
 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE 2-DNIOWE 
 

 

Wymagania normy  

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02  

 
 

| Szczegółowe omówienie wymagań normy  

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 | Szczególne 

uwzględnienie wymagań dotyczących kompetencji 

technicznych laboratorium - nadzoru nad sprzętem 

kontrolno-pomiarowym, walidacji metod 

badawczych, potwierdzania ważności wyników badań  

| Forma warsztatowa |  

 

 

Szkolenie 

realizowane  

na zamówienie  

w dogodnym  

dla Państwa 

terminie  

 

 

 

Praktyczne 

szkolenie w formie 

warsztatów 
 

 

 

Konsultacje e-mail 

po szkoleniu  

w cenie szkolenia 

 

BIURO NAUKOWO- 

-TECHNICZNE SIGMA 

 
www.bnt-sigma.pl 

tel. 530 30 90 30 

e-mail: info@bnt-sigma.pl 

 

 

https://www.bnt-sigma.pl/?utm_source=isuu&utm_medium=ulotka-szkoleniowa
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PROGRAM SZKOLENIA (2 dni)   

      

1. Zasady ISO 9001 wprowadzone do normy ISO 17025 

• Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością, procesy w działalności laboratoryjnej 

• Zarządzanie ryzykiem 

 

2. Przegląd najważniejszych zmian w ISO 17025 ed. III  

 

3. Wymagania ogólne: bezstronność i poufność  

 

4. Wymagania dotyczące struktury  

 

5. Wymagania dotyczące zasobów  

• Personel 

• Pomieszczenia i warunki środowiskowe 

• Wyposażenie 

• Spójność pomiarowa 

• Dostawy produktów i usług 

 

6. Wymagania dotyczące procesów 

• 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 

• 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. Przegląd zdefiniowanej listy akcji, ustalenie priorytetów 
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DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA, CENY, TERMINY SZKOLEŃ:  

FORMA SZKOLENIA CENA DOSTĘPNE TERMINY 

ZDALNE NA 
ZAMÓWIENIE  

1 osoba:                  4500 PLN netto  
 

Grupa 2-10 osób:    6500 PLN netto 
 

Grupa 11-20 osób:  8500 PLN netto 

Szkolenia zdalne: 

 
 
 

Szkolenia w siedzibie 
Państwa firmy: 

prosimy o kontakt email 
 
 

 

W SIEDZIBIE  
PANSTWA FIRMY 

 
1 osoba:                  5800*  /  6300**  /  6800*** PLN netto  
 

Grupa 2-10 osób:    7800*  /  8300**  /  8800*** PLN netto  
 

Grupa 11-20 osób:  9800*  /  10300**  /  10800*** PLN netto  
 

* Gdy miejsce szkolenia: <100 km od Poznań 
* Gdy miejsce szkolenia: 100-200 km od Poznań 
* Gdy miejsce szkolenia: >200 km od Poznań 
 

 
 
 

Cena szkolenia obejmuje:  

1. Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia. 
2. Listę wymagań wynikających z normy ISO 17025 (w skróconej wersji) w celu ułatwienia 

przygotowania np. listy kontrolnej z pytaniami do auditów wewnętrznych (plik Excel 
przekazywany drogą elektroniczną). 

3. Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu dla uczestników szkolenia. 
4. Nieodpłatny dostęp do usługi konsultingowej „Zadaj pytanie ekspertowi” w okresie 1 roku  

od terminu szkolenia (w ramach posiadanej wiedzy i możliwości, odpowiadamy drogą email 
na zapytania dotyczące przedmiotu szkolenia).  
 

 
  WARUNKI PŁATNOŚCI: 

  Przedpłata (faktura proforma). 
 

 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY SZKOLENIE ZOBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ: 
 

  Szkolenie zdalne: 

  1. Laptop lub komputer stacjonarny z podłączonymi słuchawkami 

  2. Dostęp do Internetu 
   

  Szkolenie realizowane jest na platformie TEAMS. Uczestnicy szkolenia nie muszą posiadać   

  wykupionego dostępu do TEAMS (otrzymują link poprzez który można dołączyć do spotkania). 

   

  Szkolenie w siedzibie Państwa firmy: 

  1. Salę szkoleniową 

  2. Ekran lub projektor multimedialny 

 

 

Sprawdź tutaj
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 SZKOLIMY LABORATORIA BĘDĄCE LIDERAMI W SWOICH DZIEDZINACH:  

 

 

 

 
 

 
   

  PYTANIA / KONTAKT W SPRAWIE DOSTĘPNYCH TERMINÓW DLA REALIZACJI     

  SZKOLENIA W SIEDZIBIE PANSTWA FIRMY: 

 

  Zapraszamy do kontaktu poprzez: 

  e-mail: info@bnt-sigma.pl 

  telefon: +48 530 309 030  lub (61) 624 27 22 

   

  SKŁADANIE ZAMÓWIENIA NA SZKOLENIE W FORMIE ZDALNEJ: 

  Aby złożyć zamówienie na realizację szkolenia w formie zdalnej, prosimy o skorzystanie    

  z opcji „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” na stronie Szkolenie ISO 17025 

   

  OFERTA WAŻNA DO: 

  31 grudnia 2023 
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Pozostałe szkolenia i usługi świadczone dla laboratoriów 

przez Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA 

 

SZKOLENIA 
PROGRAM 

SZKOLENIA 

Weryfikacja i walidacja metod badawczych 
 

Niepewność pomiaru – niepewność metody badawczej, 
niepewność w pobieraniu prób, zasady decyzyjne  

Potwierdzanie ważności wyników badań w laboratorium  
- karty kontrolne, badania biegłości, narzędzia statystyczne  

PAKIET: Program 3SIGMA do zarządzania kartami kontrolnymi 
w laboratorium + szkolenie "Potwierdzanie ważności wyników...”  

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 
 

IQ OQ PQ - kwalifikacja i testy odbiorowe urządzeń 
laboratoryjnych  

Spójność pomiarowa w laboratorium badawczym,  
nadzór nad sprzętem kontrolno-0pomiarowym  

 

 

POMIARY | WALIDACJE | WZORCOWANIA 
WIĘCEJ 

INFORMACJI 

Rozkład temperatur w urządzeniach termostatycznych 
(chłodziarkach, cieplarkach, autoklawach, suszarkach itp.)  

Walidacja komór laminarnych 
 

Walidacja pomieszczeń czystych (Cleanroom) 
 

Wzorcowanie: czujników temperatury, czujników ciśnienia 
 

Pomiary czystości sprężonego powietrza (cząstki, woda olej) 
 

 

 

Sprawdź tutaj

Sprawdź tutaj

Sprawdź tutaj

Sprawdź tutaj

Sprawdź tutaj

Sprawdź tutaj

Sprawdź tutaj

Sprawdź tutaj

Sprawdź tutaj

Sprawdź tutaj

Sprawdź tutaj

Sprawdź tutaj
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