
 
 

 
 

 
 

„Inwestowanie w siebie daje największe dywidendy.” 
                                                                   B. Franklin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
  

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I DOBRYCH PRAKTYK 

Pełnomocników oraz Auditorów Wewnętrznych Systemów Zarządzania  

3-5 czerwca 2020 r.  

Wrocław, Hotel Invite **** 

Szanowni Państwo, 

zapraszamy wszystkich Pełnomocników, Auditorów wewnętrznych oraz Specjalistów 

systemów zarządzania ISO na branżowe spotkanie, w ramach którego na nowo chcemy 

odkrywać szanse i możliwości, jakie dają systemy zarządzania i rozmawiać o systemowych 

problemach, trudnościach. Zachęcamy Państwa do udziału w wymianie doświadczeń i 

dobrych praktyk związanych z systemami zarządzania ISO: 9001, 14001, 45001 oraz 27001.  

Proponowana formuła to nie tylko wymiana doświadczeń z Pełnomocnikami i Auditorami 

wewnętrznymi, ale też okazja do spojrzenia na systemy z perspektywy doświadczonych 

auditorów wiodących, którzy będą głównymi moderatorami spotkania.  

Poniżej przedstawiamy Państwu propozycję programu szkolenia, który jest otwartą formułą, 

tzn. może być uzupełniony w trakcie warsztatów o te tematy, zagadnienia, które sami 

możecie Państwo nam podsuwać, o pytania, które Was nurtują a my postaramy się na nie 

odpowiedzieć. 

 

Spotkajmy się we Wrocławiu, serdecznie zapraszamy! 

 

 



Dzieo 1 
03.06.2020 r. 

13.00 – 13.30 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie 

13.30 – 14.00 Obiad 

14.00 – 14.15 Powitanie uczestników 
Tomasz Wycisk - Dyrektor ds. certyfikacji ISOCERT 

14.15 – 17.15 Jeszcze raz zacznijmy od podstaw 
Ogólne omówienie norm Systemów zarządzania QMS, EMS, OH&SMS - powstanie, potrzeby firmy, 
wspólne wymagania i różnice. 
Korzyści z utrzymania systemu zarządzania. 
Nowa norma dotycząca Auditowania PN-EN ISO 19011:2018 stosowanie w organizacjach 
Ewa Łanowiecka–Adydan -  Kierownik ds. certyfikacji, Auditor wiodący ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001/PN-
N-18001/OHSAS 18001 z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu auditów.  

17.15 – 19.30 Czas wolny 

19.30 Uroczysta kolacja 

Dzieo 2 
04.06.2020 r. 

10.00 – 12.30 Bezpieczeostwa informacji – to nie działanie, ale proces 
Praktyka bezpieczeostwa informacji - ujawnione wycieki danych – komu, co i dlaczego wykradziono.  
Omówienie wyników badania bezpieczeostwa informacji w Polsce. Stan faktyczny SZBI - analiza 
doświadczeo auditowych. Wyzwania bezpieczeostwa w roku 2020.Trendy w zakresie ochrony informacji. 
Moderator: Piotr Wrzesioski - Auditor wiodący systemów zarządzania: bezpieczeostwem informacji, 
zarządzania ciągłością działania, jakością usług IT. Zajmował się wdrażaniem i utrzymaniem systemów 
bezpieczeostwa w oparciu o normy: ISO 27001, SarOx, NIST Cybersecurity Framework. Wykładowca 
studiów podyplomowych przedmiotu - Security Standards and Governance.  

12.30 – 13.30 Obiad 

13.30 – 17.00 WARSZTATY  

Grupa 1 ISO 9001 
Pełnomocnik liderem doskonalenia - zadaniem lidera nie jest wymyślanie wszystkiego od podstaw. Jest 
nim nakłanianie ludzi do myślenia, do tworzenia i wprowadzania w życie najlepszych pomysłów. 

 Jak połączyd pełnienie roli Pełnomocnika z rolą Lidera, czy to może byd spójna para? 

 Jaka jest wartośd dodana dla skuteczności funkcjonującego systemu Pełnomocnika  
o cechach Lidera? 

 Co ogranicza  i utrudnia Pełnomocnikom „liderowanie”? 
Oto pytania, którymi chcemy zaintrygowad uczestników i na które spróbujemy znaleźd konstruktywne 
odpowiedzi. 
Moderator: Ilona Barłowska – Auditor wiodący, konsultant wdrażający systemy zarządzania, trener 
biznesu z ponad 20 letnim doświadczeniem. 

Grupa 2 ISO 14001 
Badanie i określanie aspektów środowiskowych w firmie – omówienie i warsztaty. 
Wymagania prawne dotyczące działalności organizacji w zakresie środowiska – wymagania dla organizacji 
ogólne 
Wymagania prawne dotyczące zidentyfikowanych aspektów środowiskowych. 
Prawidłowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi – korzyśd dla organizacji. 
Moderator: Ewa Łanowiecka–Adydan - Kierownik ds. certyfikacji ISOCERT, Auditor wiodący ISO 9001, ISO 
14001, ISO 45001/PN-N-18001/OHSAS 18001 z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu audytów.  

Grupa 3 ISO 45001 
Od 18001do ISO 45001:2018 – praktyczny warsztat z dostosowania systemu do wymagao nowej normy. 
Jak zrozumied i zmienid 
Moderator: Krzysztof Linkiewicz - Auditor wiodący ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001/ 
PN-N-18001/OHSAS 18001 

17.00 – 17.30 Czas na pytania i refleksje uczestników 

17.30 – 19.30 Czas wolny 

19.30 Kolacja 



Dzieo 3 
04.06.2020 r. 

10.00 - 12.00 „Niczego wspaniałego nie osiągnął nikt, kto nie ośmielił się uwierzyd, że w nim samym jest coś lepszego 
od okoliczności” (B. Barton) 
Problemy systemowe - one tkwią w nas samych, czyli gdzie szukad prawdziwych źródeł  
i przyczyn nieskutecznie działającego systemu, braku motywacji pracowników, chęci zaangażowania się w 
sprawy systemowe. 
Moderator: Ilona Barłowska – Auditor wiodący, konsultant wdrażający systemy zarządzania, trener 
biznesu z ponad 20 letnim doświadczeniem 

12.00 -13.15 Oddajemy głos uczestnikom warsztatów - czyli dobre praktyki, którymi chcą się podzielid uczestnicy 
warsztatów 

13.15 - 13.30 Podsumowanie spotkanie 

13.30 Obiad  

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

Miejsce warsztatów: Hotel Invite ****  https://www.hotelinvite.com.pl/  

Zgłaszanie uczestnictwa: 

• przesłanie formularza wypełnionego zgłoszenia – podpisane i opieczętowane prosimy 

w formie skanu wysłać na adres k.slusarek@isocert.pl 

• w formularzu zgłoszenia, proszę zaznaczyć grupę warsztatową w 2. dniu 

(04.06.2020) 

• w spotkaniu można uczestniczyć bez noclegu 

• termin zgłaszania uczestnictwa/zapłaty upływa 07 maja 2020 r.  

Koszty:  

• 1800 zł netto/os. (cena obejmuje: wykłady/warsztaty, materiały szkoleniowe, 

wyżywienie oraz noclegi dla uczestnika w pokoju 1-osobowych, zaświadczenie) 

• 1350 zł netto/os -  cena bez noclegów 

• Istnieje możliwość uczestnictwa osoby towarzyszącej, prosimy o kontakt 

telefoniczny  

Pytania i szczegóły organizacyjne 

Karolina Ślusarek - k.slusarek@isocert.pl,  tel.: 518 457 315 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

Nazwa szkolenia 1. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk 

Data szkolenia 03-05.06.2020 

Cena za szkolenie netto  1800,00 netto   1350,00 netto  

Osoba do kontaktu:  

Telefon i e-mail 

(imię i nazwisko, telefon i e-

mail) 

 

 

Dane uczestnika szkolenia: 

 l.p.  Imię i nazwisko Grupa warsztatowa  Telefon i e-mail

 1.  
 

  

 2.    
 

Dane firmy do wystawienia faktury VAT  

 Nazwa firmy, adres  

 NIP  

 e-mail  

□ Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej w formacie PDF emailem na adres podany w karcie zgłoszenia 

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania 
oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej). 

 
Dane do wpłaty za szkolenie 

 Nazwa firmy  ISOCERT sp. z o.o. sp.k.

 Adres  ul. Rysia 1a, 53-656 Wrocław

 Numer konta  77 1090 2516 0000 0001 4128 4669 Santander Bank Polska S.A.

 

Regulamin: 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu można dokonać wyłącznie niniejszą kartą zgłoszeniową. 
2. Zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez pracownika ISOCERT sp. z o.o. sp.k. 
3. Należność za szkolenie należy wpłacić na konto przed szkoleniem. Zaświadczenia zostaną przesłane po zapłaceniu faktury i ukończeniu 
szkolenia. 
4. Rezygnacja może nastąpić tylko w formie pisemnej. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminem 
rozpoczęcia szkolenia będzie skutkowało obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem szkolenia. 
5. ISOCERT sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo do zmiany daty lub miejsca szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby osób do 
przeprowadzenia szkolenia. W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, ISOCERT sp. z o.o. sp.k. zobowiązuje się 
do zwrotu pełnej kwoty bez odsetek i odszkodowania w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia. 

Przetwarzanie danych osobowych: 

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma ISOCERT sp. z o.o. sp.k.  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rysiej 1A, 
można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@isocert.pl 
1. Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy uczestnictwa w zamówionym szkoleniu i wystawieniu imiennego zaświadczenia ze 
szkolenia.  
2. Pani/Pana dane mogą być ujawniane odbiorcom świadczącym obsługę systemów IT. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim możliwe będzie skuteczne dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej 
umowy.4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
5. Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w szkoleniu. 
6. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością 
przetwarzania danych osobowych. Dane nie będą przesyłane do krajów spoza obszaru UE ani do żadnych organizacji międzynarodowych. 

 

 

Data: Podpis osoby upoważnionej: Pieczątka firmowa 
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