
WIELKOPOLSKI  KLUB  JAKOŚCI 
przy FSNT NOT Rada w Poznaniu 

Dyrektorzy, Prezesi, Właściciele 

      Przedsiębiorstw Produkcyjnych 

wszystkich branż 

 

Szanowni Państwo! 

 

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolski Klub Jakości przy FSNT NOT w Poznaniu 

wychodząc z założenia, że istotnym w każdym systemie zarządzania jakością jest 

systematyczne podnoszenie wiedzy i umiejętności personelu przedsiębiorstwa, które ułatwiają 

doskonalenie procesów produkcji i zarządzania w tym procedur kontroli  

i sterowania jakością zapraszamy Państwa pracowników odpowiedzialnych za jakość oraz 

kontrolę jakości do uczestnictwa w organizowanych przez nas seminariach szkoleniowych, 

których program załączamy oraz do korzystania z indywidualnych konsultacji. 

 Systemy zarządzania jakością oparte na normie ISO 9001  powinny być poddawane 

ciągłemu doskonaleniu ich procesów nie pomijając kontroli jakości i jej przystosowania do  

zmieniającego się rynku i klientów. Doskonalenia wymaga również organizacja kontroli 

jakości oraz techniki i metody jej prowadzenia. 

Wewnętrzna (zakładowa) kontrola jakości produkcji jest niezbędnym elementem 

europejskiego systemu oceny zgodności wyrobów w państwach Unii Europejskiej. 

Z kontrolą jakości związana jest adekwatna dla produkowanych wyrobów, charakteru 

produkcji oraz stosowanych technik wytwarzania, technologia kontroli jakości gwarantująca 

systematyczne monitorowanie procesów technologicznych oraz ocenę zgodności wykonania 

wyrobów gotowych (patrz dyrektywy UE). Nasza oferta szkoleniowa dotyczy przede 

wszystkim procesów i procedur, które realizuje wewnętrzna kontrola jakości. 

Wszystkie seminaria będą prowadzone w Domu Technika w Poznaniu ul. H. 

Wieniawskiego 5/9, w ciągu całego roku (z wyjątkiem lipca i sierpnia), których terminy 

podamy po zebraniu odpowiedniego zespołu słuchaczy. W pilnych potrzebach możemy 

przeszkolić indywidualne osoby. Koszt szkolenia indywidualnego prosimy uzgodnić  

z nami przed zgłoszeniem. 

Do każdego tematu seminarium posiadamy odpowiednie podręczniki przeznaczone 

dla uczestników. 

Podręczniki te można również u nas zamówić oddzielnie. (formularz zamówienia w 

załączeniu). 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach prosimy kierować na nasz adres pocztowy lub 

mailowy na załączonym formularzu z zobowiązaniem zapłacenia faktury, którą wystawimy 

po zrealizowaniu szkolenia. 

Informujemy, że jesteśmy gotowi każde wymienione w programie seminarium lub 

kurs, nawet w zakresie rozszerzonych godzin wykładowych, zorganizować w zakładzie 

produkcyjnym lub dla grupy zakładów z jednej miejscowości na uzgodnionych warunkach a 

także udzielać konsultacji na tematy związane z zarządzaniem jakością oraz organizacją 

kontroli jakości i metodami jej prowadzenia. 

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Bohdan Czyżewski tel. 61 833 23 13  

kom. 792 085 332  i sekretariat: 61 853 64 78. 

 

Gwarantując aktualność i wysoką jakość oferowanych szkoleń i konsultacji 

zapraszamy do współpracy. 


