
41 Wymiana Doświadczeń 
Pełnomocników, Koordynatorów, 

Specjalistów i Auditorów 
Systemów Zarządzania

25-27 maja 2022 – edycja Południe,  
HOTEL NOWY ZDRÓJ, Polanica Zdrój

8-10 czerwca 2022 – edycja Północ,  
NATURAL HOTEL, Warlity Wielkie k/Ostródy

 ■ Popatrz na procesy, którymi zarządzasz 
okiem MULTISZEFA 

 ■ Doskonal lub ulepsz swój system zarządzania korzystając 
z wiedzy nabytej na ćwiczeniach z mapowania procesów

 ■ „Zmierz” się z auditorami TÜV NORD Polska 
w trakcie warsztatów auditowych i wykorzystaj 
w przyszłości zdobyte doświadczenie 

 ■ Sprawdź czy dostrzegasz zagrożenia, 
hierarchizujesz ryzyka, oceniasz szanse?

Podczas tegorocznej wiosennej wymiany będą z nami 
Auditorzy TÜV NORD Polska: Aleksandra Ulman, Grzegorz 
Tuleja, Wojciech Kozak, Mariusz Koszeluk, Marcin Gajek 
oraz gość specjalny Marcin Witkowski z BorgWarner Poland.



41 Wymiana Doświadczeń Pełnomocników, Koordynatorów, 
Specjalistów i Auditorów Systemów Zarządzania 

Ramowy program wiosennej edycji 2022 Wymian Doświadczeń przedstawia się następująco:
1 dzień 
14:00 Obiad powitalny
15:00 Inauguracja Wymiany Doświadczeń 
15:30 MULITSZEF – Odpowiedzialność procesowa 360° – Marcin Witkowski, Pełnomocnik i Menedżer ZSZ 

w BorgWarner - pokaże jak skutecznie wykorzystać narzędzia systemowe oraz podejście procesowe  
do osiągania celów biznesowych organizacji w każdym jej obszarze

16:45 Przerwa kawowa
16:30 MULITSZEF – Odpowiedzialność procesowa 360° - c.d.

18:00 Zakończenie zajęć
19:00 Kolacja
2 dzień
do 10:00 Śniadanie
10:00 Umiejętność planowania podstawą sukcesu – Marcin Gajek, Auditor wiodący TÜV NORD Polska. Gra 

mająca na celu uświadomienie jak istotnym elementem w każdym procesie jest etap planowania.
11:00 Przerwa kawowa
11:15 Mapowanie procesów – Marcin Witkowski, Pełnomocnik i Menedżer ZSZ w firmie BorgWarner. 

Warsztat, w trakcie którego, na podstawie wiedzy zdobytej podczas prezentacji z dnia poprzedniego 
 i przykładowej dokumentacji systemowej uczestnicy zmapują wybrane procesy

13:00 Obiad
15:00 Sprawdzam - odwracamy role - szansa na rewanż – warsztaty z auditów wewnętrznych z udziałem 

uczestników i auditorów. Warsztaty z prowadzenia auditów wewnętrznych oparte na przykładowej 
organizacji i jej dokumentacji. Zajęcia w grupach z udziałem auditorów  TÜV NORD Polska w roli auditowanych

16:30 Przerwa kawowa
16:45 Sprawdzam - odwracamy role - szansa na rewanż – warsztaty z auditów wewnętrznych z udziałem 

uczestników i auditorów – c.d.
18:00 Zakończenie zajęć
18:10 Kolacja
19:00 Program integracyjny
3 dzień
do 9:30 Śniadanie
9:30 Bezpiecznie w „niebezpiecznych” czasach – sprawdź czy dostrzegasz ryzyka i oceniasz szanse? 

System zarządzania bezpieczeństwem informacji jako element łączący inne, wdrożone w organizacji systemy 
zarządzania – Mariusz Koszeluk, Auditor wiodący TÜV NORD Polska przy współudziale pozostałych 
auditorów prezentujących spojrzenie z perspektywy pozostałych systemów

10:30 Przerwa kawowa oraz czas dla Uczestników na wymeldowanie się z hotelu
11:00 PANEL DYSKUSYJNY – na pytania uczestników odpowiadają auditorzy TÜV NORD Polska
12:00 Podsumowanie i zamknięcie Wymiany Doświadczeń
12:30 Obiad pożegnalny

Joanna Glazik
tel.kom: 603 300 418
j.glazik@tuv-nord.pl

Joanna Jakubas
tel. 609 670 272
j.jakubas@tuv-nord.pl

Katarzyna Bączyńska
tel.: 609 557 300
k.baczynska@tuv-nord.pl e-mail: szkolenia@tuv-nord.pl

Szczegółowych informacji o spotkaniu udzielają:



□ Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a, b Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego 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 przeno-
szenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, zgodnie z RODO poprzez bezpośredni kontakt z Admi-
nistratorem. 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 między-
narodowej 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.

41 Wymiana Doświadczeń Pełnomocników, Koordynatorów, Specjalistów 
i Auditorów Systemów Zarządzania 
         25-27 maja 2022, Polanica Zdrój                8-10 czerwca 2022, Warlity Wielkie k/Ostródy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pełna nazwa 
Ulica 
i numer

Kod i  
miejscowość

NIP Telefon 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika e-mail Cena

1.

2.

Razem

Koszt uczestnictwa:

 ■ 2 200 PLN netto + 23% VAT / osoba  
i obejmuje: pracę moderatorów, materiały 
szkoleniowe dla każdego Uczestnika, pełne 
wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 
1-osobowych na czas trwania szkolenia, 
upominek reklamowy oraz zaświadczenie o 
udziale w spotkaniu i nabyciu wiedzy, zgodnie 
z zakresem tematycznym. 

 ■ 2 000 PLN netto + 23% VAT / osoba  
w przypadku zgłoszenia udziału do dnia  
15 kwietnia 2022r. (z zachowaniem wszel-
kich warunków i świadczeń wymienionych 
powyżej)

TÜV NORD Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do 
odwołania lub przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od 
siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za 
koszty poniesione z powodu odwołania szkolenia. 
W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują 
pełen zwrot wniesionej opłaty. 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.

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

D a t a  i  p o d p i s  o s o by  u p o wa ż n i o n e jP i e c z ę c  f i r m o wa


