Najwyższa jakość
badań laboratoryjnych

Praktyczne wykorzystanie danych pochodzących z badań
biegłości/porównań międzylaboratoryjnych i analiz certyfikowanych
materiałów odniesienia w monitorowaniu ważności wyników badań
laboratoryjnych

Termin szkolenia: 05.03.2020 godz.: 10:00 – 16:00
Miejsce Szkolenia: Katowice, ul. Stawowa 10

Prowadzący
Piotr Figura

Absolwent biotechnologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu analizy instrumentalnej w ocenie jakości
żywności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Auditor systemu zarządzania wg PN-EN
ISO/IEC 17025:2018-02. Posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu badań
fizykochemicznych i kontroli jakości w polskich i zagranicznych laboratoriach akredytowanych.
Obecnie w firmie JARS S.A. pełni funkcje Zastępcy Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości i Kierownika
Laboratorium Badań Biegłości.

Program szkolenia:

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:
21.02.2020
Na adres: szkolenia@jars.pl

1. Zastosowanie badań biegłości/porównań
międzylaboratoryjnych (PT/ILC) oraz materiałów
odniesienia, w tym certyfikowanych materiałów
odniesienia (CRM), w działalności laboratorium w
świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC
17025:2018-02.
2. Rodzaje PT/ILC oraz materiałów odniesienia.

Zachęcamy także do kontaktu
telefonicznego pod następującymi
numerami:
+48 22 783 17 34
+48 664 195 394

3. Gdzie szukać i jak świadomie wybierać PT/ILC
i CRM, by zapewnić ich optymalne dopasowanie
do potrzeb naszego laboratorium?
4. Co zrobić, gdy nie znajdziemy PT/ILC i CRM
odpowiadających
potrzebom
naszego
laboratorium?
5. Jakie informacje można znaleźć w raportach
z PT/ILC, certyfikatach CRM i jak efektywnie
wykorzystać je w monitorowaniu ważności
wyników?
6. Praktyczne przykłady zastosowania PT/ILC
i CRM w celu potwierdzenia ważności wyników.

Koszt szkolenia:
649 zł + 23 % VAT za osobę: przy
zgłoszeniu jednej osoby z firmy.

599 zł + 23 % VAT za osobę: przy
zgłoszeniu 2 lub więcej osób z firmy.

Koszt obejmuje: wykłady, materiały
szkoleniowe, certyfikat potwierdzający
uczestnictwo w szkoleniu oraz przerwy
kawowe i obiad.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
w naszym Biurze Centralnym oraz 5 oddziałach regionalnych

Filia „Poznań”

Filia „Olsztyn”

60-622 Poznań
ul. Warmińska 1
tel. (48) 61 669 8110
poznan@jars.pl

10-683 Olsztyn
ul. Trylińskiego 12/107
tel. (48) 89 650 5131
olsztyn@jars.pl
CENTRALA
05-119 Legionowo
Łajski, ul. Kościelna 2a
tel.(48) 22 783 1734
sekretariat@jars.pl

Filia „Wrocław”

Filia „Leżajsk”

51-128 Wrocław
ul. Warciańska 41
tel. (48) 71 738 11 89
wroclaw@jars.pl

37-300 Leżajsk
ul. Żeromskiego 3
tel. (48) 17 283 2222
lezajsk@jars.pl
Filia „Południe”
41-404 Mysłowice
ul. Fabryczna 7
tel. (48) 32 600 0103
myslowice@jars.pl
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