
 

  

zapraszają do wzięcia udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji 
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA W ENERGETYCE  

Z prawdziwą przyjemnością – po dwuletniej przerwie, spowodowanej epidemią koronawirusa - zapraszamy 

ponownie na konferencję poświęconą systemom zarządzania w energetyce. Zgodnie z dotychczasową tradycją 

i w tym roku przygotowaliśmy dla uczestników urozmaicony program, zawierający zarówno nadchodzące wymagania, 

jak i przede wszystkim praktyczne przykłady zastosowania istniejących systemów. 

Przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach, że na Pełnomocników i specjalistów zajmujących się systemami zarządzania 

wciąż nakładane są nowe wyzwania, związane z pojawiającymi się, nowymi wymaganiami w różnych obszarach. 

Na szczęście na naszej konferencji można się usłyszeć o nich z wyprzedzeniem, a także dowiedzieć, co, jak i na kiedy 

trzeba zrobić. 

Takim nadchodzącym wyzwaniem z pewnością będzie kwestia raportowania niefinansowego. 10 listopada 

Parlament Europejski przyjął dyrektywę o raportowaniu zrównoważonego rozwoju (SCRD), która obejmie kilka 

tysięcy przedsiębiorstw w Polsce, nakładając na nie obowiązek publicznego raportowania kwestii środowiskowych, bhp, 

społecznych i z obszaru zarządzania. W większości tych przedsiębiorstw nie ma systemu zbierania danych do 

raportowania, ani ośrodka odpowiedzialnego za ich zebranie. Oznacza to, że przewidywany w dyrektywie czas do 

przygotowania pierwszego raportu wcale nie jest tak długi, jak by się to mogło wydawać. Na konferencji przedstawimy 

dokładnie, co będzie wymagane, od kogo, kiedy, a także powiemy, które systemy zarządzania mogą być tutaj 

najbardziej przydatne. 

Okres pandemii przyniósł wiele zmian w naszym życiu, również w obszarze systemów zarządzania, a jedną z 

najistotniejszych jest powszechne zastosowanie audytów zdalnych. Opowiemy, jakie są zalety tych audytów, 

jakie wady, porozmawiamy o naszych doświadczeniach w tym zakresie, a przede wszystkim o tym, co zrobić, aby 

lepiej wykorzystać to narzędzie, które - mimo zniesienia obostrzeń – zostanie już z nami na stałe. 

Na ostatniej konferencji, w 2019 roku, były już omawiane wymagania w zakresie systemów zarządzania, wynikające 

z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która ukazała się rok wcześniej. Obecnie chcemy zaprezentować 

praktyczne doświadczenia z funkcjonowania systemu zarządzania ciągłością działania i sytemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji oraz doświadczenia z audytu zgodności z Ustawą o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa. 

Bardzo ważną kwestią dla każdego przedsiębiorstwa jest identyfikacja wymagań prawnych oraz innych, które 

musi spełnić, a następnie ocena ich spełnienia. Systemowe podejście do tego zagadnienia nie jest wcale takie łatwe, na 

konferencji swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielą się kompetentni, wieloletni pełnomocnicy. 

Wśród innych tematów tegorocznej konferencji będą poruszane także zagadnienia związane z analizą ryzyk, 

w szczególności związanych ze znaczącymi oddziaływaniami środowiskowymi, czy też ze zbliżającą się nieuchronnie 

rewizją normy ISO 14001. 

Podczas konferencji nie zabraknie również czasu na najcenniejszą część tego spotkania ludzi zajmujących się 

systemami zarządzania w branży energetycznej, mianowicie na dyskusje, wymianę doświadczeń, podzielenie się 

problemami i wyzwaniami, z którymi się spotykają. Swoje doświadczenia związane z wieloletnim utrzymaniem 

różnych systemów zarządzania, w tym ich funkcjonowania w ramach dużej grupy, przedstawi także gospodarz 

tegorocznej konferencji – PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra. Sytuacja jest dynamiczna, ale jeżeli 

względy bezpieczeństwa na to pozwolą, to uczestnicy konferencji będą mogli zobaczyć również elektrownię. 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej konferencji, zwłaszcza, że po raz pierwszy 

odbędzie się ona w świątecznej odsłonie. 



 

 

 

Ramowy program XVIII Ogólnopolskiej Konferencji 
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA W ENERGETYCE  

 

12 grudnia od godziny 17.00 – przyjazd i rejestracja uczestników 

 

13-15 grudnia: 

 20 lat Zintegrowanych Systemów Zarządzania w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Dolna Odra 

 Audyty zdalne – zalety, wady, doświadczenia z funkcjonowania (wykład oraz panel dyskusyjny z 

udziałem uczestników) 

 Raportowanie niefinansowe (ESG) 

 Obowiązki zgodności w systemach zarządzania 

 Wdrażanie i funkcjonowanie systemów zarządzania: ciągłością działania wg ISO 22301 oraz 

bezpieczeństwem informacji wg 27001 

 Doświadczenia z audytów cyberbezpieczeństwa  

 Przygotowania do nowej normy ISO 14001 – w którą stronę iść? 

 Analiza ryzyk w związku z systemami zarządzania, w szczególności związanych ze znaczącymi 

aspektami środowiskowymi (wymiana doświadczeń i interpretacji) 

 Przegląd nowej wiedzy – konkurs nt. systemów zarządzania 

 

15 grudnia o godzinie 13.00 – zakończenie konferencji 

 

 

 

Prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres mailowy sekretariatu PF ISO 14000 skanu załączonej karty 

zgłoszeniowej. W przypadku pytań prosimy korzystać z niżej podanego kontaktu: 

 

Polskie Forum ISO 14000  

ul. Pólnicy 29/9, 80-177 Gdańsk 

tel. 516 49 89 35; email: sekretariat@pfiso14000.org.pl 
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