Klub POLSKIE FORUM ISO 9000

Integruje, informuje, ułatwia kontakty

E – SEMINARIUM SZKOLENIOWE

Utrzymanie ciągłości działania organizacji
w warunkach zmienności otoczenia zewnętrznego
TERMIN: 08 lipca 2022 r.*) - tryb ON-LINE
ORGANIZATOR:

PROWADZĄCY:

Grażyna Żarlicka
− AS-QUAL Szkolenia Doradztwo Audity (właściciel,
konsultant ZSZ)
− auditor zewnętrzny w jednostkach certyfikujących
− szkoleniowiec i konsultant w zakresie systemów
zarządzania jakości, środowiskowego, bezpieczeństwa i
higieny pracy

Justyna Gałkiewicz
−

NAFTOPORT sp. z o.o. (Główny Specjalista ds.
Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Menager ryzyka)
− auditor wewnętrzny w zakresie systemów zarządzania
jakości, środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy,
ciągłości działania

INFORMACJI UDZIELA
I ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE
Sekretariat Klubu

POLSKIE FORUM ISO 9000
adres do korespondencji:
ul. Nowogrodzka 50, lok. 515,
00-695 Warszawa
tel. 609 735 967;
www.pfiso9000.pl;
konferencja@pfiso9000.pl

* Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 3 dni roboczych przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

Integruje, informuje, ułatwia kontakty

✓ PROGRAM SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO
Lp.

Godz.

1.

8.50 - 9.00
9.00 - 9.10

2.

9.10 - 10.45

3.

10.45 - 11.00

4.

11.00 - 12.30

5.

12.30 - 13.00

6.

13.00 - 13.15

Temat

Rejestracja uczestników
Otwarcie seminarium
Ciągłość działania – wymagania normatywne ISO 22301,
wprowadzenie w zakresie identyfikacji ryzyka, analizy
ryzyka, reakcji na ryzyko
Przerwa
Ciągłość działania praktyczne przykłady wdrożeń oraz
uzyskanych efektów, case study z uwzględnieniem
identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka i reakcji na ryzyko
Dyskusja
Podsumowanie, zakończenie seminarium

Prowadzący

Izabela Majewska
Grażyna Żarlicka
Grażyna Żarlicka

Justyna Gałkiewicz
Grażyna Żarlicka
Grażyna Żarlicka

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie.

✓ CELE SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO:

− nabycie wiedzy w zakresie interpretacji wymagań norm ISO 22301 w połączeniu z ISO 9001
w odniesieniu do utrzymania ciągłości działania organizacji, podejścia do identyfikacji, analizy
i reagowania na ryzyko
− wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami
✓ W RAMACH SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO NABĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI

− praktycznego podejścia do zapewnienia ciągłości działania i reagowania na poziom ryzyka w zależności
od zmian zewnętrznego otoczenia organizacji
− okresowego przeglądu i weryfikacji podejścia do zarządzania opartego na ryzyku
✓ ADRESACI:

− Osoby zarządzające systemem zarządzania w organizacjach, zarówno usługowych, jak i produkcyjnych
− Osoby dokonujące identyfikacji, przeprowadzające analizę i nadzorujące działania związane z ryzykiem
− Osoby podejmujące decyzje w zakresie zapewnienia ciągłości działania w organizacjach, zarówno
usługowych, jak i produkcyjnych
− Auditorzy wewnętrzni systemów zarządzania jakością i ciągłością działania
− Auditorzy jednostek certyfikujących

✓ KOSZTY E-SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO
•
•
•
•

Członek rzeczywisty Klubu PF ISO 9000
Członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB
Członek wspierający (osoba fizyczna) Klubu PF ISO 9000
Członek honorowy Klubu PF ISO 9000

•
•
•
•

Członek wspierający (instytucja) Klubu PF ISO 9000
Członek Klubu POLLAB
220,00 netto
Członek Stowarzyszenia KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000
+ 23% VAT
Członek Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO
45000
Pozostali Uczestnicy

140,00 netto
+ 23% VAT
przy min. dwóch osobach
z tej samej firmy
120,00 netto
+ 23% VAT / osobę

300,00 netto
+ 23% VAT

SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ WYDANIEM ZAŚWIADCZENIA
* Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 3 dni roboczych przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

