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Oznakowanie CE – zaproszenie na bezpłatne warsztaty tematyczne 

 
Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach umowy 
bliźniaczej “Wsparcie MSP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia” pragną 
zaprosić przedstawicieli firm produkcyjnych i importerów na bezpłatne warsztaty omawiające 
poszczególne dyrektywy nowego podejścia.  
 
Co to są dyrektywy nowego podejścia i czym jest oznakowanie CE? 
 
Dyrektywy nowego podejścia są europejskimi aktami prawnymi, określającymi minimalne i 
obowiązkowe wymagania bezpieczeństwa dla różnych grup wyrobów, które należy spełnić przed 
ich wprowadzeniem do obrotu i oddaniem do użytku na Jednolitym Rynku Europejskim (jego 
częścią jest również rynek polski). Spełnienie przez wyroby wymogów określonych w dotyczących 
ich dyrektywach upoważnia do naniesienia na takie wyroby oznakowania CE. Odpowiedzialność za 
wprowadzenie do obrotu wyrobu spełniającego zasadnicze wymagania bezpieczeństwa spoczywa 
na jego producencie. 
 
Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach? 
 
Uczestnictwo w warsztatach to dla przedsiębiorców okazja do zdobycia praktycznej wiedzy na 
temat: 
- wymagań prawnych dla wyrobów, które powinny nosić znak CE,  
- sposobu, w jaki  należy te wymagania spełnić (m.in. zharmonizowane normy europejskie), 
- sposobu przygotowania niezbędnej dokumentacji i przeprowadzania procedury oceny 
zgodności wyrobu, itp.  
 
Warsztaty będą prowadzone przez międzynarodowych ekspertów działających w tej dziedzinie od 
wielu lat (pochodzących m.in.. z ON Austria, SIQ – Słowenia, TUV Austria). Spotkania będą 
tłumaczone na język polski, a uczestnictwo w nich jest dla przedsiębiorców nieodpłatne. 
 
 
Gdzie przesłać zgłoszenie? 
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach proszone są o przesłanie zgłoszeń, ze 
wskazaniem miejsca warsztatu na adres: dominika_wieczorek@parp.gov.pl. 
 
 
Gdzie i kiedy odbędą się warsztaty? 
 
Warsztaty omawiające poszczególne dyrektywy nowego podejścia organizowane będą od września 
2007 do marca 2008 roku, w następujących miastach i terminach: 

mailto:dominika_wieczorek@parp.gov.pl


 
Miasto Termin Omawiane dyrektywy 

      
Wrzesień 2007 

Warszawa 03/04.09.2007 Urządzenia ciśnieniowe 

Warszawa 05/06.09.2007 

Nieskonapięciowa,  
Kompatybilności elektromagnetycznej, 
Telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe 

Warszawa 17/18.09.2007 Maszynowa 
Gdańsk 19/20.09.2007 Maszynowa 
      

Październik 2007 
Wrocław 01/02.10.2007 Urządzenia ciśnieniowe 
Wrocław 03/04.10.2007 Zabawki 

Wrocław 15/16.10.2007 

Nieskonapięciowa,  
Kompatybilności elektromagnetycznej,  
Telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe 

Poznań 17/18.10.2007 

Nieskonapięciowa, 
Kompatybilności elektromagnetycznej,  
Telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe 

Poznań 30/31.10.2007 
Urządzenia spalające paliwa gazowe,  
Efektywność energetyczna kotłów wodnych 

      
Listopad 2007 

Wrocław 12/13.11.2007 Maszynowa 
Poznań 14/15.11.2007 Maszynowa 
Poznań 28/29.11.2007 Wyroby budowlane 
      

Grudzień 2007 
Kraków 10/11.12.2007 Urządzenia ciśnieniowe 
Poznań 12/13.12.2007 Dźwigi 
      

Styczeń 2008 

Katowice 07/08.01.2008 

Nieskonapięciowa,  
Kompatybilności elektromagnetycznej,  
Telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe 

Kraków 09/10.01.2008 

Nieskonapięciowa,  
Kompatybilności elektromagnetycznej,  
Telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe 

Kraków 22/23.01.2008 Wyroby medyczne 
Warszawa 24/25.01.2008 Wyroby medyczne 
      

Luty 2008 
Kraków 04/05.02.2008 Maszynowa 
Katowice 06/07.02.2008 Maszynowa 
Gdańsk 19/20.02.2008 Rekreacyjne jednostki pływające 
Warszawa 20/21.02.2008 Dźwigi 
Warszawa 25/26.02.2008 Wyroby budowlane 
Katowice 27/28.02.2008 Wyroby budowlane 
      

Marzec 2008 
Warszawa 03.03.2008 Ogólne bezpieczeństwo produktów 
Poznań 04.03.2008 Ogólne bezpieczeństwo produktów 
Poznań 05.03.2008 Środki ochrony indywidualnej 
Warszawa 06.03.2008 Środki ochrony indywidualnej 

 
Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach. 
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 


