
 

 
 

Spotkanie Sekcji Ochrony Środowiska Klubu POLLAB   
  

Miejsce spotkania:  Tarnobrzeg ul. Jachowicza 12  „Stary Browar” 
Termin:                     11 – 12.10.2018 r. 
 

 

Program: 
 
Pierwszy dzień :  11.10.2018 r.  
  
 10:00     Rozpoczęcie spotkania, powitanie uczestników 

               Działalność Sekcji Ochrony Środowiska – sprawy bieżące, działalność w roku 2018,  
 
10:30 – 11:30    „Wybór optymalnej metody w praktyce"   
                                                           Krzysztof  Wołowiec   Przedsiębiorstwo Geologiczne Kielce  
 
11:30 – 12:30   „Kompetencje w laboratorium badawczym.”      Elżbieta Siwek MPWiK w Lublinie  
 
12:30 – 13:00  Propozycje obecnych członków SOŚ do planu pracy   

     Sekcji Ochrony Środowiska na 2019 rok. 

13:00 – 14:00   Przerwa na obiad  

14:00 – 15:00  „Nowelizacja normy PN-ISO 5667-11:2017-10E Wytyczne do pobierania próbek 
wód podziemnych – aspekty praktyczne, wpływ zmian i ich weryfikacja. Pobieranie 
próbek środowiskowych na przykładzie wód podziemnych – zapobieganie 
zanieczyszczeniu próbek w miejscu pobrania.      

                         Ewa Włodarczyk, Michał Wyszomierski     Państwowy Instytut Geologiczny – PIB 
 
16:00 – 17:00  "Organizacja PT/ILC w oparciu o normę PN-EN ISO 17043 oraz ISO 13528”. 
                                                        Krzysztof Jędrzejczyk Laboratorium Badań Środowiskowych  
                                                                                           Przedsiębiorstwo Geologiczne Kielce. 
 

17:00  -    Forum Dyskusyjne Sekcji  - podsumowanie badań PT/ILC przeprowadzonych przez 
Sekcję w latach 2018 (problemy, wymiana doświadczeń). Wnioski z innych 
przeprowadzonych badań biegłości w laboratoriach. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 



Drugi dzień : 12.10.2018 r. 
  

9.30  – 11:00 „Wdrażanie nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025.  

                       Identyfikacja procesów z oceną ryzyka” 

                   (Podejście procesowe z oceną ryzyka w systemie zarządzania w wybranych 
obszarach działalności laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018 ). 

Andrzej  Brzyski   WiTU  Zielonka 
 

11:00 – 12:00    „Hałas w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej  
                          – pomiary oraz ocena w świetle znowelizowanych wymagań.”     

Piotr Książka WSSE Rzeszów Oddział Laboratoryjny  Tarnobrzeg  

12:00 – 14:00   Przerwa na obiad. Zwiedzanie Muzeum  

14:00 – 15:00    „Polski system zabezpieczeń – zapobieganie przed chorobami wywołanymi mikrobami  

                              stosowanymi jak broń B.”  i/lub  „Wykorzystanie wyników wzorcowania i PT” .  
Grażyna Czaderska WSSE Rzeszów Oddział Laboratoryjny  Tarnobrzeg  

 

14:00 – 15:00    Forum Dyskusyjne Sekcji – doskonalenie systemów zarządzania w laboratoriach  
                           w drodze wymiany doświadczeń, aktualne problemy laboratoriów w sferze  
                           systemów zarządzania i w zakresie metod technicznych – sfera analityczna 
                          oraz propozycje ich rozwiązań 

 
 15:00                Podsumowanie i zakończenie spotkania 
  

*** 
 

Udział w spotkaniu  dla 2 członków Klubu z opłaconymi składkami za rok 2018 jest bezpłatny. 
 
Wszyscy uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania i dojazdowe własnym zakresie. 

Nocleg(i) należy rezerwować we własnym zakresie. 

  

Hotele najbliżej miejsca szkolenia:        

  „Karolina”  ul. Kochanowskiego 5   tel. 15 822 97 00 

             „Stary Browar”   ul. Jachowicza 12  tel. 15 822 78 39 

 

Osoby, które zostaną zgłoszone i nie przyjadą, zostaną obciążone kosztami rejestracyjnymi 
w wysokości 70 zł. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


