Enterprise Europe Network
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
oraz

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
zapraszają do udziału w szkoleniu nt.:

„Europejskie oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel
– wprowadzenie do certyfikacji”
Szkolenie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności do kadry kierowniczej,
pełnomocników, auditorów, technologów, pracowników odpowiedzialnych w organizacji za zgodność z przepisami
środowiskowymi, a także do importerów, detalistów, dystrybutorów jak również do dostawców usług (np. obiekty
zakwaterowania turystycznego).
Celem szkolenia jest zapoznanie przedsiębiorców z wymaganiami oznakowania ekologicznego EU Ecolabel
oraz zasadami procesu certyfikacji wyrobów, zakresem certyfikacji i ogólnie z wymaganymi dokumentami w procesie
dotyczącym przyznania oznakowania EU Ecolabel. Uczestnicy poznają też zalety stosowania tego standardu ekologicznego
w budowaniu przewagi konkurencyjnej na międzynarodowych rynkach.
Po ukończonym szkoleniu uczestnicy uzyskają wiedzę o obowiązujących wymaganiach i zasadach w procesie
certyfikacji wyrobów i usług na oznakowanie ekologiczne UE Ecolabel. Zdobyta wiedza pozwoli na umiejętne poruszanie się
po kryteriach ekologicznych oraz na wstępne przygotowanie dokumentów certyfikacyjnych pod proces certyfikacji Ecolabel.

Szkolenie odbędzie się w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie IPH
w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3, II p.
Program szkolenia:
945 – 1000

Rejestracja uczestników.

1000 – 1015 Powitanie uczestników, rozpoczęcie szkolenia.
Prezentacja ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie.
1015 – 1215 Europejskie oznakowanie ekologiczne Ecolabel.
Wprowadzenie do wymagań Ecolabel i Ecolabel w liczbach.
Zakres certyfikacji Ecolabel – grupy produktów.
1215 – 1230 Przerwa kawowa
1230 – 1430 Korzyści wynikające z posiadania certyfikacji Ecolabel.
Przebieg procesu certyfikacji Ecolabel prowadzony przez PCBC.
Dyskusja.
1430 – 1500 Lunch
Prowadzący:
mgr Magdalena Monika Jabłońska - Specjalista ds. Certyfikacji w Zespole ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Spożywczych
i Ecolabel w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Czynnie prowadzi inspekcje wynikające z procesu certyfikacyjnego wyrobów na
oznakowanie ekologiczne UE – Ecolabel w zakresie m.in. produktów papierniczych, środków czystości, środków smarowych, farb
i lakierów itp. Współautorka i współrealizatorka projektów badawczych poświęconych zagadnieniom związanym z ochroną środowisk a.
Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, również z obszaru certyfikacji wyrobów i usług na oznakowanie ekologiczne UE Ecolabel. Aktywny członek Komitetów Technicznych ds.: Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych, Mas Włóknistych, Papieru,
Tektury i ich Przetworów oraz Zarządzania Środowiskowego, a także aktywny uczestnik w pracach Europejskiego Komitetu
ds. Oznakowania Ekologicznego UE (EUEB).
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Temat: „Europejskie oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel – wprowadzenie do certyfikacji”
miejsce: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Floriańska 3, sala II p.
termin: 16 maj 2018 roku, godz. 10.00
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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