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STYCZEŃ 

26.01.2023 

09:00-15:00 

on-line 

woda Realizacja procesu pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia, w tym ocena 
składowej niepewności związanej z pobieraniem próbek. (MA-36) 

 

Koszt: 600zł+23%VAT 

 

 

LUTY 

01.02.2023 

08:30-12:00 

on-line 

woda, ścieki 

mikrobiologia 

fizykochemia 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – nowe uregulowania prawne 
(MA-63) 
Spotkanie informacyjne na temat najnowszego projektu ustawy z dnia 27.12.2023 r.  
o zmianie ustawy o zzwzoś i innych ustaw 

 

Koszt: 380zł+23%VAT 

15.02.2023 

08:00-11:00 

on-line 

wszystkie 
laboratoria 

Skargi na działalność laboratoryjną. (MA-65) 

 

Koszt: 380zł+23%VAT 

15.02.2023 

12:00-15:00 

on-line 

wszystkie 
laboratoria 

Efektywny i skuteczny przegląd zarządzania w laboratorium badawczym. (MA-64) 

 

Koszt: 380zł+23%VAT 

16.02.2023 

09:00-12:00 

on-line 

ścieki 

fizykochemia 

Jak potwierdzić wdrożenie normy PN-ISO 5667-10:2021-11. (MA-41) 

 

Koszt: 380zł+23%VAT 

22.02.2023 

09:00-15:00 

on-line 

woda, 

mikrobiologia 

Obliczanie wyników badań dla różnych przypadków surowych danych pochodzących 
ze zliczeń kolonii na filtrach / płytkach. (MA-50) 

 

Koszt: 580zł+23%VAT 

24.02.2023 

08:00-11:00 

on-line 

ścieki 

fizykochemia 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym w próbach ścieków – praktyczny 
poradnik od etapu walidacji do etapu rutynowych badań. (MA-51/Ekstrakt) 

  

Koszt: 400zł+23%VAT 

 

  

https://www.maaglab.pl/kalendarz/oznaczanie-azotu-ogolnego-z-obliczen-w-probkach-sciekow-wg-pn-73-c-04576-14/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/oznaczanie-azotu-ogolnego-z-obliczen-w-probkach-sciekow-wg-pn-73-c-04576-14/
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MARZEC 

09.03.2023 

09:00-12:00 

on-line 

woda, ścieki 

fizykochemia 

Excel jako narzędzie do prowadzenia kart Shewharta stosowanych w obszarze 
badań fizykochemicznych wody i ścieków. (MA-67/Ch). Szkolenie z elementami 
warsztatowymi. 

 

Koszt: 380zł+23%VAT 

15.03.2023 

09:00-15:00 

on-line 

woda, 

mikrobiologia 

Zmienność wyników badań wody i niepewność pomiaru mikrobiologicznych metod 
ilościowych wg ISO 29201:2012. Szkolenie z elementami warsztatowymi. (MA-56) 

 

Koszt: 580zł+23%VAT 

16.03.2023 

08:00-15:00 

on-line 

woda, ścieki 

fizykochemia 

Oznaczanie stężenia chlorków, twardości ogólnej oraz indeksu 
nadmanganianowego metodą miareczkową w wodzie i/lub ściekach.  
(MA-51/Indeks) 
Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań. 

 

Koszt: 600zł+23%VAT 

20-21.03.2023 

09:00-15:00 

on-line 

żywność, 
pasze, 

środowisko 
produkcji 

mikrobiologia 

Weryfikacja metod badań mikrobiologicznych w łańcuchu żywnościowym według 

wytycznych normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07. (MA-17) 
Szkolenie z elementami warsztatowymi.  

 

Koszt: 950zł+23%VAT 

22.03.2023 

08:30-15:00 

on-line 

żywność, 
pasze, 

środowisko 
produkcji 

mikrobiologia 

Przygotowanie próbek, w tym sporządzanie próbek analitycznych, wg arkuszy 
normy PN-EN ISO 6887 (1-6). (MA-9) 

 

Koszt: 580zł+23%VAT 

23.03.2023 

08:00-16:00 

on-line 

wszystkie 
laboratoria 

mikrobiologia 

Zapewnienie i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych. (MA-34) 

  

Koszt: 630zł+23%VAT 

23.03 online 

27-28.03 

Laboratorium 
PPNT w Gdyni 

wszystkie 
laboratoria 

mikrobiologia 

Zapewnienie i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych.  
Szkolenie praktyczne w laboratorium. (MA-34L) 

  

Koszt (bez noclegów): 1650zł+23%VAT 
Nocleg (pokój 1-osobowy) ze śniadaniem i kolacją: 325 zł/dobę + VAT 
Nocleg (miejsce w pokoju 2-osobowym) ze śniadaniem i kolacją: 220zł/dobę/os. + VAT 

29.03.2023 

09:00-15:00 

on-line 

woda Wdrożenie metody oznaczania ilościowego colifagów somatycznych wg normy  
PN-EN ISO 10705-2:2005.(MA-55)  

 

Koszt: 580zł+23%VAT 

30.03.2023 

09:00-15:00 

on-line 

woda, ścieki 

fizykochemia 

Dobre praktyki w nadzorze nad wyposażeniem w laboratorium badań 
fizykochemicznych wody i ścieków. (MA-30) 

 

Koszt: 580zł+23%VAT 

 

  

https://www.maaglab.pl/kalendarz/przygotowanie-probek-w-tym-sporzadzanie-probek-analitycznych-wg-arkuszy-normy-pn-en-iso-6887-1-6/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/przygotowanie-probek-w-tym-sporzadzanie-probek-analitycznych-wg-arkuszy-normy-pn-en-iso-6887-1-6/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/zapewnienie-i-kontrola-jakosci-pozywek-mikrobiologicznych/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/zapewnienie-i-kontrola-jakosci-pozywek-mikrobiologicznych/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/wdrozenie-metody-oznaczania-ilosciowego-colifagow-somatycznych-wg-normy-pn-en-iso-10705-22005/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/wdrozenie-metody-oznaczania-ilosciowego-colifagow-somatycznych-wg-normy-pn-en-iso-10705-22005/
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KWIECIEŃ 

12.04.2023 

08:30-15:00 

on-line 

mikrobiologia Nadzór nad wyposażeniem i zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium 
mikrobiologicznym. (MA-13)  

 

Koszt: 580zł+23%VAT 

13.04.2023 

09:00-15:00 

on-line 

woda, ścieki 

fizykochemia 

Działania korygujące oraz działania odnoszące się do ryzyk i szans. (MA-16) 

 

Koszt: 580zł+23%VAT 

14.04 

08:00-16:00 

on-line 

woda 

mikrobiologia 

Metody referencyjne mikrobiologicznego badania wody. (MA-25) 

  

Koszt: 630zł+23%VAT 

14.04 online 

17-18.04 

Laboratorium 
PPNT w Gdyni 

woda 

mikrobiologia 

Metody referencyjne mikrobiologicznego badania wody.  
Szkolenie praktyczne w laboratorium. (MA-25L) 

  

Koszt (bez noclegów): 1650zł+23%VAT 

Nocleg (pokój 1-osobowy) ze śniadaniem i kolacją: 325 zł/dobę + VAT 
Nocleg (miejsce w pokoju 2-osobowym) ze śniadaniem i kolacją: 220zł/dobę/os. + VAT 

19.04.2023 

08:30-15:00 

on-line 

żywność, 
pasze, 

środowisko 
produkcji 

mikrobiologia 

Wymagania techniczne, analiza ryzyka i rozwiązywanie problemów w 
mikrobiologicznym laboratorium rutynowym. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 
17025:2018-02. Zasoby i procesy. (MA-7) 

 

Koszt: 580zł+23%VAT 

25.04.2023 

09:00-15:00 

on-line 

woda 

mikrobiologia 

Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017-08 w zakresie oznaczania ilościowego 
bakterii z rodzaju Legionella. (MA-22) 

  

Koszt: 580zł+23%VAT 

27.04.2023 

08:00-11:00 

on-line 

woda, ścieki 

fizykochemia 

Ustanowienie i zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium badań 
chemicznych i właściwości fizycznych. (MA-46) 

 

Koszt: 380zł+23%VAT 

27.04.2023 

12:00-15:00 

on-line 

ścieki 

fizykochemia 

Wytyczne opracowania programów pobierania próbek i technik pobierania  
wg PN-EN ISO 5667-1:2022-07. (MA-36) 

 

Koszt: 380zł+23%VAT 

 

  

https://www.maaglab.pl/kalendarz/potwierdzenie-waznosci-wynikow-oraz-zastosowanie-technik-statystycznych-w-celu-przegladu-wynikow-w-laboratorium-fizykochemicznym/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/potwierdzenie-waznosci-wynikow-oraz-zastosowanie-technik-statystycznych-w-celu-przegladu-wynikow-w-laboratorium-fizykochemicznym/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/zapewnienie-i-kontrola-jakosci-pozywek-mikrobiologicznych/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/zapewnienie-i-kontrola-jakosci-pozywek-mikrobiologicznych/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/zapewnienie-i-kontrola-jakosci-pozywek-mikrobiologicznych/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/zapewnienie-i-kontrola-jakosci-pozywek-mikrobiologicznych/
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MAJ 

09.05.2023 

09:00-15:00 

on-line 

woda, ścieki 

fizykochemia 

Najczęściej popełniane błędy w laboratorium fizykochemicznym. (MA-13)  

 

Koszt: 580zł+23%VAT 

10.05.2023 

09:00-12:00 

on-line 

woda 

mikrobiologia 

Granice wykrywalności i oznaczalności a podawanie wyników badań mikrobiologicznych 
wody. (MA-60) 

 

Koszt: 380zł+23%VAT 

12.05.2023 

09:00-15:00 

on-line 

woda 

mikrobiologia 

Karty kontrolne jako narzędzie monitorowania ważności wyników badań 
mikrobiologicznych wody i kontroli jakości pożywek. Szkolenie warsztatowe (MA-67/M) 

 

Koszt: 580zł+23%VAT 

17.05.2023 

09:00-15:00 

on-line 

żywność, 
pasze, 

środowisko 
produkcji 

mikrobiologia 

Potwierdzenie ważności wyników badań mikrobiologicznych, metody 
monitorowania i powiązanie z wynikami walidacji / weryfikacji metody. (MA-59) 

 

Koszt: 580zł+23%VAT 

18.05.02 

08:00-11:00 

on-line 

ścieki 

fizykochemia 

Analiza próbek nieczystości ciekłych dostarczanych na stację zlewną. (MA-61) 
Warunki i zasady współpracy Laboratorium z Klientem zlecającym badania w świetle 
wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02.  

  

Koszt: 400zł+23%VAT 

22.05.2023 

08:30-11:30 

on-line 

woda, ścieki 

fizykochemia 

Oznaczanie zawiesiny w wodzie i ściekach metodą wagową  
wg PN-EN 872:2007+Ap1:2007. (MA-51/zawiesina)  
Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań. 

 

Koszt: 380zł+23%VAT 

22.05.2023 

12:00-15:00 

on-line 

woda, ścieki 

fizykochemia 

Oznaczanie ChZT w wodzie i ściekach metodą spektrofotometryczną  
wg PN-ISO 15705:2005. (MA-51/ChZT)  
Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań. 

 

Koszt: 380zł+23%VAT 

23.05.2023 

09:00-15:00 

on-line 

żywność, 
pasze, 

środowisko 
produkcji 

mikrobiologia 

Obliczanie i przedstawianie wyników oznaczeń ilościowych wraz z niepewnością 
pomiaru w badaniach mikrobiologicznych z uwzględnieniem wymagań normy  
PN-EN ISO 19036:2020-04. Szkolenie z elementami warsztatowymi. (MA-5) 

 

Koszt: 580zł+23%VAT 

 

  

https://www.maaglab.pl/kalendarz/potwierdzenie-waznosci-wynikow-oraz-zastosowanie-technik-statystycznych-w-celu-przegladu-wynikow-w-laboratorium-fizykochemicznym/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/przygotowanie-probek-w-tym-sporzadzanie-probek-analitycznych-wg-arkuszy-normy-pn-en-iso-6887-1-6/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/przygotowanie-probek-w-tym-sporzadzanie-probek-analitycznych-wg-arkuszy-normy-pn-en-iso-6887-1-6/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/oznaczanie-azotu-ogolnego-z-obliczen-w-probkach-sciekow-wg-pn-73-c-04576-14/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/oznaczanie-azotu-ogolnego-z-obliczen-w-probkach-sciekow-wg-pn-73-c-04576-14/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/oznaczanie-azotu-ogolnego-z-obliczen-w-probkach-sciekow-wg-pn-73-c-04576-14/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/obliczanie-i-przedstawianie-wynikow-oznaczen-ilosciowych-wraz-z-niepewnoscia-pomiaru-w-badaniach-mikrobiologicznych-z-uwzglednieniem-wymagan-normy-pn-en-iso-190362020-04/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/obliczanie-i-przedstawianie-wynikow-oznaczen-ilosciowych-wraz-z-niepewnoscia-pomiaru-w-badaniach-mikrobiologicznych-z-uwzglednieniem-wymagan-normy-pn-en-iso-190362020-04/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/obliczanie-i-przedstawianie-wynikow-oznaczen-ilosciowych-wraz-z-niepewnoscia-pomiaru-w-badaniach-mikrobiologicznych-z-uwzglednieniem-wymagan-normy-pn-en-iso-190362020-04/
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CZERWIEC 

12-14.06.2023 

Hotel ORLE 
Gdańsk 
Sobieszewo 

żywność, 
pasze, 

środowisko 
produkcji 

mikrobiologia 

Seminarium doskonalące dla laboratoriów mikrobiologicznego badania żywności, 
pasz i środowiska produkcji. (S-14F) 

Wykładowca: Specjaliści w dziedzinie mikrobiologii żywności, pasz i środowiska 
produkcji   

Koszt (bez noclegów): 1700zł+23%VAT 
Nocleg (pokój 1-osobowy) ze śniadaniem i kolacją: 435 zł/dobę + VAT 
Nocleg (miejsce w pokoju 2-osobowym) ze śniadaniem i kolacją: 255zł/dobę/os. + VAT 

12-14.06.2023 

Hotel ORLE 
Gdańsk 
Sobieszewo 

woda, 
mikrobiologia 

Seminarium doskonalące dla laboratoriów mikrobiologicznego badania wody.  
(S-14A) 

Wykładowca: Specjaliści w dziedzinie mikrobiologii wody   

Koszt (bez noclegów): 1700zł+23%VAT 
Nocleg (pokój 1-osobowy) ze śniadaniem i kolacją: 435 zł/dobę + VAT 
Nocleg (miejsce w pokoju 2-osobowym) ze śniadaniem i kolacją: 255zł/dobę/os. + VAT 

12-14.06.2023 

Hotel ORLE 
Gdańsk 
Sobieszewo 

woda, ścieki 

fizykochemia 

Seminarium doskonalące dla laboratoriów badań chemicznych i właściwości 
fizycznych wody, ścieków i osadów ściekowych. (S-14Ch) 

Wykładowca: Specjaliści w dziedzinie badań chemicznych i właściwości fizycznych 
wody, ścieków i osadów ściekowych 

Koszt (bez noclegów): 1700zł+23%VAT 
Nocleg (pokój 1-osobowy) ze śniadaniem i kolacją: 435 zł/dobę + VAT 
Nocleg (miejsce w pokoju 2-osobowym) ze śniadaniem i kolacją: 255zł/dobę/os. + VAT 

19.06.2023 

08:00-10:30 

on-line 

ścieki 

fizykochemia 

Sprawozdanie z badań jako dana wyjściowa z procesu badań laboratoryjnych.  
(MA-66) 

 

Koszt: 320zł+23%VAT 

19.06.2023 

11:00-15:00 

on-line 

woda, ścieki 

fizykochemia 

Oznaczanie BZT5 wg PN-EN ISO 5815-1:2019-12 w wodzie i ściekach metodą 
miareczkową, elektrochemiczną i optyczną. (MA-51/BZT5) 
Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań. 

 

Koszt: 450zł+23%VAT 

20.06.2023 

09:00-15:00 

on-line 

żywność, 
pasze, 

środowisko 
produkcji 

mikrobiologia 

Szacowanie niepewności pomiaru w mikrobiologicznych metodach ilościowych  
wg PN-EN ISO 19036:2020-04. (MA-45) 

  

Koszt: 580zł+23%VAT 
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WYBRANE SZKOLENIA STACJONARNE ZAPLANOWANE NA II PÓŁROCZE 2023    

„Diagnostyka Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Listeria spp.i Enterobacteriaceae w żywności, paszach i próbkach 

środowiskowych”. 

Koszt (bez noclegów): 1700zł+23%VAT 

Nocleg (pokój 1-osobowy) ze śniadaniem i kolacją: 325 zł/dobę + VAT 

Nocleg (miejsce w pokoju 2-osobowym) ze śniadaniem i kolacją: 220zł/dobę/os. + VAT 

 

WYBRANE SZKOLENIA ON-LINE ZAPLANOWANE NA II PÓŁROCZE 2023    

Działania podejmowane w sytuacji odstępstw, prac niezgodnych z wymaganiami oraz niezgodności.  
Szkolenie z elementami warsztatowymi. (MA-16) 

       Koszt: 580zł+23%VAT 

Auditor wewnętrzny w laboratorium badawczym – czyli jak przeprowadzić wnikliwie audit wewnętrzny. Szkolenie z elementami 
warsztatowymi. (MA-32) 

     Koszt: 950zł+23%VAT 

Norma PN-EN ISO 8199:2019-01 Jakość wody – ogólne wymagania i wytyczne dotyczące badania mikroorganizmów metodą 
hodowli. (MA-47) 

       Koszt: 580zł+23%VAT 

Potwierdzenie ważności wyników badań mikrobiologicznych wody.  
Wytyczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, normy PN-EN ISO 8199:2019-01, norm metodycznych i dobrej praktyki 
laboratoryjnej oraz dokumentów PCA, EA I ILAC. (MA-8) 

        Koszt: 580zł+23%VAT 

Walidacja / weryfikacja mikrobiologicznych metod badania wody według wytycznych normy PN-EN ISO 13843:2017-10. 
Szkolenie z elementami warsztatowymi (MA-8)  

        Koszt: 630zł+23%VAT 

Doskonalenie zapisów technicznych z działalności laboratoryjnej - czyli jak zapewnić możliwość odtworzenia zrealizowanych 
działań. (MA-57)  

        Koszt: 580zł+23%VAT 

Statystyka w działalności laboratoryjnej, czyli jak sprawnie dokonać obliczeń i oceny otrzymanych wyników.  
Szkolenie warsztatowe. (MA-62)  

        Koszt: 580zł+23%VAT 

Zaplanowanie i przeprowadzenie weryfikacji metod oznaczania pH, temperatury, przewodności elektrycznej właściwej, barwy i 
mętności. Szkolenie z elementami warsztatowymi. (MA-27/pH)  

        Koszt: 600zł+23%VAT 

Potwierdzenie ważności wyników oraz zastosowanie technik statystycznych w celu przeglądu wyników w laboratorium 
fizykochemicznym. (MA-52)  

       Koszt: 580zł+23%VAT 

Vademecum kompetentnej obsługi klienta laboratorium wodno-ściekowego. (MA-39)  

        Koszt: 580zł+23%VAT 

Kontrolowanie dostawców ścieków przemysłowych przez PWIK. (MA-26) 

       Koszt: 630zł+23%VAT 

Pobieranie reprezentatywnej próbki osadów ściekowych.  
Pobieranie, weryfikacja, potwierdzenie ważności i ocena niepewności. (MA-53/Pobieranie) 

        Koszt: 580zł+23%VAT 

Oznaczanie parametrów fizykochemicznych w próbkach osadów ściekowych. (MA-53/Analizy) 

        Koszt: 580zł+23%VAT 

Zakres elastyczny w praktyce: wdrażanie i zarządzanie zakresem elastycznym na podstawie badań w mikrobiologii, biochemii i 
biologii. (MA-15) 

       Koszt: 580zł+23%VAT 
 

https://www.maaglab.pl/kalendarz/auditor-wewnetrzny-w-laboratorium-badawczym-czyli-jak-przeprowadzic-wnikliwie-audit-wewnetrzny/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/walidacja-weryfikacja-mikrobiologicznych-metod-badania-wody-wedlug-wytycznych-normy-pn-en-iso-138432017-10/
https://www.maaglab.pl/kalendarz/walidacja-weryfikacja-mikrobiologicznych-metod-badania-wody-wedlug-wytycznych-normy-pn-en-iso-138432017-10/
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