 Wdrażanie FM EA 
 Kolejność analizy FMEA 
 FMEA – PDCA – przebieg 
 Stosowanie schematów blokowych procesu + przykłady 
 Zapobieganie/ działania korygujące i zapobiegawcze 
 FMEA jako system analizy ryzyka 
 FMEA procesu 
 Nowe wymagania w ”funkcji procesu” 
 Analiza możliwości powstania błędów 
 Nadmierna ilość potencjalnych błędów - wskazanie na niewłaściwie określone 

wymagania 
 Szacowanie potencjalnych skutków błędów - uniemożliwienie następnej operacji STOP 
 Użytkownik - Proces produkcji (najgorszy przypadek) 
 Wyłączenie stosowania SPC jako Detekcji 
 Wyższa skuteczność dla detekcji stanowiskowej 
 Stosowanie progów LPR dla zalecanych działań Koszty nie prowadzenia FMEA 
 Priorytet dla błędów o wysokich wagach 
 Część warsztatowa 

 
 praca z Flow Charts 
 aktualizacja lub budowanie - tworzenie FMEA w zespole 



 

 
 

 
 
MIEJSCE SZKOLENIA 

 27 - 28 lipiec              Poznań/Wrocław 
 28 - 29 wrzesień Warszawa/ Gdańsk 
 02 - 03 listopad Poznań/ Gdańsk 

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA 

16 h szkoleniowych (1h szkoleniowa = 45 minut zegarowych) 
 
SYLWETKA TRENERA 

Robert K.  

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa.  
Auditor Wiodący znanej jednostki certyfikującej oraz trener.  
Jednocześnie od roku 2001 prowadzi firmę konsultingową w zakresie systemów zarządzania.  
Specjalizuje się w branży motoryzacyjnej. Wdrożył systemy zarządzania w kilkudziesięciu firmach w 
zakresie ISO 9001, ISO 14001, PN 18001/OHSAS 18001, ISO/TS 16949, IRIS, ISO 22000, IFS/BRC. 
Jako konsultant i trener współpracował między innymi z takimi firmami w branży motoryzacyjnej 
jak: WIX Filtron, Magneti Mirelli, Valeo Automotive, Delphi, Lüttgens Polska, Bulten Polska S.A. 
(Finvedenn),  Automotive Lighting, Hutchinson Poland, Magnetix, Nyila, KLG Sp. z o.o., Brembo,  
Bispol S.A., Malbox, Plast-Met, Izamot, Denso, Metzeler, Wesem. 
 
CENA SZKOLENIA 

 Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto. 
 Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto. 


