
Oferujemy produkt premium, czyli
zindywidualizowane podejście oraz
szkolenia „szyte na miarę” za cenę
standardowej usługi szkoleniowej

Wszystkie szkolenia objęte są
wsparciem programów unijnych,
co oznacza oszczędność
na poziomie 80%

ANALIZA REKLAMACJI
I TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW Z WYKORZYSTANIEM
RAPORTU 8D

Szkolenie ma na celu poznania technik skutecznego 
korygowania błędów – reklamacji na wykonaną usługę
w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Szkolenie 
pomaga nauczyć się rozwiązywania problemu u źródła
i potwierdzenie skuteczności działania, co sprawi, że 
przestaniemy ponosić koszty z powodu powtarzających się 
usterek i zbudujemy wiarygodność u klientów

zamknięte Do ustalenia

Profesjonalnie przygotowane
sale szkoleniowe INQOO

Siedziba klienta

12 osób

16h zegarowych
(2 dni po 8h)

—  Członkowie multidyscyplinarnych zespołów zadaniowych,

—  Specjaliści projektowania i rozwoju wyrobu i procesów produkcyjnych,

—  Specjaliści kontroli jakości i współpracy z klientem,

—  Zarządzający współpracą z dostawcami.



#letstalkaboutbusiness

Konsultant z ponad 20 letnim doświadczeniem w biznesie. Posiada praktyczne
umiejętności wdrażania nowych rozwiązań optymalizujących procesy wewnątrz
organizacji produkcyjnych. Specjalizuje się w wyprzedzającym planowaniu
jakości oraz rozwijaniu projektów obejmujących całe zakłady, także 
w środowiskach korporacyjnych. Prowadząc projekty dla klientów OEM branży
motoryzacyjnej i energetycznej, ma doświadczenie pracy w środowisku
wielokulturowym. Czynny szkoleniowiec i konsultant, audytor systemów 
zarządzania. Doktor w Instytucie Inżynierii Produkcji, Politechniki Śląskiej. 
Certyfikowany audytor systemów jakościowych: 
ISO 9001:2015; ISO 14 000, VDA 6.3.

Studia wyższe II stopnia zakończone tytułem dr inż. nauk inżynieryjno
-technicznych oraz pedagogiczne studia podyplomowe.

LeanManufacturing,procesywfirmie,zarządzaniejakością, 
wdrożenienormjakościowych,optymalizacjajakościiprocesów
produkcyjnych.

dr inż. Adam Górniak

—  Wprowadzenie do szkolenia
—  Podstawy dotyczące  świadomości jakości.
—  Zastosowanie i zasady pracy metody 8D
—  Omówienie kroków 8D
—  Metoda 5 why, Diagram Ishikawy, 
—  Planowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
—  Projektowanie bazy wiedzy,
—  Ćwiczenie,
—  Test sprawdzający,
—  Podsumowanie.

—  Zdobycie umiejętności rozpatrzenia reklamacji wewnętrznej 
 i od klienta w oparciu raport 8D,

—  Przygotowanie do wdrożenia działań korygujących 

 i zapobiegawczych,

—  Zrozumienie siły i zadań zespołu interdyscyplinarnego,

—  Zapoznanie z technikami rozwiązywania problemów.

—  Umiejętność przeprowadzenia ośmiu kroków wg metody 8D,

—  Poznanie zasad pracy w grupie zadaniowej,

—  Umiejętność systematycznego podejścia do analizowanych
 problemów i wyszukiwania konstruktywnych rozwiązań.


