Najwyższa jakość
badań laboratoryjnych

Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym
w laboratorium
Termin szkolenia: 16.04.2020 godz.: 10:00 – 16:00
Miejsce Szkolenia: Warszawa, Al. Jerozolimskie 81

Prowadzący
Dorota
Mazur

Absolwentka Wydziału Chemii na Politechnice Rzeszowskiej oraz studiów podyplomowych
z zakresu zintegrowanego zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, a także
biotechnologii żywności. Długoletni audytor systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC
17025:2005. Audytor Techniczny Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie. Posiada
kilkunastoletnie doświadczenie w wykonywaniu badań w akredytowanym laboratorium
mikrobiologicznym. Ponadto wdraża, utrzymuje i doskonali systemy zarządzania jakością.
Obecnie w firmie JARS S.A. pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości.

Program szkolenia:

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:
03.04.2020
Na adres: szkolenia@jars.pl

❖

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
oraz

dokumentów

PCA

dotyczące

zachowania spójności pomiarowej i nadzoru
nad

wyposażeniem

stosowanym

w laboratorium badawczym.
❖

Wzorcowanie wyposażenia – czy zawsze

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

jest niezbędne, jak ustalać częstotliwość
wzorcowań.
❖

Sprawdzanie

wyposażenia

–

ustalanie

harmonogramu i odpowiedzialności.
❖

Dokumentowanie

nadzoru

nad

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

wyposażeniem pomiarowym.
❖

Prowadzenie zapisów w zakresie nadzoru
nad wyposażeniem.

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

Najwyższa jakość
badań laboratoryjnych

