Enterprise Europe Network
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
oraz

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
zapraszają do udziału w szkoleniu nt.:

„Nowe regulacje wprowadzania do obrotu urządzeń
spalających paliwa gazowe od 21.04.2018 r.
w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. (GAR)”
Szkolenie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności do producentów,
autoryzowanych przedstawicieli, importerów oraz dystrybutorów urządzeń spalających paliwa gazowe wprowadzanych
do obrotu na rynek UE, w tym na rynek Polski. Do udziału zapraszamy również podmioty dokonujące modernizacji urządzeń
spalających paliwa gazowe oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za spełnianie wymagań GAR.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami Rozporządzenia GAR (zastępującego Dyrektywę GAD
2009/142/WE), które będzie stosowane od 21.04.2018 r. oraz innymi stosownymi przepisami. Omawiane zagadnienia pomogą
w przystosowaniu przedsiębiorstw do zmienionych wymagań i zadań m.in. w zakresie prowadzenia oceny zgodności, ale także
wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku unijnym urządzeń gazowych i osprzętu.

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku, o godz. 9.30 w siedzibie IPH
w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3, II p.
Program szkolenia:
915 – 930

Rejestracja uczestników.

9 –9

Powitanie uczestników, rozpoczęcie szkolenia.
Prezentacja ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie.

945 – 1115

Kwestie formalno - prawne dotyczące wejścia w życie i stosowania Rozporządzenia GAR.
Zakres stosowania i definicje Rozporządzenia GAR.
Deklarowanie zgodności oraz oznakowanie CE.

30

45

1115 – 1130 Przerwa kawowa
1130 – 1315 Deklarowanie zgodności oraz oznakowanie CE.
Obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów oraz upoważnionych przedstawicieli.
Zasadnicze wymagania Rozporządzenia GAR, w tym nowe zagadnienia:
• analiza i ocena ryzyka urządzeń,
• omówienie wymagań w stosunku do powszechnie uznawanego stanu techniki,
• omówienie wymagań powiązanych z innymi Dyrektywami np. LVD (niskonapięciowa), EMC
(kompatybilności elektromagnetycznej), Ekoprojekt (dyrektywa ustanawiająca ogólne zasady dla
produktów związanych z energią).
1315 – 1345 Lunch
1345 – 1445 Procedury oceny zgodności.
Jednostki notyfikowane.
Nadzór rynku unijnego, kontrola urządzeń i osprzętu wprowadzanych na rynek unijny.
1445 – 1515

Dyskusja.

Prowadzący:
mgr inż. Magdalena Swat - od ponad 5 lat jest Kierownikiem Biura Certyfikacji Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego
w Krakowie. W INiG - PIB od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej prowadzona jest ocena wyrobów na zgodności z zasadniczymi
wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, w tym urządzeń spalających paliwa gazowe. Urządzenia te aktualnie objęte są dyrektywą
2009/142/WE (GAD), która w dniu 21.04.2018 r. zostanie uchylona i zastąpiona Rozporządzeniem 2016/426 (GAR). Pani Magdalena Swat
obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Grupy Jednostek Notyfikowanych do GAD/GAR, działającej przy Komisji Europejskiej; doskonale zna
zagadnienia dotyczące wdrażania oraz interpretacji przepisów nowego Rozporządzenia.
Formularz F 4.4.1(2)-3.2 / wydanie 6 / 1.03.2017

strona 1 z 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Temat: „Nowe regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu urządzeń spalających paliwa gazowe
od 21.04.2018 r. w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia
9 marca 2016 r. (GAR)”
miejsce: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Floriańska 3, sala II p.
termin: 22 listopad 2017 roku, godz. 9.30
Proszę wypełnić czytelnie i przesłać na adres IPH w Krakowie: 31-019 Kraków, ul. Floriańska 3,
tel.: 428-92-50; e-mail: szkolenia@iph.krakow.pl

Informacje o uczestniku szkolenia:
imię.............................................................. nazwisko................................................................................................
stanowisko................................................................................... telefon....................................................................
e-mail....................................................................................... www...........................................................................

Firma:
pełna nazwa firmy........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ulica...............................................................................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość.......................................................................................................................................
telefon...................................................................................., fax................................................................................

wielkość firmy (proszę zaznaczyć właściwą używając symbolu „x”)
mikro 
mała 
średnia 
duża 

inne niż przedsiębiorstwo 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
• Termin przyjmowania zgłoszeń – do wyczerpania miejsc
• Uwaga: ilość miejsc ograniczona !!!
• Udział jest bezpłatny

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie korespondencji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204, z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez IPH, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, z późn. zm.).

…..…...................
Data
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.............................................................
Podpis uczestnika
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