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WYJĄTKOWA FORMUŁA:

• 4 zakłady produkcyjne w 3 dni

• każde zwiedzanie poparte 
merytorycznymi prelekcjami

• zakłady zróżnicowane pod względem 
wielkości, branży, produkcji

• źródła jakości z różnych krajów
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Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w unikatowym spotkaniu,  
które odbędzie się w dniach 19-20-21 września 2017 r.

QUALITY TOUR to WYJĄTKOWA FORMUŁA, która łączy 
w sobie część merytoryczną – prelegenci praktycy dokładnie 
zaprezentują rozwiązania wdrożone w swoich zakładach -   jak 
również część praktyczną, podczas której „na żywo” będą 
Państwo mieli możliwość poznania sprawdzonych rozwiązań i 
skutecznych metod usprawniania systemów jakościowych i analiz 
opłacalności wdrożonych działań.

Nasze zaproszenie do współpracy przyjęli Szefowie 
nowoczesnych, sprawnie działających i znakomicie zarządzanych 
zakładów produkcyjnych:

Zakłady, które zapraszamy do przedstawienia swoich 
osiągnięć, charakteryzują się sprawdzonymi, innowacyjnymi 
rozwiązaniami, zaawansowanymi systemami zarządzania 
jakością oraz wysoce zoptymalizowanymi procesami.

Tematem przewodnim spotkania będzie NOWOCZESNE  
I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ  
W PRAKTYCE. Na podstawie case studies wnikliwej 
analizie zostaną poddane metody ciągłego i sprawnego 
doskonalenia jakości, podnoszenie jej efektywności oraz 
optymalizacja funkcjonalna i kosztowa. 

Podczas zwiedzania zakładów produkcyjnych obejrzą Państwo 
na żywo zaawansowane i niezawodne rozwiązania wdrożone 
w zarządzaniu jakością, które mogą stanowić bazę do 
budowy kompleksowych rozwiązań w Państwa firmach. Istotną 
informacją jest, że zwiedzanie poprowadzą praktycy, którzy 
odpowiedzą na Państwa pytania i przedstawią szczegółowe 
informacje merytoryczne. Po każdorazowym zwiedzaniu 
zaplanowany jest panel dyskusyjny, który umożliwi Państwu 
wymianę poglądów na temat zastosowanych rozwiązań. 

Te SWOISTE KONSULTACJE to wyjątkowa okazja do 
skonfrontowania własnych metod i zdobycia inspiracji do ich 
udoskonalania lub wypracowania nowych kompleksowych, 
„szytych na miarę” rozwiązań.

W licznych opiniach, jakie otrzymujemy po każdym 
z tego typu spotkań, uczestnicy najczęściej 
podkreślają unikatowy charakter wydarzenia  
w skali rynku, a także jego bardzo wysoki poziom 
merytoryczny.

Udział w TOUR jest doskonałą okazją do nawiązania wielu 
nowych biznesowych kontaktów i wymiany doświadczeń w 
doborowym gronie prelegentów i uczestników, co stanowi 
ogromną wartość dodaną. Pierwsza edycja „QUALITY TOUR” 
spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem 
uczestników.

Warto zwrócić uwagę, że liczba miejsc jest ograniczona.  
W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji pod numerem 
telefonu 501 713 890 lub adresem kdutkalska@movida.com.pl.

Serdecznie zapraszamy,

Na QUALITY TOUR spotkają Państwo:
Dyrektorów Zakładów
Dyrektorów i Kierowników ds. Jakości
Dyrektorów i Kierowników ds. Zapewnienia Jakości
Dyrektorów i Kierowników ds. Kontroli Jakości
Pełnomocników Zarządu ds. Jakości
Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania Jakością
Audytorów
Dyrektorów i Kierowników ds. Produkcji
Quality Managers
Quality Assurance Managers
QHSE Managers
Głównych Specjalistów ds. Jakości, Kontroli  
i Zapewnienia Jakości
Przedstawicieli kadry zarządzającej i osoby 
odpowiedzialne za nadzór nad systemami zarządzania  
i zapewnienia jakości w firmie 

Katarzyna Dutkalska
Project Manager

Izabella Kiriczok 
Prezes

JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, że powstała inicjatywa organizacji  
zwiedzania zakładów produkcyjnych, daje to MOŻLIWOŚĆ POZNANIA 
CIEKAWYCH ROZWIĄZAŃ zarządzania jakością i organizacją, bardzo 
praktyczne wycieczki. Kolacja to bardzo dobry element całego Quality 
Tour, możliwość poznania ludzi z branży, a tym samym możliwość  

dyskusji i wymiany doświadczeń.

Kierownik Jakości, Sealed Air Polska Sp. z o.o., 
QUALITY TOUR, wrzesień 2016
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Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. 
Zakład w Tyliczu 

PROCES WDROŻENIA MINIMALIZACJI RYZYKA POPRZEZ 
ANALIZĘ ZAGROŻEŃ ORAZ WALIDACJĘ

 � kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, co robimy?

 � proces minimalizacji ryzyka

 � analiza ryzyka

 � proces walidacji:

 » cel 

 » założenia 

 » fazowość 

 » stosowane metody

 » ocena skuteczności 

 » prewencja

EKSPERTKI: 
 
Maria Czuba-Latoń, Quality Assurance Manager, Coca Cola 
HBC Poland; Zakład w Tyliczu; 

 
Iwona Maślanka, Szef Laboratorium, Coca Cola HBC Poland;  
Zakład w Tyliczu

Maria Czuba-Latoń. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, wydziału Chemii o 
kierunku Biotechnologia. Ukończyła również Studia Podyplomowe na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie z zakresu systemowego zarządzania jakością. Posiada 
uprawnienia audytora ISO 9001, Systemu Bezpieczeństwa Żywności oraz 
kwalifikacje Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością PCBC.

Od 2007 roku związana zawodowo z firmą Coca Cola HBC Polska. Obecnie 
Kierownik Działu Zapewnienia Jakości w Zakładzie produkcyjnym w Tyliczu. 

Odpowiedzialna za wdrażanie wymagań dotyczących procesu produkcyjnego, produktu 
gotowego oraz surowców i materiałów, jak również organizację funkcjonowania działu oraz 
całości działań związanych z Zapewnieniem i Kontrolą Jakości na terenie zakładu, w tym 
wdrożenia, certyfikacji i utrzymania systemów zarządzania, optymalizacja kosztów.

Iwona Maślanka. Od 2004 związana zawodowo z firmą Coca-Cola HBC Polska 
w obszarze zarządzania jakością. Obecnie pełni funkcję Szefa Laboratorium w 
Zakładzie produkcyjnym w Tyliczu. Odpowiedzialna za wdrożenie nowych metod 
mikrobiologicznych tj. Redox Potencjal oraz Ez Fluo. Pełni również nadzór w 
Programie Ring Test Mikrobiologiczny organizowany przez Grupę CC HBC 
Polska w ramach podnoszenia kwalifikacji zespołu pracowników. Od roku 2017 
powołana na Przewodniczącego Zespołu Bezpieczeństwa Żywności.

Zakład Produkcji Wód Mineralnych w Tyliczu 
należy do Coca Cola HBC Polska.

Obszar Górniczy  to 35 km2 wokół Zakładu Produkcyjnego  
terenów leżących w Otulinie Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego.

Posiadamy 22 ujęcia wód mineralnych o głębokości 120 m 
każde.

Produkujemy „Kroplę Beskidu” i „Kroplę Delice”  na trzech 
liniach rozlewniczych: dwie linie PET (butelki plastikowe)  
i jedna NRGB (butelka bezzwrotne szkło)

BARDZO WARTOŚCIOWE SPOTKANIE.  
Dobrze zainwestowany czas. Zetknięcie się z pełnymi 

pasji Managerami prezentującymi swoje zakłady 
skłania do refleksji nad swoją rolą.  
ZABIERAM KILKA POMYSŁÓW DO 

ZAIMPLEMENTOWANIA W SWOJEJ FIRMIE.  
Kolacja była miłym spotkaniem. Dała możliwość 

rozmów zawodowych i nie tylko. Było wesoło.

Menadżer ds. Jakości, MAN Trucks Sp. z o.o., 
QUALITY TOUR, wrzesień 2016

LICZBA PRACOWNIKÓW

 � w zależności od sezonu ok. 100 osób.

SYSTEMY JAKOŚCI

 � Certyfikacja ISO 9001

 � Certyfikacja FSSC 22000

 � Certyfikacja ISO 14001

 � Certyfikacja OHSAS 18001

 � Złota certyfikacja EWS

 � Certyfikacja E2020
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NIDEC MOTORS & ACTUATORS 
(POLAND) Sp. z o. o.  

WSTĘP – HISTORIA FIRMY NIDEC ORAZ ZAKŁADU  
W NIEPOŁOMICACH 

 � historia oraz dzień dzisiejszy firmy Nidec – zakład w 
Niepołomicach

 � produkty

EKSPERT: Przemysław Swadźba, Kierownik Działu Jakości, NIDEC 
MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o. o. 

BLASKI I CIENIE WDROŻENIA IATF 16949 W ZAKŁADZIE 
PRODUKCYJNYM - NA PODSTAWIE DOŚWIADCZENIA 
NIDEC POLSKA 

 � geneza specyfikacji  IATF 16949

 � zmienione oraz nowe IATF 16949 vs. ISO/TS 16949

 � ryzyka i szanse

 � projekt wdrożenia

 � doświadczenia z audytu

EKSPERT: Magdalena Mikoś, Quality System Engineer, NIDEC 
MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o. o. 

SYSTEM ZARZĄDZANIA I ROZWOJU DOSTAWCÓW 
NIDEC POLSKA

 � proces kwalifikacji nowych dostawców

 � rozwój procesu i produktu u dostawcy

 � zwolnienie do produkcji seryjnej komponentów

 � ciągłe doskonalenie dostawców w fazie produkcji seryjnej 

EKSPERT: Marlena Korytnicka, SQA Engineer, NIDEC MOTORS & 
ACTUATORS (POLAND) Sp. z o. o. 

Marlena Korytnicka. Absolwentka Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.  
Swoją karierę zawodową zaczynała od stanowiska Inżynier Jakości ds. Obsługi 
Klienta w amerykańskiej korporacji z branży automotive. Obecnie Inżynier ds. 
Jakości Dostaw,  auditor procesu pierwszej i drugiej strony wg VDA 6.3. W Nidec od 
ponad trzech lat odpowiada za rozwój dostawców produkujących komponenty 
tłoczone do silników elektrycznych.

Magdalena Mikoś. Absolwentka Wydziału Towaroznawstwa, specjalność 
Zarządzanie Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od początku 
kariery zawodowej związana z jakością w motoryzacji. Od 8 lat pracuje jako Inż. 
ds. Systemu Zarządzania Jakością, najpierw w dużej francuskiej korporacji, obecnie  
w Nidec Motors and Actuators w Niepołomicach.  Certyfikowany audytor procesu 
wg VDA 6.3. W 2017 roku odpowiedzialna za dostosowanie organizacji do 
wymagań IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015.

Przemysław Swadźba. Wychowanek Politechniki Śląskiej, z przemysłem 
motoryzacyjnym związany od ponad 16 lat. Karierę zaczynał jako inżynier jakości 
ds. obsługi klienta. Obecnie Kierownik Działu Jakości oraz Działu Zapewnienia 
Jakości Dostawców. Audytor procesu strony pierwszej i drugiej VDA 6.3 . 

NIDEC to japońska korporacja założona w 1973 r.  
Jest wiodącym światowym producentem szerokiego 
spektrum silników elektrycznych, od małych - stosowanych 
w napędach precyzyjnych, do dużych – wykorzystywanych 
w energetyce. W Polsce grupa NIDEC posiada jeden zakład 
działający w Niepołomicach od 2009 r. Nasz główny profil 
produkcyjny to elektryczne silniki napędowe instalowane 
w samochodach, jak i aplikacjach przemysłowych. 

Nidec jako korporacja produkuje na całym świecie 5 
miliardów silników elektrycznych rocznie.

Nidec Niepołomice produkuje rocznie ponad 8 milionów 
silników elektrycznych.
Nidec Niepołomice to silniki elektryczne między innymi do: 
chłodnic, szyberdachów, regulacji siedzeń, wspomagania 
kierownicy, napędów 4x4.

LICZBA PRACOWNIKÓW: 
 � ponad 600 osób

W 2016 roku budynek zakładu został rozbudowany o 6500 m²  
z czego 4000 m² to część produkcyjna wraz z zapleczem 
socjalno-biurowym. Pozostałą część stanowi hala magazynu 
wysokiego składowania, akumulatorownia oraz magazyn 
chemii.

Będąc częścią międzynarodowego koncernu wdrażamy 
standardy i rozwiązania wykorzystywane na całym świecie 
(w tym: systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem, 
środowiskiem, Lean Manufacturing, trening KYT), jednocześnie 
adaptując je do naszych lokalnych potrzeb. 

Kwestie bezpieczeństwa stanowią integralną część każdego  
z procesów w naszym zakładzie. Staramy się kształtować 
bezpieczne środowisko pracy w oparciu o nowoczesne 
rozwiązania techniczne, wypracowywanie czytelnych zasad 
organizacji pracy oraz budowanie świadomości  
i odpowiedzialności wśród pracowników.

W zakładzie mamy wdrożony system zarządzania jakością 
oparty o specyfikację ISO TS 16949
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Woodward Poland Sp. z o.o.  

OD PAPIERU DO TABLETA  
- ROZWIĄZANIA MOBILNE W KONTROLI JAKOŚCI

 � metody kontroli jakości w procesie produkcji konwerterów 
wiatrowych

 � trudności z analizą danych w kontroli jakości opartej  
o tradycyjne listy kontrolne

 � opis wprowadzonego rozwiązania mobilnego

 � korzyści i niedogodności wynikające z wdrożonego systemu

Jak poradzić sobie z kontrolą wizualną złożonego systemu sterowania, do 
budowy którego wykorzystuje się niemal 1000 różnych komponentów? Ile 
czasu należy przeznaczyć na taka operację? Skąd mieć pewność, że nic 
nie zostanie przeoczone? Jak analizować dane z takiego procesu? To tylko 
niektóre pytania, na które postaramy się odpowiedzieć podczas wykładu na 
temat rozwiązania mobilnego w kontroli wizualnej, które wdrożyliśmy  
w polskim oddziale firmy Woodward. Prezentacja będzie dotyczyć 
wdrażanego od niespełna roku systemu eWorkin’ firmy Andea, którego 
głównym zadaniem jest zastąpienie nieefektywnych list kontrolnych 
używanych w kontroli jakości nowoczesnym rozwiązaniem mobilnym, 
pracującym na tabletach. Celem tego przedsięwzięcia jest redukcja 
kosztów z równoczesnym zwiększeniem skuteczności kontroli wizualnej. 

EKSPERT: Piotr Kaczak, Menedżer Jakości, Woodward Poland Sp. z o.o.

Piotr Kaczak. Absolwent Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechanicznym 
Akademii Górniczo-Hutniczej, od niemal 15 lat zawodowo związany  
z zarządzaniem jakością. Pięć lat w przemyśle motoryzacyjnym, od 10 lat 
 w firmie Woodward, gdzie od podstaw budował dział jakości i odpowiadał  
za wdrożenia systemów zarządzania. Obecnie odpowiada za zespół 
inżynierów jakości klienta i dostawców, dbając o realizację celów 
jakościowych oddziału w Polsce w odniesieniu do klientów, dostawców oraz 
wewnętrznych procesów firmy.

JAK WYKORZYSTAĆ SIX SIGMĘ DO WDROŻENIA 
NARZĘDZIA LEAN

 � System Sugestii, czy System Wdrażania

 � metodologia DMADV (w porównaniu do DMAIC)

Mniej lub bardziej rozwinięty system sugestii pracowniczych funkcjonuje 
niemal w każdej dojrzałej organizacji, umożliwiając swoim pracownikom 
bezpośredni wpływ na poprawę i doskonalenie funkcjonowania chyba 
wszystkich możliwych aspektów tych nierzadko skomplikowanych „organizmów”. 
Możliwych rozwiązań jest zapewne tyle, ile firm które je stosuje. Bywa, że 
mając za sobą imponujący start, niektóre organizacje weryfikują swoje 
podejście, wdrażają inne, zmienione systemy sugestii, czasami nawet 
je zawieszają rozczarowane sukcesywnie spadającą skutecznością 
przyjętych rozwiązań. Nasza organizacja nie jest w tych doświadczeniach 
odosobniona. Podczas naszej kilkuletniej przygody z systemami kaizen 
sporo się nauczyliśmy i jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenia 
mogą być interesujące zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych w 
tej materii firm. 

Wykład będzie stanowił studium przypadku na temat wykorzystania Six 
Sigma do opracowania i wdrożenia nowoczesnego i efektywnego 
systemu sugestii pracowniczych. Podczas prezentacji podzielimy się 
naszymi doświadczeniami, omówimy na czym w pierwszej kolejności skupiliśmy 
się podczas projektu, jakie przyjęliśmy założenia i co było naszym celem. 
Efekty podjętych działań zostaną przedstawione podczas wizyty w 
zakładzie w podkrakowskich Niepołomicach.

EKSPERT: Dominik Kania, Dyrektor Zarządzający, Woodward Poland 
Sp. z o.o.

Dominik Kania. Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i 
Elektroniki na krakowskiej AGH. Związany z Woodward od ponad 10-ciu lat, 
początkowo jako Project Manager wspierający tranzycje produktów do Polski, 
potem jako Dyrektor Zarządzający, od dwóch lat Prezes Zarządu Woodward 
Poland. Odpowiedzialny bezpośrednio za Działy Administracyjne, Ciągłego 
Doskonalenia, BHP i Ochrony Środowiska oraz Infrastruktury.

Woodward, Inc jest 
niezależną firmą zajmującą 
się projektowaniem, 
produkcją i serwisem 
rozwiązań w zakresie 

systemów sterujących dla rynków lotniczego  
i energetycznego. 
Dostarczane przez nas innowacyjne systemy kierowania przepływami, 
energią elektryczną oraz położeniem pomagają naszym Klientom 
oferować produkty przyjaźniejsze dla środowiska, bardziej niezawodne 
i wydajniejsze. Nasi Klienci to wiodący producenci oryginalnego 
wyposażenia (OEM) oraz końcowi użytkownicy ich produktów. Jesteśmy 
globalną korporacją, z siedzibą główną w Fort Collins w stanie 
Colorado w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy również notowani na 
Amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych na technologicznym 
indeksie NASDAQ, pod symbolem WWD. Mamy jasną wizję i realizujemy 
starannie zaplanowane długofalowe strategie. Posiadając Zakłady 
w jedenastu krajach mamy możliwość szybko dostarczyć rozwiązania 
dostosowane do lokalnych potrzeb naszych Klientów.

ZAKŁAD W NIEPOŁOMICACH TO: 

 � zespół inżynierów specjalizujących się w projektowaniu  
i wsparciu produktowym w obszarach elektroniki, elektrotechniki, 
oprogramowania i mechaniki. Nasi inżynierowie realizują zadania 
blisko współpracując z kolegami i koleżankami z USA, Niemiec, 
Holandii, Japonii, Korei i innych krajów

 � zespół pozyskiwania dostawców zarówno dla naszych potrzeb 
jak i również innych zakładów w regionie

 � laboratoria środowiskowe, wibracyjne dla urządzeń 
elektronicznych, EMC (kompatybilności elektromagnetycznej) 
oraz mechaniczne do testów siłowników hydraulicznych  
i elektrohydraulicznych

PRODUKCJA 

 � konwertery używane w elektrowniach wiatrowych

 � szafy sterownicze wykorzystywane do regulowania pracy 
dużych spalinowych silników stacjonarnych i turbin gazowych, 
używanych jako napędy główne oraz pomocnicze  
(np. generatorów prądu, pomp, kompresorów okrętów)

 � sterowniki do silników stosowanych w autobusach 
napędzanych gazem CNG, wózkach widłowych, golfowych  
i pojazdach wieloczynnościowych

 � sterowniki elektroniczne agregatów prądotwórczych, 
wielofunkcyjne przekaźniki zabezpieczeniowe i inne urządzenia 
elektroniczne na potrzeby energetyki

LICZBA PRACOWNIKÓW

 � niemal 450 osób

Ponad 13 000 m2 powierzchni w tym 6 500 m2 hali produkcyjnej

W branży lotniczej obsługujemy rynki samolotów pasażerskich, 
biznesowych, śmigłowców i sektor zbrojeniowy. Nasze technologie 
lotnicze obejmują przede wszystkim systemy sterowania napędami 
stosowane we wszystkich typach samolotów napędzanych turbinami 
odrzutowymi. Dostarczamy także rozwiązania do kontroli ruchu  
i położenia w rozmaitych kluczowych systemach sterowania. 

W branży energetycznej oferujemy rozwiązania dla trzech 
głównych obszarów. Zapewniamy systemy kontroli do wszelkich 
urządzeń wytwarzających energię elektryczną, zarówno odnawialną, 
jak i z paliw kopalnych. Dostarczamy systemy sterowania na potrzeby 
kontroli jakości, dystrybucji i magazynowania energii  
we współczesnych i przyszłych sieciach energetycznych. Oferujemy 
również systemy tego typu używane w urządzeniach zasilających  
w sektorach wydobywania, dystrybucji, przetwarzania i konwersji 
energii w rozmaitych zastosowaniach.
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SKUTECZNE WDRAŻANIE SPECYFICZNYCH 
WYMAGAŃ KLIENTA DO PROCESU PRODUKCJI:

 � rozpoznanie wymagań klienta

 � ocena

 � zaawansowane planowanie jakości w świetle specyficznych 
wymagań klienta

 � walidacja procesu i wyrobu

 � nadzorowanie spełnienia wymagań w toku produkcji

EKSPERT: Krzysztof Ferfecki, Kierownik Działu Wdrożeń, KLGS Sp. z o.o.

Krzysztof Ferfecki – absolwent Inżynierii Materiałów dla elektroniki na Wydziale 
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej. W firmie KLGS 
Kierownik Działu Wdrożeń z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży 
produkcyjnej dla elektroniki/elektrotechniki i automotive.

Firma KLGS Sp. z o.o. została założona w 2011 roku 
w Myślenicach (ok. 25 km od Krakowa) i jest częścią 
międzynarodowej grupy kapitałowej. 

Jest producentem technicznych detali z tworzyw 
sztucznych konstrukcyjnych. Główne rynki zbytu 
to przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, 
gospodarstwa domowego.

LICZBA PRACOWNIKÓW: 

 � ok. 80

CERTYFIKATY:

 � ISO 9001

 � ISO TS 16949

 � UL 746D


