
 

*Moduł procesowy

Przedłożenie PPAP do klienta wg standardu VDA2 ze szczególnym uwzględnieniem koncernu Daimler AG 

Moduł 
jakościowy 

Moduł procesowy 

Moduł 
praktyczny 

Szczegółowe omówienie wymagań wynikających ze 
standardu VDA oraz procesu przedłożenia, 
poszczególnych kroków sporządzenia dokumentacji 
przedłożeniowej i zapewnienia jakości w całym łańcuchu 
dostaw. 

*Szczegółowy zakres po uwzględnieniu „Celów 

indywidualnych” (patrz poniżej)

Przedłożenie PPAP do klienta wg standardu VDA2 ze szczególnym uwzględnieniem koncernu Daimler AG 

A) Przedłożenie w systemie SQMS/eSEP++, omówienie funkcji 
programu oraz zakładek systemowych. Praktyczne uzupełnienie 
zakładek w systemie SQMS/eSEP++, wypełnienie 
odczytywanie wyników przedłożenia. 
B) Porównanie z zasad przedłożeń dla VW oraz DAG.

A) Przedstawienie i analiza poziomów przedłożenia: Level 0 
4/5. 
B) Rodzaje przedłożenia w systemie SQMS/eSEP++. 
C) Uzgodnienia odnośnie wymagań Tier1–nTier. 

 

Szczegółowe omówienie wymagań wynikających ze 

poszczególnych kroków sporządzenia dokumentacji 
całym łańcuchu 

Szczegółowy zakres po uwzględnieniu „Celów 

indywidualnych” (patrz poniżej) 

Przedłożenie PPAP do klienta wg standardu VDA2 ze szczególnym uwzględnieniem koncernu Daimler AG 1dz/ 8h 

, omówienie funkcji 
programu oraz zakładek systemowych. Praktyczne uzupełnienie 

, wypełnienie „Deckblattu”, 

zasad przedłożeń dla VW oraz DAG. 

A) Przedstawienie i analiza poziomów przedłożenia: Level 0 – Level 



 

Adresaci 

Cele 
indywidualne

Inżynier 
jakości 

Inżynier 
jakości 

dostawców 

Specjalista 
ds. 

zakupów/ 
logistyki 

Manage
r 

Projektu  

indywidualne 

Ustalane po konsultacjach 
oraz analizie potrzeb 

organizacji i uczestników 
szkolenia 

Możliwe poziomy:
*wdrożenia
*doskonalenia

**Metodyka 
Wykłady 

Ćwiczenia warsztatowe w 
zakresie przeprowadzenia 

procedury PPAP w
praktycznymi przykładami

**Wielopoziomowa ewaluacja 

– ex ante 

 

 

Auditor 
wewnętrzn

y 

Możliwe poziomy: 
*wdrożenia 
*doskonalenia 

Ćwiczenia warsztatowe w 
zakresie przeprowadzenia 

procedury PPAP w połączeniu z 
praktycznymi przykładami 

Wielopoziomowa ewaluacja 
szkolenia: 

ex ante – bieżąca – post ante 



 

umiejętności 
posługiwania się 

SQM

Korzyści 

Program 

Nabycie 
umiejętności 

posługiwania się 
platformą 

SQMS/eSEP++ 

 

Pogłębienie 
umiejętności 

przeprowadzania 
procesu PPAP do 

OEM, jak i nTier – Tier 

Przybliżenie 
procedury 

prowadzenia 
ustaleń 
PPAP 

Zasady 
uzupełniania 
formularza

PPAP

Na zakres programu składają się poza wymaganiami 
wynikającymi zCSR DAG, SQMS/eSEP++, VDA 2 również cele 

indywidualne. 
Zarówno ogólny, jak i szczegółowy program szkolenia 

dostarczamy w momencie zapytania ofertowego.

Wymogi 
VDA 2 

Ugruntowanie 
wiedzy dt normy 

VDA 2 i 
stosowanie jej w 

praktyce 

 

Omówienieianalizadokumentacji:
Matrix  
Template_PPA_Process_Planning
PPA_cover_sheet/ PPA_test_results
Software_test_report/ Self
assesment_report 

 

Zasady 
uzupełniania 
formularza 

PPAP 
 

Na zakres programu składają się poza wymaganiami 
również cele 

szkolenia 
ytania ofertowego. 

Omówienieianalizadokumentacji: 

Template_PPA_Process_Planning 
PPA_cover_sheet/ PPA_test_results 
Software_test_report/ Self-


