Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. zaprasza wszystkich
zainteresowanych do udziału w szkoleniu:

Podstawy realizacji auditów wewnętrznych
w laboratorium
CEL SZKOLENIA
Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności wykonywania auditów wewnętrznych
w laboratorium według nowych wymagań zmienionej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
oraz przy wykorzystaniu wytycznych także zmienionej normy PN-EN ISO 19011:2018-08.
SPOSÓB REALIZACJI SZKOLENIA
Szkolenie realizowane jest on-line, poprzez:
• wykłady wprowadzające związane z realizacją celu szkolenia
• ćwiczenia dotyczące procesu auditu, wykonywane przez uczestników szkolenia pod
kierunkiem wykładowcy
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA obejmuje:
• wymagania normy PN – EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczące auditów
wewnętrznych
• proces auditu – definicja, działania auditowe,
− przygotowanie auditu, w tym opracowanie planu auditu w laboratorium,
− przeprowadzenie auditu, w tym:
 auditowanie procesów operacyjnych laboratorium,
 auditowanie ryzyka i szans,
− dokumentowanie wyników auditu – raport z auditu,
• działania poauditowe dotyczące wyników przeprowadzonego auditu.
PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO SZKOLENIA
Niezbędne jest, aby w celu zapewnienia sobie lepszej możliwości realizacji ćwiczeń podczas
szkolenia, każdy uczestnik zapoznał się przed szkoleniem z wymaganiami normy PN-EN
ISO/IEC 17025:2018-02 oraz miał dostęp do tej normy podczas szkolenia.
WYKŁADOWCY
Szkolenie prowadzą
dr inż. Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas doświadczony auditor wiodący PCA
w laboratoriach, wieloletni auditor PCBC SA wielu systemów zarządzania (SZJ, SZŚ,
SZBHP, WSK), wykładowca akademicki (Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Warszawskiej). Członek KT 6 PKN (Komitet Techniczny ds. systemów
zarządzania), wieloletni Prezes Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.
mgr inż. Grażyna Żarlicka doświadczony wieloletni auditor wiodący i techniczny wielu
systemów zarządzania, również jako auditor wewnętrzny (SZJ, SZŚ, SZBHP, SZBI, SZBŻ,
WSK, SZLAB), wykładowca akademicki (Politechnika Warszawska). Członek KT 6 PKN
(Komitet Techniczny ds. systemów zarządzania), Pełnomocnik ds., systemów zarządzania w
firmie Loxxess Polska sp. z o.o., członek Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz
stowarzyszenia POLISOLAB (Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania).

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Szkolenie organizowane jest w formie on-line, jako szkolenie otwarte, dostępne dla
wszystkich zainteresowanych.
Termin szkolenia (on-line) 20 maja 2020r.

CENA SZKOLENIA:
Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 390,00zł netto
Koszt szkolenia obejmuje:
• udział on-line w wykładach i ćwiczeniach,
• możliwość zadawania pytań/dyskusja,
• materiały szkoleniowe (przesłane w formie PDF),
• prezentacja on-line,
• zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, przekazane zamawiającemu po opłaceniu
faktury
• organizację szkolenia on-line.
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
POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne zaświadczenie wystawione przez Biuro
Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP – Centrum Szkolenia.
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

PAWL

„Podstawy realizacji auditów wewnętrznych
w laboratorium”
Szkolenie realizowane jest przez 1 dzień w godzinach 9.00-15.30

Koszt szkolenia 390,-zł/osoba (netto)
Najbliższe szkolenie odbędzie się:
20 maja 2020 (on-line)

KARTA ZGŁOSZENIA
Biuro Zarządzania Jakością,
Środowiskiem i BHP
ul. Kasprzaka 24
01-224 Warszawa
Tel.: 663 020 353
tel.: 22 631 08 40

m.p.

………………..dnia…………..…………..

telefony kontaktowe:
tel.:………………………………………

e-mail………………………………………
fax:………………………………………

Zgłaszamy do udziału w szkoleniu:

Podstawy realizacji auditów wewnętrznych w laboratorium
NASTĘPUJĄCE OSOBY:
1. ……………………………………………..………w terminie:

2. ……………………………………………..………w terminie:
Zobowiązujemy się do wpłaty na konto BZJŚiBHP kwoty:
………….osób x zł. ………………= zł……………………(netto)
Jesteśmy płatnikiem podatku VAT, nasz numer NIP: .…………………………….

Uwaga:
W przypadku opłaty za szkolenie 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 osoby delegującej

