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Zaproszenie 

Europejskie Seminarium Informacyjne nt. Bezpieczeństwa 
Zabawek 

2 marca 2012 

Kielce 

 Szanowni Państwo, 
 

Serdecznie zapraszamy na darmowe jednodniowe seminarium na temat nowej dyrektywy zabawkowek, które odbędzie się w Centrum Kongresowym Targów Kielce w Kielcach w dniu 2 

marca 2012 r. (sala konferencyjna CK1, ul. Zakładowa 1). Seminarium będzie odbywać się w językach polskim i angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym. 
 Nowa dyrektywa ws. bezpieczeństwa zabawek 2009/48/WE, która od lipca ub.r. obowiązuje w całej Unii Europejskiej, ma duży wpływ na działalność Państwa firmy. Podczas seminarium zaproszeni eksperci przekażą Państwu wszystkie niezbędne informacje potrzebne do spełnienia nowych wymagań, a także odpowiedzą na Państwa pytania. Program spotkania jest następujący: 
 

10.00 Rejestracja 

 

10.15 Nowa dyrektywa – wprowadzenie. 
Monika Chmielińska, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek 
i Artykułów Dziecięcych 

 

10.30 Co nowa dyrektywa oznacza dla Twojej firmy: wymagania prawne podmiotów 
gospodarczych. 

Krzysztof Zawiślak, Główny Specjalista w Departamencie Regulacji Gospodarczych 
Ministerstwa Gospodarki 

Catherine van Reeth, Dyrektor Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu 
Zabawkarskiego (Toy Industries of Europe) 

 

11.30 Przerwa kawowa 

 

12.00 Import i kontrola rynku w Polsce. 

Danuta Budkiewicz, Radca Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
Departament Nadzoru Rynku 

 

13.00 Przerwa na lunch (posiłek zapewniają organizatorzy) 

 

14.00 Zapewnienie zgodności; trzy kluczowe obszary: ocena bezpieczeństwa, 
dokumentacja techniczna i wymagania dotyczące substancji chemicznych. 

Philippe Labarthe, Ekspert ds. bezpieczeństwa zabawek, Bandai 
 

16.00 Przerwa kawowa 
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16.30 Przegląd najważniejszych norm związanych z bezpieczeństwem zabawek. 

Kamila Drużbiak, Specjalista w Wydziale Prac Normalizacyjnych Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego, Sektor Produktów Powszechnego Użytku  
[do potwierdzenia] 

 

17.30 Zakończenie seminarium 

 

 

 

Aby zgłosić swój udział w seminarium należy wysłać na adres toysafetyPL@tietoy.org 

email zawierający: imię i nazwisko, nazwę firmy oraz dane kontaktowe. Państwa rejestracja 
zostanie potwierdzona e-mailem (liczna miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Na podany adres prosimy także przesyłać (w języku angielskim) wszelkie pytania i komentarze, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedź w trakcie seminarium. Jeżeli mają Państwo szczególne potrzeby żywieniowe, prosimy również o przekazanie stosownej informacji.  
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