
 

Nowe wydania norm dotyczących pobierania próbek wód -  
- wody do spożycia, wody jeziorne, wody rzeczne i wody podziemne 

 
 

Cel szkolenia – zapoznanie się z nowymi wydaniami norm pobierania próbek wód i sposobem ich 

walidacji/weryfikacji. 

Zagadnienia omawiane na szkoleniu: 

- porównanie treści norm pobierania wody do spożycia wg PN-ISO 5667-5:2003 i PN-ISO 5667-

5:2017E, walidacja/weryfikacja nowego wydania normy (szacowanie niepewności, kryteria 

akceptacji pobierania próbek);                                                                                                         

- porównanie treści norm pobierania wody podziemnej wg PN-ISO 5667-11:2004 oraz PN-ISO 5667-

18:2004 z nowym wydaniem PN-ISO 5667-11:2017E, walidacja/weryfikacja nowego wydania normy 

(szacowanie niepewności, kryteria akceptacji pobierania próbek);                               

- porównanie treści norm pobierania wody rzecznej wg PN-EN ISO 5667-6:2003 i PN-EN ISO 5667-

6:2016E, walidacja/weryfikacja nowego wydania normy (szacowanie niepewności, kryteria 

akceptacji pobierania próbek);                                                                                                      

- porównanie treści norm pobierania wody jeziornej wg PN-ISO 5667-4:2003 i PN-ISO 5667-

4:2017E, walidacja/weryfikacja nowego wydania normy (szacowanie niepewności, kryteria 

akceptacji pobierania próbek);                                                                                        

Do kogo jest adresowane szkolenie – osoby pobierające próbki, osoby odpowiadające  

w laboratorium za nadzór nad pobieraniem próbek, osoby wykonujące walidację/weryfikację norm 

pobierania próbek wód, osoby audytujące pobieranie próbek 

Forma szkolenia – wykład (80%), warsztaty z szacowania niepewności pobierania próbek (20%) 

Wykładowca – dr inż. Piotr Pasławski  

Czas trwania – 2 dni (1. dzień 9 godz.: 9:00 – 18:00; 2. dzień 7 godz.: 8:00 – 15:00) 

Termin szkolenia – 14-15.02.2018 r. 

Miejsce szkolenia: Warszawa – Włochy, ul. Techników 30 ( Centrum Konferencyjne ROKO) 

 

Cena netto: 
• 650 zł - pierwszy przedstawiciel członka rzeczywistego Klubu POLLAB z uregulowanymi składkami 

członkowskimi 

• 850 zł - kolejny przedstawiciel członka rzeczywistego Klubu POLLAB / członek rzeczywisty Klubu PF 

ISO 9000 (z uregulowanymi składkami członkowskimi) 

• 1050 zł - uczestnicy spoza klubów oraz członkowie z nieuregulowanymi składkami członkowskimi 

Cena szkolenia obejmuje: zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym – 1 nocleg, uczestnictwo, materiały, 
zaświadczenie, wyżywienie oraz koszty organizacyjne. 

 



Zgłoszenie: Karty uczestnictwa proszę przesłać faksem: 22 46 45 556 lub e-mailem: szkolenia@pollab.pl 
w terminie do 14 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia,  
liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 7 dni przed planowanym terminem, jeśli 
nie będzie minimalnej liczby uczestników (15). 

 


