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Kontynuując rozpoczęty przed dziewięcioma laty cykl konferencji
JAKOŚĆ W BIZNESIE, połączonych z szeroką wymianą doświadczeń
oraz możliwością dyskusji moderowanych i kuluarowych, Zarząd Klubu
POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz Biuro Zarządzania Jakością,
Środowiskiem i BHP zapraszają do udziału w dziesiątej edycji
międzynarodowej konferencji: „Jakość w biznesie”. Tegoroczna
konferencja o charakterze szkoleniowym odbędzie się pod hasłem

„Zrównoważony rozwój – wyzwania i wymagania”
Tradycyjnie autorami referatów są specjaliści z zakresu zaproponowanej
tematyki – w tym specjaliści praktycy.
Organizatorzy przewidują możliwość szerokich dyskusji ogólnych
i kuluarowych, których zakres może znacznie wykraczać poza tematykę
objętą referatami.
Wykaz referatów

• Kontrowersje wokół rozwoju zrównoważonego i trwałego
prof. dr hab. Kazimierz Górka, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
• Zrównoważony rozwój od kuchni, edukacja i praktyka
prof. dr hab. inż Robert Ulewicz, Politechnika Częstochowska
• Czystsza produkcja w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstw
dr Joanna Rosak- Szyrocka, Politechnika Częstochowska
• Systemowe podejście do jakości, a zrównoważony rozwój w
zarządzaniu organizacją
dr hab. inż. Marek Roszak, Politechnika Śląska,
Prezes Klubu Polskie Forum ISO 9000
• Zrównoważony rozwój – przykłady praktyczne
mgr inż. Jerzy Szymański, Cementownia „Górka”

TABELA OPŁAT (wszystkie ceny są cenami netto)
Pierwszy przedstawiciel
Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000
oraz osoby, które uczestniczyły w co najmniej pięciu
poprzednich edycjach tej konferencji

2.685,+ obowiązujący VAT

Kolejny przedstawiciel
Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000
2.795,+ obowiązujący VAT

Członek Klubu POLLAB
Członek wspierający Klubu PF ISO 9000
Członek Stowarzyszenia POLISOLAB
Członek Stowarzyszenia Klub POLSKIE FORUM ISO 14000
Osoby towarzyszące członkom klubów i stowarzyszeń

Uczestnicy spoza Klubów

2.995.+ obowiązujący VAT

Uwaga:

Zniżki dla członków Klubów obowiązują tylko przy opłaconych składkach
członkowskich za 2017r.
W przypadku opłacania udziału w szkoleniach ze środków publicznych istnieje możliwość wystawienia
faktury bez podatku VAT. Zainteresowane firmy prosimy o pobranie oświadczenia z naszej strony
www.bzj.pl i przesłanie wraz ze zgłoszeniem.
Koszt uczestnictwa obejmuje:
- udział w obradach w dniach 16 – 21.05.2017r,
- materiały konferencyjne,
- zakwaterowanie (pokoje 2-osobowe) i pełne wyżywienie
od obiadu w dniu 16.05. do obiadu w dniu 21.05.2017
- zaświadczenie dokumentujące udział ,
- koszty organizacyjne.
Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje
Organizator Techniczny:

Biuro Zarządzania Jakością,
Środowiskiem i BHP
ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
tel: 22 631 08 40; 631 08 50
fax: 22 632 28 20
e-mail: biuro@bzj.pl
www.bzj.pl

m.p.
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KARTA UCZESTNICTWA
Jesteśmy członkiem klubu PF ISO 9000 nr ...........................
Jesteśmy członkiem klubu „POLLAB”

Data:....................................

nr ............................

Jesteśmy członkiem wspierającym klubu: ………...….nr…….

Zgłaszamy uczestnictwo:
Imię i nazwisko: .............................................................................................................
Nazwa i adres firmy: ......................................................................................................
........................................................................................................................................
Telefon: ..........................................................................................................................
Fax: ........................................................E-mail:………………………………….………..

Zobowiązujemy się do pokrycia kosztów konferencji w kwocie ………………………..

Nasz
NIP:.............................................................................................................................

...........................................
podpis uczestnika

.

...........................................
podpis osoby delegującej

Kartę uczestnictwa należy przesłać faxem do Organizatora Technicznego
pod nr 22 632-28-20 lub e-mailem: biuro@bzj.pl, najlepiej do dnia 23 marca 2017r.

