Komunikat nr 2

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
zaprasza do uczestnictwa
w sympozjum

METROLOGIA
W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA – 8
„Metrologia podstawą
systemu oceny zgodności”
Patronat honorowy:

Patronat medialny:
POMIARY•AUTOMATYKA•ROBOTYKA

PA R
kwartalnik naukowo-techniczny www.par.pl

Sympozjum odbędzie się:

04 - 06 października 2017 r.
w Hotelu Qubus w Kielcach
Klub POLSKIE FORUM ISO 9000
jest członkiem wspierającym
Polskiego Stowarzyszenie Jakości Zarządzania „POLISOLAB”
ul. Konstancińska 11 lok 203, Warszawa, Tel/fax 22 842 54 21
www.pfiso9000.pl e-mail: pfiso@pfiso9000.pl

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 doceniając znaczenie metrologii w zarządzaniu
oraz w systemie oceny zgodności, już po raz ósmy organizuje sympozjum z cyklu
„Metrologia w systemach zarządzania”.
Pierwsze sympozjum Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 zorganizował w 1996 roku, poruszone
wówczas zagadnienia metrologiczne zaczęły być przedmiotem szkoleń a sympozjum
„Metrologia w systemach zarządzania” znalazł się w stałym kalendarzu działalności
Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.
Sympozjum stanowi platformę spotkania praktyków zajmujących się zagadnieniami
metrologicznymi zarówno w przedsiębiorstwach, uczelniach oraz innych jednostkach
organizacyjnych uczestniczących w ocenie zgodności.

Cel sympozjum:
Doskonalenie wiedzy w procesie spełnienia wymagań metrologicznych
w systemach zarządzania oraz poznanie i zrozumienie wymagań
związanych z nowymi regulacjami prawnymi.
Sympozjum ukierunkowane jest na praktyczne aspekty metrologii,
przybliżając zarówno prawne, jak i naukowe zagadnienia metrologii
współcześnie niezbędne w praktycznych zastosowaniach.
Mamy nadzieję, że sympozjum przyczyni się do popularyzacji w polskich przedsiębiorstwach
wymagań metrologicznych, zawartych zarówno w normach międzynarodowych
w szczególności dot. nowelizacji norm systemów zarządzania, jak również w przepisach
prawnych, mając na uwadze zmiany w zakresie prawa o miarach.
Sympozjum będzie okazją do pogłębienia wiedzy merytorycznej, zdobycia nowych
doświadczeń i wymiany poglądów, będzie także ważnym krokiem w doskonaleniu systemów
zarządzania w przedsiębiorstwach oraz systemu oceny zgodności w Polsce.
W Programie sympozjum planujemy przedstawić następujące tematy, odnoszące
się zarówno do aspektów teoretycznych, jak i praktycznego ich zastosowania i wpływu na
działalność organizacji:
• Tendencje rozwojowe w zakresie metrologii w kraju i na świecie - o czym każdy
powinien wiedzieć.
• Reforma systemu metrologii instytucjonalnej - wpływ na działalność przedsiębiorstwa.
• Znaczenie metrologii w systemie oceny zgodności - przeszkoda czy pomoc?
• Normalizacja w zakresie metrologii - korzyści dla przedsiębiorstwa.
• Ryzyko operacyjne a metrologia - narzędzia w doskonaleniu jakości.
• Zmiany w normie ISO 17025 a zarządzanie laboratoriami w przedsiębiorstwach.
• Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym w realizowanych procesach:
− Wymagania wynikające z nowelizacji norm systemów zarządzania:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, projektu ISO 45001,
− Integracja systemów zarządzania,
− Wymagania prawne.
• Rozwój i praktyczne zastosowania technik pomiarowych, ze szczególnym
uwzględnieniem technik współrzędnościowych – droga do sukcesu przedsiębiorstw.
• Innowacje w metrologii - możliwość praktycznych zastosowań.

RAMOWY PROGRAM SYMPOZJUM
METROLOGIA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA – 8
Metrologia podstawą systemu oceny zgodności
04 – 06.10.2017, Hotel Qubus, Kielce

04.10.2017 (środa)
od 12.00 Rejestracja uczestników
(uwaga: zakwaterowanie w pokojach od godz. 14.00 lub wcześniej w miarę dostępności)

14:00 - 14:45 – obiad
15:00 - 16:30 – obrady – Sesja plenarna
16:30 - 16:45 – przerwa kawowa
16:45 - 18:15 – obrady – Sesja I
19:00 - kolacja towarzyska
05.10.2017 (czwartek)
8:00 - 9:00 – śniadanie
9:00 - 10:30 – obrady – Sesja II
10:30 - 10:45 – przerwa kawowa
10:45 - 12:15 – obrady – Sesja III
13:00 - 15:00 – obiad, przerwa
15:00 - 16:30 – obrady – Sesja IV
16:30 - 16:45 – przerwa kawowa
16:45 - 18:15 – obrady – Sesja V
19:30 - uroczysta kolacja
06.10.2017 (piątek)
8:00 - 9:00 – śniadanie
9:00 - 10:30 – obrady – Sesja VI
10:30 - 10:45 – przerwa kawowa
10:45 - 12:15 – obrady – Sesja VII
12:15 - 13:00 – zakończenie obrad
13:00 - 14:00 – obiad
Wykwaterowanie, wyjazd uczestników.
Istnieje możliwość zaprezentowania - równolegle do obrad sympozjum specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w zastosowaniach metrologii
w systemach zarządzania, w tym w nadzorze metrologicznym wyposażenia
pomiarowego, jak również oferty wyposażenia metrologicznego.
Wszelkie informacje można uzyskać w Sekretariacie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

TABELA OPŁAT
Pierwszy przedstawiciel
Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000

850,00 zł
+ 23% VAT

Kolejny przedstawiciel członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000
Członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB
Członek wspierający Klubu PF ISO 9000

950,00 zł
+ 23% VAT

Członek Klubu POLLAB
Członek Stowarzyszenia ISO 14000
Uczestnicy spoza Klubów

1200,00 zł
+ 23% VAT

Uwaga:
1. Dla Członków Klubów obowiązuje preferencyjna opłata tyko przy opłaconych
składkach członkowskich za 2017 r.
2. Faktury za udział w seminarium wystawiane będą przez Polskie Stowarzyszenie
Jakości Zarządzania POLISOLAB, które zapewnia obsługę finansową Klubu POLSKIE
FORUM ISO 9000.
Koszty uczestnictwa obejmują:
• Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych i wyżywienie (od obiadu w środę
do obiadu w piątek),
• Udział w obradach,
• Publikację zawierającą recenzowane teksty referatów sympozjum,
• Przerwy kawowe,
• Koszty organizacji – nie dotyczą Członków rzeczywistych Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000,
• Przedruk wybranych artykułów w czasopismach punktowanych z listy „B” MNiSZW.
Terminarz:
• 14.07.2017 - termin nadsyłania tematów referatów i ich streszczeń,
• 28.08.2017 - termin nadsyłania kart zgłoszeń uczestników sympozjum,
Prolongata terminu do 14.09.2017 !
• 22.09.2017 - ostateczny termin uregulowania płatności za uczestnictwo.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:
Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
Ul. Konstancińska 11
02 – 942 Warszawa
Tel./fax 22 842 54 21
www.pfiso9000.pl, pfiso@pfiso9000.pl

