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Spotkanie dyskusyjne           

I kwartał
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II kwartał

Spotkanie 
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szkoleniowe  III kwartał

Spotkanie dyskusyjne IV 
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PETROL-GAZ (44)

Spotkanie szkoleniowe dot. praktycznych aspektów 

zarządzania ryzykiem w odniesieniu do normy PN-EN ISO 

17025:2018  Termin: II kwartał.

Anazliza produktów naftowych za pomocą FT-IR 

Termin: III kwartał.

Posiedzenie grupy roboczej ds.Bezpieczeństwa funkcjonalnego w 

laboratorium badajacym produkty gazowe (LPG, gaz ziemny) // 

Posiedzenie Kolegium Sekcji. Termin: IV kwartał.

Spotkanie- wykład: Przepisy prawne w laboratorium ochrony 

środowiska Termin: II kwartał

Sekcja/Komisja (*) 

ilość członków 

Spotkania Sekcji / Komisji - plany na 2019 r.

Spotkanie członków Sekcji w wybranym laboratorium, połączone z wymianą informacji w zakresie problematyki 

badawczej, pomiarowej i innej wynikającej z nowej edycji normy PN-EN ISO/IEO 17025 oraz sprawy związane z 

poprawnym organizowaniem i realizacją porównań międzylaboratoryjnych. Termin: II-III kwartał.

Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe Członków Sekcji. 1.Badania oraz przedstawienie wyników badań realizowanych bna potrzeby nadzoru rynku w obszarze regulowanym prawnie 2. Działania odnoszące się do ryzyk i szans wg normy PN-EN 

ISO/IEC 17025:2018-02 3. Podejście procesowe w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Termin do uzgodnienia.

Spotkanie organizacyjne-Omówienie 

realizacji rozpoczętych PT/ILC. Tematy 

bieżące. Wykład merytoryczny z 

zakresu przeprowadzanych badań 

wyrobów włókienniczych, zagadnień z 

zakresu systemu zarządzania lub 

innych tematów Termin: IV / V.

Spotkanie: Podsumowanie Planu działalności za 

rok 2019. Omówienie propozycji nowych PT/ILC 

na 2020 r. Tematy bieżące. Wykład merytoryczny 

z zakresu przeprowadzonych badań wyrobów 

włókienniczych, systemu zarządzania lub in. 

tematów. Termin: XI / XII.

Spotkanie - wykłady: 1. Zmiana normy PN EN 

ISO/IEC 17025:2018 w praktyce-dokumentacja SZ ; 2. 

Jak wdrożyć SZ w laboratorium badawczym wg 

nowych wymagań-krok po kroku; 3. Metody 

alternatywne a zarządzanie wynikami pomiarów 

mikrobiologicznych. Sprawy org. Termin: III / IV.

Spotkanie- wykłady: 1. Sterowania jakością w 

badaniach mikrobiologicznych; 2. Ocena ryzyka 

w laboratorium badawczym- ważny element 

doskonalenia; 3. Wykorzystanie wyników PT do 

szacowania obciążenia metody i niepoewności 

pomiarów. Sprawy org.  - plan na 2020. Termin: 

XI/XII.

Spotkanie - wykład: Spójność pomiarowa, audyty wewnętrzne w praktyce 

laboratoryjnej Termin: IV kwartał

Posiedzenie Grupy roboczej dc. Bezpieczeństwa 

funkcjonalnego w  laboratorium badającym produkty 

(gazowe LPG, gaz ziemny) Termin: I kwartał.

Posiedzenie Kolegium Sekcji i Grupy roboczej ds. 

badań biegłości. Termin: I kwartał

Elektryczno-

Mechaniczna i 

Środków Transportu 

(23)

Spotkanie Kolegium Sekcji - 

kontynuowanie i rozliczenie 

spraw rozp. i 

niezrealizowanych, 

doprecyzowanie i uzupeł. 

planu działania w 2019 r. 

Sprawy bieżące Sekcji.              

I-II kwartał
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie wybranych zagadnień dot. tematyki wytypowanej przez członków Sekcji. 

Termin: III-IV kwartał.

Spotkanie szkoleniowe // Roczne zebranie Sekcji pod kątem omówienia 

realizacji planu bieżącego i zaplanowania działań na następny rok. 

Termin: IV kwartał.


