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WISŁA

W tym roku po raz siedemnasty będziemy mieli okazję  
i przyjemność, żeby w jednym miejscu i czasie dać szansę na 
spotkanie ekspertów ds. jakości oraz osób decyzyjnych związanych 
z branżą samochodową. Obecna edycja jest dedykowana szansom 
i zagrożeniom dla przemysłu motoryzacyjnego w dobie zawirowań, 
zmian i kształtowania się nowego ładu.

W szczególności chcemy się zastanowić nad:

 ■ automatyzacją procesów i wykorzystaniem AI, 

 ■ wykorzystaniem nowych technologiami,

 ■ zarządzaniem personelem w czasie pandemii,

 ■ kształtowaniem umiejętności miękkich.

Znaczącą cześć naszego spotkania przeznaczymy na warsztaty 
prowadzone przez naszych audytorów oraz trenerów, podczas 
których będziemy mogli wspólnie rozwiązać problemy najczęściej 
nas dotykające. 

W okresie poprzedzającym Forum, wspólnie z AGH 
prowadzimy badania firm przemysłu motoryzacyjnego w celu 
zidentyfikowania największych szans i zagrożeń  w branży. 
Podczas Forum będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się  
z wynikami  badań oraz wnioskami z nich wypływającymi.

Zapraszamy!



Program 
1 dzień, 29 września 2021

15:00
Wycieczka do firmy motoryzacyjnej
lub w przypadku niesprzyjających warunków epidemiologicznych: 
- warsztaty kształtowania umiejętności miękkich

19:00 Kolacja
2 dzień, 30 września 2021
9:00 Otwarcie XVII Forum Automotive
9:30 Wykład inauguracyjny Dagmara Żygowska, Prezes TÜV NORD Polska

10:00
Cyfryzacja  polskich przedsiębiorstw, szanse i zagrożenia Ewa Mikos, Siemens, Komisja Cyfryzacji  
i Przemysłu 4.0 AHK Polska 

11:00
Testowanie innowacyjnych technologii na jedynym w Polsce torze do jazdy autonomicznej – Smartrack  
Maciej Książek APTIV

12:00 Przerwa
12:15 IoT jako narzędzie do optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych, Jarosław Widórek, COMARCH
12:45 Edukacja i rynek pracy w okresie rewolucji e-mobility Tomasz Szpikowski, Rafał Trzaska, Bergman Engineering
13:30 Obiad

14:00 Nowości i doświadczenia w IATF 16949 Reimund Gallert, TÜV NORD 

15:30
Digitalizacja procesów jakościowych w przemyśle motoryzacyjnym - opracowanie koncepcji, rozwój, 
wdrożenie. Szanse, zagrożenia, wyzwania Ryszard Czachor, Piotr Grzelak, Kirchhoff Automotive

16:15 Przerwa

16:30
Industry 4.0 w systemach zarządzania produkcją w Kimball Electronics Poland. Wirtualne zwiedzanie 
fabryki Kimball Electronics. Mariusz Kozera, Marcin Koziński, KIMBALL

18:00 Zakończenie I dnia Forum Automotive
19:00 Kolacja
3 dzień, 1 pażdziernika 2021
9:00 Wykorzystaj potencjał wirtualnej rzeczywistości Adrian Łapczyński, EPICVR

9:30

BLOK WARSZTATOWY 

1. praktyczne podejście do rozpatrywania reklamacji klienta, obsługa reklamacyjna, 
2. optymalizacja jakości 
3. niezgodności w systemie jakości IATF 16949
4. CARA („Common Audit Report Application”) – zasady prowadzenia dokumentów  

11:30 Przerwa

11:45 Ślad węglowy – nowe wyzwanie dla zakładów produkcyjnych branży motoryzacyjnej Paweł Bogacz, AGH

12:30 Kompleksowa realizacja strategii w zarządzaniu procesowym Marcin Witkowski, BorgWarner
13:30 Podsumowanie i zakończenie XVII Forum Automotive
14:00 Obiad

Wyjątkowe wydarzenie dedykowane 
dla ekspertów branży samochodowej



XVII FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 
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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 Forum obejmuje 
pracę trenerów, materiały szkoleniowe, 
zaświadczenie, upominek reklamowy, 
wyżywienie w trakcie konferencji i wynosi.

■ Ceny promocyjne obowiązują do 
31.08.2021

■ 2 dni 1690,00 zł. netto/os. (promo-
cyjna) 1790,00 zł. netto/os (regularna) 

■ 2 dni z noclegiem 1990 zł. netto/os. 
(promocyjna); 2140,00 zł. netto/os. 
(regularna)

■ 3 dni 1890,00 zł. netto/os. (promo-
cyjna) 1990,00 zł. net to/os. 
(regularna)

■ 3 dni z noclegiem 2190, 00 zł. netto/
os. (promocyjna); 2490,00 zł. netto/
os.  (regularna)

TÜV NORD Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie 
prawo do odwoływania lub przełożenia terminu 
konferencji, modyfikacji programu konferencji, 
zmiany formy z przyczyn od siebie niezależnych 
oraz nie ponosi odpowiedzialności za koszty 
poniesione z powodu odwołania konferencji.
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).

D a t a  i  p o d p i s  o s o by  u p o wa ż n i o n e jP i e c z ę c  f i r m o wa

☐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 przeprowadzenia konferencji, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 (RODO), przez okres 6 lat od roku jej zakończenia.

☐Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
w dowolnym momencie, zgodnie z przepisami obowiązującego Rozporządzenia RODO. Zostałem/am poinformowany/a, że moje dane nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zostałem/am poinformowany/a o prawie wniesienia skargi do 
PUODO oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

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