
 
Wymagania normy PN-EN ISO 17025  

oraz wymagania akredytacyjne 
 
Cel szkolenia – Przedstawienie informacji z zakresu wymagań akredytacyjnych, 

a w szczególności normy 17025:2005 z krótką informacją o przewidywanych zmianach. 

Zagadnienia omawiane na szkoleniu – Wymagania normy 17025 oraz wymagania innych 

dokumentów, pod kątem możliwości uzyskania akredytacji laboratorium badawczego lub 

wzorcującego, a także pod kątem utrwalenia i pogłębienia wiedzy na temat akredytacji 

w laboratorium niedawno akredytowanym. Przygotowanie laboratorium do procesu 

akredytacji (rola wizytacji wstępnej, przygotowanie do oceny początkowej i do kolejnych 

ocen w nadzorze). Przewidywane zmiany w nowelizowanej normie 17025. 

Do kogo jest adresowane szkolenie – do osób chcących doskonalić swoją wiedzę, 

a w szczególności do osób słabo znających wymagania akredytacyjne (pracujących 

w laboratorium, które zamierza przystąpić do akredytacji, albo które od niedawna 

zatrudnione są w laboratorium akredytowanym, albo pracują w laboratorium, które niedawno 

uzyskało akredytację).  

Uwaga - Uczestnicy mogą wcześniej zgłosić pisemnie pytania (nie więcej niż trzy), na które 

chciałyby uzyskać odpowiedź w trakcie szkolenia. Pytania powinny być przesłane pisemnie 

do Klubu POLLAB nie później niż 10 dni przed szkoleniem. 

 

Forma szkolenia – Wykłady, ćwiczenia, dyskusja 

Wykładowca – Ryszard Malesa 

Czas trwania - 1 dzień (8 godz.: 9:00 – 17:00)  

Termin szkolenia - 07.11.2017 r. 

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

 

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

członkowskimi 

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

PF ISO 9000 (z uregulowanymi składkami członkowskimi) 

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

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo, materiały, zaświadczenie, wyżywienie oraz koszty organizacyjne. 
Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów. 

 

Zgłoszenie: Karty uczestnictwa proszę przesłać faksem: 22 46 45 556 lub e-mailem: szkolenia@pollab.pl 
w terminie do 24 października 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). 

 


