
 
 

 

 

 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
Zespół ds. Szkoleń 

zaprasza na szkolenie: 

 

„POMIARY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNYM Z 

NORMA PN-EN ISO ISO 9001 : 2015” 
 

Symbol szkolenia: 
PC-175 

Czas trwania szkolenia: 
2 dni (16 godzin) 

Termin szkolenia: 
Zgodnie z harmonogramem szkoleń 

otwartych PCBC S.A. 

Miejsce: 
Warszawa  

Opis: 
Szkolenie jest przeznaczone dla osób 
zaangażowanych w budowę i utrzymanie 
skutecznych oraz przydatnych systemów 
zarządzania jakością. 

  

 

 

Uczestnicy: 

 członków najwyższego kierownictwa 
organizacji 

 przedstawicieli najwyższego kierownictwa ds. 
systemów zarządzania jakością 

 auditorów jednostek certyfikujących i 
auditorów wewnętrznych, chcących 
rozwinąć swe umiejętności i 
zaktualizować wiedzę na temat 
pomiarów, 

 auditorów prowadzących audity 
drugiej strony u dostawców,  

 konsultantów, którzy pomagają we 
wdrażaniu i doskonaleniu systemów 
zarządzania jakością w organizacjach 
kierowników produkcji w 
przedsiębiorstwach 

 

Cena:                                        1050,-zł (netto) + VAT (23%)/osobę  

(Cena obejmuje organizację szkolenia, materiały, certyfikat uczestnictwa, obiady, przerwy kawowe), cena 

nie zawiera zakwaterowania. 
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Korzyści:  
 

Uczestnicy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do: 
 zapewnienia wiarygodnych i 

sprawdzalnych wyników pomiarów  
 zwiększenie wiarygodności organizacji w 

oczach klientów i partnerów  
 wykorzystania wyników pomiarów z 

korzyścią dla organizacji  

 
 

 
 

 

Program szkolenia: 

 Wprowadzenie 

 Wymagania i zalecenie norm dotyczące pomiarów 

 Pomiary satysfakcji klientów 
 Pomiary skuteczności i efektywności systemu zarządzania 

jakością: 
 osiąganie celów jakościowych 
 wykorzystanie auditów wewnętrznych 
 pomiary procesów 
 pomiary kluczowych wyników działalności (KPI) 

 
 Pomiary cech materiałów i wyrobów 

 wzorce jednostek miar 
 rodzaje i metody pomiarów własności fizycznych (podstawy) 
 błędy pomiarowe i ich przyczyny (podstawy) 
 niepewność pomiaru (podstawy) 
 wewnętrzna kontrola metrologiczna  
(wzorcowanie, sprawdzanie, nadzór nad 
wyposażeniem kontrolno-pomiarowym) 

 prawna kontrola metrologiczna (legalizacja) 

DO ZOBACZENIA NA NASZYCH SZKOLENIACH!! 

Zespół ds. Szkoleń 

Katarzyna POSTEK 
Koordynator Zespołu ds. Szkoleń   
Tel:+48 22 46 45 258           
Kom: +48  665 464 606 
email:kpostek@pcbc.gov.pl 

Mariola FIJEWSKA 
Specjalista ds. Szkoleń 
Tel. +48 22 46 45 508 
Kom.+48 665 464 661 
email:mfijewska@pcbc.gov.pl 

Anna ICKIEWICZ 
Młodszy Specjalista ds. Szkoleń 
Kom. +48 691 335 534 

Tel. +48 22 46 45 363 

e-mail: AIckiewicz@pcbc.gov.pl 

 


