
                     Plan szkoleń na 2022 rok 
Termin Temat szkolenia / seminarium / warsztatów 

MARZEC                  
01.03.2022 
prowadzący:  
Michał KUBISTA 

II edycja seminarium Systemowe narzędzia doskonalenia: 
Moduł I - Systemowe narzędzia doskonalenia. Wymagania w zakresie 
systemowych narzędzi dedykowanych systemom zarządzania. Skuteczne  
i efektywne wykorzystanie narzędzi systemowych do zarządzania zmianą 

08.03.2022 
prowadzący:  
Marek ROSZAK 

II edycja seminarium Systemowe narzędzia doskonalenia: 
Moduł II - Podejście procesowe. Analiza organizacji w układzie procesowym. 
Zarządzanie procesowe. Skuteczne i efektywne zarządzania procesami  
w organizacji. Doskonalenie systemu zarządzania w oparciu o podejście procesowe 

10-11.03.2022 
Prowadzący: 
Michał KUBISTA  
Joanna ROSAK-SZYROCKA 
Bartłomiej ŚWIĄTEK 

III edycja e-seminarium  
„Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia 
procesu” 
współpraca merytoryczna - HBM Prenscia 
  

15.03.2022 
prowadząca:  
Krystyna STEPHENS 

II edycja seminarium Systemowe narzędzia doskonalenia: 
Moduł III - Ocena efektów działania. Monitorowanie efektów działania  
i skuteczności systemu, analiza i ocena danych i informacji. Monitorowanie 
realizacji procesów. Doskonalenie systemu zarządzania w oparciu o ocenę efektów 
działania. 

22.03.2022 prowadzący:  
Artur JABŁOŃSKI 

II edycja seminarium Systemowe narzędzia doskonalenia: 
Moduł IV - Audit wewnętrzny. Doskonalenie systemu zarządzania poprzez 
wykorzystywanie auditów wewnętrznych oraz informacji o niezgodnościach. 
Korekcja, działania korygujące. Analiza przyczyn niezgodności. Planowanie działań 
korygujących. 

23-24.03.2022 
prowadzący:  
Artur JABŁOŃSKI 

Szkolenie doskonalące: 

 AUDITOR WEWNĘTRZNY Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015  

29.03.2022 
prowadząca:  
Tatiana KARKOSZKA  

II edycja seminarium Systemowe narzędzia doskonalenia: 
Moduł V - Zarządzanie ryzykiem. Działania odnoszące się do ryzyk. Uwzględnienie 
ryzyk i szans w procesach. Analiza skuteczności działań podjętych w celu 
uwzględnienia ryzyk i szans. Aktualizacja ryzyk i szans podczas planowania,  
w tym w wyniku niezgodności. 

KWIECIEŃ               
05.04.2022 
prowadząca: 
Grażyna ŻARLICKA 

II edycja seminarium Systemowe narzędzia doskonalenia: 
Moduł VI - Przegląd zarządzania. Istota przeglądu zarządzania. Przygotowanie 
materiałów na przegląd. Wykorzystanie danych i informacji. Doskonalenie 
skuteczności systemu zarządzania poprzez wykorzystywanie polityki i celów 
dotyczących jakości. Przykłady określanie celów i zadań w powiązaniu z polityką 
jakości oraz celami procesów. 

12.04.2022 
Marek ROSZAK 
  

II edycja seminarium Systemowe narzędzia doskonalenia: 
Moduł VII - webinarium podsumowujące szkolenie z prowadzącymi poszczególne 
moduły szkolenia oraz zaproszonymi gośćmi. 

CZERWIEC                 

10.06.2022 
Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko, Ciągłość działania   
(standardy B. 7, 8, 9, C.12 wymagania ISO 9001, wytyczne) 

LISTOPAD   

22.11.2022 
Wprowadzenie nowych przepisów prawnych do uregulowań systemu zarządzania  
i kontroli zarządczej, w tym implementacja uregulowań dot. sygnalistów. 

23-25.11.2022 – 
stacjonarnie okolice 
Warszawy 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość w XXI wieku - Quality in the 21st 
century” – współorganizacja Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet 
Gdański, Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska 



W bieżącym roku planujemy również realizację: 
II kw - 1 dzień Seminarium otwarte: System Zarządzania Ciągłością Działania  (BCM)  

II/III kw stacjonarnie  
2 dni Szczyrk/Wisła 

Konferencja Zarządzania uczelnią i procesem kształcenia – systemy 
informatycznego wsparcia, współorganizacja KALASOFT Sp. o.o.  

II kw III edycja – seminarium: Ocena cyklu życia produktu 

kwiecień - 1 dzień 
Seminarium: Wyposażenie pomiarowe – dobór, nadzór, spójność pomiarowa wg 
wymagań ISO 9001:2015 

maj - 1 dzień Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000 

II/III kw 
I Konferencja Naukowo - Praktyczna – Zarządzanie wiedzą i kapitałem 
intelektualnym w organizacji 

III kw - VI modułów Szkolenie modułowe: Interpretacja wybranych wymagań normy ISO 9001:2015 

III kw 
Kongres Zintegrowanych Systemów Zarządzania - współorganizacja 
Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum 
ISO 45000 

IV kw 
Sympozjum Metrologia w systemach zarządzania 9 - „SZJ w laboratoriach 
przemysłowych” 

III kw 1 dzień Seminarium związane z cyberprzestępczością 

 

Ponadto planowana jest organizacja seminariów szkoleniowych 1-dniowych dotyczących doskonalenia 

procesu auditowania, doskonalenia pracy Pełnomocnika ds. Systemów, działalności organizacji 

publicznych oraz inne wg aktualnych potrzeb członków Klubu i możliwości. 

Prosimy o zgłaszanie (listowne, faxem, lub e-mailem) tematów/zagadnień oczekiwanych,  

które Państwo chcielibyście zaproponować lub przedstawić na spotkaniach klubowych. 

Prosimy również o zgłaszanie propozycji w zakresie zakresu działalności Klubu PF ISO 9000.  

Przedstawione powyżej plany mogą ulec zmianom w miarę potrzeb, o czym Sekretariat Klubu będzie 

na bieżąco informować Członków Klubu.  

Planowane i realizowane obecnie seminaria, sympozja i spotkania Klubu ze względu na sytuację 

epidemiologiczną odbywają się on-line.  

Szczegółowe informacje nt. wszystkich wymienionych wydarzeń będą dostępne na stronie 

internetowej Klubu www.pfiso9000.pl.  

Otwarta formuła działalności Klubu - w myśl idei 

„Integruje, informuje, ułatwia kontakty” 

stanowi zaproszenie dla wszystkich chętnych do współpracy z Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000! 

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  CZYNNEGO  UDZIAŁU  W SPOTKANIACH  KLUBU ! 

 
 
Informacji udziela: 
 
Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 
Ul. Nowogrodzka 50, lok. 515 
00-695 Warszawa 
Tel. 609 735 967 

 

http://www.pfiso9000.pl/

