
TEMATY NA ZEBRANIE OGÓLNE WKJ, KONSULTACJE i SZKOLENIA 

 

dot. Systemów zarządzania jakości i wybranych procedur 
 

Wybrane tematy oznaczyć X 

                                                                                                                                                        Zał. Nr 1 

 

Temat 

 

Zebrania ogólne Klubu 

 

Kursy 

 

 ogólne          w firmie 

Konsultacje  

__________________ 

 ogólne             w firmie 

 

 

Organizacja i utrzymanie 

systemu zarządzania jakością, 

wg ISO 9001 

Zasady ogólne 

 

   

Zarządzane wiedzą w 

przedsiębiorstwie 

 

   

Zarządzanie ryzykiem 

 

   

Transformacja systemu 

zarządzania jakością 

do zgodności z PN-EN ISO 

9001:2015 

 

   

Organizacja służy kontroli 

jakości w przedsiębiorstwie 

produkcyjnym 

   

Technologia Kontroli jakości 

{ ogólna)w tym  

 obowiązek samokontroli 

wykonawców 

   

Statystyczne metody 

sterowania jakością procesów 

technologicznych 

   

Statystyczna kontrola jakości 

gotowych partii wyrobów 

 

   

Ewidencja i analiza kosztów 

jakości 

 

   

Narzędzia analizy i 

doskonalenia jakości 

 

   

 

Organizacja i prowadzenie 

audytów wewnętrznych 

   

 

 

Jeśli  Państwo są zainteresowani naszą ofertą szkoleń, konsultacji, lub wymiany doświadczeń, 

prosimy wysłać wypełniony formularz na nasz adres:   

                                          FSNT NOT Rada w Poznaniu 

                                           Wielkopolski Klub Jakości 

                                            ul. H. Wieniawskiego 5/9 

                                                61-712 Poznań 

                                     e-mail: sekretariat@not.poznan.pl  

 

                                 Zapraszamy do współpracy 
 

             

 

 

mailto:sekretariat@not.poznan.pl


                                                               

 

 

                                                                                                      

                                                                                                         Poznań, dnia 27.10.2016 r.  

 

 

 

 

                                                                               

                                                                             Prezesi, Dyrektorzy oraz Pełnomocnicy  

                                                                             ds. Zarządzania Jakością 

 
 

 

          Informujemy, ze Wielkopolski Klub Jakości NOT zamierza w sezonie 2016/2017  

prowadzić okresowe spotkania członków Klubu ( aktualnie zakładamy indywidualne członkostwo 

osób związanych  z zarządzaniem jakością oraz jej procedurami), które zamierzamy poświęcić 

doświadczeń związanych z organizacją systemów zarządzania jakością oraz transformacji 

istniejących systemów zarządzania do wymagań nowej wersji normy PN-EN 9001:2015. 

 

         Tematem spotkań mogą być również tematy poświęcone wybranym procedurom SZJ 

interesujących  państwa, które  podajemy w załączniku nr 1 a szczególnie: 

    - organizacją  metodami kontroli jakości w tym metodami statystycznymi  

    - narzędziami ( metodami) analizy i doskonalenie jakości 

    - zarządzaniem  wiedzą ( wymaganie nowej normy) 

W tych przypadkach wprowadzenie do tematu będzie wykonane przez specjalistów z danej 

dziedziny. 

W miarę potrzeby możemy również na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorstw opracować 

właściwą procedurę, wdrożyć ją i przeszkolić pracowników w jej stosowaniu. 

Dla celów konsultacyjnych i szkoleniowych dysponujemy odpowiednimi podręcznikami , 

( zał nr 2). 

  Liczymy na zgłoszenie się do uczestnictwa w pracach Wielkopolskiego Klubu Jakości 

(zgłoszenia do WKJ prosimy wykonać w załączonych deklaracjach(zał. Nr 3), nie dotyczy to osób, 

które deklarowały wcześniej przystąpienie do Klubu). 

 

 

         Zapraszamy do współpracy. 

 

Pierwsze spotkanie informacyjno-dyskusyjne odbędzie się w dniu 23 listopada na temat 

zarządzanie ryzykiem wymagane normą PN-EN ISO 9001:2015. 

Załączamy zaproszenie zał. Nr 4, na które prosimy przyjść z osobami zainteresowanymi 

organizacją i działaniem Systemów Zarządzania Jakością 

 

 

 

 

                                                                             Przewodniczący  

                                                                 Wielkopolskiego Klubu Jakości 

                                                               

 

                                                                     dr inż. Bohdan Czyżewski  

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                     Poznań, dnia 27.10.2016 r.  

 

 

 

                                                                         

 
 

 

             Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych zamierzamy organizować spotkania  

 

Członków Wielkopolskiego Klubu Jakości, które będą poświęcone  wymianie doświadczeń  na  

 

temat zarządzania jakością a szczególnie transformacji istniejących systemów do zgodności z nową  

 

normą PN-EN ISO 9001:2015, których tematyka będzie ustalona według życzeń członków WKJ. 

 

Tematykę spotkań podajemy w załączniku nr 1, które będziemy ustalać na podstawie  

 

zainteresowania uczestników. 

 

 W przypadku większego zainteresowania poszczególnymi tematami procedur możliwe będzie  

 

omawianie ich na szkoleniach lub seminariach specjalistycznych, dla tych celów posiadamy  

 

określone materiały(zał. nr 2). 

 

Pozwalamy sobie przekazać formularze deklaracji członkowskiej WKJ dla  osób zainteresowanych  

 

w członkostwie n/Klubu (zał. nr 3. 

 

Pierwsze spotkanie informacyjno-dyskusyjne odbędzie się w dniu 23 listopada na temat  

 

 „ Zarządzanie Ryzykiem” , wymagana norma PN-EN 9001:2015, na które  załączamy  

 

zaproszenie(zał. nr 4). Prosimy przyjść na nie z osobami zainteresowanymi organizacją 

 

 i  działaniem Systemów Zarządzania Jakością.  

 

 

 

4 załączniki 

 

 

                                                                                       Przewodniczący      

                                                                          Wielkopolskiego Klubu Jakości 

 

 

                                                                           dr inż., Bohdan Czyżewski  

                                                                                                 

 

 

 



                                                                                     

 

 

 

WIELKOPOLSKI   KLUB  JAKOŚCI NOT w Poznaniu  

 

wspólnie z  

 

WYDZIAŁEM INŻYNIERII ZARZĄDZANIA  Politechniki Poznańskiej  

 

Ośrodkiem Kwalifikacji Jakości  Wyrobów „SIMPTEST” 

 

ZAPRASZAJĄ  

 

Członków Klubu, Pełnomocników d.s Systemów Zarządzania Jakością oraz właścicieli procedur  

 

tych Systemów na Seminarium informacyjno- dyskusyjne 

 

„ Zarządzanie ryzykiem zgodnie z ISO 9001:2015 jako procedura wspomagająca doskonalenie  

 

systemu zarządzania jakości oraz   jakością wyrobów”. 

 

Określenie ryzyka i szans dla zapewnienia aby system zarządzania jakością mógł zapewnić  

 

osiągniecie zamierzonych celów i wyników oraz zwiększenie oczekiwanych skutków i zapobieganie  

 

występowaniu lub ograniczeń tych skutków. 

 

              Seminarium odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 roku o godz. 1200 w Sali nr 118  

 

              Dom Technika przy ulicy Wieniawskiego 5/9  

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w w/w seminarium na nasz adres: 

 

        FSNT  NOT Rada w Poznaniu 

       Wielkopolski Klub Jakości 

       ul. H. Wieniawskiego 5/9 

       61-712 Poznań 

     e-mail:sekretariat@not.poznan.pl 

 

Zapraszamy do uczestnictwa  

 

 

                                                                                           Przewodniczący 

                                                                               Wielkopolskiego Klubu Jakości 

 

 

                                                                                    dr inż. Bohdan Czyżewski 


