INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 8 lutego 2016
Nowelizacja normy ISO/IEC 17025 - konferencja Polskiego Centrum Akredytacji
podczas Targów EuroLab
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Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, jest Polskie
Centrum Akredytacji. Tematem tegorocznego spotkania będzie nowelizacja normy ISO/IEC
17025.
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Zainteresowanie konferencjami organizowanymi podczas Targów EuroLab przez Polskie
Centrum Akredytacji (PCA) potwierdza, że przedstawiane przez tę instytucję zagadnienia
odpowiadają na bieżące potrzeby specjalistów pracujących w akredytowanych laboratoriach.
Chcąc umożliwić im dostęp do aktualnej wiedzy firma MT Targi Polska, organizator targów,
zaprosiła PCA do poprowadzenia konferencji pt. „Nowelizacja normy ISO/IEC 17025. Ogólne
wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Odbędzie się
ona pierwszego dnia targów, tj. 12 kwietnia br.
Nowelizacja normy ISO/IEC 17025
Seminarium będzie poświęcone zmianom w zakresie normy ISO/IEC 17025, nad którymi pracuje
obecnie międzynarodowa Grupa Robocza ISO/CASCO WG44. Prowadzone prace dotyczą
zarówno struktury znowelizowanej normy ISO/IEC 17025, jak też jej elementów, które zdaniem
ekspertów wymagają szczegółowej analizy i weryfikacji. Podczas Targów EuroLab prelegenci
omówią harmonogram i dotychczasowe wyniki prac Grupy Roboczej, strukturę znowelizowanej
normy ISO/IEC 17025 w podejściu procesowym oraz istotne zmiany wymagań dotyczących
organizacji i zarządzania. Będzie również mowa o zmianach wymagań w odniesieniu
do działalności technicznej, jak i pobieraniu próbek w działalności laboratoriów według omawianej
normy. Na zakończenie poruszona będzie kwestia doprecyzowania zasad zapewnienia spójności
pomiarowej w działalności laboratoriów wzorcujących i badawczych.

Warunki uczestnictwa
Konferencja odbędzie się pierwszego dnia Targów EuroLab, tj. 12 kwietnia br. w godzinach
11.30-14.00 w sali konferencyjnej D na terenie hali wystawienniczej Centrum TargowoKongresowego MT Polska w Warszawie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest
wcześniejsza rejestracja na Targi EuroLab, której można dokonać online lub na miejscu.

18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab odbędą się w dniach
12-14 kwietnia br. równolegle z 5. Międzynarodowymi Targami Techniki Kryminalistycznej
CrimeLab.
Patronaty
Patronat honorowy nad Targami EuroLab 2016 i CrimeLab 2016 objęli: Jarosław Gowin, Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego; insp. Zbigniew Maj, Komendant Główny Policji oraz prof. Jerzy
Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk.
Więcej informacji oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie www.targieurolab.pl.
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MT Targi Polska to jeden z wiodących w Polsce i największy na rynku warszawskim organizator
imprez targowych. Firma organizuje 8 imprez wystawienniczych, które rocznie gromadzą ponad
2000 wystawców i 80 000 zwiedzających. W kalendarium znajdują się targi, które bardzo dobrze
znane są za granicą, a w Polsce zyskały miano najważniejszych wydarzeń targowych. Są to:
EuroGastro, EuroLab, CrimeLab, TT Warsaw, Lato, WorldHotel, Dziedzictwo oraz Infrastruktura.

