
 

 

 

 

 

SZKOLENIE OTWARTE (2 DNI) 
 

ZMIANY  

W NORMIE  

ISO 17025 

 
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: 

|  Jakie zmiany wprowadza III edycja normy ISO 17025  |  

W jaki sposób wdrożyć nowe wymagania  |  Na co zwrócić uwagę 

przygotowując się do auditów prowadzonych na zgodność ze 

znowelizowanym standardem  | 

 
 

 

Specjalistyczne 

szkolenie dla 

pracowników 

laboratoriów 

badawczych  

i wzorcujących  

 

 

 

Konsultacje e-mail 

po szkoleniu  

w cenie szkolenia 

 

 

 

Możliwość 

organizacji 

szkolenia  

w sobotę 
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www.bnt-sigma.pl 

tel. (61) 624 27 22 

e-mail: info@bnt-sigma.pl 
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 PROGRAM SZKOLENIA (2 dni): 
 

1. Zasady ISO 9001 wprowadzone do nowej edycji normy ISO/IEC 17025  

 Pojęcia i terminy - wymagania, zalecenia, dopuszczenia, możliwości 

 Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością 

 Zarządzanie ryzykiem 

2. Wymagania ogólne: bezstronność i poufność 

3. Wymogi strukturalne 

4. Wymagania dotyczące zasobów 

 Personel 

 Warunki lokalowe i środowiskowe 

 Wyposażenie 

 Spójność pomiarowa 

 Zewnętrzni dostawcy produktów i usług 

5. Wymagania procesowe 

 Przegląd zapytań, ofert i umów 

 Wybór, weryfikacja i walidacja metod 

 Pobieranie próbek 

 Postępowanie z obiektami do badań lub wzorcowań 

 Zapisy techniczne 

 Szacowanie niepewności pomiaru 

 Zapewnienie jakości wyników 

 Przedstawianie wyników 

 Skargi 

 Nadzorowanie pracy niezgodnej z wymaganiami 

 Nadzorowanie danych - zarządzanie informacjami 

6.  Wymagania dotyczące zarządzania 

 Opcja A 

 Opcja B 

 Dokumentacja systemu zarządzania (Opcja A) 

 Nadzór nad dokumentami systemu zarządzania (Opcja A) 

 Nadzór nad zapisami (Opcja A) 

 Działania mające na celu określenie ryzyka i możliwości (Opcja A) 

 Doskonalenie (Opcja A) 

 Działania korygujące (Opcja A) 

 Audity wewnętrzne (Opcja A) 

 Przeglądy zarządzania (Opcja A) 
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7.  

 TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:  

  Najbliższe terminy szkoleń otwartych: 

  19-20 marca 2018, Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4, Hotel Dal 

  4-5 kwietnia 2018, Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4, Hotel Dal 

  14-15 maja 2018, Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4, Hotel Dal 

  26-27 czerwca 2018, Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4, Hotel Dal 

  Dodatkowe terminy szkoleń otwartych będą ogłaszane na stronie:  

  https://www.bnt-sigma.pl/szkolenie-norma-iso-17025 

  Szkolenie to możemy również przeprowadzić na miejscu w Państwa laboratorium 

 

 

 

 KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA 1 OSOBY:  

  Cena podstawowa:         1000 PLN netto  

  Oferta specjalna dla subskrybentów Newslettera**  

  przy zgłoszeniach minimum 30 dni przed terminem szkolenia: 850 PLN netto    
 

  ** Aby skorzystać z oferty specjalnej, podczas składania zamówienia w systemie elektronicznym 

       prosimy o podanie kuponu rabatowego, który otrzymali Państwo w wiadomości e-mail. 
 
 

 CENA SZKOLENIA OBEJMUJE: 

1. Uczestnictwo w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe,  

zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. Cena szkolenia nie obejmuje noclegu. 

2. Nieodpłatny dostęp do usługi konsultingowej „Zadaj pytanie ekspertowi” w okresie 1 roku  

od terminu szkolenia (w ramach posiadanej wiedzy i możliwości, odpowiadamy drogą mailową  

na zapytania dotyczące tematyki szkolenia). 

 

 WARUNKI PŁATNOŚCI: 

 Płatność  na podstawie faktury VAT (VAT 23%) w terminie 30 dni od zakończenia szkolenia. 

 

 

 SZKOLIMY LABORATORIA BĘDĄCE LIDERAMI W SWOICH DZIEDZINACH: 
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 ZGŁOSZANIA NA SZKOLENIE: 

 Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej: kliknij tutaj  

 Dodatkowe informacje w sprawie szkolenia otwartego lub wycena szkolenia zamkniętego:  

 info@bnt-sigma.pl lub +48 61 624 27 22. 
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