
 
 

 
 
 

Centrum Szkoleniowo-Badawcze ARQUES Sp. z o.o.  
serdecznie zaprasza do udziału w 

szkoleniu 

Podejście procesowe w Laboratorium - 
warsztaty praktyczne 

Program 
 

Szkolenie teoretyczne 

 Omówienie podstawowych zmian zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 

17025:2018-02 

 Omówienie ogólnych wymagań dotyczących procesów zidentyfikowanych 

w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 

 Analiza ryzyk i szans 

 
Warsztaty praktyczne 

 Szczegółowe omówienie procesów i ich powiązań oraz przygotowanie 

„Kart procesu” dla wszystkich zidentyfikowanych procesów 

 Identyfikowanie ryzyk i szans oraz ich analiza 

 Praktyczne wykonanie najistotniejszych ryzyk i szans 

 
Miejsce szkolenia 
ARQUES  sp. z o.o.  ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież 

Termin szkolenia 
13-14. 05. 2019 r. 

Cena szkolenia 
950 zł netto* 



 
* Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały 
szkoleniowe, serwis kawowy oraz obiad. 
* W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego 
samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu. 
* Istnieje możliwość stosowania stawki zwolnionej z podatku VAT: 

1. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 29, lit. C Ustawy o podatku od towarów 
i usług zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze 
środków publicznych. 
2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 
r. §13 ust. 1, pkt 20 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co 
najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę 
towarów ściśle z tymi usługami związane. 

W celu skorzystania ze stawki zwolnionej  z podatku VAT należy dołączyć 
oświadczenie do formularza zgłoszeń. 

 
Termin nadsyłania zgłoszeń 
Rezerwacji szkoleń prosimy dokonywać do dnia 09.05.2015 r. za pośrednictwem: 
tel. 607 206 290 
e-mail szkolenia@arques.pl 
lub na adres: ARQUES Sp. z o. o. ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież 
 
Informacje dodatkowe 
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób Organizator zastrzega 
sobie możliwość odwołania szkolenia i badań biegłości. 
Na pięć dni roboczych przed planowanym szkoleniem Organizator potwierdza 
odbycie się szkolenia informując uczestników o szczegółowym planie oraz 
udziela wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych. Istnieje możliwość 
rezerwacji dodatkowego noclegu na noc przed szkoleniem. Koszt noclegu 
pokrywa zamawiający. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.arques.pl  

w zakładce Badania biegłości 
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