Zapraszają
do udziału w seminarium:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM – 4
Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem
- warsztaty praktyczne

Seminarium odbędzie się:
05-11 września 2015r.
w Rzeszowie, hotel „Hetman”

Komunikat nr 1

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartym seminarium z cyklu
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem
- warsztaty praktyczne
Każde seminarium z tego cyklu odbywa się w oparciu o nowy, autorski
program uwzględniający najnowsze trendy i tendencje dotyczące szeroko
pojętego zarządzania ryzykiem w działalności biznesowej. Mamy nadzieję, że
tegoroczne seminarium umożliwi jeszcze lepsze poznanie tematyki zarządzania
ryzykiem.
Z poważaniem i wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny
Ramowy program
05.09.2015r.
od 12.00
20.00

Przyjazd uczestników
Kolacja

06.09.2015r. - 10.09.2015r.
8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 18.00
obrady seminarium
11.00 – 11.30
Kawa, herbata
13.00 – 15.00 Przerwa obiadowa
16.30 – 17.00 Kawa, herbata
19.30 Kolacja
11.09.2015r. –
8.00 – 9.00

Śniadanie

9.00-15.00 obrady seminarium
10.30 – 11.00 Kawa, herbata
15.30
Zakończenie seminarium
Obiad
Wyjazd uczestników

Program seminarium – warsztatów

Jest to już czwarte seminarium szkoleniowe, które w tym roku będzie
miało charakter praktycznych warsztatów ułatwiających wdrożenie i
utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem w firmie.
Podczas tegorocznego seminarium każdy uczestnik będzie miał
możliwość przedstawienia swojego systemu i uzyskania praktycznych
wskazówek i porad jak ten system utrzymać i doskonalić; natomiast
uczestnicy reprezentujący firmy, które dopiero planują opracowanie
systemu zarządzania ryzykiem otrzymają praktyczne wskazówki jak to
zrobić.
Program seminarium będzie obejmował min tematy:
- proces i procedura zarządzania ryzykiem w organizacji,
- identyfikacja i ocena ryzyka,
- określenie sposobu zarządzania ryzykiem / nadzoru nad ryzykiem
- ograniczenia ryzyka,
- monitorowanie ryzyka,
- raportowanie ryzyka w organizacji,
- ustalanie właścicieli ryzyka / kompetencje właściciela ryzyka,
- powiązanie zarządzania ryzykiem z innymi wymaganiami /
procesami w zintegrowanych systemach zarządzania,
- etapy wdrażania systemu zarządzania ryzykiem w organizacji.
Prowadzącym i moderatorem seminarium będzie znany z
poprzednich edycji spotkań o tej tematyce Tomasz Gasiński – teoretyk i
praktyk zarządzania ryzykiem. Przewidujemy również czas na
nieskrępowaną dyskusję moderowaną i kuluarową

Koszt uczestnictwa obejmuje:
- zakwaterowanie i wyżywienie (od obiadu w sobotę do obiadu w piątek);
pokoje 2 osobowe.
- udział w obradach,
- materiały seminaryjne,
- stosowne zaświadczenia,
- przerwy kawowe,
- koszty organizacyjne.
TABELA OPŁAT (ceny netto)
Pierwszy przedstawiciel
Członka Rzeczywistego Klubu PF ISO 9000

2.890.-+ VAT

Kolejny przedstawiciel
Członka Rzeczywistego Klubu PF ISO 9000
Członek Klubu POLLAB

2.990.-+ VAT

Członek Wspierający Klubu PF ISO 9000
Uczestnicy spoza Klubów

3.290.-+ VAT

Uwaga:
Zniżki dla członków Klubów obowiązują tylko przy opłaconych składkach członkowskich za 2015r.

W przypadku opłacania udziału w szkoleniu ze środków budżetowych istnieje możliwość
wystawienia faktury bez podatku VAT
Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje

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

Pieczęć firmowa

KARTA UCZESTNICTWA
w seminarium
„ZARZĄDZANIE RYZYKIEM-4”
Rzeszów 05-11 września 2015
1. Pierwsza osoba Członka Rzeczywistego Klubu PF ISO 9000 z uregulowanymi składkami
2.890,00- zł + obowiązujący VAT
Nr członkowski

Nazwa firmy, adres:

Imię i nazwisko:
Telefon :

Fax :

E-mail :
2. Kolejna osoba Członka Rzeczywistego Klubu PF ISO 9000 / Członek Wspierający / Członek
Rzeczywisty
Klubu
POLLAB
(z uregulowanymi
składkami
członkowskimi)
2.990,00,- zł + obowiązujący VAT
Nr członkowski

Nazwa firmy, adres:

Imię i nazwisko:
Telefon :

Fax :

E-mail :
3. Uczestnicy spoza Klubów oraz Członkowie Klubów z nie uregulowanymi składkami
członkowskimi – 3.290,00,- zł + obowiązujący VAT
Nazwa firmy, adres:

Imię i nazwisko:
Telefon :

Fax :

E-mail :
Dodatkowo rezerwuję miejsce
w pokoju 1 osobowym; dopłata 600,00 zł + obowiązujący VAT

TAK

NIE

*

Zobowiązujemy się do pokrycia kosztów udziału po otrzymaniu faktury

Nasz NIP :
…………………………………………….
Podpis uczestnika
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po 1 sierpnia 2015r. będziemy zmuszeni obciążyć
Państwa kosztami rezerwacji w wysokości 50%
Kartę uczestnictwa proszę przesłać faxem pod numer 22 632 28 20 lub e-mailem:
* właściwe zakreślić (ilość miejsc ograniczona)

biuro@bzj.pl

