
Forum wymiany doświadczeń  
dla pełnomocników systemów zarządzania
03 – 04 listopada 2016 r., Kraków

DoubleTree by Hilton Kraków

Forum wymiany doświadczeń to przede wszystkim miejsce 

prezentacji skutecznych narzędzi, które uczestnicy mogą szybko 

i sprawnie zaadoptować w codziennej pracy. Pierwszy dzień 

wydarzenia to źródło inspiracji na temat zarządzania organizacją. 

W drugim dniu zapraszamy na spotkania tematyczne 

poświęcone praktycznemu wymiarowi systemów zarządzania.

Celem Forum wymiany doświadczeń jest dostarczenie 

uczestnikom praktycznej wiedzy na temat zarządzania 

organizacją, zmian w normach ISO 9001 i ISO 14001, 

praktycznego zastosowania filozofii Lean Management, 

zarządzania bezpieczeństwem danych oraz wiedzy  

na temat trendów w zarządzaniu.

Analfabetą XXI w. nie będzie już ten, kto nie 
potrafi czytać ani pisać. Analfabetą będzie ten, 
kto nie potrafi się uczyć, potem oduczać,  
a następnie znowu uczyć.

„Szok przyszłości”, Alvin Toffler, 1970

Zaproszenie kierujemy do pełnomocników systemów zarządzania, osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości  

w firmach produkcyjnych, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw i wszystkich tych, którzy w swojej pracy  

spotykają się z tematyką zarządzania. 

Kontakt
Mariusz Petri

tel./fax.: 32 271 64 89 wew. 106 

e-mail:mariusz.petri@pl.tuv.com

Partner wydarzenia:



Koszt uczestnictwa w wymianie doświadczeń przy rejestracji do 14.10.2016:

• 1335,50 zł za osobę – kwota zawiera nocleg w pokoju 1 osobowym.

Koszt uczestnictwa w wymianie doświadczeń przy rejestracji od 15.10.2016:

• 1520 zł za osobę – kwota zawiera nocleg w pokoju 1 osobowym.

• nocleg w pokoju 1 osobowym

• materiały konferencyjne,

• obiady,

• bufet kawowy,

• uroczystą kolację 

• zaświadczenie z uczestnictwa.

Cena za udział w wymianie doświadczeń zawiera:

03 listopada 2016

Godziny Temat Prelegent

11:00 – 11:30 Rejestracja

11:30 – 12:00 Otwarcie Forum Wymiany Doświadczeń.  

Co nowego w TÜV Rheinland w kraju i na świecie? 

Janusz Grabka – Prezes Zarządu TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Grzegorz Grabka – Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów  

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

12:00 – 12:30 Gdzie tkwią źródła innowacyjności? Piotr Czekierda – Pełnomocnik Zarządu ds. Programów 

Akceleracyjnych KGHM CUPRUM sp. z o.o. 

12:30 – 13:00 Innowacje gospodarcze wymagają nowego spojrzenia na zarządzanie. Dr Krzysztof Mazur – członek Narodowej Rady Rozwoju  

przy Prezydencie RP, Prezes Klubu Jagiellońskiego

13:00 – 14:00 Obiad

14:00 – 14:45 Zmiany w normie ISO 9001, czyli czego musimy się oduczyć, a czego nauczyć od nowa Beata Łuczak – Audytor TÜV Rheinland Polska

14:45 – 15:30 Lean, czyli szczupłe zarządzanie organizacją  Rafał Lewandowski – Trener TÜV Rheinland Polska

15:30 – 16:00 Wyzwania w projektach Lean Six Sigma Piotr Góryński – Molex Sp. z o.o.

16:00 – 16:30 Przerwa

16:30 – 17:30 „Opasłe tomy ISO” czy „Szczupły Lean”  – który model  zarządzania jest dla mnie? 

Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów TÜV Rheinland Polska i zaproszonych gości

17:30 – 18:00 Podsumowanie pierwszego dnia

19:00 Uroczysta kolacja

04 listopada 2016

Panele 

tematyczne:

Nie tylko jakość, czyli kilka uwag  

o BHP i środowisku

Bezpieczeństwo w sieci i poufność danych, 

czyli jak bezpiecznie korzystać z Internetu  

i właściwie chronić swoje dane osobowe

Planowane i nieplanowane zmiany 

w organizacji, czyli nauka przez 

doświadczenie

09:30 – 11:00 Cykl życia wyrobu wg nowego wydania 

normy ISO 14001 – jak wygląda w Twojej 

organizacji

Katarzyna Piątek,

Audytor TÜV Rheinland Polska

Jakie obowiązki stoją przed zarządzającymi 

organizacjami w dobie zmian w europejskim 

prawie dotyczącym ochrony danych osobowych

dr inż. Marek Blim,

Audytor TÜV Rheinland Polska, wykładowca 

Wojskowej Akademii Technicznej

Odporność biznesu – zarządzanie ciągłością 

działania 

Waldemar Gełzakowski, 

Centrum Doskonalenia Zarządzania  

MERITUM Sp. z o.o.

11:00 – 11:30 Przerwa

11:30 – 13:00 Czy „Behapowiec” to osoba, która 

odpowiada za BHP w firmie, czyli o tym, że za 

niewiedzę trzeba płacić

Jarosław Nowicki, 

Audytor TÜV Rheinland Polska

Zapłać za swoje dane czyli nielegalny biznes 

budowany przez twórców ransomware

Karol Celiński,  

IT Security Architect,  

CEO Immunity Systems

Zarządzanie wiedzą 

Adam Moszyński,  

Trener TÜV Rheinland Polska

13:00 – 14:00 Obiad

Prosimy o rejestrację w systemie online: 

fwd-psz.konfeo.com


