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Warszawa, 13 listopada 2019

09:30 – 10:00

10:00 – 10:15

10:15 – 11:30

REJESTRACJA I PORANNA KAWA

 

LUNCH

Powitanie
dr Anna Oborska, dyrektor generalny, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu 
Kosmetycznego i Detergentowego

Pytania i dyskusja

Nowe obowiązki związane ze zgłaszaniem mieszanin stwarzających 
zagrożenie – rozporządzenie nr 2017/542 
 cel i zakres
 okresy przejściowe
 wykonawcy przepisów rozporządzenia
 opłaty
 wyznaczone jednostki
 zmiana rozporządzenia

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

 

11.30 – 11.45

Generowanie kodu UFI – praktyczne aspekty
 narzędzie do generowania kodu UFI
 zarządzanie kodem UFI
 w jaki sposób go przekazywać w łańcuchu

12:00 – 13:00

Pytania i dyskusja13:00 – 13:15

11:45 – 12:00

13:15 – 14:15

14:15 – 15:30

15:30 – 15:45

15:45 – 16:00

PRZERWA NA KAWĘ

Jak zgłosić mieszaninę do ECHA
 narzędzie do zgłaszania (portal PCN)
 jak założyć konto
 jak przygotować zgłoszenie on-line
 formy zgłaszania mieszanin
 wybór zastosowania

Pytania i dyskusja

Nowe obowiązki w zakresie zgłaszania 
mieszanin stwarzających zagrożenie

Załącznik VIII do CLP, kod UFI - czy jesteś przygotowany?

Nowe obowiązki w zakresie zgłaszania 
mieszanin stwarzających zagrożenie

Załącznik VIII do CLP, kod UFI - czy jesteś przygotowany?

LEGISLACJA DLA BIZNESULEGISLACJA DLA BIZNESU
S Z K O L E N I ES Z K O L E N I E

  



Jesteśmy jedyną w Polsce organizacją działającą w branżach
kosmetycznej i detergentowej, w tym wyrobów biobójczych.
Dwa sektory – jedna składka!

Dołącz do nas!

www.kosmetyki-detergenty.pl

•  informację o zmieniających się regulacjach 
 polskich i europejskich
•  indywidualne doradztwo
•  pomoc w sytuacjach kryzysowych
•  Certyfikaty Wolnej Sprzedaży (FSC)
•  atrakcyjne rabaty w opłatach DetNet
•  rabaty na udział w naszych konferencjach i szkoleniach
• pełen dostęp do serwisu www.kosmetyki-detergenty.pl

Co zyskasz będąc naszym członkiem?

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. +48 22 625 57 82
biuro@kosmetyki-detergenty.pl

Wspieramy firmy
kosmetyczne i detergentowe

Jesteśmy członkiem międzynarodowych organizacji: 

Polskie Stowarzyszenie 
Przemysłu Kosmetycznego
i Detergentowego
Rok założenia: 1992

87% firmy małe i średnie

13% firmy duże
87%

13%


