Sekcja Przemysłu Spożywczego

Zapraszają
do udziału w międzynarodowej konferencji:

DOSKONALENIE
SYSTEMU ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI-6
Aktualny stan bezpieczeństwa żywności produkowanej
w Polsce i Unii Europejskiej
Patronat nad konferencją objął:

Pan Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Konferencja odbędzie się:
11-13 maja 2014r.
w hotelu MSWiA „DAFNE”
w Zakopanym

Komunikat nr 2

Szanowni Państwo!
Stan bezpieczeństwa żywności produkowanej w Polsce i Unii Europejskiej
wymaga ciągłego doskonalenia za pomocą implementacji standardów jakości takich
jak: IFS, BRC, ISO 22000, FSSC i innych.
Ogromna odpowiedzialność i znacząca rola w produkcji bezpiecznej i zdrowej
żywności spoczywa również na państwowych służbach nadzoru. Działalność tych
służb oraz ich wymagania będziemy się starali przybliżyć podczas szóstej edycji
naszej konferencji.
Serdecznie na nią zapraszamy.

Z poważaniem i wyrazami szacunku
Manager konferencji
Prof. dr inż. Janusz B. Berdowski
Ramowy program
11.05.2014r. – niedziela
od 16.00
20.00

Przyjazd uczestników
Kolacja powitalna

12.05.2014r. – poniedziałek
8.00 – 9.00

Śniadanie

9.00 – 18.00 obrady konferencji
11.00 – 11.30 Kawa, herbata
13.00 – 15.00 Przerwa obiadowa
16.30 – 17.00 Kawa, herbata
19.30

Kolacja plenerowa – dolina Chochołowska

13.05.2014r. – wtorek
8.00 – 9.00

Śniadanie

9.00-12.00
obrady konferencji
10.30 – 11.00 Kawa, herbata
12.30
Zakończenie konferencji
Obiad
Wyjazd uczestników

Wykaz tematów:
 Aspekty ekonomiczne wdrożonych zintegrowanych systemów zarządzania jakością ze
szczególnym zwróceniem uwagi na koszty.
prof. dr. hab. Elżbieta Skrzypek, UMCS
 Nowe zasady uzgadniania norm zakładowych i deklaracji producenta a aktualny stan faktyczny.
mgr inż. Jolanta Kochańska, V-ce Prezes PKN
 Kontrola a zaufanie w relacjach społecznych. wokół problematyki inspekcji sanitarnych
ks. Artur Wysocki, UKSW
 Nowoczesne podejście biologiczne w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
prof. dr hab. Jacek Bardowski, IBB PAN
 Zwalczanie zafałszowań żywności w Polsce i Unii Europejskiej – stan obecny i przewidywane
zmiany.
prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, IJHARS
 Wpływ nadzoru weterynaryjnego na bezpieczeństwo i jakość żywności. Aktualny system kontroli
jakości produktów pochodzenia zwierzęcego nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną.
Szczegółowe wymagania dla eksporterów (szczególnie na rynek Rosyjski)
lek. wet. Janusz Związek, Główny Lekarz Weterynarii
 Aktualny system nadzoru bezpieczeństwa żywności pochodzenia roślinnego realizowany przez
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
dr Maria Suchowiak, Dyrektor Departamentu, Główny Inspektorat Sanitarny
 Europejski Urząd do spraw bezpieczeństwa żywności – zasady funkcjonowania i wydawania
opinii.
dr Iwona Wiśniewska (Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności), dr Jacek Postupolski, PZH
 Model nadzoru nad bezpieczeństwem żywności wg standardów Europejskich oraz standardu
Amerykańskiego FOOD DRUG ADMINISTRATION.
prof. dr hab. Lucjan Szponar, Instytut Żywności i Żywienia
 Zasady działania systemu RASFF w Unii Europejskiej i Polsce.
mgr inż. Maciej Kałuża, Główny Inspektorat Sanitarny
 Zasady wycofywania wyrobów spożywczych z rynku w wyniku FOOD DEFENSE.
dr Maciej Marcinkowski, mgr Łukasz Chmiel
 Ocena jakości surowców i dodatków do żywności w oparciu o procedurę auditu pionowego w
zakresie identyfikowalności.
dr Adam Cieślak
dr Zbigniew Czerwiński
 Zasady zastępowania tłuszczu pochodzącego z mleka przez tłuszcze roślinne z uwzględnieniem
oleju palmowego. Korzyści i kontrowersje.
prof. dr hab. Krzysztof Krygier SGGW
 Dodatki do żywności wg wymagań prawa UE..
mgr inż. Joanna Gajda Wyrębek, PZH Warszawa
 Bezpieczne opakowania a bezpieczna żywność - systemy zarządzania bezpieczeństwem opakowań
w oparciu o standardy ISO 22000, FSSC 22000, BRC IoP, IFS PacSecure - wyzwania w podejściu
globalnym.
prof. dr inż. Janusz B. Berdowski
mgr inż. Agnieszka Mężyńska
 Nowe wymagania dotyczące przekazywania konsumentom informacji o żywności w świetle
przepisów rozporządzenia WE nr 1169/2011-główne zmiany w stosunku do dotychczasowych
przepisów z zakresu znakowania ogólnego.
mgr inż. Emilia Staniszewska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Okrągły stół dotyczący działalności Polskich
w aspekcie poprawy jakości i bezpieczeństwa żywności.
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kontroli
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Koszt uczestnictwa obejmuje:
- zakwaterowanie i wyżywienie (od kolacji w niedzielę do obiadu we wtorek;
pokoje 2 osobowe), (dopłata do pokoju 1 osobowego wynosi 140,00 zł netto, ilość
miejsc ograniczona)
- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,
- stosowne zaświadczenia,
- przerwy kawowe,
- udział w kolacji powitalnej (niedziela)
i imprezie plenerowej (poniedziałek),
- koszty organizacyjne.
TABELA OPŁAT (ceny netto)
Pierwszy przedstawiciel
Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000

790,- + VAT

Kolejny przedstawiciel
Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000
Członek Klubu POLLAB

890,- + VAT

Członek wspierający Klubu PF ISO 9000
Uczestnicy spoza Klubów

990,- + VAT

Uwaga:
Zniżki dla członków Klubów obowiązują tylko przy opłaconych składkach członkowskich za 2013r.

W przypadku opłacania udziału w szkoleniu ze środków budżetowych istnieje możliwość
wystawienia faktury bez podatku VAT. W tym przypadku należy podpisać oraz przesłać
razem z kartą zgłoszenia oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków budżetowych,
które znajduje się na naszej stronie www.bzj.pl
Informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują:

Biuro Zarządzania Jakością,
Środowiskiem i BHP
ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
tel: 22 631 08 40; 631 08 50
fax: 22 632 28 20
e-mail: biuro@bzj.pl
www.bzj.pl

Klub Polskie Forum ISO 9000
02-699 Warszawa
ul. Kłobucka 23A
tel. 22 46 45 503
fax 22 46 45 556
e-mail: pfiso@pfiso9000.pl
www.pfiso9000.pl

Pieczęć firmowa

KARTA UCZESTNICTWA
w konferencji
„DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI-6”
Zakopane 11-13 maja 2014
1. Pierwsza osoba członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000 z uregulowanymi składkami
790,00- zł + obowiązujący VAT
Nr członkowski

Nazwa firmy, adres:

Imię i nazwisko:
Telefon :

Fax :

E-mail :
2. Kolejna osoba Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000 / Członek wspierający / Członek
rzeczywisty
Klubu
POLLAB
(z uregulowanymi
składkami
członkowskimi)
890,00,- zł + obowiązujący VAT
Nr członkowski

Nazwa firmy, adres:

Imię i nazwisko:
Telefon :

Fax :

E-mail :
3. Uczestnicy spoza Klubów oraz Członkowie Klubów z nie uregulowanymi składkami
członkowskimi – 990,00,- zł + obowiązujący VAT
Nazwa firmy, adres:

Imię i nazwisko:
Telefon :

Fax :

E-mail :
Dodatkowo rezerwuję miejsce
w pokoju 1 osobowym; dopłata 140,00 zł + obowiązujący VAT

TAK

NIE

Zobowiązujemy się do pokrycia kosztów udziału po otrzymaniu faktury
Nasz NIP :
…………………………………………….
Podpis uczestnika
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po 30 marca 2014r. będziemy zmuszeni obciążyć
Państwa kosztami rezerwacji w wysokości 50%
Kartę uczestnictwa proszę przesłać faxem do Organizatora Technicznego
pod numer 22 632 28 20 lub e-mailem: biuro@bzj.pl
* właściwe zakreślić (ilość miejsc ograniczona)

*

