
SZKOLENIE I  KONSULTACJE

VDA 6.3 - OD PODSTAW
DO EKSPERTA

Zrozum wymagania Automotive VDA 6.3 i ułatw sobie drogę
do stania się wykwalifikowanym audytorem oraz zrozumienia

procesu audytowania.

TYLKO TERAZ 497 ZŁ BRUTTO
(404,07 ZŁ NETTO)

DO ŚRODY 16 LISTOPADA 2022

Szkolenie prowadzi Patryk Sadowski SQA Commodity Manager 
z 9- letnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach

Automotive, od 2016 zatwierdzony audytor VDA 6.3

Jesteśmy zatwierdzoną
Instytucją Szkoleniową 

Nr instytucji  szkoleniowej:
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tel .  791 819 011 

OD 17 LISTOPADA 1497 ZŁ BRUTTO!



SZKOLENIE PRZYGOTOWUJE DO: 

• przeprowadzania całego procesu audytu od zaplanowania, poprzez
przeprowadzanie, przygotowanie spotkań, raportu oraz zamknięcia raportu i
akcji korygujących wg wymagań VDA 6.3
• pracy w branży automotive w Dziale Jakości
• audytu klienta z wymagań VDA 6.3
• wdrożenia wymagań niemieckiego sektora automotive w organizacji

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE: 

• dostęp do platformy szkoleniowej z materiałami na zawsze
• dostęp do zamkniętej grupy eksperckiej w aplikacji SLACK
• konsultacje z doświadczonym audytorem
• certyfikaty ukończenia programu szkoleniowego w 2 językach - po Polsku 
i Niemiecku
• dostęp do kolejnych aktualizacji szkolenia oraz nagrań z konsultacji online
na rok
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CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 
NAPISZ LUB ZADZWOŃ 

Artur Mydlarz 
tel. 791819011 

email: biuro@szkolajakosci.pl 
 

W przypadku zapisu więcej niż 5 osób z firmy 
przysługuje rabat zniżkowy, dowiedz się jaki. 



SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
SZKOLENIA

Jesteśmy zatwierdzoną
Instytucją Szkoleniową 

Nr instytucji  szkoleniowej:
2.18/00117/2020 

Sztuka Jakości Artur Mydlarz 
ul .  Strażacka 25F/5 

35-312 Rzeszów 
Email :  biuro@szkolajakosci .pl  

tel .  791 819 011 

MODUŁ 1:  WPROWADZENIE DO 
VDA 6.3
1.0 – Wprowadzenie / Kilka słów o mnie
1.1 – Czym jest VDA
1.2 – Czym jest audyt VDA6.3
1.3 – Jak przygotować się do audytu
1.4 – Zasady dla audytora
1.5 – Zasady oceny
1.6 – Zasady degradacji
1.7 – Audyt potencjału

MODUŁ 2:  P2 -  ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI

2.0 – P2 – Zarządzanie projektem
2.1 – Czy ustanowiono kierownictwo projektu 
i organizację projektową?
2.2 – Czy zaplanowano i udostępniono
wymagane zasoby do realizacji projektu i czy
informuje się o zmianach w zasobach?
2.3 – Czy plan projektu jest dostępny i czy
uzgodniono go z klientem?
2.4 – Czy realizowane są działania dotyczące
projektu, istotne ze względów jakościowych i czy
realizacja jest regularnie nadzorowana?
2.5 – Czy realizowane są działania dotyczące
projektu związane z zakupami i czy ich realizacja
jest regularnie nadzorowana?
2.6 – Czy organizacja projektowa zapewnia
zarządzanie zmianami w projekcie?
2.7 – Czy ustanowiono proces eskalacji i czy jest
on skutecznie wdrożony?

MODUŁ 3:  PLANOWANIE ROZWOJU
WYROBU I  PROCESU

3.2 – Czy analizę wykonalności przeprowadzono
we wszystkich aspektach na bazie ustalonych
wymagań dotyczących wyrobu i procesu?
3.3 – Czy szczegółowo zaplanowano działania
dotyczące rozwoju wyrobu i procesu?
3.4 – Czy zaplanowano działania w celu
zabezpieczenia obsługi klienta, zadowolenia
klienta, serwisu oraz analizy zwrotów z rynku?
3.5 – Czy podczas planowania rozwoju wyrobu 
i procesu uwzględniono wymagane zasoby?

4.0 – P4 – Realizacja rozwoju wyrobu i procesu
4.1 – Czy zrealizowano działania wynikające 
z planów rozwoju wyrobu i procesu?
4.2 – Czy dostępne są zasoby personalne i czy
personel posiada kwalifikacje umożliwiające
rozpoczęcie produkcji seryjnej?
4.3 – Czy dostępne są zasoby materialne i czy są
one odpowiednie do rozpoczęcia produkcji
seryjnej?
4.4 – Czy dostępne są wymagane dowody
kwalifikacji oraz zwolnienia rozwoju wyrobu 
i procesu?
4.5 – Czy wyodrębniono i przygotowano
wymagania dotyczące wytwarzania i kontroli na
podstawie danych z rozwoju wyrobu i procesu?
4.6 – Czy przeprowadzono testy wydajnościowe
w warunkach produkcji seryjnej, umożliwiające
uzyskanie zwolnienia do produkcji seryjnej?
4.7 – Czy ustanowiono procesy w celu
zabezpieczenia obsługi klienta, zadowolenia
klienta, serwisu oraz analizy zwrotów z rynku?
4.8 – Czy uregulowano przekazanie projektu do
produkcji seryjnej?

MODUŁ 4:  REALIZACJA ROZWOJU
WYROBU I  PROCESU

3.0 – P3 – Planowanie rozwoju wyrobu i procesu
3.1 – Czy specyficzne wymagania dotyczące
wyrobu i procesu są dostępne?
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MODUŁ 5:  ZARZĄDZANIE
DOSTAWCAMI

5.0 – P5 – Zarządzanie dostawcami
5.1 – Czy korzysta się tylko ze zwolnionych
dostawców?
5.2 – Czy w łańcuchu dostaw uwzględnia się
wymagania klienta?
5.3 – Czy ustalono z dostawcą cele dotyczące
wyników w zakresie dostaw i czy są one
realizowane?
5.4 – Czy dostępne są wymagane zwolnienia dla
ustalonego zakresu zakupów?
5.5 – Czy zapewniono uzgodnioną jakość dla
ustalonego zakresu zakupów?
5.6 – Czy materiał wejściowy jest odpowiednio
dostarczany oraz składowany?
5.7 – Czy personel posiada kwalifikacje do
wykonywania poszczególnych zadań i czy
zdefiniowano odpowiedzialności?

MODUŁ 6:  PRODUKCJA

6.1.0 – P6.1 – Wejście procesu
6.1.1 – Czy nastąpiło przekazanie projektu 
z rozwoju do produkcji seryjnej oraz czy
zapewniono bezpieczny rozruch?
6.1.2 – Czy wymagane ilości wielkości partii
produkcyjnych materiałów wejściowych są
dostępne w ustalonym czasie, we właściwym
magazynie na stanowisku pracy?
6.1.3 – Czy materiały wejściowe są odpowiednio
składowane oraz czy środki transportu
urządzenia pakujące są dostosowane do
specyficznych właściwości materiałów?
6.1.4 – Czy są dostępne odpowiednie oznaczenia
zapisy zwolnienia i czy są przyporządkowane
odpowiednio do materiałów wejściowych?
6.1.5 – Czy zmiany na wyrobie i w procesie
podczas produkcji seryjnej są dokumentowane 
i identyfikowalne?

6.2.0 – P6.2 – Przebieg procesu
6.2.1 – Czy założenia z planu kontroli są
kompletne i skutecznie wdrożone?
6.2.2 – Czy dokonywane jest ponowne zwolnienie
procesów produkcyjnych?
6.2.3 – Czy w produkcji nadzorowane są
charakterystyki specjalne?
6.2.4 – Czy części niezwolnione i lub wadliwe są
nadzorowane?
6.2.5 – Czy przepływ materiałów i części jest
zabezpieczony przed ich zmieszaniem pomyłką?

6.3.0 – P6.3 – Zasoby ludzkie
6.3.1 – Czy przydzielono odpowiednich
pracowników do wykonywania powierzonych im
zadań związanych z realizacją usługi?
6.3.2 – Czy pracownicy znają swoje
odpowiedzialności i uprawnienia dotyczące
nadzorowania jakości wyrobu i procesu?
6.3.3 – Czy dostępne są wymagane zasoby
personalne?

6.4.0 – P6.4 – Zasoby materialne
6.4.1 – Czy za pomocą dostępnych urządzeń
produkcyjnych można zapewnić spełnienie
specyficznych wymagań klienta dotyczących
wyrobu?
6.4.2 – Czy utrzymanie ruchu urządzeń
produkcyjnych i narzędzi jest nadzorowane?
6.4.3 – Czy za pomocą zastosowanego
wyposażenia kontrolno-pomiarowego można
skutecznie nadzorować wymagania jakościowe?
6.4.4 – Czy stanowiska pracy i kontroli są zgodne
z wymaganiami?
6.4.5 – Czy narzędzia, urządzenia i środki
kontrolno-pomiarowe są przechowywane
prawidłowo?
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MODUŁ 6:  PRODUKCJA C.D 

6.5.0 – P6.5 – Skuteczność, efektywność, unikanie
strat
6.5.1 – Czy dostępne są cele dla procesów
wytwarzania?
6.5.2 – Czy dane dotyczące jakości i procesów
rejestruje się w sposób pozwalający na ich
ocenę?
6.5.3 – Czy w przypadku niezgodności w stosunku
do wymagań klienta względem wyrobu lub
procesu analizowane są przyczyny oraz
sprawdzana jest skuteczność działań
korygujących?
6.5.4 – Czy wyroby i procesy są regularnie
audytowane?

6.6.0 – P6.6 – Wynik procesu
6.6.1 – Czy ilości wielkości partii są dopasowane
do zapotrzebowania oraz czy przekazywane są
zgodnie z planem do kolejnego etapu produkcji
6.6.2 – Czy wyroby podzespoły są odpowiednio
składowane oraz czy środki transportu
urządzenia pakujące są dopasowane do
specyficznych wymagań wyrobu podzespołu?
6.6.3 – Czy wymagane zapisy zwolnienia są
dokumentowane?
6.6.4 – Czy spełnione są wymagania klienta
podczas wysyłki wyrobu końcowego?
6.7– Podsumowanie – diagram żółwia

MODUŁ 7:  OBSŁUGA 
I  ZADOWOLENIE KLIENTA

7.0 – P7 – Obsługa i zadowolenie klienta, serwis
7.1 – Czy spełnione są wszelkie wymagania
dotyczące systemu zarządzania jakością, wyrobu
i procesu?
7.2 – Czy zapewniona jest obsługa klienta?
7.3 – Czy zapewnione jest zaopatrzenie w części?
7.4 – Czy w przypadku odchyleń reklamacji
przeprowadza się analizę błędów oraz czy
działania korygujące są skutecznie realizowane?
7.5 – Czy personel posiada kwalifikacje do
wykonywania poszczególnych zadań i czy
zdefiniowano odpowiedzialności?

MODUŁ 8:  DOBRE PRAKTYKI

8.0 – Dobre praktyki… subiektywnym okiem
8.1 – Audyty w czasie pandemii
8.2 – Jak uzupełnić raport z audytu?
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SQA Commodity Engineer / Audytor / Trener

Zawodowo: Od 9 lat związany z Jakością w branży automotive. Głównie na
stanowisku Inżyniera Jakości Dostawców oraz, przez kilka miesięcy, jako Inżynier
Jakości. Od samego początku kariery zawodowej brał udział w audytach procesu,
najpierw jako obserwator, ucząc się od bardziej doświadczonych kolegów, następnie
jako audytor wspomagający, aż został samodzielnym audytorem.
Łącznie jako audytor wiodący VDA6.3 wykonał ponad 60 audytów w ponad 20
organizacjach na 3 kontynentach.

Ze standardem VDA6.3 pracuje od 2016 roku. Przez ten czas audytował procesy
wewnętrzne, procesy dostawców oraz procesy zewnętrzne, czyli audyty na zlecenie
klienta m.in takich lokalizacjach jak Meksyk, Tunezja, Hiszpania, Włochy, Grecja,
Węgry, Czechy, Polska, Niemcy, Austria, Francja, Rumunia.
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SZKOLENIE PRZYGOTOWALI:

AUTOR SZKOLENIA
PATRYK SADOWSKI

Właściciel Szkoły Jakości, Manager Jakości

Zawodowo: Właściciel portalu szkoleniowego szkolajakosci.pl dla specjalistów 
i inżynierów jakości. W naszym portfolio znajduje się już ponad 15 szkoleń w formule
online, które pozwalają zdobywać niezbędne kompetencje i wiedzę z zakresu
zarządzania jakością, ciągłego doskonalenia, aspektów technicznych i komunikacji.

WYDAWCA SZKOLENIA
ARTUR MYDLARZ
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