
   
 

V Konwersatorium 

„Praktycy dla Praktyków dla laboratoriów 

wykonujących pomiary na stanowiskach pracy” 

20-23 listopada 2017 r. 

Lord Hotel **** - Warszawa 
 

 
Poniedziałek  20.11.2017 
 
Zakwaterowanie i kolacja powitalna 
 
 
Wtorek  21.11.2017 
 
10.00-17.30  
 
Panel motywacyjny M: 
„Pozytywne wywieranie wpływu na innych – motywacja pracowników” – zgłoszenie na 
konwersatorium o kodzie: K/3/2017-M 
 
lub 
 
Panel motywacyjny S: 
„O stresie inaczej niż zwykle” – zgłoszenie na konwersatorium o kodzie: K/3/2017-S 
 
Środa  22.11.2017 
 
09:00-10:30  Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2017– czas na zmiany – auditor 
 
10:30-11:00  Materiały odniesienia w laboratorium analitycznym - LGC STANDARDS 
 
11:15-12:15  Hałas w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej - pomiary 

oraz ocena - Piotr Książka 
 
12.15-13.15 Hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy - nowelizacja procedury pomiarowej 

CIOP PIB - Piotr Książka 
 
14:15-15:15  Najczęściej stwierdzane niezgodności - Dariusz Drzewiecki 
 
15.15-16.15 Wzorcowanie przyrządów pomiarowych. Obowiązek czy dobra praktyka 

laboratoryjna? Wykorzystanie informacji ze świadectw wzorcowania - Dariusz 
Drzewiecki 

 
16:15-17:15  Propozycje zmian w wykazie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń 

chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (omówienie  projektu załącznika do rozporządzenia ministra rodziny, 
pracy i polityki społecznej z 2017 r.) –  Małgorzata Kupczewska-Dobecka 

 
19:00 - … Uroczysta kolacja 
 



   
 

Czwartek 23.11.2017 
 
09:00-10:00  Nowelizacja krajowych przepisów prawa pracy w zakresie ochrony przez 

polem elektromagnetycznym wynikająca z Rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 29 czerwca 2016 r. – ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek 

 
 
10:00-11:00  Metodyka pomiaru pola elektromagnetycznego w przestrzeni pracy podczas 

użytkowania urządzeń do magnetoterapii – ppłk dr inż.  Jarosław Kieliszek 
 
11.30-12.30 Zagrożenie elektromagnetyczne w przestrzeni pracy. Pośrednie lub 

bezpośrednie skutki oddziaływani pola elektromagnetycznego na pracujących” 
– dr Joanna Wyszkowska 

 
12:30-14:00  Metodyka pomiaru pola elektromagnetycznego w przestrzeni pracy podczas 

użytkowania urządzeń nadawczych systemów telekomunikacyjnych” – ppłk dr 
inż. Jarosław Kieliszek 

 
 
  
 
Cena udziału w konwersatorium za osobę: 1300 zł/netto 
 

Cena zawiera udział w konwersatorium, materiały, obiady, przerwy kawowe i uroczystą 

kolację oraz zaświadczenie o uczestnictwie. 

Opcje rabatów za udział w konwersatorium: 
 

Opcja   
 

Rabat   
 

Cena zł/os netto   
 

  Pierwsza osoba     0     1300,-   

  Druga i kolejne osoby     -50zł/os     1250,-   

  

Opcje dodatkowe: 

Noclegi (Lord****) [8% VAT]: 

  

Cena zł/os/noc netto  
  

  Pokój 1 os.     250,-   

  Pokój 2 os.     150,-   

  

 


