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JAKOŚĆ W BIZNESIE-8
Rozwój systemów zarządzania
a doskonalenie biznesu
JAKOŚĆ W BIZNESIE to cykl seminariów, z których na każdym
podejmowana jest dyskusja i próba odpowiedzi na wiele tematów
związanych z wpływem szeroko pojętej jakości oraz systemów
zarządzania na wyniki biznesowe firmy. Zapewniamy staranny
dobór tematów i referentów. Dyskusje związane z prezentowanymi
referatami, wiele spotkań networkingowych podczas trwania
seminarium, ułatwia szeroką wymianą doświadczeń, nawiązywanie
kontaktów, integrację uczestników i środowiska.
Tegoroczne seminarium to już ósma edycja cyklu, pod hasłem
„Rozwój systemów zarządzania a doskonalenie biznesu”.

Seminarium odbędzie się:
w Gdańsku, w dniach 21.03 – 24.03.2015r.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Cel seminarium:
 Prezentacja aktualnych trendów doskonalenia biznesu poprzez wykorzystanie
nowych standardów ukierunkowanych na rozwój systemów zarządzania.
 Wymiana doświadczeń na temat uwarunkowań doskonalenia biznesu oraz
możliwości i potrzeby wykorzystania do tego celu znormalizowanych wymagań
i wytycznych.

Korzyści dla uczestników:
 Uczestnicy otrzymają obszerną, ale syntetyczną wiedzę ogólną, ułatwiającą
rozwój systemów zarządzania wspierających doskonalenie wyników biznesowych
i pewność funkcjonowania na rynku swoich organizacji – firm, przedsiębiorstw.
 Pokazany zostanie obszar norm, które mogą być wykorzystane do rozwoju
i doskonalenia według potrzeb i podejścia w danej organizacji.
 Przedstawione zostaną przykłady podejścia w niektórych organizacjach,
inspirujące do szerokich dyskusji.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną tematy:
 Zarządzanie wiedzą podstawą rozwoju systemów zarządzania – prof. dr hab.
Elżbieta Skrzypek UMCS Lublin, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą
 Uwarunkowania zewnętrzne a rozwój systemów zarządzania organizacji . Czy
standardy zarządzania wpływają na doskonalenie biznesu organizacji? - dr inż.
Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas – Politechnika Warszawska, IMiIB
 Doskonalenie systemu zarządzania organizacji w aspekcie uwarunkowań
zewnętrznych na przykładzie Loxess Polska sp. z o.o. – mgr inż. Anna Dębska,
prezes Loxess Polska sp. z o.o., mgr inż. Grażyna Żarlicka, Pełnomocnik Prezesa
ds. SZ Loxess Polska sp. z o.o.


Rozwój systemu zarządzania organizacji – potrzeby, standardy, wymagania
prawne a doskonalenie biznesu na przykładzie Grupy Kapitałowej Lotos – mgr
inż Monika Dobrowolska, Grupa Lotos, Gdańsk

 Wpływ nowych standardów dotyczących zintegrowanego systemu zarządzania
jakością i bezpieczeństwem żywności na system zarządzania firmą” - prof. dr
Janusz B. Berdowski, Europejska Uczelnia Informatyczno - Ekonomiczna,
Warszawa


Wpływ auditów na rozwój systemów zarządzania w firmie – mgr inż. Jan
Kazimierczyk, Jaalk, Warszawa

TABELA OPŁAT (wszystkie podane ceny są cenami netto)
Pierwszy przedstawiciel
Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000

1.290,+ obowiązujący VAT

Kolejny przedstawiciel
Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000
1.390,-

Członek rzeczywisty Klubu POLLAB

+ obowiązujący VAT

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 i ww. stowarzyszeń

1690.+ obowiązujący VAT

Uwaga:

Zniżki dla Członków Klubów obowiązują tylko przy opłaconych składkach
członkowskich za 2014r.
W przypadku opłacania udziału w szkoleniach ze środków publicznych istnieje możliwość wystawienia
faktury bez podatku VAT. Zainteresowane firmy prosimy o pobranie oświadczenia ze strony
www.bzj.pl i przesłanie wraz ze zgłoszeniem.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
 udział w obradach w dniach 21 – 24.03.2015r,


materiały szkoleniowe,

 zakwaterowanie (pokoje 2-osobowe) i pełne wyżywienie
od obiadu w dniu 21.03. do obiadu w dniu 24.03.2015
 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.

„Rozwój systemów zarządzania
a doskonalenie biznesu”
„JAKOŚĆ W BIZNESIE-8”
Gdańsk, 21 – 24.03.2015r

KARTA UCZESTNICTWA
Jesteśmy członkiem klubu PF ISO 9000 nr ...........................
Data:....................................

Jesteśmy członkiem klubu „POLLAB”

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

Kartę
uczestnictwa
należy
przesłać
faxem
pod nr 22 632-28-20 lub e-mailem: biuro@bzj.pl,

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

do

Organizatora

Technicznego

