Sekcja/Komisja (*)
ilość członków

Żywności i Zdrowia
(50)

Spotkania Sekcji / Komisji - plany na 2017 r.
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1. Zmiana normy ISO 17025 – kierunki
zmian i nowe wymagania dla
laboratoriów; 2. Ocena ryzyka w
laboratorium analitycznym; 3. Metody
alternatywne a zarządzanie wynikami
pomiarów mikrobiologicznych;
Sprawy organizacyjne Sekcji ZiZ

grudzień

1. Sterowania jakością w badaniach
mikrobiologicznych; 2. Wykorzystanie wyników
PT do szacowania obciążenia metody i
niepewności pomiarów; 3. Niepewność
pobierania i przygotowania próbki do badań w
laboratorium; Spr. org. Sekcji – plan na rok
2019
1. Wdrażanie nowej normie PN-EN ISO/IEC 17025. Identyfikacja
procesów.; 2. "Organizacja PT/ILC w oparciu o normę PN-EN ISO 17043
oraz ISO 13528" - Krzysztof Jędrzejczyk 3. "Wybór optymalnej metody
w praktyce" - Krzysztof Wołowiec; 4. Forum Dyskusyjne Sekcji: ─
podsumowanie badań PT/ILC przeprowadzonych przez Sekcję w 2017 r.,
wymiana doświadczeń; ─ doskonalenie systemów zarządzania w
laboratoriach w drodze wymiany doświadczeń;
─ aktualne problemy laboratoriów w sferze systemów zarządzania i
analitycznej oraz propozycje ich rozwiązywania

Ochrony
Środowiska (78)

1. Pobieranie próbek środowiskowych: zapobieganie zanieczyszczeniu
próbek w miejscu pobrania, zestawy do przewożenia. Omówienie zmian
w normie PN-ISO 5667-11 w odniesieniu do normy wycofanej. Cz.11
Wytyczne do pobierania próbek wód podziemnych - E. Włodarczyk, M.
Wyszomierski
2. Identyfikacja ryzyka w laboratorium. Ocena ryzyka zgodnie z nową
normą PN-EN ISO/IEC 17025 - E. Siwek; 3. Wykorzystanie świadectw
wzorcowania i wyników badań biegłości - G. Czaderska; 4.
Doskonalenie realizacji pomiarów hałasu w środowisku pracy – metoda
transformacji i metoda kondycjonowania danych wejściowych" D.Fugiel

Badań
Materiałowych (84)

Sprawy organizacyjne,
badania biegłości

Szkolenie - Badania
biegłości
Podsumowanie Planu działalności za rok 2018.
Omówienie propozycji nowych PT/ILC na 2019
r. Tematy bieżące. Wykład merytoryczny z
zakresu przeprowadzanych badań wyrobów
włókienniczych, zagadnień z zakresu systemu
zarządzania lub innych tematów (szczeg. do
ustalenia).

Spotkanie organizacyjne.
Omówienie realizacji rozpoczętych PT/ILC.
Tematy bieżące. Wykład merytoryczny z
zakresu przeprowadzanych badań wyrobów
włókienniczych, zagadnień z zakresu systemu
zarządzania lub innych tematów (szczeg. do
ustalenia).

Przemysłu
Tekstylnego i
Skórzanego (17)

Seminarium - Aktualne
problemy laboratoriów
badawczych (tematy
dostępne później)

Laboratoriów
Chemicznych (74)
spotk. szkol. czł. Sekcji
- XVII Forum
Dyskusyjne Sekcji
Posiedzenie Grupy roboczej ds.
Spotk. szkoleniowe dotyczące kart kontrolnych wykorzystywanych
bezpieczeństwa funkcjonalnego w
wlaboratoriach na przykladach badań produktów petrochemicznych
laboratorium badającym produkty
gazowe (LPG, gaz ziemny)
Posiedzenie Kolegium Sekcji i
Grupy roboczej ds. PT

PETROL-GAZ (43)

ElektrycznoSzkolenie w zakresie organizowania, przeprowadzania porównań i oceny uzyskanych wyników w
programach PT/lLC w przypadkach małej liczby uczestników
Mechaniczna i
Środków Transportu Spotk. org. sprawy na 2018 r.
(19)
Laboratoriów
Wzorcujących (34)

Laboratoriów
Budowlanych (48)
Komisja ds.
Auditorów (61)
Komisja ds.
Metrologii (54)

Zebranie
Kolegium
Sekcji

Posiedzenie Grupy roboczej ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego w
laboratorium badającym produkty gazowe (LPG, gaz ziemny)
Spotk. szkoleniowe dotyczące pobierania próbek cieklych
przetworów naftowych.
Spotk. szkoleniowe dot. sterowania jakością badań w laboratorium
naftowym.

Posiedzenie Grupy roboczej ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego w
laboratorium badającym produkty gazowe (LPG, gaz ziemny)
Posiedzenie Kolegium Sekcji.
AnaIiza produktów naftowych za pomocą FT-IR

Szkolenie w zakresie wybranych zagadnień dot. tematyki wytypowanej
Spotkanie członków Sekcji w wybranym laboratorium, połączone z
przez członków SEMiŚT
wymianą informacji i doświadczeń w zakresie problematyki badawczej,
Roczne zebranie Sekcji pod kątem omówienia realizacji planu bieżącego
pomiarowej oraz poprawnym organizowaniem i realizacją PT.
i zaplanowania działań na rok następny.
Doskonalenie systemu
zarządzania w
laboratoriach
wzorcujących oraz
podejście procesowe

Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe członków Sekcji:
1. Wykorzystanie wyników z PT/ILC w szacowaniu niepewności pomiaru w badaniach materiałów budowlanych.
2. Nowelizacja normy ISO/IEC 17025.
Spotkanie
szkoleniowe
Spotkanie - temat do ustalenia

Zebranie
sprawozdawcze

Spotkanie - temat do ustalenia

