
15 FORUM  
WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 

BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

10-11 października 2019 
Hotel Ambasador Premium**** Łódź 

Podczas tegorocznego, jubileuszowego spotkania m.in.: 
■	 Zrozumiesz	wpływ	digitalizacji	na	branżę	automotive		
i	systemy	zarządzania	jakością	4.0

■	 Poznasz	nową	odsłonę	VDA	–	AIAG	FMEA	
■	 Rozwiniesz	umiejętności	analizy	ryzyka	w	powiązaniu		
z	kontekstem	i	procesami	Twojej	organizacji

■	 Spozycjonujesz	dobre	praktyki	w	zarządzaniu	bezpie-
czeństwem	maszyn	w	sektorze	automotive

■	 Wzmocnisz	zarządzanie	kompetencjami	auditorów	pierw-
szej	i	drugiej	strony	

■	 Zdobędziesz	wiedzę	nt.	 lean’owych	narzędzi	 IT	prze-
mysłu	4.0

■	 Weźmiesz	udział	w	panelu	dyskusyjnym	nt.	aktualnych	
problemów	i	kierunków	branży	motoryzacyjnej	

■	 Rozwiniesz	swoje	kompetencje	poprzez	pracę	w	ramach	
warsztatów	

Spotkajmy się w szerokim gronie ekspertów branżowych, auditorów, 
praktyków jakości, dyrektorów zakładów w łańcuchu dostaw dla 
branży automotive.

Zapraszamy!



Program 
1 dzień, 10 października 2019
9:30 Rejestracja uczestników
10:00 Otwarcie Konferencji Henryk Warkocz – Prezes Zarządu TÜV NORD Polska
10:10 Wykład inauguracyjny - gość specjalny Krzysztof Wielicki
JAKOŚĆ 4.0 – Jakość dla digitalizacji czy digitalizacja dla jakości

11:00 Systemy zarządzania jakoscią 4.0 - Wpływ digitalizacji na normę/branżę/systemy – REIMUND GALLERT – TÜV 
NORD Cert

11:30 Cyberbezpieczeństwo i zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją w systemach komunikacji przemysłowej 
– ANDRZEJ CIEŚLAK – Dynacon

12:20 Przerwa
12:50 Pull System – lean’owe narzędzie IT przemysłu 4.0 szyte na miarę – PAWEŁ SOŁTYSIK – Amister
Efektywność i skuteczność działań / VDA-AIAG FMEA

13:20 Jak badać i wykazać efektywność i skuteczność działań w organizacji, Nowa odsłona VDA-AIAG FMEA  
NATALIA E.KARAKULA / MARCIN PIOTRÓW - GFX Engineering

14:00 Efektywnośc i skuteczność w podejściu procesowym.
MARCIN WITKOWSKI - BorgWarner Poland 

14:30 Obiad
IATF 16949  / CQI procesy specjalne
15:30 Procesy specjalne na przykładzie CQI -12 , MAŁGORZATA KOZŁOWSKA - IFA Group
16:00 Nowości i doświadczenia w IATF 16949 - REIMUND GALLERT - TUV NORD Cert
16:40 Przerwa

17:00 Przykłady dokumentacji dotyczące kompetencji auditorów 1 i 2 strony i zarządzanie nimi. Analiza ryzyka 
powiązana z kontekstem organizacji oraz ich procesami  KRZYSZTOF GAJDECKI - TUV NORD Polska

17:40 Podsumowanie 1-go dnia
19:00 Uroczysta kolacja
2 dzień, 11 października 2019

9:30 Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem maszyn dla branży automotive, 
RAFAŁ RURAŃSKI - TUV NORD Polska

10:00
PANEL DYSKUSYJNY - Wpływ cyfryzacji i najnowszych technologii na rozwój branży na przestrzeni 15 lat
DARIUSZ SARZYŃSKI – Zakłady Metalowe POSTĘP, RYSZARD CZACHOR – KIRCHHOFF Automotive, ADRIAN 
STELMACH – Amister

11:00 Wprowadzenie do tematyki warsztatów

11:20

WARSZTAT 1: Systemy zarządzania jakości 4.0 - Wpływ digitalizacji na normę/branżę/systemy,  
REIMUND GALLERT   - TUV NORD Cert
WARSZTAT 2:  Satysfakcja z reklamacji – efektywne zarządzanie przy użyciu metody 8D, Nowa odsłona VDA-AIAG 
FMEA w praktyce 
NATALIA E.KARAKULA / MARCIN PIOTRÓW - GFX Engineering
WARSZTAT 3: Pull System – warsztat, gra symulacyjna, case study, MARIUSZ NAPIERAŁA – Amister

13:10 Podsumowanie i prezentacja prac warsztatowych
14:00 Oficjalne zamknięcie forum
14:30 Obiad

Wyjątkowi eksperci na wyciągnięcie ręki.
Ty też musisz tu być!

Sponsorzy



15 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 
BRANŻY MOTORYZACYJNEJ
10-11 października 2019, Hotel Ambasador Premium**** Łódź

FORMULARZ	ZGŁOSZENIOWY

Pełna nazwa firmy
Ulica 
i numer

Kod i  
miejscowość

e-mail Telefon 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika Stanowisko Cena Nr grupy 
warsztatowej

1.
2.
3.
4.

Razem

Zgłoszenia	prosimy	
przesyłać	na	adres	e-mail		
szkolenia@tuv-nord.pl 

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje pracę 
trenerów, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, 
upominek reklamowy, wyżywienie w trakcie 
konferencji i wynosi.

■	 1990,-	netto	/	os.
■	 1790,-	netto	/	os.	dla	zgłoszeń	
do	31.07.2019

■	 1590,-	netto	/	os.	od	3	i	więcej	
osób	z	firmy

Cena nie zawiera noclegu, Rezerwacje 
noclegów indywidualne, dokonywane na 
hasło „TUV NORD” drogą mailową na adres: 
premium@hotelambasador.pl Pokój 1 os - 300 zł 
brutto, 2 os - 360 zł brutto (koszt pokoju zawiera 
śniadanie , wejście na basen, saunę siłownię) 

TÜV NORD Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo 
do odwołania lub przełożenia terminu szkolenia  
z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za koszty poniesione z powodu 
odwołania szkolenia. W przypadku odwołania 
szkolenia uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej 
opłaty.
Zamawiający może wycofać się z udziału  
w szkoleniu bez ponoszenia kosztów do 14 dni 
roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 
Natomiast rezygnacja w terminie krótszym niż 14 dni 
roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia wiąże 
się z opłatą w wysokości 100% jego ceny. Odwołanie 
udziału  w szkoleniu wymaga formy pisemnej (e-mail, 
fax).

Da t a 	 i 	 p odp i s 	o soby 	upoważn i one jP i e c zę c 	 f i rmowa

*☐Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Administratora Danych Osobowych 
spółkę: TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633, do celów 
realizacji usługi szkoleniowej.

*☐Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i możliwości ich kontroli zgodnej z art. 32 ustawy  
o ochronie danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem Danych Osobowych TÜV NORD 
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633. Zostałem poinformowany, że 
Administrator prowadzi operacje przetwarzania moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej.

*☐Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym adresu poczty elektronicznej) celem otrzymywania informacji handlowych 
od TÜV NORD Polska w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie 
informacji handlowych drogą elektroniczną. *

*☐Podane w niniejszym formularzu dane osobowe zostały podane dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

NIP
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