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Zaproszenie – Oferta 

„„SSYYSSTTEEMMYY    ZZAARRZZĄĄDDZZAANNIIAA    WW    LLAABBOORRAATTOORRIIAACCHH    WWZZOORRCCUUJJĄĄCCYYCCHH  

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

 Kluczową kwestią w działalności laboratoriów wzorcujących i badawczych jest 

potwierdzenie kompetencji technicznych przy jednoczesnym zachowaniu bezstronności 

i świadomości odpowiedzialności za swoje działania. Wdrożenie i utrzymywanie 

systemu zarządzania wg ISO/IEC 17025 jest najlepszym sposobem dla uwiarygodnienia 

działań laboratorium i zdobycia uznania klientów. 30 listopada 2017 r. zatwierdzono 

nową normę specyfikującą wymagania dla laboratoriów badawczych i wzorcujących 

(ISO/IEC 17025:2017). Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu, podczas którego 

prezentujemy szczegółowo zakres zmian w tym standardzie. Szkolenie oparte jest na 

zatwierdzonej normie ISO/IEC 17025:2017. 

10 października 2018 r. ukazało się polskie wydanie tego standardu. 

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: 
1. System zarządzania w laboratorium wg ISO/IEC 17025:2017  

• nowe definicje 

• ISO 17025 a ISO 9001 

• podejście instytucji akredytujących 

 

2. Przegląd najważniejszych zmian w ISO/IEC 17025:2017 

• struktura normy 

• podejście procesowe w systemach zarządzania w działalności laboratoryjnej 

• zarządzanie ryzykiem 

 

3. Wymagania ogólne. 

• bezstronność i poufność  - identyfikacja ryzyk i szans dla laboratorium 

 
4. Wymagania dotyczące struktury– przedstawienie wymagań, identyfikacja ryzyk i 

szans 

 

5. Wymagania dotyczące zasobów – przedstawienie wymagań, identyfikacja ryzyk i 

szans 

• Personel 

• Pomieszczenia i warunki środowiskowe 

• Wyposażenie 

• Spójność pomiarowa 

• Dostawy produktów i usług 
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6. Wymagania dotyczące procesu – przedstawienie wymagań, identyfikacja ryzyk i szans 

• Przegląd zapytań, ofert i umów 

• Wybór, weryfikacja i walidacja metod 

• Pobieranie próbek 

• Postępowanie z obiektami do badań lub wzorcowań 

• Zapisy techniczne 

• Szacowanie niepewności pomiaru 

• Potwierdzanie ważności wyników 

• Przedstawianie wyników 

• Skargi 

• Nadzorowanie pracy niezgodnej z wymaganiami 

• Nadzorowanie danych - zarządzanie informacją 

7. Wymagania dotyczące systemu zarządzania - Opcja A, opcja B 

• Dokumentacja systemu zarządzania 

• Nadzór nad dokumentami systemu zarządzania 

• Nadzór nad zapisami 

• Działania mające na celu określenie ryzyka i szans 

• Doskonalenie 

• Działania korygujące 

• Audity wewnętrzne 

• Przeglądy zarządzania 

  8. Narzędzia do identyfikacji ryzyk i zarządzania nimi. 

 
Adresaci szkolenia: szkolenie jest kierowane do pracowników laboratoriów 

wzorcujących i badawczych oraz dla pracowników firm korzystających z usług tych 

laboratoriów.  

 
 

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

Termin:                            25-27 czerwiec 2019r. 
Miejsce:                            Szczyrk 

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 

  

Imię i Nazwisko uczestnika 

szkolenia 

 

Adres e-mail oraz 

telefon 

Certyfikat 

w języku 

angielskim 
a 

Pok. 1 os. b Nocleg w 

przeddzień 

szkolenia c 

Koszt szkolenia 

netto 

1. 
     

 

2. 
     

 

3. 
     

 

4. 
     

 

RAZEM:   

□  Wrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby realizacji szkolenia, zgodnie Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 
Warunki zgłoszenia: 

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego czytelnie zgłoszenia na co najmniej 7 dni roboczych 

przed terminem szkolenia na adres  e-mail:  szkolenia@bhkarcz.pl 

2. 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. 

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

zapłaci 75% kwoty uczestnictwa wynikającej ze zgłoszenia. 

4. Firma BH KARCZ Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia. W przypadku takiej zmiany, zamawiający 

szkolenie zostanie o niej poinformowany najpóźniej na 7 dni przed dotychczasowym terminem rozpoczęcia szkolenia. W 

przypadku zmiany lub odwołania przez firmę BH KARCZ Sp. z o.o. określonego terminu szkolenia, uczestnik, w zależności 

od swojej decyzji, może uzyskać zwrot całości wpłaconej kwoty lub wybrać inny termin szkolenia. 

5. Zgłaszający będący już klientami firmy BH KARCZ Sp. z o.o. są zobowiązani do dokonania płatności na podstawie 

otrzymanej faktury za zrealizowane szkolenie w terminie 14 dni od zakończenia szkolenia, na konto wskazane przez firmę 

BH KARCZ Sp. z o.o.. Zgłaszający, którzy dotychczas nie byli klientami firmy BH KARCZ Sp. z o.o., są zobowiązani do 

dokonania płatności za szkolenie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia i przesłania dowodu wpłaty  pocztą 

elektroniczną na adres szkolenia@bhkarcz.pl 

6. Przyjęcie Państwa zgłoszenia na szkolenie potwierdzimy pisemnie. 

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

8. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT.  

 

Dopłaty: 

a. Certyfikat w języku angielskim: 100 zł netto 

b. Nocleg w pokoju jednoosobowym: dopłata 100 zł netto 

c. Nocleg w przeddzień szkolenia: dopłata 150 zł netto/os. 
 

 

 

 

…………………………………      …………………………………            
 Data/pieczęć firmy                              Podpis osoby upoważnionej 

Temat szkolenia:  

Termin szkolenia:  Miejsce szkolenia: 

 

Pełna nazwa, adres 

firmy oraz NIP 

 

 

 

Osoba  do kontaktu: 

 

Telefon: 

E mail: 

 


