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Polskie Stowarzyszenie
Jakości Zarządzania

POLISOLAB

Zapraszają
do udziału w seminarium szkoleniowym:

AUDITOWANIE
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Forum dyskusyjne –
warsztaty
z cyklu

DOSKONALENIE PROCESU AUDITOWANIA – 12
w dniach:
16 – 18 września 2015
w Szklarskiej Porębie
w Ośrodku Szkolenia,
Sportu i Rekreacji "Mauritius"
ul. Dworcowa 6
"MAURITIUS" Ośrodek Szkolenia Sportu i Rekreacji

to miejsce gdzie, nie tylko, można miło spędzić czas, smacznie zjeść,
ale przede wszystkim w atmosferze spokoju, owocnie chłonąć
wiedzę podczas seminarium.
Ośrodek mieści się blisko ścisłego centrum Szklarskiej Poręby
a jednocześnie w spokojnej okolicy. Blisko stąd do stacji PKP.
Do przystanku PKS jest około 20 min. pieszo. Jadąc własnym
samochodem, po wjeździe do miasta, należy kierować się w górę,
w stronę Świeradowa Zdroju.

Naszym celem jest:
wyjście naprzeciw zainteresowaniu nie tylko wdrażaniem postanowień nowej normy
ISO 9001:2015, ale także auditowaniem spełnienia wymagań tej normy –
w szczególności auditowaniem zarządzania ryzykiem.
Seminarium szkoleniowe będzie okazją do zapoznania się z dotychczasowymi
doświadczeniami, prezentowanymi przez przedstawicieli wybranych organizacji, do
szerokiej dyskusji o możliwych podejściach do auditowania zarządzania ryzykiem,
a także nawiązania cennych kontaktów oraz wymiany poglądów, również w kuluarach.
Korzyści dla uczestników:

uzyskanie wiedzy praktycznej, dotychczas mało popularnej, niezbyt łatwej,
a niewątpliwie przydatnej nie tylko na dziś, ale również na szereg lat następnych…
 możliwość wykorzystania uzyskanej wiedzy i dotychczasowej praktyki auditowania
zarządzania ryzykiem w różnych systemach i procesach innych organizacji.


Informacje o prezenterach – moderatorach dyskusji i warsztatów
Do prezentacji i prowadzenia warsztatów oraz dyskusji, zaprosiliśmy osoby mające już
kilkuletnie doświadczenie w ocenie i auditowaniu zarządzania ryzykiem. Są to:
 Przedstawiciele KHW SA:
Tadeusz Parzyk – Główny Specjalista w Zespole Strategii Sprzedaży Katowickiego
Holdingu Węglowego SA. Stale zaangażowany w procesy nadzorowania i doskonalenia
procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Auditor wiodący KHW SA.
Paweł Denisow – Główny Specjalista Pełnomocnik Zarządu KHW SA ds.
Bezpieczeństwa Informacji. Współkreuje rozwiązania wdrożonego w KHW SA SZBI
zgodnego ze standardami normy ISO 27001:2013, w codziennej praktyce zaangażowany
w optymalizację procesów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania KHW
SA. Auditor wiodący KHW SA.
 Jolanta Adamowicz – Pełnomocnik Prezesa ds. ZSZ Jakością i Środowiskiem, Auditor
Wiodący DQS Polska. Od 20 lat tworząca i doskonaląca system zarządzania w BSiPG
GAZOPROJEKT SA Wrocław. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.
 Anna Grochowina – od 16 lat w samorządzie, od 8 lat pełniąca funkcję Sekretarza Miasta
w Dzierżoniowie oraz Pełnomocnika Jakości, wieloletnie zaangażowanie w kreowanie
dobrych rozwiązań systemów zarządzania w UM Dzierżoniów, w ocenę i doskonalenie
systemów, w tym auditowanie zarządzania ryzykiem w procesach. doświadczony auditor
ZSZ, asesor EFQM, ma na swoim koncie liczne wdrożenia projektów doskonalących, w tym
wdrożenie kontroli zarządczej I i II stopnia w Gminie Miejskiej Dzierżoniów.
 Jarosław Sołtys – JS Management Jarosław Sołtys, wieloletnie doświadczenie wdrażania
i doskonalenia jakości zarządzania oraz systemów zarządzania w różnych firmach,
auditowania systemów i procesów, także auditowania zarządzania ryzykiem, wykładowca
zagadnień zarządzania, m.in. na uczelni, w przeszłości prezes KEMA Polska Sp. z o.o.
 Grażyna Żarlicka – Przewodnicząca Sekcji Organizacji Publicznych oraz Sekcji MŚP Klubu
PF ISO 9000, Pełnomocnik Prezesa ds. ZSZ w Loxxess Polska Sp. z o.o., zaangażowana
w praktyce w doskonalenie procesów i rozwój systemów zarzadzania, w tym zarządzania
jakością, bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństem informacji w firmie Loxess Polska
a także w innych firmach współpracujących, auditor systemów zarządzania SZJ, EMS, BHP,
WSK, wykładowca zagadnień związanych z zarządzaniem, także na uczelni.

Program merytoryczny:
 Forum dyskusyjne zainicjowane następującymi zagadnieniami:
 Auditowanie zarządzania ryzykiem – łatwe czy trudne
początki

Grażyna Żarlicka

 Auditowanie ryzyka w procesie zarządzania systemem
(w przeglądzie, auditach wewnętrznych i działaniach korygujących
i zapobiegawczych)

Tadeusz Parzyk & Paweł Denisow

 Auditowanie zarządzania ryzykiem w procesach
publicznych – doświadczenia, przykłady podejścia

usług

Anna Grochowina

 Auditowanie zarządzania ryzykiem w procesach organizacji
usługowej – doświadczenia, przykłady podejścia, dyskusja

Jolanta Adamowicz

 Warsztaty – Wybrane przykłady auditowania zarządzania
ryzykiem – podejście do auditowania

Jarosław Sołtys

Ramowy program seminarium:
16.09.2015 – środa (przyjazd uczestników, rejestracja)
18.00-20.00 kolacja
17.09.2015 – czwartek
9.00

Rozpoczęcie seminarium
Forum dyskusyjne, prezentacje zagadnień – referatów
wprowadzających do dyskusji

18.09.2015 – piątek
Forum dyskusyjne, prezentacja referatu
wprowadzającego do dyskusji.
Warsztaty
14.30

Zakończenie seminarium

WARUNKI i KOSZTY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Koszt udziału w szkoleniu:

– 1390,00 zł + 23% VAT

Zniżki dla członków Klubów i Stowarzyszeń:
Pierwszy przedstawiciel
Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000
Kolejny przedstawiciel Członka rzeczywistego Klubu
PF ISO 9000
Członek wspierający Klubu PF ISO 9000
Członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości
Zarządzania POLISOLAB
Członek Klubu POLLAB
Członek Stowarzyszenia ISO 14000
Osoby spoza Klubów i Stowarzyszeń

Cena szkolenia
790,00 zł
+ 23% VAT
920,00 zł
+ 23% VAT

960,00 zł
+ 23% VAT
1390,00
+ 23% VAT

Uwagi:
1) Koszt uczestnictwa obejmuje:
 zakwaterowanie,
 wyżywienie w trakcie obrad,
 udział w seminarium, forum dyskusyjnym i warsztatach,
 materiały szkoleniowe,
 koszty organizacyjne.
2) Prosimy o przesłanie karty uczestnictwa na adres pfiso@pfiso9000.pl
lub fax 22 46 45 556 (Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).
3) Dla Członków Klubów i Stowarzyszeń obowiązuje preferencyjna opłata seminarium –
szkolenia tylko przy opłaconych składkach członkowskich za 2015 r.
4) Rezygnacja ze zgłoszenia po 31 lipca br. wiąże się z kosztami w wysokości 100%.
5) Faktury za udział w szkoleniu wystawione będą przez Polskie Stowarzyszenie Jakości
Zarządzania POLISOLAB, które zajmuje się m.in. obsługą finansową Klubu POLSKIE FORUM
ISO 9000.
6) Finansowanie ze środków publicznych: w całości lub w co najmniej 70% – Organizacja
jest zobowiązana do przesłania faksem lub mailem skanu oświadczenia uprawniającego
do zwolnienia ze stawki VAT, oraz przesłania oryginału drogą pocztową do Stowarzyszenia
POLISOLAB.
Bez oryginału oświadczenia faktury związane ze zwolnieniami ze stawki VAT nie będą
wystawiane.
Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:
Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
ul. Kłobucka 23A lok. 104; 02 – 699 Warszawa
Tel. 22 46 45 503 Fax: 22 46 45 556
www.pfiso9000.pl e-mail pfiso@pfiso9000.pl
Szklarska Poręba nazywana jest mineralogiczną stolicą Polski, centrum sportów
zimowych w Sudetach, miejscem znanym z zachwycających wodospadów –
Kamieńczyka i Szklarki. Jest największą stacją klimatyczną Dolnego Śląska,
znaną i cenioną od połowy XIX wieku. Warunki klimatyczne, które tu panują,
porównywalne są do walorów miejscowości alpejskich położonych na wysokości
powyżej 2000 m npm.
Miasto położone w dolinie rzeki Kamiennej i jej dopływów na wys. 440-1471 m npm.

