Towary Paczkowane w teorii i praktyce
szkolenie
7-8 listopada 2018r., Katowice
Program szkolenia:
Dzień pierwszy:
9:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna
szkolenie trwa od 9:30 – 17:00

1. Stan prawny. Wymagania ustawy, Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Dyrektyw UE
– w sprawie towarów paczkowanych.
2. Podstawowe definicje i określenia.
3. Przykłady produktów będących i nie będących towarem paczkowanym – w rozumieniu
ustawy.
4. Beneficjenci systemu kontroli towarów paczkowanych.
5. Wewnętrzna kontrola towarów paczkowanych w przedsiębiorstwie. Metody kontroli
w pomiarach masy i objętości. Wewnętrzna kontrola metodą referencyjną i metodą
dowolną.
6. Metody pomiarowe (niszcząca i nieniszcząca).
7. Butelki miarowe. Metody kontroli poziomu napełnienia.
8. Przyrządy pomiarowe. Zasady doboru i nadzoru metrologicznego.
9. Oznaczenia na towarach paczkowanych. Gratis.
Dzień drugi:
szkolenie trwa od 9:00 – 16:00
1. Przyrządy pomiarowe – wyznaczanie masy. Wagi – kontrola bieżąca, walidacja poprawności
wskazań wag automatycznych. Kryteria stosowania wag automatycznych do paczkowania
towarów.
2. Wyznaczanie gęstości i objętości towarów paczkowanych.
3. Dopuszczalne błędy ilości towaru paczkowanego w opakowaniu. Tara opakowania.
4. Dokumentowanie wyników pomiaru.
5. Elektroniczne przetwarzanie danych z kontroli i rejestracji wyników.
6. Postępowanie z towarami paczkowanymi niespełniającymi wymagań.
7. Obowiązki importera, paczkującego, zlecającego paczkowanie, sprowadzającego,
paczkującego na zlecenie. Obowiązek zgłoszenia paczkowania lub importu towarów
paczkowanych.
8. Odpowiedzialność karna przedsiębiorcy w zakresie wymagań ustawy o towarach
paczkowanych. Kontrola podmiotów paczkujących, kontrola planowa, kontrola doraźna.
Opłaty administracyjne za przeprowadzenie kontroli.

Wykładowca: Bogdan Siemieniuk – Prezes GUM Sp. z o.o., firmy prowadzącej badania i ekspertyzy techniczne
skierowane na sprawdzanie, kalibrację i wzorcowanie przyrządów pomiarowych. Równocześnie prowadzi
działania polegające na inicjowaniu i aktywnym uczestnictwie w opracowaniu, opiniowaniu lub postulowaniu
aktów prawnych dotyczących metrologii, w szczególności wymagań stawianych przyrządom
pomiarowym. Założyciel i wiceprezes Związku Pracodawców Producentów Urządzeń Pomiarowych METROLOGIA,
Prezes Stowarzyszenia Producentów Wag w Polsce. Członek European Association for National Trade
Organisations Representing the European Manufacturers of Weighing Instruments.

Uczestnicy otrzymują materiały w wersji drukowanej i elektronicznej oraz
imienny certyfikat uczestnictwa.
Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, wykłady i materiały szkoleniowe,
przerwy kawowe, lunch, kolacja oraz certyfikat. Cena nie obejmuje noclegu.

REJESTRACJA:
1590 PLN + VAT/osoba
1490 PLN + VAT/osoba – przy zgłoszeniu do 2 osób
Zgłoszenia grupowe traktujemy indywidualnie, prosimy o kontakt w celu ustalenia ceny.
PROMOCJA do 26 .10.br – 1290 PLN + VAT/osoba
Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc
INFORMACJE I REJESTRACJA:
MASTER INSTITUTE
tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

