Komunikat nr 1

Klub
POLSKIE FORUM ISO 9000

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w seminarium naukowo - praktycznym:

„Implementacja metody FMEA
na potrzeby analizy ryzyka
i doskonalenia procesu”
współpraca merytoryczna - HBM Prenscia

Seminarium naukowo - praktyczne odbędzie się w dniu
13 maja 2019 r.
w Instytucie Badawczym Opakowań COBRO
ul. Konstancińska 11, Warszawa.

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000
jest członkiem wspierającym
Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania „POLISOLAB”
ul. Konstancińska 11, Warszawa, Tel./fax 22 842 54 21
www.pfiso9000.pl e-mail: konferencja@pfiso9000.pl

Szanowni Państwo,
Metoda FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) jest jedną z najczęściej
stosowanych w praktyce metod zarządzania. Jej zastosowanie można
sprowadzić do stwierdzenia, iż przede wszystkim służy do analitycznego
zdefiniowania związków o charakterze przyczynowo – skutkowym,
które przyczyniają się do powstawania potencjalnych niezgodności.
Stanowi skuteczną metodę doskonalenia o ile jest poprawnie
wykorzystywana w organizacji, i to zarówno na etapie projektowania
procesów / wyrobów, jak i realizacji procesów, gwarantując ciągłość poprawy
jakości.
Metoda FMEA stanowi jeden z integralnych elementów procesu
zaawansowanego zapewnienia jakości, co ściśle wiąże ją z takimi narzędziami
jakości jako flow chart, Control Plan. Metoda FMEA stosowana jest w całym
łańcuchu dostaw w wielu branżach, głównie motoryzacyjnej.
Podczas seminarium zostaną zaprezentowane Państwu możliwości
zastosowania oprogramowania ReliaSoft XFMEA, obsługującego główne
standardy branżowe dla wszystkich typów analizy FMEA (w tym Design
FMEA, Process FMEA, FMECA, itp.). Oprogramowanie to zapewnia
predefiniowane
profile
dla
głównych
standardów
raportowania,
a także oferuje szerokie możliwości dostosowania interfejsu i raportów
do specyficznych potrzeb każdej organizacji.
Metoda FMEA daje możliwości proaktywnego podejścia do analizy
potencjalnych niezgodności, nadając im priorytet w oparciu o ocenę
ryzyka, umożliwiając podjęcie działań doskonalących na wczesnym
etapie podejmowanych działań, gdy zmiany mają największy wpływ na
osiągnięcie stawianych celów, ale także pozwalają w efektywny sposób
obniżyć koszty.
Jesteśmy przekonani, iż seminarium pozwoli Państwu poszerzyć wiedzę
i umiejętności związane z praktyczną realizacją analizy FMEA.
Zapraszamy do czynnego udziału.
dr hab. inż. Marek Roszak,
Prof. nzw. w Pol. Śl.
Prezes
Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

„Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka
i doskonalenia procesu”
Warszawa, 13 maja 2019 r.
PROGRAM SEMINARIUM:

9.00 – 9.30

9.30 – 10.45

10.45 – 11.00
11.00 – 11.15

11.15 – 12.30

12.30 – 12.45
12.45 – 13.15

13.15 – 15.15

15.15 – 15.30
15.30 – 15.45

Rejestracja uczestników
„Zastosowanie
analizy
FMEA
przez
organizacje w systemach zarządzania.”
Mgr Michał Kubista,
FPUH QBISTA
Dyskusja
Przerwa kawowa
„Skuteczność
zastosowania
metody
FMEA.”
Dr inż. Joanna Rosak – Szyrocka,
Politechnika Częstochowska
Dyskusja
Lunch
„XFEMA
narzędzie
do
optymalizacji
planu kontroli procesu.”
Mgr Łukasz Pieniak, Mgr Przemysław Czapski
HBM Prenscia
Dyskusja
Zakończenie seminarium

Podczas seminarium zostanie zaprezentowane rozwiązanie systemowe

dedykowane analizie

Program wraz z kartą uczestnictwa znajduje się również na stronie www Klubu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie
Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.
Terminarz:
06.05.2019 r. – ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeń.

Wszystkich niezdecydowanych zachęcamy do uczestnictwa!
Do zobaczenia w Warszawie.
Organizatorzy

Tabela opłat:
Członek Rzeczywisty Klubu PF ISO 9000

300,00 zł
+ 23% VAT
min. 2 osoby z tej samej firmy:

250,00 zł
+ 23% VAT
od osoby
• Członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości
Zarządzania POLISOLAB
• Członek wspierający Klubu PF ISO 9000
• Członek Klubu POLLAB
• Członek Stowarzyszenia KLUB POLSKIE FORUM
ISO 14000
• Członek Stowarzyszenia Polskie Forum
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO
45000

400,00 zł
+ 23% VAT
min. 2 osoby z tej samej firmy:

350,00 zł
+ 23% VAT
od osoby

• Aktywni Klienci HBM Prenscia (po potwierdzeniu
przez HBM Prenscia Polska)

Pozostali Uczestnicy

700,00 zł
+ 23% VAT
min. 2 osoby z tej samej firmy:

550,00 zł
+ 23% VAT
od osoby
Uwaga:
1. Dla Członków Klubów, Stowarzyszeń obowiązuje preferencyjna opłata tyko przy
opłaconych składkach członkowskich za 2019 r.

2. Faktury za udział w seminarium wystawiane będą przez Polskie Stowarzyszenie

Jakości Zarządzania POLISOLAB, które zapewnia obsługę finansową Klubu
POLSKIE FORUM ISO 9000.

Koszty uczestnictwa obejmują:
–
–
–
–

Udział w seminarium.
Materiały seminaryjne.
Przerwy kawowe i lunch.
Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:
Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
ul. Konstancińska 11
02 – 942 Warszawa
Tel./fax 22 842 54 21
www.pfiso9000.pl, konferencja@pfiso9000.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium na 5 dni przed
planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

