
        

Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium w celu 
dostosowania do kierunków zmian projektu normy ISO/IEC 17025 

 

Cel szkolenia – Doskonalenie wiedzy i planowanie praktycznych działań dotyczących 

przygotowania systemu zarządzania do spełnienia wymagań nowego projektu wydania 

normy ISO/IEC 17025 (PN-EN ISO/IEC 17025:201?) 

Zagadnienia omawiane na szkoleniu –  

 Porównanie struktury normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i projektu nowego wydania; 

 Określenie zmian w wymaganiach obu wydań; 

 Działania związane z „doskonaleniem” systemu zarządzania w celu spełnienia wymagań 

nowego wydania 17025; 

 Miary skuteczności podejmowanych działań. 

Do kogo jest adresowane szkolenie  – szkolenie jest adresowane do pracowników 

uczestniczących w realizacji zadań laboratorium, do osób pełniących funkcje kierowników 

laboratoriów, kierowników do spraw jakości i kierowników technicznych. 

Forma szkolenia – wykłady, ćwiczenia, dyskusja 

 

Wykładowca – mgr inż. Tomasz Wontorski 

Czas trwania – 1 dzień (8 godzin) 

Termin szkolenia – 05.06.2017 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 szkolenia: 

• 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 maja 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). 

 


