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Analiza FMEA jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przy projektowaniu i 
doskonaleniu procesów oraz wyrobów. Opiera się ona na fakcie, że większość problemów i ich 
przyczyn ma swoje źródło w fazie projektowania wyrobu lub procesu natomiast zdecydowana 
większość tych problemów ujawnia się dopiero na znacznie późniejszym etapie etapie 
funkcjonowania procesu lub użytkowania wyrobu. Przekłada się to również na koszty usuwania 
tych problemów – w fazie kiedy proces już został wdrożony i funkcjonuje lub wyroby trafiły do 
użytkownika , koszty są wielokrotnie większe niż gdyby tym problemom udało się zapobiec jeszcze 
na etapie projektowania. Szkolenie równie ujmuje FMEA jako narzędzie ciągłego doskonalenia 

procesu w oparci o proces systematycznych przeglądów procesu lub wyrobu z wykorzystaniem zgromadzonych danych o 
występujących problemach w procesie lub wyrobie (tzw. scenariusze awarii) 

➢➢  CCEELL  SSZZKKOOLLEENNIIAA  

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu analizy FMEA i praktycznego jej zastosowania do 
rozwiązywania problemów produkcyjnych dotyczących zarówno procesu jak i produktu a także ciągłego doskonalenia 
przedsiębiorstwa - wyrobu i procesu 

➢➢  KKOORRZZYYŚŚCCII    

▪ Dowiedzenie się czym jest FMEA i jakie ma zastosowanie? 

▪ Poznanie korzyści , które organizacja uzyskuje z zastosowania FMEA? 

▪ Zdobycie wiedzy o tym jak prawidłowo zorganizować zespół FMEA? 

▪ Zbycie umiejętności  moderowania sesji analizy FMEA 

▪ Nauczenie się w jaki sposób określić istotne cechy wyrobu lub procesu 

▪ Poznanie zasad identyfikowania potencjalnych wady oraz oceny ich istotności 

▪ Poznanie zasad oceny przyczyny wad i ryzyka ich wystąpienia 

▪ Zdobycie wiedzy o tym w jaki sposób identyfikować działania naprawcze i wykorzystać FMEA do ciągłego doskonalenia 
wyrobu i procesu 

➢➢  DDLLAA  KKOOGGOO??  

Specjaliści ds. Jakości, Inżynierowie Produkcji, Kontrolerzy Jakości, , pracownicy Działów Projektowania, pracownicy Działów 
Zarządzania Jakością 

➢➢  MMEETTOODDYYKKAA  II  CCZZAASS  TTRRWWAANNIIAA  SSZZKKOOLLEENNIIAA  

 

Szkolenie trwa 1 dzień szkoleniowy - w sumie 8h. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w 
trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne poznając w ten sposób 
FEMA dla produktu oraz procesu 

➢ CERTYFIKACJA 

 
Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia 

  

ANALIZA FMEA W PRAKTYCE – 1 dzień 

SZKOLENIE  
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➢➢  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  SSZZKKOOLLEENNIIOOWWEE  

Materiały szkoleniowe mają objętość 40 stron i zawierają wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia 
przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, wspomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi 

➢➢  OOGGÓÓLLNNYY  PPRROOGGRRAAMM  SSZZKKOOLLEENNIIAA  

1. Geneza FMEA 
2. Cel i zastosowanie analizy FMEA 
3. Typy FMEA - FMEA procesu i produktu 
4. Struktura analizy FMEA 
5. Arkusze wykorzystywane w analizie FMEA 
6. Przykłady analiz FMEA 
7. Postępowanie w ramach analizy FMEA 
8. Etap 1 Przygotowanie Zespołu do analizy FMEA 
9. Etap 2 Zidentyfikowanie wszystkich cech wyrobów oraz etapów procesu 
10. Etap 3 Sporządzenie listy możliwych wad Etap 4 Identyfikacja skutków wad oraz ocena ich istotności 
11. Etap 5 Identyfikacja przyczyn potencjalnych wad i ocena ich występowalności 
12. Etap 6 Ustalenie aktualnych działań prewencyjnych i kontrolnych i ocena wykrywalności 
13. Etap 7 Ocena ryzyka - wskaźnik RPN 
14. Etap 8 Wskazanie działań naprawczych 
15. Problemy i błędy popełnianie w ramach analizy FMEA 
16. Zastosowanie analizy FMEA w ciągłym doskonaleniu procesu/produktu 
17. Przeglądy FMEA i zarządzanie działaniami naprawczymi. 

➢ CENA SZKOLENIA 

 
569 zł netto + 23%VAT za uczestnika ( wczesna rejestracja) 
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ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA  WW  SSZZKKOOLLEENNIIUU  
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu proszę wysłać na poniższy numer faksu:  

+48 61/6661157 lub mailem: biuro@openhorizon.com.pl 

 

Osoba do kontaktu:    

Telefon:  
  

Fax:  
  

E-mail:  
  

  

Tytuł szkolenia 
Data 

szkolenia 
Imię i nazwisko uczestnika Cena netto 

    

    

    

 

DANE DO FAKTURY: 

Nazwa firmy:  
  

Adres:  
  

NIP:  
  

 

OŚWIADCZENIE 

1. Niniejsze oświadczenie traktujemy jako podstawę do wystawienia faktury. Upoważniamy Open Horizon Consulting sp. z o.o. 
sp. k. do wystawienia faktury za szkolenie bez naszego podpisu. 

2. Zobowiązujemy się do uiszczenia kwoty w wysokości (ilość uczestników x cena netto) ………………………………………………..               

3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w bazie danych Open Horizon Consulting sp. z o.o. sp. k. w 
celu realizacji szkolenia oraz przekazania informacji o przyszłych przedsięwzięciach. Open Horizon Consulting sp. z o.o. sp. k. 
zapewnia prawo do wglądu i zmian danych osobowych. Jednocześnie zgadzamy się na powiadamianie o nowych promocjach 
i usługach w przyszłości przy wykorzystaniu łączności elektronicznej i pocztowej. 

4. Akceptujemy „Regulamin uczestnictwa w szkoleniach Open Horizon Consulting”  

 

 
         ________________________ 
         miejscowość i data zgłoszenia 

_______________________________ 
                                czytelny podpis osoby upoważnionej            
                                         oraz pieczęć firmowa 

 

OOPPEENN  HHOORRIIZZOONN  CCoonnssuullttiinngg  sspp..  zz  oo..oo..  sspp..  kk..  

uull..  MMłłyyńńsskkaa  55//99,,    6611--772299  PPOOZZNNAAŃŃ  

NNIIPP  77883311773388445566,,  KKRRSS  00000000660055333333  

tel. +48 616661374 fax +48 616661157 

email : biuro@openhorizon.com.pl 

http://www.openhorizon.com.pl/

