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Zaproszenie – Oferta 

„„SSYYSSTTEEMMYY    ZZAARRZZĄĄDDZZAANNIIAA    WW    LLAABBOORRAATTOORRIIAACCHH    WWZZOORRCCUUJJĄĄCCYYCCHH  

II    BBAADDAAWWCCZZYYCCHH    WWGG      IISSOO  //  IIEECC    FFDDIISS  1177002255::22001177””  
 

 

Celem szkolenia jest: 
• prezentacja nowych wymagań normy ISO/IEC FDIS 17025:2017 

• przykłady realizacji nowych wymagań 

• przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do 

wdrożenia systemu zarządzania w laboratorium. 

 
Zakres szkolenia: 

o szczegółowe i chronologiczne omówienie wymagań nowej 

normy ISO/IEC FDIS 17025:2017, 

o interpretacja nowych wymagań wynikających z ww. standardu 

o przykłady sposobów wdrożenia wymagań; ćwiczenia w tym zakresie 

o omówienie możliwego zakresu zmian w dokumentacji systemowej 

o podejście PCA do oceny systemów zarządzania wg ISO/IEC 

17025:2017 (2018) 

o sposób przeprowadzania audytów w laboratoriach, 

o omówienie procedury akredytacji laboratoriów przez Polskie Centrum 

Akredytacji: 

� proces akredytacji (etapy) 

� dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o akredytację. 

 

Adresaci szkolenia: szkolenie jest kierowane do pracowników laboratoriów 

wzorcujących i badawczych oraz dla pracowników firm korzystających z usług tych 

laboratoriów.  

 

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

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

 

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzą  
oraz wręczeniem certyfikatów. 

 

 

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

Termin:                            11-13 kwiecień 2018r. 
Miejsce:                            Zakopane 

Grupa:                             max. 15 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)  
 

 
 

 

 
 

Sprawy szkoleń prowadzi: 

 Izabela Markowska tel. 606 977 648, tel. 033/875 83 86   

 e-mail: szkolenia@bhkarcz.pl 
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FFOORRMMUULLAARRZZ  ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  NNAA  SSZZKKOOLLEENNIIEE  OOTTWWAARRTTEE  
ORGANIZATOR: Biuro Handlowe Karcz Sp. z o.o., ul. J. Dąbrowskiego 54 a, 34-120 Andrychów 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY I PRZESŁANIE NA ADRES E-MAIL: 
szkolenia@bhkarcz.pl 

  

 
Dane niezbędne do wystawienia 

faktury 
(pełna nazwa i adres firmy) 

 

 

Numer NIP  

 
Imię i Nazwisko uczestnika 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Telefon 
 

 

e-mail 
 

 

□ Wrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby realizacji szkolenia, zgodnie w Ustawą z dn. 

29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity: Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926, z późn. Zm.). 

 
Prosimy o dokonanie rezerwacji hotelu w terminie od ……............... do ……....……. dla ………. os. 
KOSZT NOCLEGU W PRZED DZIEŃ SZKOLENIA JEST DODATKOWO PŁATNY i wynosi 150 zł netto/os. 
 
Należność za udział: 
  
……… osób x ……………. zł netto + 23% VAT= ……………………. zł przekażemy na konto BH KARCZ  przelewem po 
otrzymaniu faktury : 
 
           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:  


