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nstytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego, we współpracy
z Targami Kielce, po raz pierwszy na
targach Autostrada-Polska i Maszbud
organizuje „Salon Kruszyw”. Salon ma
być cykliczną imprezą towarzyszącą tym
targom, integrującą firmy z szeroko pojmowanej branży pozyskiwania, przeróbki,
transportu i wykorzystania kruszyw. Będzie
on forum wymiany poglądów, doświadczeń
oraz dyskusji o aktualnych problemach.
Na tegorocznym „Salonie Kruszyw” IMBiGS
zaprasza do udziału w otwartej debacie na
temat znowelizowanych zasad obrotu kruszywami, poświęconej konsekwencjom wynikającym ze zmian uwarunkowań prawnych
przy wprowadzaniu wyrobów do obrotu.
Zmiany te wynikają z zastąpienia dyrektywy
89/106/EWG Rozporządzeniem nr 305/2011
Parlamentu Europejskiego i Rady. Jest to
ważne spotkanie dla producentów i odbiorców kruszyw, ponieważ dotyczy uściślenia
niektórych wymagań nałożonych przez Rozporządzenie, a także zasygnalizowania istotnych zmian w obowiązkowej dokumentacji
odnośnie wyrobów przy wprowadzaniu ich
na rynek. Dość istotne różnice w stosunku
do poprzedniego stanu prawnego dotyczą
producentów, dystrybutorów, importerów
kruszyw i upoważnionych przedstawicieli.
Zmiany obejmują także ich obowiązki
i prawa. Najogólniej mówiąc, nowe przepisy
dodatkowo wymagają zarówno od producenta, jak i odbiorcy sprecyzowania właściwości użytkowych wyrobu do jego zamierzonego zastosowania.



IMBiGS, jako jednostka wykonująca
w ramach swojej działalności zarówno
badania, jak i certyfikację wielu grup wyrobów budowlanych, czuje się zobowiązany
do rozpowszechniania tych informacji.
Przewodni temat debaty dyskutowany
będzie w dwóch blokach problemowych
poprzedzonych krótkimi prezentacjami
wprowadzającymi przygotowanymi przez
organizatora.
W bloku pierwszym będzie to prezentacja
„Problemy nowelizacji uwarunkowań prawnych przy wprowadzaniu wyrobów do obrotu”.
Dyskusja będzie dotyczyła zagadnień:
l	zakres zmian wymagań dotyczących
zadań, praw i obowiązków producenta
(upoważnionego przedstawiciela, dystrybutora, importera);
l	prognozowane zmiany w krajowym
ustawodawstwie związane z obowiązkiem stosowania Rozporządzenia
305/2011;
l	nowe
wymagania
Rozporządzenia 305/2011, a wymagania krajowe
zawarte w Wymaganiach Technicznych GDDKiA oraz w krajowych
załącznikach do norm dotyczących
kruszyw;
l	aktualny stan przepisów polskiego
prawa – przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych wg zasad krajowych;
l	zadania jednostek certyfikujących.
W podsumowaniu poruszone zostaną dwa
tematy:
l	Odbiór znowelizowanych zasad przez
poszczególnych uczestników rynku;
l	Wpływ zmienionego ustawodawstwa
na zapewnienie producentom legalnej

sprzedaży wyrobów nie objętych harmonizacją europejską.
Blok drugi będzie poprzedzony prezentacją
„Zadania nadzoru rynku wyrobów budowlanych”. Dyskusja będzie poświęcona:
l	funkcjonowaniu nadzoru rynku w Polsce na podstawie aktualnych i zmieniających się przepisów prawa,
l	zadaniom i uprawnieniom poszczególnych ogniw nadzoru rynku,
l	roli odbiorcy wyrobów budowlanych
w obszarze nadzoru rynku.
W ramach podsumowania bloku drugiego
omówiona zostanie „Ocena skuteczności
funkcjonowania nadzoru z punktu widzenia poszczególnych uczestników rynku
wyrobów budowlanych”.
Goście zaproszeni do udziału w dyskusji
panelowej reprezentować będą Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz producentów: kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, cementu,
a także firmy drogowe, jak również organizatora – jednostkę badawczą i certyfikującą – Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego. Dyskusji panelowej
będą przysłuchiwać się producenci kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz przedstawiciele firm wykonawczych,
a także wystawcy i goście targów.
Debata odbędzie się 9 maja 2012 roku
w godzinach 11.00–13.00 w hali E – Agora.
Zapraszamy!
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