
Jesteśmy tu, by pomóc Ci na bieżąco śledzić
zmiany oraz  rozwiązywać problemy, które
pojawiają się w codziennej pracy a są związane ze
spełnieniem wymagań normy PN-EN ISO/IEC
17025:2018-02 oraz dokumentów PCA.

ZAPEWNIJ
ŚWIADOMĄ
CIĄGŁOŚĆ
DZIAŁANIA W 
 LABORATORIUM

P I L O T A Ż O W Y  P R O G R A M
O U T S O U R C I N G O W Y

BĄDŹMY PARTNERAMI!

SPRAWMY BY TWOJE LABORATORIUM
WYRÓŻNIAŁO SIE NA TLE INNYCH!

"ESTILAQ "EWELINA SIWEK

ul. Pilska 42/4  Śmiłowo,  64-810 Kaczory 

 www.estilaq.com



bieżąco aktualizować dokumenty w odniesieniu
do zmieniających się wymagań 
planować  oraz realizować szkolenia wewnętrzne
oraz zewnętrzne
planować audyty wewnętrzne 
aktualizować programy PT/ILC 
aktualizować  harmonogramy nadzorów
metrologicznych w tym wyznaczać czasookresy
wzorcowań
zarządzać ryzykami i szansami
przygotowywać  dane wejściowe do przeglądu
zarządzania
analizować uzyskane wyniki  prac z działalności
laboratoryjnej
konsultować pracowników 

POMOŻEMY:

Przygotowaliśmy pakiety zawierające  zakres usług
dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Jeżeli nie znalazłeś pakietu, który odpowiadałby
Twoim potrzebom, skontaktuj się z nami.
Przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do
potrzeb Twojego Laboratorium.

Kontakt:
Ewelina Siwek
tel. 667-640256
ewelina.siwek@estilaq.com

Małgorzata Maćkowiak
malgorzata.mackowiak@estilaq.com



informowanie o  wprowadzanych zmianach związanych z realizacją wymagań
normy akredytacyjnej w powiązaniu z dokumentami PCA 
4 h konsultacji

informowanie o wprowadzanych zmianach związanych z realizacją wymagań
normy akredytacyjnej w powiązaniu z dokumentami PCA oraz bieżąca
aktualizacja dokumentów systemowych
6 h konsultacji 
planowanie szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych
planowanie audytów  wewnętrznych

informowanie o wprowadzanych zmianach związanych z realizacją wymagań
normy akredytacyjnej w powiązaniu z dokumentami PCA oraz bieżąca
aktualizacja dokumentów systemowych
10 h konsultacji 
planowanie szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych
planowanie audytów wewnętrznych
aktualizowanie programów PT/ILC 
aktualizowanie harmonogramy nadzorów metrologicznych w tym wyznaczać
czasookresy wzorcowań
weryfikacja działań związanych z zarządzaniem ryzykami i szansami
przygotowywanie danych wejściowych do przeglądu zarządzania
analizować uzyskane wyniki prac z działalności laboratoryjnej
weryfikacja działań korygujących

informowanie o wprowadzanych zmianach związanych z realizacją wymagań
normy akredytacyjnej w powiązaniu z dokumentami PCA oraz bieżąca
aktualizacja dokumentów systemowych
nielimitowane konsultacje
planowanie i realizacja  szkoleń wewnętrznych  z zakresu wymagań normy 
 akredytacyjnej oraz dokumentów PCA
planowanie szkoleń zewnętrznych oraz bezpłatny udział w Sympozjum
"Bezpieczne zarządzanie pracą w Laboratorium" dla wybranego 1 pracownika
planowanie audytów wewnętrznych
aktualizowanie programów PT/ILC 
aktualizowanie harmonogramy nadzorów metrologicznych w tym wyznaczać
czasookresy wzorcowań
zarządzanie ryzykami i szansami
przygotowywanie danych wejściowych do przeglądu zarządzania
analizować uzyskane wyniki prac z działalności laboratoryjnej
weryfikacja działań korygujących

PAKIET PODSTAWOWY                    Cena:  200 zł netto/miesiąc

Zakres:

PAKIET STANDARD                           Cena 300 zł netto/miesiąc 

Zakres:

PAKIET Silver                                   Cena 500 zł netto/miesiąc 

Zakres:

PAKIET Gold                                   Cena 1000 zł netto/miesiąc 

Zakres:

OFERTA 


