Dyrektywa RED w szczegółach
On-line
28 kwietnia 2020
szkolenie 1-dniowe (godz. 9.00 – 15-30)

Tematyka szkolenia
Zagadnienia wstępne:
- dyrektywy starego/nowego podejścia
- normy zharmonizowane
- dziennik urzędowy
- transpozycja dyrektywy
- wymagania zasadnicze
- zasada domniemania zgodności
- nowe ramy prawne NLF
Dyrektywa RED – szczegóły:
- transpozycja i okres przejściowy
- definicje
- zakres obowiązywania i wyłączenia z dyrektywy
- zmiany w stosunku do zastępowanej dyrektywy RTTE
- powiązania z dyrektywami EMCD i LVD
- wymagania zasadnicze
- zgodność kombinacji sprzętu radiowego i oprogramowania, akty delegowane
- swobodny przepływ urządzeń radiowych
- obowiązki producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera, dystrybutora
- procedury oceny zgodności: moduł A, B+C, H
- deklaracja zgodności CE pełna i uproszczona
- oznakowanie CE
- dokumentacja techniczna
Dokumenty związane z RED: przewodnik BlueGuide oraz RED Guide
Część praktyczna:
- wyszukiwanie informacji praktycznych dotyczących dzienników urzędowych zawierających
normy zharmonizowane z dyrektywami RED, EMCD, LVD
- interpretacja treści dziennika urzędowego zawierającego normy zharmonizowane
- baza norm ETSI
- aktualna problematyka norm zharmonizowanych
- analiza deklaracji zgodności

Cena szkolenia
Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 395,00zł netto
Rabat: przy zgłoszeniu 4 osób piąta gratis
Cena szkolenia obejmuje
• udział w szkoleniu on-line,
• materiały szkoleniowe w formie PDF,
• zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu (przesłane pocztą),
Płatność przelewem na podstawie faktury przesłanej drogą elektroniczną po zakończeniu
szkolenia
Data i miejsce szkolenia

28 kwietnia 2020 roku
On-line
Prowadzący szkolenie
mgr inż. Rafał Pawlak, Instytut Łączności, znawca tematyki, autor bardzo ciekawych
i wspaniale prezentowanych wystąpień podczas seminariów i konferencji dotyczących
systemów oceny zgodności oraz dyrektyw nowego podejścia.
W przypadku opłacania udziału w szkoleniu ze środków budżetowych istnieje możliwość
wystawienia faktury bez podatku VAT. W tym celu należy przesłać podpisane oświadczenie, które
znajduje się na naszej stronie www.bzj.pl

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
tel.: 22 631 08 40, 631 08 50
e-mail: biuro@bzj.pl

m.p.

KARTA UCZESTNICTWA
Data:....................................

Zgłaszamy uczestnictwo w szkoleniu:
Dyrektywa RED w szczegółach
w terminie : 28 kwietnia 2020
On-line
Imię i nazwisko: .......................................................................................
Dane do faktury: .......................................................................................
....................................................................................................................
Telefon: .....................................................
E-mail:………………………………………..
Upoważniamy Was do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Nasz NIP:...............................................................................
W przypadku opłacania udziału w szkoleniu ze środków budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury
bez podatku VAT. W tym celu należy przesłać podpisane oświadczenie, które znajduje się na naszej stronie
www.bzj.pl

...........................................................
podpis uczestnika

.

.........................................................
podpis osoby delegującej

