
                 
Walidacja i potwierdzanie metod do stosowania, parametryzacja  

i wybór cech charakteryzujących metodę w badaniach 
mikrobiologicznych i pobieraniu próbek 

 

Cel szkolenia – umiejętność właściwego planowania i realizacji procesu walidacji 

i potwierdzania metod do stosowania oraz miarodajnego wyboru cech charakteryzujących 

metody badania i pobierania próbek.  

Zagadnienia omawiane na szkoleniu – 

1. Aktualne wymagania akredytowanych laboratoriów i ubiegających się o 

akredytację. 

2. Spełnienie wymagań – podstawa w procesie walidacji/sprawdzania metod. 

3. Dobry plan sukcesem właściwej realizacji działań – projektowanie. 

4. Jakie pułapki zagrażają walidacji, na co najczęściej nie zwracamy uwagi. 

5. Parametryzacja i wybór cech charakteryzujących metody badawcze i pobierania 

próbek. 

6. Podejście do szacowania niepewność pomiaru metod jakościowych, ilościowych i 

NPL, modele szacowania niepewności pobierania próbek – wyrażanie niepewności 

w sprawozdaniach z badań. 

7. Schemat walidacji metod alternatywnych względem referencyjnych. 

8. Podstawowe wymagania w zakresie miarodajnego uczestnictwa PT/ILC, wymagania 

stawiane organizatorom. 

9. Wykorzystanie danych pochodzących z zapewnienia jakości do rewalidacji metod. 

Do kogo jest adresowane szkolenie  – Szkolenie adresowane jest do osób wykonujących 

i nadzorujących badania mikrobiologiczne żywności, wody, próbek środowiskowych oraz 

pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych.  

Forma szkolenia – wykład, dyskusja, krótkie ćwiczenia 

 

Wykładowca – Justyna Czyrko 

Czas trwania – 1 dzień (8 godzin) 

Termin szkolenia – 08.03.2017 r. 

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

 
 



 
 
 
 
Układ godzinowy szkolenia: 

9:00 – 9:20 rejestracja 

9:20 -10:50 zajęcia 

10:50 – 11:00 przerwa 

11:00 – 12:30 zajęcia 

12:30 – 13:00 lunch 

13:00 – 14:30 zajęcia 

14:30 – 14:40 przerwa 

14:40 – 16:00 zajęcia 

16:00 – 16:10 przerwa 

16:10 – 17:00 zajęcia 

 
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 23 lutego 2017 r., liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (maksymalna 
liczba uczestników 15). 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 7 dni przed planowanym terminem, 
jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników (10). 

 


