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PROGRAM SEMINARIUM 

Oznaczenie CE na urządzenia elektryczne i elektroniczne 

 z uwzględnieniem wymagań dyrektywy ROHS II 

19 czerwca 2018 r. 

 

Świlcza k/Rzeszowa 

Hotel i Restauracja ”Nowy Dwór” 

36-072 Świlcza 146E  

 

Godz. 8:50-15:00 

 

CEL SZKOLENIA 

 

Celem szkolenia jest zapoznanie się z nowymi obowiązkami dotyczącymi produkcji i wprowadzania 

do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikającymi z nowej Dyrektywy RoHS II oraz 

podstawowymi metodykami badania wyrobów elektrycznych i elektronicznych na obecność 

zabronionych substancji. Dyrektywa RoHS II należy do dyrektyw nowego podejścia, a więc nakłada 

ona obowiązek znakowania znakiem CE urządzeń, które są objęte jej zakresem. W związku z tym 

każdy producent, który podlega pod dyrektywę RoHS II musi spełnić szereg wymagań prawnych, od 

ograniczenia stosowania w swoich wyrobach wyszczególnionych w RoHS II substancji do 

wystawienia deklaracji zgodności i nadania oznaczenia CE na urządzenie. 

 

GRUPA DOCELOWA 

Szkolenie skierowane jest do osób wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny 

(producenci i importerzy), producentów podzespołów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

PROWADZĄCY 

 

dr inż. Agnieszka Sołtysek 

Jest absolwentką Politechniki Śląskiej, w której w 2011 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk 

chemicznych. W 2007 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Chemicznym 

Politechniki Śląskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. W czasie trwania studiów dwukrotnie 

uzyskała Nagrodę Dziekana II stopnia za wyniki w nauce. Na studiach doktoranckich prowadziła ze studentami 

zajęcia laboratoryjne i ćwiczeniowe z podstaw informatyki, katalizy homo- i heterogenicznej oraz chemii 

fizycznej. Dodatkowo odbyła 5-cio miesięczny staż na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu 

w Laboratorium Reaktywności Powierzchniowej, gdzie zajmowała się reakcjami deNOx. 

Obecnie związana zawodowo z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym RCC Sp. z o.o., w którym pracuje na 

stanowisku Specjalisty ds. Badań w Pracowni Badań i Analiz Chemicznych. 

W codziennej pracy zawodowej zajmuje się badaniami sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zgodność 

z dyrektywą RoHS. Prowadzi pomiary przesiewowe na XRF oraz pomiary jakościowo-ilościowe na 

spektrofotometrze UV oraz chromatografie GC-MS. 

 

Dotychczas była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Pardubicach, gdzie prowadziła wykłady ze 

studentami oraz zajmowała się badaniami naukowymi z zakresu katalizy. Odbyła także 3-miesięczny staż 

w Instytucie Nauk o Materiałach w Sewilli, zajmując się reakcją suchego reformingu metanu. 
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Jest współautorem publikacji naukowych oraz autorem wielu wystąpień konferencyjnych. W 2009 roku uzyskała 

wyróżnienie za komunikat ustny na 52. Zjeździe PTCh i SITPChem w Łodzi. W 2011 roku reprezentowała 

Polskę wygłaszając prezentację ustną w Glasgow na największej konferencji międzynarodowej z zakresu 

katalizy EuropaCat X. 

 

 

dr inż. Maciej Kwaśny 

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, w której w 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk 

technicznych. Na uczelni tej, jako adiunkt, przez szereg lat prowadził zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe, 

projektowe i laboratoryjne m.in. z takich przedmiotów, jak: inżynieria jakości, bezpieczeństwo maszyn, systemy 

oceny zgodności, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy budowy i eksploatacji maszyn i inne. 

Obecnie związany zawodowo z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym RCC Sp. z o.o., w którym piastuje 

stanowisko Dyrektora Ośrodka Badań, będąc jednocześnie Kierownikiem Laboratorium Badawczego RCC. 

W codziennej pracy zawodowej zajmuje się oceną zgodności wyrobów, w tym maszyn oraz urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych, z obowiązującymi wymaganiami dyrektyw UE oraz zharmonizowanymi z nimi 

normami. Jest certyfikowanym Audytorem Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 oraz PN-N 18001:2004/OHSAS. 

Dotychczas pełnił m.in. funkcję zastępcy Kierownika Katedry Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach, obowiązki Dyrektora ds. Badań i Wzorcowań w Jednostce Notyfikowanej 

w zakresie dyrektyw: maszynowej (MD), kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz niskiego napięcia 

(LVD), a także dyrektywy budowlanej (CRP). Jako zewnętrzny ekspert techniczny stale zajmuje się oceną 

zgodności wyrobów. 

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych tematycznie 

związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa użytkowania maszyn. Ponadto, jest współautorem trzech 

podręczników akademickich z zakresu podstaw konstrukcji maszyn. 

 
8:50 – 9:00 

Rejestracja uczestników szkolenia 

9:00 – 9:10 

Prezentacja oferty Ośrodka Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki 

i Zarządzania w Rzeszowie 

9:10-15:00 

1. Oznaczenie CE – wprowadzenie do tematu 

2. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku: 

a. cele wydania nowej ustawy, 

b. podstawowe definicje, 

c. obowiązki producentów, 

d. obowiązki importerów, 

e. obowiązki dystrybutorów, 

f. organy nadzoru rynku, 

g. sankcje finansowe. 

3. Dokumentacja techniczna wyrobów – wymagania dyrektyw Nowego Podejścia 

4. Dyrektywa RoHS II 

 wprowadzenie i szczegóły 
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 implementacja RoHS II do polskiego prawodawstwa 

 definicje i wyłączenia 

 klasyfikacja wyrobów do poszczególnych grup produktów 

 sprzęt wyłączony spod działania dyrektywy 

 produkty szarej strefy 

 ograniczenia 

5. Badania wyrobów na zgodność z RoHS II 

6. Normy zharmonizowane z dyrektywą ROHS II 

7. Dodatkowe wymagania dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny 

8. Wymagania dotyczące certyfikacji RoHS II 

9. Nadchodzące zmiany w dyrektywie ROHS II 

10. System wewnętrznej kontroli produkcji 

11.  Dokumentacja techniczna określona wymaganiami dyrektywy ROHS II 

12. Deklaracja zgodności – jak powinna wyglądać, kto ją tworzy i w jakich sytuacjach? 

13. Oznakowanie CE a wymagania RoHS 

14. Normy przemysłowe 

 badania RoHS II według norm 

 zakres norm 

15. Pomiary w laboratorium badawczym - przykłady 

16. Szkodliwe działanie zakazanych związków 

17. Stosowanie substancji niebezpiecznych w firmach, a karty charakterystyki 

18. Pytania i dyskusja 

 

Podstawy prawne:  

 

1.RoHS II  - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dn. 8 czerwca 2011 r. 

w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym. 

 

W trakcie seminarium przewidziana jest przerwa obiadowa i przerwa kawowa 


