
 
 

 

 

 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
Zespół ds. Szkoleń 

zaprasza na szkolenie: 

 

„TECHNIKI  STATYSTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

PRODUKCYJNYM” 
 

Symbol szkolenia: 
PC-176 

Czas trwania szkolenia: 
3 dni (24 godziny) 

Termin szkolenia: 
Zgodnie z harmonogramem szkoleń 

otwartych PCBC S.A. 

Miejsce: 
Warszawa  

Opis: 
Szkolenie jest przeznaczone dla osób 
zaangażowanych w budowę i utrzymanie 
skutecznych oraz przydatnych systemów 
zarządzania jakością. 

  

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy: 

 członków najwyższego kierownictwa 
organizacji 

 przedstawicieli najwyższego kierownictwa ds. 
systemów zarządzania jakością 

 auditorów jednostek certyfikujących i 
auditorów wewnętrznych, chcących 
rozwinąć swe umiejętności i 
zaktualizować wiedzę na temat 
pomiarów, 

 auditorów prowadzących audity 
drugiej strony u dostawców,  

 konsultantów, którzy pomagają we 
wdrażaniu i doskonaleniu systemów 
zarządzania jakością w organizacjach 
kierowników produkcji w 
przedsiębiorstwach 

 

Cena:                                        1450,-zł (netto) + VAT (23%)/osobę  

(Cena obejmuje organizację szkolenia, materiały, certyfikat uczestnictwa, obiad, przerwy kawowe), cena 

nie zawiera zakwaterowania. 
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Korzyści: 

Uczestnicy posiądą wiedzę i umiejętności niezbędne do: 

 planowania metod kontroli jakości i statystycznego sterowania procesami technologicznymi 
 analizy statystycznej przy zastosowaniu różnych technik 
 czytania ze zrozumieniem wykresów i sprawozdań wykorzystujących techniki statystyczne 
 zrozumienia możliwości i ograniczeń różnych technik statystycznych. 

 

Program szkolenia: 

1. Pojęcie statystyki, populacja, próbka losowa, reprezentatywna próbka losowa, niepewność pomiaru 
2. Cele stosowania technik statystycznych 
3. Wykresy jako narzędzie analizy statystycznej 
4. Czytanie wykresów i sprawozdań opartych na technikach statystycznych 
5. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa – przypomnienie 
6. Histogramy, diagramy korelacji 
7. Zastosowania rozkładu dwumianowego (Bernoulliego); kontrola wyrywkowa odbiorcza oceny 
     alternatywnej (metoda AQL) 
8.  Zastosowania rozkładu dwumianowego (Bernoulliego); kontrola wyrywkowa odbiorcza oceny         alternatywnej 
(metoda AQL) 
9.  Rozkład normalny (Gaussa) 

 zastosowania rozkładu normalnego 

 znaczenie wartości średniej i odchylenia standardowego 
 parametry próbki losowej (średnia w próbce, odchylenie standardowe w próbce, mediana, rozstęp) 

10. Podstawy statystycznego sterowania procesem (SPC): 
 zakłócenia w procesie 
 miary zdolności jakościowej procesu (Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm, Cmk) 
 karty kontrolne Shewarta dla cech ciągłych 

11. Niezawodność: 
 trwałość 
 trwałość charakterystyczna 
 rozkład Weibulla, krzywa wannowa 
 zastosowania siatki trwałości 

12. Zastosowanie wybranych funkcji programu MS-EXCEL do celów analizy statystycznej 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH SZKOLENIACH!! 

                                                Zespół ds. Szkoleń 

 

Katarzyna POSTEK 
Koordynator Zespołu ds. Szkoleń   
Tel:+48 22 46 45 258           
Kom: +48  665 464 606 
email:kpostek@pcbc.gov.pl 

Mariola FIJEWSKA 
Specjalista ds. Szkoleń 
Tel. +48 22 46 45 508 
Kom.+48 665 464 661 
email:mfijewska@pcbc.gov.pl 

Anna ICKIEWICZ 
Młodszy Specjalista ds. Szkoleń 
Kom. +48 691 335 534 

Tel. +48 22 46 45 363 

e-mail:AIckiewicz@pcbc.gov.pl 

 


