
42 Wymiana Doświadczeń 
Pełnomocników, Koordynatorów, 

Specjalistów i Auditorów 
Systemów Zarządzania

26-28.10.2022, Bronisławów, Hotel Magellan***

■	 Podziel	się	doświadczeniami	i	dobrymi	rozwiązaniami	ze	
swojej	organizacji

■	 Rozwiń	swoje	umiejętności	i	kompetencje	w	dedykowanych	
warsztatach

■	 Poznaj	sposoby	motywowania	i	angażowania	pracowników	
w	budowanie	świadomości	systemowej

■	 Uzyskaj	odpowiedzi	na	nurtujące	Cię	pytania	w	czasie	
Panelu	Eksperckiego

■	 Dowiedz	 się	 jak	 rozwijać	 organizacje	 w	 sposób	
zrównoważony



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

1 dzień 
14:00 Obiad
15:00 Inauguracja Wymiany Doświadczeń 
15:30 Motywowanie i zaangażowanie pracowników w budowanie kultury świadomości systemowej

Marcin Witkowski, Pełnomocnik i Menedżer ZSZ, BorgWarner Poland
podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem w skutecznym wykorzystaniu narzędzi systemowych oraz 
podejścia procesowego we wzmacnianiu zaangażowania i świadomości systemowej.

16:30 Przerwa kawowa
16:45 Motywowanie i zaangażowanie pracowników w budowanie kultury świadomości systemowej 

Marcin Witkowski, Pełnomocnik i Menedżer ZSZ, BorgWarner Poland
17:30 Zakończenie zajęć
19:00 Kolacja
2 dzień
do 10:00 Śniadanie
10:00 Komunikacja w zespole

Marcin Gajek, Auditor Wiodący oraz Adam Prysok, Manager Sprzedaży ds. Certyfikacji, TÜV NORD Polska
Gra wprowadzająca do warsztatów, polegająca na budowaniu przywództwa i komunikacji.

10:30 Audit wewnętrzny w dwóch odsłonach
Aleksandra Ulman, Grzegorz Tuleja, Marcin Gajek, Auditorzy wiodący TÜV NORD Polska
Warsztaty z auditowania dla uczestników z udziałem auditorów

11:30 Przerwa kawowa
11:45 Audit wewnętrzny w dwóch odsłonach. c.d.
13:00 Obiad
14:00 Audit wewnętrzny w dwóch odsłonach. c.d.
15:00 Podziel się doświadczeniami i dobrymi rozwiązaniami ze swojej organizacji

Otwarty panel dyskusyjny moderowany przez auditorów TÜV NORD Polska
16:00 Zakończenie zajęć. Czas na relaks
18:00 Kolacja
19:00 Program integracyjny
3 dzień
do 9:30 Śniadanie
9:30 Działając dzisiaj myślimy o jutrze. Zrównoważony rozwój

Katarzyna Janik, Wiceprezes Zarządu, INVESTEKO S.A.
Od wielu lat związana z ochroną środowiska, realizująca swoje zainteresowania tą problematyką poprzez 
projektowanie i konsulting. Autor i koordynator wielu dokumentacji środowiskowych w różnych dziedzinach 

10:30 Przerwa kawowa oraz czas dla Uczestników na wymeldowanie z hotelu
11:00 Działając dzisiaj myślimy o jutrze. Zrównoważony rozwój. 

Katarzyna Janik, Wiceprezes Zarządu, INVESTEKO S.A.
12:00 PANEL DYSKUSYJNY – na pytania uczestników odpowiadają auditorzy TÜV NORD Polska
13:00 Podsumowanie i zamknięcie spotkania
13:20 Obiad

Joanna Glazik
tel.: 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: pms@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.
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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:

 ■ 2 400 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. 

 ■ 2 100 PLN netto + 23% VAT / osoba  
w przypadku zgłoszenia udziału do dnia  
26 września 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 

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