zapraszają
do udziału w konferencji:

„Społeczna odpowiedzialność biznesu”

Konferencja odbędzie się:
w Szczyrku, 15.05.2018r.

„Społeczna odpowiedzialność biznesu”
Szczyrk 15.05.2018

Realizując sugestie Członków Klubu postulujące podjęcie tematyki
społecznej odpowiedzialności biznesu, połączonej 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 konferencji:

„Społeczna odpowiedzialność biznesu”
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.
Program tegorocznej konferencji obejmuje referaty:
1. „Moralny charakter przedsiębiorczości”
O. dr Wit Pasierbek, Akademia Ignatianum, Kraków
2. „CRS – aspekty teoretyczno-praktyczne”
prof. dr hab. Katarzyna Hys, Politechnika Opolska
3. „Technology Assessment a społeczna odpowiedzialność
biznesu”
prof. dr hab. inż Marek Roszak, Politechnika Śląska, Gliwice
Prezes Klubu „Polskie Forum ISO 9000”
4. „Dobre Praktyki w zakresie CSR – organizacja duża – PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia
Bełchatów”

mgr inż Artur Ligęza, referat wygłasza mgr inż Dariusz Wójcik, PGE
Bełchatów

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

495,+ obowiązujący VAT

Kolejny przedstawiciel
Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000
595,+ 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

785.+ obowiązujący VAT

Uwaga:

Zniżki dla członków Klubów obowiązują tylko przy opłaconych składkach
członkowskich za 2018r.
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 15.05.2018r,
- materiały konferencyjne,
- zakwaterowanie (pokoje 2-osobowe) i pełne wyżywienie od obiadu w dniu 15.05. do śniadania w
dniu 16.05.2018,
- udział w kolacji koleżeńskiej (15.05),
- zaświadczenie dokumentujące udział ,
- koszty organizacyjne.
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

m.p.

„Społeczna odpowiedzialność biznesu”
Szczyrk, 15.05.2018r.

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: .............................................................................................................
Dane do faktury: ............................................................................................................
........................................................................................................................................
Telefon: ..........................................................................................................................
Fax: ........................................................E-mail:………………………………….………..

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

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

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

.

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

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

