
 
 

 

GZ-7  TECHNIKI PCR W BADANIACH MIKROBIOLOGICZNYCH ŻYWNOŚCI - ZASADY 

TECHNIK, WYMAGANIA NORMALIZACYJNE, NADZOROWANIE I STEROWANIE 

JAKOŚCIĄ, ELEMENTY WALIDACJI I SZACOWANIA NIEPEWNOŚCI. 

Gdańsk,  26-27.01.2017r. 

 

Obecnie najbardziej obiecujące metody wykrywania i identyfikacji bakterii zanieczyszczających 
żywność opierają się na technice  PCR.  Istnieją liczne odmiany tej techniki pozwalające np. na 
wykrywanie konkretnych zmian w DNA, jak również RNA, czy określenie ilości kopii danego 
odcinka DNA w próbce. 
 
Na szkoleniu otrzymacie Państwo informacje o wybranych technikach PCR, wymaganiach 
normalizacyjnych    związanych    ze    stosowaniem    technik    PCR    w    mikrobiologii   żywności.  
Omówione zostaną również elementy walidacji i szacowania niepewności. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie kierowane jest do kierowników i pracowników laboratoriów mikrobiologicznych, oraz 

wszystkich zainteresowanych tematyką. 

 

Wykładowca - mikrobiolog praktyk, ekspert w obszarze diagnostyki mikrobiologicznej żywności, 

ekspert techniczny i audytor wiodący systemu zarządzania laboratorium mikrobiologicznym wg 

normy PN-EN ISO/IEC 17025, wieloletni trener szkoleń w obszarze mikrobiologii żywności, 

diagnostyki mikrobiologicznej żywności, prawa żywnościowego, systemu zarządzania w 

laboratorium mikrobiologicznym, zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji, dystrybucji i 

przetwórstwie żywności. 

 

 

 

 

 

 

Opiekun szkolenia: Magdalena Szultk, tel.kom. 605 207 187, adres- email magdalena.s@gfw.pl.   

 

 

 



 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
GZ-7 TECHNIKI PCR W BADANIACH MIKROBIOLOGICZNYCH ŻYWNOŚCI - ZASADY TECHNIK, WYMAGANIA NORMALIZACYJNE, 

NADZOROWANIE I STEROWANIE, JAKOŚCIĄ, ELEMENTY WALIDACJI I SZACOWANIA NIEPEWNOŚCI. 

Gdańsk,  26-27.01.2017r. 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
Wypełnioną Kartę Zgłoszenia prosimy przesłać pod numer faksu 58 741 81 50 lub 58 305 54 30 lub  
e-mail: sekretariat@gfw.pl.  Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do dnia 22.06.2016 r. Możliwe jest 
dokonanie rezerwacji i późniejsze dosłanie karty zgłoszenia. 

 
KWALIFIKACJA I POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA 

O przyjęciu na listę decyduje kolejność Państwa zgłoszeń. Osoby zgłoszone na tydzień przed rozpoczęciem 

szkolenia otrzymują potwierdzenia uczestnictwa (faksem lub mailem) przypominające najistotniejsze 

informacje. W wyjątkowych sytuacjach losowych i organizacyjnych GFW zastrzega sobie możliwość 

odwołania szkolenia – taka informacja zostanie przekazana niezwłocznie. 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA 
Informację o rezygnacji z udziału w seminarium należy przysłać na adres e-mail: magdalena.s@gfw.pl i 
sekretariat@gfw.pl lub pod numer faks 58 741 81 50. GFW zastrzega sobie prawo do obciążenia opłaty 
manipulacyjnej w wysokości:  

-30% kosztów rezygnacji na 4 dni robocze i mniej przed szkoleniem,  

-100% kosztów w przypadku nieobecności zgłoszonego uczestnika bez uprzedniej rezygnacji. 
 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
Uczestnicy, którzy wypełnią część Karty Zgłoszenia dotyczącą rezerwacji noclegów, zakwaterowani 
zostaną w Hotelu ZATOKA, ul. Trakt Św. Wojciecha 149, 80-017 Gdańsk. Koszt noclegu obejmuje 
śniadanie i kolację. Obiady oraz przerwę kawową w czasie zajęć zapewnia Gdańska Fundacja Wody. 

 

MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA 

Zajęcia odbywać się będą w Hotelu ZATOKA przy ul. Trakt Św. Wojciecha 149, 80-017 Gdańsk 
 

KOSZT 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1100, 00 zł netto/os – I uczestnik, 1000,00 zł netto/os – II 

uczestnik i obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, obiady, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe.  

W przypadku korzystania z noclegów i kolacji rezerwowanych za pośrednictwem GFW opłata za noclegi 

jest doliczana do wartości faktury za szkolenie. 

 
UWAGA! 

STOSUJEMY stawkę VAT zwolnioną, wówczas gdy szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe 
pracowników administracji publicznej, zakładów budżetowych i jednostek budżetowych są 
finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. Aby móc zastosować tę korzystniejszą stawkę 
VAT musimy otrzymać oświadczenie o opłaceniu szkolenia ze środków publicznych. Oświadczenie 
znajduje się na naszej stronie internetowej- www.gfw.pl   

 

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia: Magdalena Szultk (magdalena.s@gfw.pl, tel. 605 207 187) 

 

 



 
KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE  

GZ-7 TECHNIKI PCR W BADANIACH MIKROBIOLOGICZNYCH ŻYWNOŚCI - ZASADY TECHNIK, WYMAGANIA NORMALIZACYJNE, 

NADZOROWANIE I STEROWANIE, JAKOŚCIĄ, ELEMENTY WALIDACJI I SZACOWANIA NIEPEWNOŚCI. 

 Gdańsk, 26-27 STYCZNIA 2017 r. 

 Opiekun szkolenia:  Magdalena Szultk, tel: 605 207 187, e-mail: magdalena.s@gfw.pl 
 

1. NAZWA INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ 
Nazwa 

instytucji 
/pieczątka 
firmowa  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

Telefon/e-mail ……………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 
Dokładny 

adres 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. DANE DO FAKTURY                                      ����   jak wyżej 
Nazwa 

instytucji  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Dokładny 

adres 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA/    INFORMACJE DO KONTAKTU W SPRAWIE SZKOLENIA 

Imię i nazwisko /Stanowisko Telefon/fax E -mail 

   

   

4.   OPCJE UCZESTNICTWA/ NOCLEGU                                      Wybór prosimy zaznaczyć znakiem X 

1 

 
Opłata za uczestnictwo - dla osób nie korzystających z noclegów 

I uczestnik II uczestnik 

����  1100,00 zł/os.  
+ 23% VAT 

����  1000,00 zł/os.  
+ 23% VAT 

2 Opłata za uczestnictwo oraz  1 nocleg w 
terminie 26/27.01.2017  wraz   z 
całodziennym wyżywieniem począwszy od 
obiadu w dniu 26.01 do obiadu w dniu 27.01   

w pokoju 1-os. ����  1310,00 zł/os.  
+ 23% VAT 

����  1210,00 zł/os. 
 + 23% VAT 

w pokoju 2-os. ����  1250,00 zł/os. 
 + 23% VAT 

����  1150,00 zł/os.  
+ 23% VAT 

3 Opłata za uczestnictwo oraz  2 noclegi w 
terminie 25/26/27.10  wraz z całodziennym 
wyżywieniem począwszy od kolacji w dniu 
25.01 do obiadu w dniu 27.01  

w pokoju 1-os. ����  1520,00 zł/os. 
 + 23% VAT 

����  1420,00 zł/os.  
+ 23% VAT 

w pokoju 2-os. ����  1400,00 zł/os.  
+ 23% VAT 

����  1300,00 zł/os.  
+ 23% VAT 

 
 

Opłata za uczestnictwo i noclegi (jeżeli dotyczy) zostanie przekazana na konto Gdańskiej Fundacji Wody  
19 1090 1098 0000 0000 0901 6353 w terminie 14 dni od otrzymania faktury. 

1
),  

UWAGA: prosimy o zapoznanie się z możliwością nie naliczania podatku VAT  
2
) 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Podpis osoby upoważnionej  

 

1)  GFW zastrzega sobie prawo do obciążenia opłaty manipulacyjnej w wysokości: 

• 30% kosztów rezygnacji na 5 dni robocze i mniej przed szkoleniem, 

• 100% kosztów w przypadku nieobecności zgłoszonego uczestnika bez uprzedniej rezygnacji. 
 2) Jeśli szkolenie jest opłacane ze środków publicznych, co zostanie potwierdzone odpowiednim oświadczeniem  (do pobrania 
ze strony internetowej GFW) stosowana będzie zwolniona stawka VAT.  

Termin zgłaszania do 13.01.2017 r.  


