Dokumentowanie systemu zarządzania oraz funkcjonowania
laboratorium na podstawie normy ISO/IEC 17025:2017 (E)
Cel szkolenia – Przygotowanie uczestników do dokumentowania systemu zarządzania oraz
funkcjonowania laboratorium według normy ISO/IEC 17025:2017 (E).
Zagadnienia omawiane na szkoleniu – Zasadnicze zmiany w normie 17025. Porównanie
elementów wymagających zmiany w dokumentacji systemu zarządzania w odniesieniu do
dotychczas obowiązującej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Nowy układ normy i jego wpływ na
dokumentację laboratorium. Dokumentowanie funkcjonowania laboratorium - bazowanie na
wynikach. Tworzenie dokumentacji wyłącznie dla laboratorium (tylko wg 17025), albo w powiązaniu
z systemem zarządzania opartym na normie ISO 9001.
Przedyskutowanie z uczestnikami możliwych rozwiązań dotyczących nowych elementów zawartych
w ISO/IEC 17025:2017 (E).
Do kogo jest adresowane szkolenie – do osób pracujących w laboratoriach, a w szczególności do
osób pracujących w laboratoriach posiadających akredytację. W szkoleniu mogą także wziąć udział
osoby, które przygotowują się do akredytacji i chciałyby uzyskać akredytację w odniesieniu do
znowelizowanej normy ISO/IEC 17025:2017 (E).
Forma szkolenia – Wykłady, ćwiczenia, dyskusja
Wykładowca – Ryszard Malesa
Czas trwania - 2 dni (1. dzień 9 godz.: 9:00 – 18:00; 2. dzień 7 godz.: 8:00 – 15:00)
Terminy szkolenia – 06-07.02.2018 r. oraz 20-21.03.2018 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
7
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).

