
18 FORUM AUTOMOTIVE 
5.10.2022-7.10.2022

Kocierz Hotel & SPA Targanice 
Wyjątkowe wydarzenie dedykowane dla 

ekspertów branży samochodowej.

W tym roku po raz osiemnasty (jesteśmy już pełnoletni!) będziemy 
mieli okazję i przyjemność, żeby w jednym miejscu i czasie dać szansę 
na spotkanie menedżerom,  ekspertom ds. jakości oraz osobom 
decyzyjnym związanym z branżą samochodową.  Obecna edycja jest 
dedykowana szansom i zagrożeniom dla przemysłu motoryzacyjnego 
w dobie zawirowań, zmian i kształtowania się nowej normalności.  
W szczególności zastanowimy się nad:

■	 zarządzaniem	procesami	w	kontekście	wykorzystania	nowych	
technologii,

■	 najnowszymi	 trendami	w	zakresie	cyberbezpieczeństwa		
w	branży	automotive,	

■	 zarządzaniem	sytuacją	kryzysową,
■	 kształtowaniem	umiejętności	miękkich.

Znaczącą cześć naszego spotkania przeznaczymy na warsztaty 
prowadzone przez naszych ekspertów oraz trenerów podczas 
których będziemy mogli wspólnie rozwiązać problemy najczęściej 
nas dotykające. 
Gościem specjalnym będzie Dirk Fischer, COO - Chief Operations 
Officer at Huf Group, który przedstawi nam zagadnienia związane  
z planowaniem i zarządzaniem w okresie ciągłego kryzysu. 

Nie zabraknie również najnowszych informacji o IATF 16949 
przekazanych nam przez naszego koncernowego specjalistę – 
Reimunda Gallerta

Zapraszamy!



Program 
1 dzień, 5 pażdziernika 2022

15:00
Wycieczka do firmy motoryzacyjnej
lub w przypadku niesprzyjających warunków epidemiologicznych: 
- warsztaty kształtowania umiejętności miękkich

19:00 Kolacja
2 dzień, 6 października 2022
9:00 Otwarcie XVII Forum Automotive
9:30 Wykład inauguracyjny Dagmara Żygowska, Prezes TÜV NORD Polska

10:00
Cyfryzacja  polskich przedsiębiorstw, szanse i zagrożenia Ewa Mikos, Siemens, Komisja Cyfryzacji  
i Przemysłu 4.0 AHK Polska 

11:00 Getting out of the crisis with systems understanding and lean leadership Dirk Fischer, Huf Group
12:30 Przerwa kawowa
12:45 Temat prezentacji do potwierdzenia

13:30
System Zarządzania Cyberbezpieczeństwem zgodnie z ISO 21434 na podstawie firmy BURY, 
Robert Tyksiński, BURY

14:15 Obiad

15:00 Nowości i doświadczenia w IATF 16949, Reimund Gallert, TÜV NORD Cert
16:00 Zarządzanie w sytuacji kryzysowej – wyzwania i szanse Ryszard Czachor, Kirchhoff Automotive

17:00
Budowanie systemu szkoleń stanowiskowych w Cooper Standard Automotive – doświadczenia  
z globalnego wdrożenia programu Training Within Industry Cooper Standard Automotive

17:30 Networking
19:00 Kolacja
3 dzień, 7 pażdziernika 2022
9:00 Networking

9:30

BLOK WARSZTATOWY 

1.	Level,	pull	and	prosper	–	jak	„leanować”	i	digitalizować	procesy	planowania,	monitorowania	i	wykonania	
produkcji,	A.	Buła,	BiModal	Solutions

2.	TWI	 Instruowanie	Pracowników	–	efektywny	sposób	wdrażania	nowych	pracowników	do	pracy,		
B.	Misurek,	Cooper	Standard	Automotive

3.		PESTLE	–	narzędzie	analizy	ryzyka	i	zarządzania	kryzysowego,	M.	Witkowski	BorgWarner	Emissions,	
Thermal	&	Turbo	Systems

12:30 Podsumowanie i zakończenie XVII Forum Automotive
13:00 Obiad
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18 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 
BRANŻY MOTORYZACYJNEJ
5.10.2022-7.10.2022, Kocierz Hotel & SPA Targanice 

FORMULARZ	ZGŁOSZENIOWY

Pełna nazwa firmy
Ulica 
i numer

Kod i  
miejscowość

NIP Telefon 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika e-mail Cena Nr grupy 
warsztatowej

1.
2.
3.
4.

Razem

Zgłoszenia	prosimy	
przesyłać	na	adres	e-mail		
szkolenia@tuv-nord.pl 

Koszt udziału w Forum obejmuje 
pracę trenerów, materiały szkoleniowe, 
zaświadczenie, upominek reklamowy, 
wyżywienie w trakcie konferencji i wynosi.

Ceny promocyjne obowiązują do 
15.08.2022, Poniżej podane ceny są 
cenami netto+23%VAT za udział 1 os.

■	 2	dni	2190,00	(cena	promocyjna)		
2390,00	(cena	regularna)

■	 2	dni	z	noclegiem	2490,00	(cena	
promocyjna);	 2690,00	 (cena	
regularna)

■	 3	dni	2490,00	(cena	promocyjna)	
2690,00	(cena	regularna)

■	 3	dni	z	noclegiem	2790,00	(cena	
promocyjna);	 2900,00	 (cena	
regularna)		

TÜV NORD Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie 
prawo do odwoływania lub przełożenia terminu 
konferencji, modyfikacji programu konferencji, 
zmiany formy z przyczyn od siebie niezależnych 
oraz nie ponosi odpowiedzialności za koszty 
poniesione z powodu odwołania konferencji.
Zamawiający może wycofać się z udziału  
w szkoleniu bez ponoszenia kosztów do 14 dni 
roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 
Natomiast rezygnacja w terminie krótszym niż 14 
dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia 
wiąże się z opłatą w wysokości 100% jego ceny. 
Odwołanie udziału  w szkoleniu wymaga formy 
pisemnej (e-mail).

Da t a 	 i 	 p odp i s 	o soby 	upoważn i one jP i e c zę c 	 f i rmowa

□ Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a, b Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 dalej „RODO”) przez Administratora spółkę: TÜV 
NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633, do celów realizacji usługi szkoleniowej 
przez okres jej realizacji oraz upływu terminu roszczeń z niej wynikających. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@tuv-nord.pl.
□ Zostałem/am poinformowany/a o prawie do: dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia, wnie-
sienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, zgodnie z RODO poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem. Zostałem 
poinformowany, że Administrator prowadzi operacje przetwarzania moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej oraz że 
dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcą, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i nie podlegają profilowaniu. 
Zostałem/am poinformowany/a o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym adresu poczty elektronicznej) celem otrzymywania  informacji handlowych od TÜV NORD 
Polska w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą 
elektroniczną.
□ Podane w niniejszym formularzu dane osobowe zostały podane dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.
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