
 

 
 

FORMEL Q – SPECYFICZNE WYMAGANIA VW DLA DOSTAWCÓW 

PROGRAM SZKOLENIA 

 Informacje dla klienta 

 Ramowa umowa jakościowa 

 Elementy oceny dostawców 

 Cele jakości dot. oceny dostawcy 

 Ważne milowe kroki dla poziomu dojrzałości QPN (New parts qualification programme) 

 Ciągłość zdolności procesu 

 Audity wewnętrzne 

 Ciągły proces poprawy (KVP) 

 Proces re kwalifikacji 

 Lessons Learned FORMEL Q-CAPABILITY” Quality Capability Suppliers Assessment 

Guidelines jest uzupełnieniem do ”Formel Q Konkret" 

 Analiza potencjału 

 Self Audit 

 Audit Procesu, Audit Produktu 

 Obowiązkowa dokumentacja (D/TLD-Parts) 

 Rewizja techniczna Dostawców 

 Analiza problemów 

 Klasyfikacja błędów 

 Zarządzanie poddostawcami Formel Q Neuteile integral - Program kwalifikowania 

Nowych części 

 Etapy opracowania w programie kwalifikacji nowych części 

 Dokumenty wyników, których oczekuje odbiorca 

 Ocena w arkuszu wyników 

 Określenie liczby priorytetu dla części (1, 2 lub 3) 

 Harmonogram ramowy jakości 

 Warunki ramowe odbioru 2-TP 

 Eskalacja problemu i rozwiązanie problemu 

 Trzystopniowy proces eskalacji 

 
MIEJSCE SZKOLENIA 

 15 - 16 czerwiec Poznań/Gdańsk 
 10 - 11 wrzesień Wrocław/Warszawa 
 09 - 10 listopad Warszawa/ Gdańsk 

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA 

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



 

 
 

 
 
SYLWETKA TRENERA 

Przemysław Ł. 

Menedżer z wykształcenia i z doświadczenia. Przez wiele lat zarządzał organizacjami i 
zespołami w ich strukturach, a także kierował projektami rozwojowymi. Jest zwolennikiem 
przywództwa w biznesie. Miał zaszczyt i przyjemność pracować z prawdziwymi przywódcami, 
wizjonerami, którzy swoimi pomysłami zmieniali obecną rzeczywistość. Realizował projekty, 
które dla innych wydawały się niemożliwe. 
Coaching to połączenie jego pasji z dotychczasowym doświadczeniem. Zna wyzwania stojące 
przed menedżerami, rozterki jak pogodzić sprzeczne często oczekiwania właścicieli, 
pracowników i klientów. Zna je z własnego doświadczenia.. Dlatego z pełnym przekonaniem 
może powiedzieć, że coaching to narzędzie stanowiące doskonałą odpowiedź na pojawiające 
się w życiu biznesowym wyzwania. 
Jest absolwentem Zarządzania w Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, 
słuchaczem studiów podyplomowych Coaching w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w 
Warszawie. Jest coachem i trenerem, specjalistą w zakresie zarządzania organizacjami i 
zarządzania jakością. 
 
CENA SZKOLENIA 

 Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1490.00 PLN netto. 
 Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1390.00 PLN netto. 


