
Połączenia gwintowe – analiza i regulacja procesu dokręcania 

TERMIN: 
08-10/01/2020 

13-15/05/2020 

 
 

3 dni 
21 godzin 

Promocyjna cena szkolenia:  
1 950 zł. netto (w przypadku 
zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu do 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia) 
 
Cena szkolenia: 2 050 zł. netto 
 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia znajdują 
zastosowani w zakładach produkcji, w których połączenie gwintowe 
jest podstawą łączenia elementów wyrobu. Niejednokrotnie zdarza 
się, iż w stabilnym i dobrze wyregulowanym procesie dokręcania 
dochodzi nagle do sytuacji, w której następuje czasowe lub ciągłe 
zrywanie połączenia gwintowego (wydłużenie a następnie pękanie 
śruby lub niszczenie gwintu w otworze),a także samoczynne 
odkręcanie się śruby po określonym czasie od jej dokręcenia. Na tym 
szkoleniu przedstawione zostaną teoretyczne i praktyczne metody 
przeciwdziałania takim zjawiskom, a także wskazanie i eliminacja 
głównej ich przyczyny bądź przyczyn. 
https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/polaczenia-gwintowe-
analiza-i-regulacja-procesu-dokrecania 
 

Projektowanie procesu kontroli połączeń gwintowych 
TERMIN: 

22-24/01/2020 

27-29/04/2020 

 
 

3 dni 
21 godzin 

Promocyjna cena szkolenia:  
1 950 zł. netto (w przypadku 
zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu do 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia) 
 
Cena szkolenia: 2 050 zł. netto 
 

Szkolenie dotyczy możliwości wykorzystania metod analizy 
statystycznej w celu modelowania i sterowania jakością montażu i 
kontroli procesu połączeń dokręcanych.  Przedstawiana jest ocena 
głównych czynników wpływających na proces kontroli połączenia 
gwintowego oraz uzyskanie podstaw merytorycznych do ich 
właściwej interpretacji poprzez poznanie narzędzi pomiarowych i 
technik statystycznych.  
https://pstconsulting.pl/statystyczne-sterowanie-
procesem/projektowanie-procesu-kontroli-polaczen-gwintowych 
 

Zarządzanie zmianą konstrukcyjną elementu połączenia gwintowego  
TERMIN: 

16-17/04/2020 
02-03/07/2020 

 
 

2 dni 
14 godzin 

Promocyjna cena szkolenia:  
1 590 zł. netto (w przypadku 
zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu do 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia) 
 
Cena szkolenia: 1 690 zł. netto 
 

Zdobycie kompleksowej wiedzy i nabycie umiejętności prowadzenia 
analiz i obliczeń związanych z wprowadzaniem zmian 
konstrukcyjnych w elementach połączenia gwintowego. 
Przedstawione są techniki i metody stosowane w Firmach, które 
proces dokręcania realizują za pomocą wkrętarek elektrycznych, 
pneumatycznych lub ręcznych kluczy dynamometrycznych. 
https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-zmiana-
konstrukcyjna-elementu-polaczenia-gwintowego 
 

Wzorcowanie ręcznych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z normą PN-EN ISO 6789-1,2:2017 

TERMIN: 
28-29/01/2020 
19-20/05/2020 

 
 

2 dni 
14 godzin 

Promocyjna cena szkolenia:  
1 550 zł. netto (w przypadku 
zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu do 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia) 
 
Cena szkolenia: 1 650 zł. netto 
 

Nabycie wiedzy i umiejętności wzorcowania (kalibracji) ręcznych 
narzędzi dynamometrycznych. Nauczenie wzorcowania ręcznych 
narzędzi dynamometrycznych typu 1 i 2 zgodnie z najnowszą wersją 
normy PN-EN ISO 6789-1,2:2017. Szacowanie niepewności 
pomiarów na podstawie źródeł wskazanych w 2 części normy. 
Wykonanie pełnego raportu kalibracji narzędzia 
dynamometrycznego typu 1 i 2. 
https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/wzorcowanie-kalibracja-
recznych-narzedzi-dynamometrycznych-zgodnie-z-norma-pn-en-iso-
6789-122017 

 
 

Wzorcowanie rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych 
TERMIN: 

02-03/04/2020 
30/06 -

01/07/2020 
 

2 dni 
14 godzin 

Promocyjna cena szkolenia:  
1 550 zł. netto (w przypadku 
zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu do 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia) 
 
Cena szkolenia: 1 650 zł. netto 
 

Szkolenie dedykowane jest do Firm, które proces montażu 
elementów opierają o ich łączenie za pomocą łączników gwintowych 
(śrub i nakrętek).  Szkolenie dotyczy metod wzorcowania (kalibracji) 
rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych elektrycznych i 
pneumatycznych. Omówione są techniki wzorcowania rotacyjnych 
narzędzi dynamometrycznych zgodnie z normami PN ISO 
5393:1997P, VDI/VDE oraz ISO 22514. 
https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/wzorcowanie-rotacyjnych-
narzedzi-dynamometrycznych 
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Minitab – zakres podstawowy 

TERMIN: 
18-19/02/2020 

16-17/06/2020 

 
 

2 dni 
14 godzin 

Promocyjna cena szkolenia:  
1 490 zł. netto (w przypadku 
zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu do 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia) 
 
Cena szkolenia: 1 590 zł. netto 
 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przez uczestnika 
praktycznego zastosowania programu Minitab w podstawowym 
zakresie prowadzenia analizy danych pochodzących z różnych 
procesów technologicznych czy usługowych. Szkolenie przede 
wszystkim kierowane jest do osób rozpoczynających pracę z 
programem Minitab i podstawowej wiedzy z zakresu statystycznej 
analizy danych. 
https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/minitab-zakres-
podstawowy 
 

Minitab - wykorzystanie programu w sterowaniu jakością procesu i produktu  

TERMIN: 
24-25/03/2020 
25-26/06/2020 

 
2 dni 

14 godzin 

Promocyjna cena szkolenia:  
1 590 zł. netto (w przypadku 
zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu do 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia) 
 
Cena szkolenia: 1 690 zł. netto 
 

Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania programu Minitab 
w prowadzeniu analizy danych w zakresie statystyki opisowej, MSA 
(analizy systemów pomiarowych), SPC (statystycznego sterowania 
procesem), oraz statystyki wnioskującej na podstawie wybranych 
narzędzi statystycznych i graficznej prezentacji danych.  
https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/minitab-wykorzystanie-
programu-w-sterowaniu-jakoscia-procesu-i-produktu 
 

Metody analizy danych z procesów przemysłowych  

TERMIN: 
07-08/04/2020 

 
 

2 dni 
14 godzin 

Promocyjna cena szkolenia:  
1 390 zł. netto (w przypadku 
zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu do 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia) 
 
Cena szkolenia: 1 490 zł. netto 
 

Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania 
metod statystycznych wykorzystywanych w prowadzeniu analizy 
danych pochodzących z procesów przemysłowych. Przygotowanie 
uczestników do samodzielnego prowadzenia obliczeń i budowania 
wykresów oraz sposobów ich raportowania.  
https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/metody-analizy-danych-z-
procesow-przemyslowych 
 

MSA – analiza systemów pomiarowych 

TERMIN: 
16-17/01/2020 

07-08/05/2020 

 
 

2 dni 
14 godzin 

Promocyjna cena szkolenia:  
1 390 zł. netto (w przypadku 
zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu do 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia) 
 
Cena szkolenia: 1 490 zł. netto 
 

Przedstawienie metod oceny zdolności systemów pomiarowych 
(MSA) wg wytycznych Automotive Industry Action Group (AIAG) 
Reference Manual Fourth Edition. Analizy dla pomiarów 
powtarzalnych (ANOVA Crossed) i niepowtarzalnych (ANOVA 
Nested). Szkolenie prowadzone z użyciem programów MS Excel i 
Minitab. 

https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/msa-analiza-
systemow-pomiarowych 
 

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem część 1 – zakres podstawowy 
TERMIN: 

06-07/02/2020 

28-29/05/2020 

 
 
 

2 dni 
14 godzin 

Promocyjna cena szkolenia:  
1 390 zł. netto (w przypadku 
zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu do 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia) 
 
Cena szkolenia: 1 490 zł. netto 
 

Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania 
metod statystycznego sterowania procesem (SPC) w odniesieniu do 
charakterystyk mierzonych ilościowo i jakościowo (klasyfikacja 
alternatywna). Przedstawienie praktycznego znaczenia SPC w 
odniesieniu do wymagań systemu zarządzania jakością Firm 
przemysłowych wg AIAG. Zdobycie umiejętności doboru narzędzi 
analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji wyników 
z zakresu SPC. Szkolenie prowadzone z użyciem programów MS 
Excel i Minitab. 

https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/spc-statystyczne-
sterowanie-procesem-czesc-1-zakres-podstawowy/ 
 

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem część 2 – zakres zaawansowany 
TERMIN: 

10-11/03/2020 
07-08/07/2020 

 
 

2 dni 
14 godzin 

Promocyjna cena szkolenia:  
1 450 zł. netto (w przypadku 
zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu do 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia) 
 
Cena szkolenia: 1 550 zł. netto 
 

Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania 
metod statystycznego sterowania procesem (SPC) w odniesieniu do 
danych pochodzących z populacji o rozkładzie innym niż normalny 
(rozkłady asymetryczne, wielomodalne).  Procesy z trendem, 
specjalne karty kontrolne wykorzystywane w procesach, w których 
karty Shewharta nie znajdują zastosowania. 

https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/spc-statystyczne-
sterowanie-procesem-czesc-2-zakres-zaawansowany 
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MSA - Analiza Systemów Pomiarowych z elementami SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem  
TERMIN: 

21-22/04/2020 
 
 

2 dni 
14 godzin 

Promocyjna cena szkolenia:  
1 390 zł. netto (w przypadku 
zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu do 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia) 
 
Cena szkolenia: 1 490 zł. netto 
 

Przedstawienie podstawowych metod oceny zdolności systemów 
pomiarowych (MSA) wg wytycznych Automotive Industry Action 
Group (AIAG) Reference Manual Fourth Edition. Prezentacja zasad 
funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod 
statystycznego sterowania procesem (SPC) w odniesieniu do 
charakterystyk mierzonych ilościowo i jakościowo (klasyfikacja 
alternatywna). Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy 
statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji wyników z 
zakresu SPC. 

https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/spc-statystyczne-
sterowanie-procesem-z-elementami-msa-analiza-systemow-
pomiarowych-2 
 

Problem Solving – Skuteczne rozwiązywanie problemów 
TERMIN: 

27-28/02/2020 

23-24/06/2020 

 
 

2 dni 
14 godzin 

Promocyjna cena szkolenia:  
1 490 zł. netto (w przypadku 
zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu do 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia) 
 
Cena szkolenia: 1 590 zł. netto 
 

Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów i metod rozwiązywania 
problemów w oparciu o podstawowe i specjalne narzędzia 
stosowane w tym procesie (Root Cause Analysis – RCA). Uczestnicy 
nauczą się wykorzystywania narzędzi i metod wspomagających 
poszukiwanie przyczyn źródłowych problemów oraz sposobów ich 
opisania , zrozumienia i eliminacji. Podczas szkolenia prezentowane 
są unikalne i skuteczne techniki ilościowe. Szkolenie prowadzone 

jest przez certyfikowanego Mastera metody Red X. 
https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/problem-solving-
rozwiazywanie-problemow 
 

DoE – projektowanie eksperymentów 
TERMIN: 

11-12/02/2020 

02-03/06/2020 

 
 

2 dni 
14 godzin 

Promocyjna cena szkolenia:  
1 490 zł. netto (w przypadku 
zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu do 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia) 
 
Cena szkolenia: 1 590 zł. netto 
 
 

Nabycie umiejętności praktycznego prowadzenia działań z zakresu 
planowania eksperymentów w dziedzinie rozwiązywania 
problemów produkcyjnych i jakości wyrobu oraz regulacji i 
optymalizacji procesów produkcyjnych. Zrozumienie, że techniki 
planowania eksperymentów (DoE – Design of Experiments) są 
nieodłącznym narzędziem podczas prowadzenia optymalizacji 
procesów produkcyjnych i usługowych. W trakcie szkolenia 
uczestnicy poznają przykłady zastosowania technik DoE, a także 
przeprowadzą eksperymenty optymalizacyjne. 

https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/doe-projektowanie-
eksperymentow 
 

MS Excel w zastosowaniu Inżyniera 

TERMIN: 
17-18/03/2020 

 
 

2 dni 
14 godzin 

Promocyjna cena szkolenia:  
1 350 zł. netto (w przypadku 
zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu do 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia) 
 
Cena szkolenia: 1 450 zł. netto 
 

Poznanie zasad funkcjonowania i praktycznego wykonywania analiz 
na podstawie danych pochodzących z procesów z wykorzystaniem 
popularnego programu MS Excel. Przygotowanie uczestników do 
samodzielnego prowadzenia obliczeń i budowania wykresów oraz 
sposobów ich raportowania. Wykorzystanie dodatku Analysis 
ToolPak i użytecznych funkcji MS Excela.  

https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/excel-w-
zastosowaniu-inzyniera 
 

Narzędzia Jakości – Quality Tools 
TERMIN: 

19-20/03/2020 
 
 

2 dni 
14 godzin 

Promocyjna cena szkolenia:  
1 350 zł. netto (w przypadku 
zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu do 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia) 
 
Cena szkolenia: 1 450 zł. netto 
 

Przedstawienie i omówienie w teorii i w praktyce narzędzi 
wspomagających zarządzanie jakością zgodnie z cyklem PDCA.  
Praktyczne sposoby zastosowania klasycznych i nowych narzędzi 
jakości. Szkolenie ma na celu przygotowanie kadry Inżynierskiej do 
mierzenia się z problemami generowanymi przez procesy 
produkcyjne i usługowe. 

https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/narzedzia-jakosci-
quality-tools 
 

 

https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/spc-statystyczne-sterowanie-procesem-z-elementami-msa-analiza-systemow-pomiarowych-2
https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/spc-statystyczne-sterowanie-procesem-z-elementami-msa-analiza-systemow-pomiarowych-2
https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/spc-statystyczne-sterowanie-procesem-z-elementami-msa-analiza-systemow-pomiarowych-2
https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/problem-solving-rozwiazywanie-problemow
https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/problem-solving-rozwiazywanie-problemow
https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/doe-projektowanie-eksperymentow
https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/doe-projektowanie-eksperymentow
https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/excel-w-zastosowaniu-inzyniera
https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/excel-w-zastosowaniu-inzyniera
https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/narzedzia-jakosci-quality-tools
https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/narzedzia-jakosci-quality-tools


Metody i techniki statystyczne wykorzystywane w analizie procesu połączeń gwintowych 
TERMIN: 

12-13/03/2020 
 
 

2 dni 
14 godzin 

Promocyjna cena szkolenia:  
1 590 zł. netto (w przypadku 
zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu do 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia) 
 
Cena szkolenia: 1 690 zł. netto 
 

Zdobycie kompleksowej wiedzy i nabycie umiejętności prowadzenia 
analiz i obliczeń związanych z projektowaniem i optymalizacją 
procesów połączeń gwintowych. Nabycie umiejętności oceny, 
analizy i interpretacji głównych czynników wpływających na proces 
dokręcania. 

https://pstconsulting.pl/szkolenia-otwarte/metody-i-techniki-
statystyczne-wykorzystywane-w-analizie-procesu-polaczen-
gwintowych 
 

MS Excel w zastosowaniu Lidera (Brygadzisty) zespołu produkcyjnego 
TERMIN: 

03-04/03/2020 

 
 

2 dni 
14 godzin 

Promocyjna cena szkolenia:  
1 350 zł. netto (w przypadku 
zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu do 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia) 
 
Cena szkolenia: 1 450 zł. netto 
 

Celem szkolenia jest poznanie zasad funkcjonowania i praktycznego 
wykonywania analiz na podstawie danych pochodzących z procesów 
z wykorzystaniem popularnego programu MS Excel. Przygotowanie 
uczestników do samodzielnego prowadzenia obliczeń i budowania 
wykresów oraz sposobów ich raportowania. 

https://pstconsulting.pl/szkolenia/excel-w-zastosowaniu-lidera-
zespolu-produkcyjnego 
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