System zarządzania w laboratorium
wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Elementy systemu wymagające specjalnej uwagi.
Zarys problematyki.
Warszawa, 07 luty 2020
szkolenie 1-dniowe (godz. 9.00 – 15.30)

Prowadzący szkolenie
Tomasz Wontorski, wieloletni pracownik PCA, współtwórca polskiego systemu oceny
zgodności, doświadczony wykładowca i auditor PCA.

Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników laboratoriów, kierowników laboratoriów, kierowników
ds. jakości i kierowników technicznych.

Zakres szkolenia
Zakres szkolenia obejmuje omówienie systemu zarządzania i wskazanie tych elementów systemu
zarządzania, które mogą nastręczać problemy przy ich opracowywaniu. Wskazanie na te elementy,
które wymagają oceny ryzyka przy podejmowaniu decyzji

Cel szkolenia
Doskonalenie wiedzy i planowanie praktycznych działań dotyczących przygotowania systemu
zarządzania do spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium, które ma
wdrożony system zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Tematyka szkolenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wspólny język – przydatne definicje
Porównanie struktury normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i nowego wydania PN-EN ISO/IEC
17025:2018-02;
Określenie zmian w wymaganiach obu wydań;
Działania związane z „doskonaleniem” systemu zarządzania w celu spełnienia wymagań
nowego wydania 17025;
Wymagania ogólne – „wspólne” dla norm z obszaru oceny zgodności – bezstronność i
poufność.
Wsparcie dla działalności laboratoryjnej – organizacja i zasoby.
Wymagania dotyczące procesu / procesów operacyjnych.
System zarządzania – „trudny wybór”.
Analiza ryzyka i szans.
Przykłady, stała dyskusja, podsumowanie szkolenia.

Szkolenie jednodniowe – wprowadza ogólnie w doskonalenie systemu zarządzania laboratorium w
celu spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Cena szkolenia

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 495,00zł netto
Koszt szkolenia obejmuje
•
•
•
•

udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe,
zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
lunch i poczęstunek podczas przerw kawowych.

Data i miejsce szkolenia

07 luty 2020
w Warszawie,
ul. Kasprzaka 24

W przypadku opłacania udziału w szkoleniu ze środków budżetowych istnieje możliwość
wystawienia faktury bez podatku VAT. W tym celu należy przesłać podpisane oświadczenie, które
znajduje się na naszej stronie www.bzj.pl

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
tel.: 663 020 353, 22 631 08 40, 631 08 50
e-mail: biuro@bzj.pl

m.p.

KARTA UCZESTNICTWA
Data:....................................

Zgłaszamy uczestnictwo w szkoleniu:
System zarządzania w laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Elementy systemu wymagające specjalnej uwagi. Zarys problematyki.
w terminie : 07 luty 2020
Imię i nazwisko: .......................................................................................
Dane do wystawienia faktury:
………………………...……..……………………...........................................
....................................................................................................................
Telefon: .....................................................
E-mail:………………………………………..
Upoważniamy Was do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Nasz NIP:...............................................................................
W przypadku opłacania udziału w szkoleniu ze środków budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury
bez podatku VAT. W tym celu należy przesłać podpisane oświadczenie, które znajduje się na naszej stronie
www.bzj.pl

...........................................................
podpis uczestnika

.

.........................................................
podpis osoby delegującej

