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Zaproszenie – Oferta 

„„MMEETTRROOLLOOGGIIAA  WW  SSYYSSTTEEMMAACCHH  JJAAKKOOŚŚCCII  --  PPOODDEEJJŚŚCCIIEE  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE””  
 

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do prawidłowego doboru 

oraz właściwego posługiwania się wyposażeniem pomiarowym oraz przekazanie 

podstawowych zasad metrologii w tym zakresie  

 
Zakres szkolenia obejmuje: 

A) ogólne zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w świetle wymagań ISO 

9001 oraz przepisów metrologii prawnej (praktyczne wskazówki w tym 

zakresie), przykłady procedur, omówienie procesu potwierdzenia 

metrologicznego 

B) rodzaje wyposażenia pomiarowego, budowa i wykorzystanie: 

•  sprawdziany; 

•  uniwersalne przyrządy pomiarowe, 

•  maszyny pomiarowe  

C)  Zasady użytkowania wyposażenia do pomiarów i monitorowania: 

• błędy i ich źródła w pomiarach uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi, 

• wykorzystanie wyposażenia podczas pomiarów,  

• zasady codziennej obsługi, konserwacja, przechowywanie, 

• zasady posługiwania się urządzeniami z noniuszem 

D) Kryteria doboru środków kontrolno-pomiarowych 

E) Praktyczne zastosowanie technik pomiarowych (praca z dokumentacją 

technologiczno – konstrukcyjną stosowaną w zakładzie). 

F) Inne zagadnienia wskazane przez zleceniodawcę (tematy wymagają uzgodnienia) 
 

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest przeznaczone dla osób posługujących się 

wyposażeniem pomiarowym dla dokonywania oceny wyrobów, procesów, maszyn, dla 

pracowników nadzoru produkcyjnego (brygadzistów, mistrzów) oraz pracowników 

działów jakości. 

 

 

Trener: Szkolenie poprowadzi mgr inż. metrolog, który tematyką wzorcowania i 

systemami jakości zajmuje się od 1992 roku. Audytor DEKRA  Certifikation. 

 
Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzą oraz wręczeniem 

certyfikatów uprawniających do nadzoru i wzorcowania wyposażenia 

pomiarowego. 
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Czas trwania szkolenia:   2 dni (ok. 16 godzin)  

Termin:                            15-16 maj  2017 

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 i elektronicznej 

- 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. 033/875 83 86 w.101, 606 977 648  

 e-mail: szkolenia@bhkarcz.pl, www.bhkarcz.pl 

 


