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VDA 19 Czystość Techniczna – proces produkcyjny i kontrola 

*VDA 19.1 (2 wyd. 2015) i VDA 19.2 (1 wyd. 2010) 

 

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników ze standardem VDA 19, wyjaśnienie znaczenia 

czystości technicznej w branży motoryzacyjnej. 

 

Agenda 

 

1. IATF 16949 a czystość techniczna – punkty odniesienia 

2. Standard VDA 19 – wprowadzenie 

3. Zakres stosowania VDA 19 - 4 główne obszary 

4. Procesy wytwarzania i montażu – jak zaplanować ich czystość 

5. Przygotowanie próbek do testów czystości 

6. Metody kontroli i analizy próbek 

7. Dokumentacja wykonanych testów oraz ich wyników – wymagania 

 

Część warsztatowa 

1. Zdefiniowanie krytycznych punktów w obszarach na przykładzie organizacji 

2. Instrukcje pracy a czystość techniczna – ocena elementów 

3. Planowanie procesu zgodnie z VDA 19 – case study 

4. Audit czystości – lista kontrolna 
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Czas trwania: 

• 1 dzień (8 godzin lekcyjnych) 

 

 

Daty szkoleń otwartych: 

19.04.2023 – szkolenie online 

 

 

Uczestnik nauczy się: 

• Co to jest VDA 19 i dlaczego jest ważne dla branży motoryzacyjnej 

• W jaki sposób zaplanować i zachować czystość biorąc pod uwagę wpływy środowiska, 

personelu, logistyki oraz infrastruktury montażu 

• W jaki sposób przygotować próbki oraz jak skutecznie je przeanalizować 

• W jaki sposób udokumentować warunki testowania oraz wyniki testów czystości 

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa: 

• Praktyczne poznanie VDA 19 

• Poprawna interpretacja wymagań czystości w kontekście kontroli i planowania montażu 

• Praktyczne zastosowanie wymagań czystości w organizacji 

• Zrozumienie znaczenia czystości w branży motoryzacyjnej 
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Adresaci szkolenia: 

• Kierownicy Jakości 

• Inżynierowie Jakości Klienta, Inżynierowie Jakości Nowych Uruchomień, Kontrolerzy 

Jakości 

• Kierownicy produkcji, Liderzy produkcji 

• Operatorzy Logistyczni 

• Właściciele Procesów 

 

Cena: 

1250 zł netto / 1537,5 zł brutto 

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu. Płatność proszę realizować 

do 30 dni po przeprowadzonym szkoleniu. 

 

W przypadku szkoleń zamkniętych, uprzejmie proszę o kontakt z biurem. 

 

Cena obejmuje: 

• uczestnictwo w szkoleniu 

• materiały szkoleniowe 

• certyfikat  


