
VII Edycja Konferencji Kierownik
Laboratorium XXI w.

 

6-8 października 2021 roku 

Krynica Zdrój

Kierownik Laboratorium Akredytowanego 

– jeden człowiek wiele ról.

Czas trwania: 21h dydaktycznych

Czy zastanawiałeś się kiedyś jakie role pełnisz w swoim laboratorium  i  czego

oczekuje od Ciebie otoczenie?        

Czy umiesz je zdefiniować? 

Czy wypisałeś je i przyjrzałeś się nim?

Drogi Kierowniku, rozumiejąc Twoją pracę i obszary, w których musisz się
sprawnie poruszać, od lat dajemy Ci wsparcie w postaci najświeższych
informacji oraz wiedzy, którą wykorzystasz w pełnieniu swoich obowiązków.

Z roku na rok stale rosną wymagania stawiane laboratoriom akredytowanym oraz

innym biznesom poruszającym się w tym obszarze. Oznacza to jeszcze więcej

odpowiedzialności 

i zadań do wykonania przez Ciebie i Twój zespół.

Jeżeli to zrobiłeś to wiesz, że stanowisko Kierownika Laboratorium wymaga od

Ciebie wejścia 

w wiele ról. Z części    z nich możesz zrezygnować delegując zadania swoim

pracownikom, dla Ciebie pozostaną te kluczowe, te naprawdę Twoje, które warto

rozwijać i doskonalić w celu uzyskiwania coraz lepszych wyników Twojej pracy 

i Twojego zespołu.

VII edycja naszej konferencji koncentruje się zarówno na rolach z obszaru

zarządzania, jak również na tych związanych z wiedzą specjalistyczną, które są dla

Ciebie równie ważne, ponieważ wiążą się z Twoim bezpieczeństwem.

Od I edycji naszą misją jest podawanie Ci wiedzy 
w pigułce, dlatego biorąc udział w konferencji:

Uzyskasz najświeższe informacje dotyczące funkcjonowania laboratoriów

akredytowanych

Dowiesz się o nowych trendach w monitorowaniu i doskonaleniu kompetencji

technicznych zespołu

Poznasz najnowsze zmiany w prawie pracy „po covidzie” i odniesiesz je do

swojego stylu i formy działalności

Raz jeszcze sprawdzisz, czy ryzyko chemiczne jest właściwie oceniane w

Twoim laboratorium, czy w każdej chwili jesteś przygotowany na kontrolę w

tym zakresie?

Dowiesz się jak chronić swoje laboratorium oraz sprzęt i jak zapewnić

bezpieczeństwo danych w dobie powszechnej cyfryzacji i korzystania 

z internetu, a także jak uniknąć cyberataku

Poznasz swoje kluczowe role jakie pełnisz zarządzając laboratorium i jakich

kompetencji personalnych wymaga wcielanie się w każdą z nich. Często

przecież wcielasz się w wiele z tych ról każdego dnia

Zdobędziesz wiedzę jak kierować rozwojem kompetencji własnych i zespołu,

dzięki czemu wyznaczysz kierunki działa

Hotel Krynica****, Krynica Zdrój

Informacje organizacyjne: 

Ceny promocyjne do 13  sierpnia: bez noclegów: 1 910 zł + VAT
Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie
wraz z uroczystą kolacją
z noclegami w pokoju 2-osobowym: 2 550 zł + VAT
Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie
wraz z uroczystą kolacją, trzy noclegi w pokoju 1-osobowym.
z noclegami w pokoju 1-osobowym: 2 960 zł + VAT
Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie
wraz z uroczystą kolacją, trzy noclegi w pokoju 1-osobowym.
Ceny podstawowe: bez noclegów: 2 210 zł + VAT
Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie
wraz z uroczystą kolacją.
z noclegami w pokoju 2-osobowym: 2 850 zł + VAT
Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie
wraz z uroczystą kolacją, trzy noclegi w pokoju 1-osobowym.
z noclegami w pokoju 1-osobowym: 3 260 zł + VAT
Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie
wraz z uroczystą kolacją, trzy noclegi w pokoju 1-osobowym.
Udział ON-LINE:  
Cena promocyjna do 13 sierpnia: 1550 zł + VAT
Cena podstawowa: 1750 zł + VAT
Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych w formie on-line, materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej.
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT, Podstawy prawne: 

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków

publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT

szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

W przypadku wprowadzenia obostrzeń w związku z epidemią konferencja będzie realizowana w
formie on-line (cena zostanie pomniejszona o koszty zakwaterowania i wyżywienia). W razie
konieczności, uczestnicy będą mieli możliwość rezygnacji z udziału w konferencji po uprzednim
pisemnym poinformowaniu organizatora na 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia
konferencji. 
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Wtorek 05.10.2021 

od godz. 15:00  Zakwaterowanie i rejestracja uczestników

18:00 – 21:00     Kolacja

20:30 – 22:00     Spotkanie uczestników

 

Dzień pierwszy                                        

Środa, 06.10.2021
09:00 – 09:10     Rozpoczęcie Konferencji 

Blok I – Kierownik jako Specjalista i Trener

09:10 – 11:00     dr Iwona Madejska – Kompendium wiedzy    

 Systemowej Kierownika czyli co Kierownik wiedzieć powinien

w zakresie realizacji wymagań normy PN-EN 17025-2018-02.

11:00 – 11:30     Przerwa kawowa 

11:30 – 13:00     Ewa Such - Rola i zadania Kierownika

Laboratorium w codziennej praktyce laboratoryjnej w aspekcie

techniki badawczej. Odpowiedzialne zarządzanie zasobami i

personelem. Wymagania, nadzorowanie, monitorowanie oraz

rozwój kompetencji technicznych personelu.

13:00 – 14:00     Przerwa obiadowa 

HARMONOGRAM

Blok II – Kierownik jako Manager

14:00 – 15:15     Rafał Malon - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i

cybernetycznym – obowiązek Kierownika Laboratorium XXI w. 

15:15 – 16:00     Rafał Malon - Jak skutecznie zapewnić należytą

bezstronność oraz poufność informacji wymagane przez normę ISO /IEC

17025

 

Dzień drugi 

Czwartek, 07.10.2021
Blok III – Kierownik jako Szef 

09:00 – 10:30     Grażyna Mielczarek- Ocena ryzyka chemicznego na

stanowiskach pracy w laboratorium. 

10:30 – 11:00     Przerwa kawowa

11:00 – 13:00     mec. Piotr Wojciechowski - Prawo pracy „po covidzie”. 

13:00 – 14:00    Przerwa obiadowa 

14:00 – 15:00    mec. Piotr Wojciechowski - Prawo pracy „po covidzie” cd.

Dzień trzeci 

Piątek, 08.10.2021
Blok IV – Wszystkie Role Kierownika – specjalista, trener, lider, szef,

manager, człowiek.

09:00 – 10:15     Lilianna Marciniak – Role, odpowiedzialności i

kompetencje Kierownika laboratorium, oczekiwane przez otoczenie.

10:15– 10:45     Przerwa kawowa 

10:45 – 11:45     Lilianna Marciniak – Kierowanie rozwojem kompetencji

własnych i zespołu.

12:00 – 13:00     Obiad 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


