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1. Szkolenie “Certyfikaty produktowe w Unii Europejskiej”
Program szkolenia “ Certyfikaty produktowe ”
1. System oceny zgodności Unii Europejskiej - zasady ogólne.
2. Porównanie systemu polskiego z systemem Unii Europejskiej.
3. Zasady oceny zgodności wyrobów,
4. Jakie warunki musi spełnić firma zagraniczna (niebędąca rezydentem Unii Europejskiej), żeby
przystąpić do certyfikacji wyrobów w systemie Unii Europejskiej.
5. Ocena zgodności wyrobów przemysłowych.
6. Ocena zgodności wyrobów spożywczych.
7. Dokumentacja wyrobu na potrzeby procesu certyfikacji.
8. Znakowanie wyrobów.
9. Zasady współpracy z jednostkami certyfikującymi.
Treść szkolenia
1.

Teoria certyfikacji w odniesieniu do praktyki na różnych rynkach światowych.

2.

Praktyczne ćwiczenia z użyciem scenariuszy z naciskiem na różne procesy, komponenty i techniki
stosowane w procesie certyfikacji.

3.

Ewaluacja samodzielnie przeprowadzonego procesu certyfikacji.

4.

Ogólne techniki i umiejętności wymagane w zarządzaniu zgodnością wyrobów

5.

Od początku uwaga będzie skupiona na praktycznych aspektach inicjacji projektu certyfikacyjnego,
organizacji, etapach działania, zarządzaniu ryzykiem, jakości, kontroli realizacji celów, dostarczeniu
towaru i/lub usługi od dostawcy i/lub podwykonawcy oraz ustawieniu systemu realizacji działań w
przyszłości oraz zabezpieczeniu interesów importera / eksportera /wytwórcy w zakresie niezbędnej
certyfikacji.

6.

W czasie trwania kursu kładzie się nacisk na praktyczne wykorzystanie doświadczeń i wiedzy
trenera zdobytej w trakcie działalności handlowej (importowo-eksportowej) w ciągu ponad 25 lat
pracy.

7.

Ćwiczenia są wykonywane w grupach i indywidualnie
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8.

Bazując na kursach i samodzielnej nauce uczestnik kursu(ów) jest w stanie samodzielnie
poprowadzić działania certyfikacyjne w swojej organizacji.

9.

Ukończenie kursu będzie potwierdzone certyfikatem wydanym przez JP Consulting.

Materiały
W trakcie trwania kursu uczestnicy otrzymają własną kopię:


Programu kursu zawierającego:
a. Prezentację Kursu
b. Studia Przypadków, ćwiczenia z odpowiedziami

2. Szkolenie “Certyfikaty produktowe Federacji Rosyjskiej oraz Unii Celnej”
Czas trwania szkolenia: 1-2 dni
Wstęp. Aktualnie obowiązujące systemy oceny zgodności
Informacje ogólne o przepisach dotyczących oceny zgodności wyrobów, które mają zastosowanie przy
dostawach wyrobów na rynek rosyjski.
1. System oceny zgodności z normami krajowymi – GOST R
a) wyroby, podlegające obowiązkowej ocenie zgodności w systemie GOST R
b) certyfikacja
 procedury certyfikacji
 certyfikat zgodności (zasady wystawienia, zasady posługiwania się certyfikatem, kopie
poświadczone)

c) potwierdzenie zgodności w formie deklaracji
 procedura
 deklaracja (zasady wystawienia, zasady posługiwania się deklaracją, kopie poświadczone)
d) znakowanie wyrobów (znak zgodności), dokumentacja wyrobu
2. System oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw Federacji Rosyjskiej
a) dyrektywy Federacji Rosyjskiej
b) procedury, dokumenty (certyfikaty i deklaracje)
c) znakowanie wyrobów (znak obrotu na rynku), dokumentacja wyrobu

3. System oceny zgodności Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu
3.1. Decyzja Komisji Unii Celnej nr 620
3.2. Dyrektywy bezpieczeństwa technicznego
a) dyrektywy zatwierdzone i wdrożone, wyroby podlegające ocenie, normy
b) dyrektywy zatwierdzone, planowane do wdrożenia
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

dyrektywy opracowywane
okres przejściowy
„upoważniony przedstawiciel” w świetle dyrektyw Unii Celnej
umowa z upoważnionym przedstawicielem
procedury oceny zgodności
moduły oceny zgodności
wzory dokumentów (wnioski, certyfikaty, deklaracje)
znakowanie (znak EAC)
zasady posługiwania się certyfikatami i deklaracjami, kopie poświadczone
rejestry wydanych certyfikatów i deklaracji
3.3. Przepisy sanitarno-epidemiologiczne

4. Podsumowanie

a) Systemy oceny zgodności krajowe i Unii Celnej – podstawowe różnice
b) Unia Celna – wspólne ustawodawstwo, ale jednostronne zaostrzenie przepisów
c) Systemy oceny zgodności Unii Celnej i Unii Europejskiej – podstawowe różnice
e) Pisma potwierdzające, że wyrób nie podlega ocenie zgodności
f) Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów/nieprawidłowe dokumenty

5. Współpraca z jednostkami certyfikującymi i laboratoriami badawczymi w Rosji
Materiały
W trakcie trwania kursu uczestnicy otrzymają własną kopię prezentacji Kursu
Zleceniodawca zapewnia:
1. Salę do prowadzenia szkolenia wraz z infrastrukturą (projektor multimedialny, dostęp do internetu i
inne według ustaleń),
2. Poczęstunek dla uczestników i trenera (kawa, herbata, ciastka, paluszki itp.),
Pracujemy z grupami nie większymi niż 15 osób; w uzasadnionych przypadkach grupa może liczyć do 20
osób lecz wtedy cena za jednego uczestnika zwiększa się.
Przed przeprowadzeniem szkolenia sporządzana jest umowa zawierająca zakres szkolenia.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.
Pozostajemy z szacunkiem.
Zespół JP Consulting
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