
 

Bieżąca kontrola jakości badań i kryteria akceptacji wyników 

 
Cel szkolenia – doskonalenie w kontroli jakości analiz chemicznych. 

Do kogo jest adresowane szkolenie – analitycy wykonujący badania, kontrolerzy jakości, 

audytorzy wewnętrzni laboratoriów, osoby autoryzujące wyniki badań. 

Forma szkolenia – wykład (70%), ćwiczenia w grupach (30%): 

• Wykład – kontrola bieżąca jakości badań (kalibracja przyrządów pomiarowych, kontrola 

kalibracji, kontrola precyzji, odzysku i ślepych prób (stosowanie wzorców, CRM, RM, 

laboratoryjnych próbek kontrolnych, materiałów z PT), kryteria akceptacji wyników 

badań, prowadzenie kart kontrolnych. 

• Ćwiczenia – ustalanie kryteriów akceptacji wyników analiz dla różnych metod 

badawczych (dane walidacyjne, dane literaturowe, dane z metod znormalizowanych), 

kontrola trendów analitycznych (karty kontrolne), częstotliwość kontroli jakości, 

upoważnienia dla osób kontrolujących i autoryzujących badania, karty bieżącej kontroli 

jakości. 

 

Wykładowca – dr inż. Piotr Pasławski  

Termin: 25-26.04.2017 r. 

Miejsce szkolenia – Warszawa, ul. Mikołajska 2, Restauracja - Hotel ROKO. 

Czas trwania – 2 dni (16 godz.);  

Układ godzinowy: 

Dzień I   

czas trwania: 9.00-18.00 ( 9 godzin)  

9:00 – 9:15 – rejestracja  

9:15 -10:45 zajęcia 

10:45 – 11:00 przerwa 

11:00 – 12:30 zajęcia 

12:30 – 13:00 lunch  

13:00 – 14:30 zajęcia  

14:30 -14:45 przerwa  

14:45 -16:15 zajęcia  

16:15 – 16:30 przerwa 

16:30 – 18:00 zajęcia 

18:00 kolacja 

Dzień II  

czas trwania 8.00-15.00 (7 godzin)  

8:00 – 10:30 – zajęcia 

10:30 -10:45 przerwa 

10:45 – 12:30 zajęcia  

12:30 -13:10 lunch 

13:10 – 15:00 zajęcia 

15:00 – zakończenie  

 

 
 
 



 

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 dwuosobowym – 1 nocleg, uczestnictwo, 

materiały, zaświadczenie, wyżywienie oraz koszty organizacyjne

 

Zgłoszenie: Karty uczestnictwa proszę przesłać pod numer faksu 22 46 45 556 lub e-mailem 
na adres: szkolenia@pollab.pl w terminie do 11 kwietnia 2017 r. 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). 


