Zapraszają
do udziału w seminarium:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM – 3
Zarządzanie ciągłością działania

Seminarium odbędzie się:
16-18 listopada 2014r.
w Zakopanem

Komunikat nr 2

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy

do udziału

w

trzecim

seminarium z

cyklu

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Zarządzanie ciągłością działanie
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
16.11.2014r. – niedziela
od 16.00
20.00

Przyjazd uczestników
Kolacja

17.11.2014r. – poniedziałek
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 plenerowa

18.11.2014r. – wtorek
8.00 – 9.00

Śniadanie

9.00-12.00
obrady seminarium
10.30 – 11.00 Kawa, herbata
12.30
Zakończenie seminarium
Obiad
Wyjazd uczestników

Seminarium towarzyszyć będzie „OKRĄGŁY

STÓŁ”: Praktyczne
korzyści z wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem.
W programie seminarium, obok 7 referatów zaplanowano możliwość
ogólnych oraz kuluarowych dyskusji z udziałem autorytetów zarówno
z obszaru teorii jak i praktyki zarządzania ryzykiem w działalności biznesowej
oraz wygłoszenie referatów i komunikatów zgłoszonych przez uczestników.

Wykaz referatów:

 „Ryzyko w ciągłości działania”
dr Ewa Dębicka, wice dyrektor ITS, Warszawa
 „Problematyka zarządzania ciągłością działania w normalizacji
międzynarodowej i europejskiej”
mgr inż. Ryszard Grabiec, PKN Warszawa
 „Zarządzanie jakością i ryzykiem – relacyjność znormalizowanego podejścia”
dr Sławomir Zapłata, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 „Jak włączyć zarządzanie ryzykiem do systemu zarządzania jakością w
zgodności z oczekiwanymi zmianami w normie ISO 9001:2015”
mgr inż. Antoni Kleniewski, Kleant, Warszawa
 „Analiza BIA - klucz do zarządzania ciągłością działania”
mgr inż. Adrian Krukowski, Wrocław
 „Praktyczne aspekty wynikające z wdrożenia Zarządzania Ryzykiem
Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.”
mgr inż. Małgorzata Szydłowska, Grupa LOTOS, Gdańsk
 „Narzędzia zarządzania ryzykiem w segmencie poszukiwawczo wydobywczym na przykładzie LOTOS Petrobaltic S.A.”
mgr inż. Tomasz Gasiński, LOTOS Petrobaltic S.A.,Gdańsk

 „OKRĄGŁY STÓŁ”: Praktyczne korzyści z wdrożenia systemu zarządzania
ryzykiem.

Program zostanie rozszerzony również o referaty i komunikaty zgłoszone przez
uczestników seminarium

Koszt uczestnictwa obejmuje:
- zakwaterowanie i wyżywienie (od kolacji w niedzielę do obiadu we wtorek;
pokoje 2 osobowe).
- udział w obradach,
- materiały seminaryjne,
- stosowne zaświadczenia,
- przerwy kawowe,
- udział w kolacji koleżeńskiej (poniedziałek),
i imprezie plenerowej (wtorek),
- koszty organizacyjne.
TABELA OPŁAT (ceny netto)
Pierwszy przedstawiciel
Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000

880.-+ VAT

Kolejny przedstawiciel
Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000
Członek Klubu POLLAB

990.-+ VAT

Członek wspierający Klubu PF ISO 9000
Uczestnicy spoza Klubów

1190.-+ VAT

Uwaga:
Zniżki dla członków Klubów obowiązują tylko przy opłaconych składkach członkowskich za 2014r.

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-3”
Zakopane 16-18 listopada 2014
1. Pierwsza osoba Członka Rzeczywistego Klubu PF ISO 9000 z uregulowanymi składkami
880,00- 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)
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 – 1190,00,- zł + obowiązujący VAT
Nazwa firmy, adres:

Imię i nazwisko:
Telefon :

Fax :

E-mail :
Dodatkowo rezerwuję miejsce
w pokoju 1 osobowym; dopłata 240,00 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 24 października 2014r. będziemy zmuszeni
obciążyć Państwa kosztami rezerwacji w wysokości 50%
Kartę uczestnictwa proszę przesłać faxem pod numer 22 632 28 20 lub e-mailem: biuro@bzj.pl
* właściwe zakreślić (ilość miejsc ograniczona)

*

