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Zaproszenie – Oferta 

„„NNIIEEPPEEWWNNOOŚŚĆĆ  PPOOMMIIAARRÓÓWW  ((ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE))””  
  
 

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych informacji i umiejętności 

pozwalających na samodzielne szacowanie niepewności pomiarów, poznanie metod 

szacowania niepewności uznanych przez wszystkie międzynarodowe organizacje 

metrologiczne, możliwość weryfikacji poprawności doboru środków pomiarowych dla 

realizowanych zadań pomiarowych. 

 

 

Zakres szkolenia obejmuje: 
 

� Zasady (etapy) wyznaczania niepewności pomiarowej na podstawie EA 4/02 

oraz normy PKN-ISO/TS 14253-2 Przewodnik do szacowania niepewności w 

pomiarach GPS 

� Statystyczne metody wyznaczania niepewności pomiarowych na podstawie 

danych eksperymentalnych - oszacowania typu A (Odchylenie standardowe 

powtarzalności i odtwarzalności - Odchylenia standardowe średniej - przykłady) 

� Wyznaczanie niepewności na podstawie innych danych - oszacowania typu B 

(Niepewność rozszerzona - Poziom ufności - Błędy graniczne - Rozdzielczość 

przyrządu - dostępne dane o rozkładzie wielkości - Przykłady) 

� Niepewności przy prostych pomiarach (schemat postępowania - Przykłady) 

� Niepewność wzorcowania (Niepewność na świadectwie wzorcowania i 

certyfikacie materiału odniesienia - Wzorcowanie liniowe - Przykłady) 

� Podejmowanie decyzji na podstawie wyniku pomiaru i jego niepewności - 

przykłady 

 
 

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych 

oraz działów jakości, którzy realizują kalibrację wyposażenia pomiarowego oraz dla 

pracowników wykonujących pomiary. 
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Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe uwzględniające 

między innymi cały zakres materiałowy niniejszego szkolenia oraz przykładowe 

procedury dotyczące szacowania  dla wybranym grup wyposażenia pomiarowego. 

 

KKuurrss  kkoońńcczzyy  ssiięę  tteesstteemm  sspprraawwddzzaajjąąccyymm  zzddoobbyyttąą  wwiieeddzzęę    oorraazz  wwrręęcczzeenniieemm  

cceerrttyyffiikkaattóóww  ppoottwwiieerrddzzaajjąąccyycchh  uuzzyysskkaanniiee  kkoommppeetteennccjjii  ww  zzaakkrreessiiee  sszzaaccoowwaanniiaa  

nniieeppeewwnnoośśccii  ppoommiiaarroowwyycchh..  

 

Trener: szkolenie poprowadzi osoba posiadająca własne laboratorium 

wzorcujące, mająca wieloletnie doświadczenie w dziedzinie pomiarów długości, kąta, 

masy, siły, prędkości i drogi. Odbyła staż pracy w zakresie kalibracji urządzeń 

pomiarowych ponad 20 lat. Autor instrukcji szacowania niepewności, które są 

stosowane w Urzędach Miar.  
 
 

Czas trwania szkolenia:   3 dni (ok. 21 godzin)  

Termin:                            18-20 grudzień 2017r. 
Miejsce:                            Szczyrk – Hotel ELBRUS 

Grupa:                             max. 15 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)  

Koszt szkolenia obejmuje:  
- przeprowadzenie szkolenia oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą 

- materiały szkoleniowe w formie papierowej  

- imienny Certyfikat ukończenia szkolenia 

- pełne wyżywienie, serwis kawowy, kolacja integracyjna 

- 2 noclegi (pokój jednoosobowy lub dwuosobowy) 

 
 
 
Usługi dodatkowe: 
Istnieje możliwość zamówienia wybranych przez Państwa usług dodatkowych 

dla uczestników szkolenia: 

1. Certyfikat w języku angielskim – 100 zł netto/szt. 
2. Dodatkowy koszt – jeśli życzą sobie Państwo nocleg wraz z kolacją w przeddzień 

szkolenia  (+ śniadanie dnia następnego)  –   w wysokości 170 zł netto /osoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) cena netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT 23% 
 

Sprawy szkoleń prowadzi: 
Izabela Markowska tel. 606 977 648; 033/875 83 86 

e-mail: szkolenia@bhkarcz.pl 
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FFOORRMMUULLAARRZZ  ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  NNAA  SSZZKKOOLLEENNIIEE  
  

  

 
Dane niezbędne do wystawienia 

faktury 
(pełna nazwa i adres firmy) 

 

 

Numer NIP  

 
Imię i Nazwisko uczestnika 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Telefon 
 

 

e-mail 
 

 

 
Prosimy o dokonanie rezerwacji hotelu w terminie od ……............ do …………. dla ………. os. 

KOSZT NOCLEGU W PRZED DZIEŃ SZKOLENIA JEST DODATKOWO PŁATNY i wynosi 170 zł/os. 
 
Należność za udział: 
  
……… osób x ……………. zł netto + 23% VAT= ……………………. zł przekażemy na Wasze konto gotówką/ 
przelewem* : 
 
           Bank PEKAO   S.A.   oddział   w  Wadowicach                      19 1240 4197 1111 0010 2982 1425 

 
Warunki zgłoszenia: 

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem szkolenia 

na fax pod numer 033 870 61 72 lub e-mail szkolenia@bhkarcz.pl 

2. Zgłoszenie traktujemy jako dowód zawarcia umowy. 

3. Gdyby szkolenie nie odbyło się z powodu nie zebrania minimalnej grupy uczestników lub powodów niezależnych od 

organizatora, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział  w szkoleniu w innym terminie. 

4. Uczestnik może się wycofać z udziału w szkoleniu (w formie pisemnej), bez ponoszenia kosztów, w terminie 7 dni 

roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% kosztów uczestnictwa. 

5. W przypadku nieobecności uczestnika / - ów na szkoleniu, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia, zgłaszający 

zapłaci 75% kwoty uczestnictwa wynikającej ze zgłoszenia. 

6. Przyjęcie Państwa zgłoszenia na szkolenie potwierdzimy pisemnie. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych przez firmę BH KARCZ Sp. z .o. w zakresie prowadzonej przez nią 

działalności gospodarczej oraz wysyłanie do mnie ofert drogą elektroniczną. Dane nie będą udostępnianie innym 

podmiotem. Dane osobowe udostępniam dobrowolnie, a także przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo  

dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. 

8. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i je akceptuję. 

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT.  

 
 
 

 
…………………………………      …………………………………
 (pieczęć firmy)                    (pieczęć i podpis zamawiającego) 

Temat szkolenia: 

Termin szkolenia:  
Miejsce szkolenia:  


