
Szanowni Państwo! 
We wrześniu br. rozpoczyna się ostatni rok okresu 
przejściowego dla normy ISO 9001:2015. Norma ta nierzadko 
jest wykorzystywana w sektorze ochrony zdrowia. Dlatego 
też TUV NORD Polska zaprasza pełnomocników, auditorów 
wewnętrznych oraz osoby odpowiedzialne za system 
zarządzania jakością w szpitalach, przychodniach i innych 
placówkach medycznych na spotkanie: 

SYSTEMOWA WYMIANA 
DOŚWIADCZEŃ DLA SEKTORA 

OCHRONY ZDROWIA
Warszawa, 27 września 2017 r., 

hotel RADISSON BLU SOBIESKI, Plac Zawiszy 1



Program:
do 10:00 Rejestracja uczestników 
10:00 Rozpoczęcie spotkania, powitanie uczestników
10:10 Panel 1: 

Proaktywność zarządzania placówką ochrony zdrowia – wyzwanie, któremu można podołać 
również za pomocą podejścia procesowego i powiązań systemu zarządzania ze sferą biznesową 
w placówce służby zdrowia. Norma ISO 9001:2015 stawia wymaganie, aby zintegrować wymagania 
systemu zarządzania jakością z procesami biznesowymi organizacji (punkt 5.1.1). Sprostać temu można 
m.in. poprzez aktywne i świadome wykorzystanie mechanizmów, których implementację w placówce 
ochrony zdrowia, jej procesach i działaniach omówi dr n. med. Tomasz Romańczyk, specjalista chorób 
wewnętrznych i gastroenterolog, Konsultant Zarządu TUV NORD Polska, członek Naczelnej Rady 
Lekarskiej, właściciel H-T Centrum Medyczne, a od 2012 roku jeden z wykładowców w ramach programu 
„Kompendium MBA w zarządzaniu podmiotem leczniczym”.     

ok. 12:30 Obiad
ok. 13:30 Panel 2: 

Jakość usług medycznych a bezpieczeństwo pacjenta.  Założenia  do projektu ustawy o jakości 
w ochronie zdrowia a norma ISO 9001:2015. Część spotkania, podczas której zaprezentowane 
i skomentowane zostaną założenia do projektu ustawy Ministerstwa Zdrowia, ze zwróceniem uwagi na 
odniesienia do normy ISO 9001:2015, szczególnie w obszarze dotyczącym myślenia i działania w oparciu 
o ryzyka i szanse (wymóg normy ISO 9001:2015, m.in. punkty 6.1 i 8.1). Zajęcia te poprowadzi Adriana 
Pawlas – praktyk w zakresie rozwiązań dla sektora ochrony zdrowia w obszarach kontroli zarządczej. 
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek zarządzanie i marketing oraz studiów 
podyplomowych na kierunkach: zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej (Uniwersytet Jagielloński, 
Kraków) oraz technologie informatyczne w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia (Uniwersytet 
Ekononomiczny, Katowice). Od 2014 roku związana z TÜV NORD Polska jako TUV NORD Cert 
QMS Auditor oraz trener. Od 2016 r. jeden z wykładowców w ramach programu „Kompendium MBA 
w zarządzaniu podmiotem leczniczym”. 

ok. 15:30 Podsumowanie i zamknięcie spotkania

Joanna Górska
Doradca Klienta ds. Szkoleń
tel.: 32 786 46 74
tel. kom.: 665 391 519
mail: j.gorska@tuv-nord.pl 

SYSTEMOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
DLA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA 

Szczegółwych informacji udzielają:



SYSTEMOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ DLA 
SEKTORA OCHRONY ZDROWIA
Warszawa, 27 września 2017 r., hotel RADISSON BLU SOBIESKI, Plac Zawiszy 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pełna nazwa firmy

Ulica 
i numer

Kod i  
miejscowość

e-mail Telefon / Fax

Lp. Nazwisko i imię uczestnika Stanowisko Cena

1.

2.

Razem

Oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 17.12.2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej zasad ich 
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, (Dz.U. 2010 r., nr 249, poz. 1661) akcep-
tuję wystawianie i przesyłanie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej, ze wszystkimi prawnymi skutkami 
doręczenia. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z faktury elektronicznej w TNP dostępnym na stronie internetowej 
www.efaktura.tuv-nord.pl oraz przyjmuję go do wiadomości i stosowania.

Przesyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez TUV NORD 
Polska moich danych (w tym adresu poczty elektronicznej) w celach związanych 
z organizacją szkolenia pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zmianami). Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, 
w tym osobowych, ich poprawienia lub usunięcia. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać 
na nr faxu 32 786 46 07 lub 
e-mail szkolenia@tuv-nord.pl 

Cena za udział w szkoleniu: 

 ▪ 640 PLN netto (+ 23% VAT) 
w przypadku zgłoszeń dokonanych 
do dnia 11 września br. 

 ▪ 790 PLN net to (+23% VAT) 
w przypadku zgłoszeń dokonanych 
po 11 września br. 

O udziale w seminarium decyduje kolejność 
zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona. 
TÜV NORD Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie 
prawo do odwoływania 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 przed datą rozpoczęcia szkolenia wiąże się 
z opłatą w wysokości 100% jego ceny.
Udzia ł w spotkaniu obejmuje pracę 
wykładowców, materiały szkoleniowe w wersji 
papierowej, obiady i catering w trakcie szkolenia, 
zaświadczenia dla uczestników, potwierdzające 
ich udział i nabytą wiedzę oraz dodatkowe 
e-materiały, które zostaną do uczestników 
rozesłane drogą mailową po szkoleniu.

Oświadczenie
Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT 
i wyrażamy zgodę na wystawienie przez TUV NORD Polska Sp. 
z o.o. faktury bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru.

Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. na poniższy adres e-mailowy oraz 
akceptuję regulamin korzystania z faktury elektronicznej TNP.

e-mail:

Po d p i s  i  p i e c z ę ć  o s o by  u p o wa ż n i o n e j

NIP

http://www.efaktura.tuv-nord.pl
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