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Polska Federacja 
Producentów Żywności
Związek Pracodawców

 y Orzecznictwo sądów z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności
 y Dodatki do żywności – aktualne prace legislacyjne na poziomie UE, 

bezpieczeństwo dodatków – prace EFSA
 y Wartość odżywcza produktów spożywczych – obliczanie, 

interpretacje
 y Materiały aktywne i inteligentne – zastosowanie do pakowania 

żywności
 y Zmiany przepisów z zakresu żywności specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego
 y Zanieczyszczenia rolnicze żywności – prace Komisji Europejskiej
 y Zanieczyszczenia mikrobiologiczne produktów spożywczych

Tradycyjnie dla osób zatrudnionych w firmach 
i organizacjach członkowskich PFPŻ ZP oraz prenumeratorów 

kwartalnika „Food-Lex” przewidzieliśmy zniżki!

Podczas konferencji zostaną przedstawione informacje
bardzo istotne dla przemysłu spożywczego dotyczące 

jakości i bezpieczeństwa żywności 

Jacek czarnecki
wiceprezes zarządu Polskiej Federacji  
Producentów Żywności związku Pracodawców
szef działu legislacji żywnościowej nestle Polska S.a.

Podczas konferencji organizowanych przez PFPŻ ZP uczestnicy otrzymują 
najnowszą wiedzę z zakresu prawa żywnościowego oraz innych zagad
nień ważnych dla naszego przemysłu. 
Akademia PFPŻ ZP – jakość i bezpieczeństwo żywności to dwudniowa 
konferencja szkoleniowa dotycząca kluczowych kwestii w tym skompli
kowanym i dynamicznym obszarze. Celem konferencji jest szczegółowe 
zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym i naukowym  
z zakresu higieny produkcji, składu produktów, zanieczyszczeń żywności, 
postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz znakowania.
Akademia jest przeznaczona dla pracowników działów produkcji, zapew
nienia jakości, technologii, a także dla osób odpowiedzialnych  za sprawy 
legislacyjne. Daje możliwość bezpośredniego kontaktu i dyskusji między 
ekspertami i praktykami.
Chcąc stosować innowacyjne lub bardziej naturalne składniki, musimy  
pamiętać o szczególnych zagrożeniach ze strony zanieczyszczeń  
i pozostałości, a także o skomplikowanych wymaganiach prawa krajo
wego i unijnego dotyczącego produkcji i obrotu żywnością.
Przepisy te powstają i są zmieniane w zawrotnym tempie. Polska aktyw
nie uczestniczy w tych pracach, a nasz rząd szybko wdraża nowe regula
cje. Ale nowe wymagania to nie wszystko – ważna jest ich prawidłowa 
interpretacja. Poprzednie edycje Akademii dowiodły, że PFPŻ ZP przoduje 
w edukacji na temat prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności, 
poruszając same ważne tematy, a wśród wykładowców są eksperci, któ
rzy przepisy znają najlepiej, ponieważ je współtworzą. 
Dlatego okazja jest niebywała, również by zadać pytania, a może  
w przerwie przedyskutować indywidualne przypadki.
Wiele też dowiemy się od kolegów z branży. Wszystko to z korzyścią dla 
firm, dla konsumentów.
Polecam udział w Akademii.

Zapisz się już dziś na konferencję PFPŻ ZP 
Atrakcyjne zniżki nawet do 40%

Więcej informacji na stronie: www.pfpz.pl

W programie m.in.:

Szczegółowy progrAm
na stronie www.pfpz.pl od 30.04.2015 r.

partner aKaDeMii patrOni aKaDeMii 

patrOni MeDialni
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AKADemIA pFpŻ zp
– Jakość I bezpIeczeństWo żyWnoścI
10-11 czerwca 2015 r., Hotel Holiday Inn Warszawa Józefów

pReLeGencI

DorotA KozłowSKA
Polska Federacja Producentów Żywności 
Związek Pracodawców

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie stosowania  
i interpretacji przepisów prawa żywnościowego uzyskane w pracy 
w Instytucie Żywności i Żywienia, międzynarodowych koncernach 
spożywczych, a także, jako audytor systemów zarządzania bezpie-
czeństwem żywności w międzynarodowej firmie certyfikacyjnej. 
Członek Specjalistycznego Komitetu Technicznego ds. Rolnictwa 
i Żywności Polskiego Centrum Akredytacji, a także Technicznej 
Grupy Roboczej ds. BREF utworzonej w Ministerstwie Środowiska. 
W PFPŻ ZP, jako dyrektor ds. legislacji odpowiedzialna za sprawy 
związane z prawem żywnościowym oraz z przepisami ochrony 
środowiska istotnymi z punktu widzenia przemysłu spożywczego.  
Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex” wydawa-
nego przez PFPŻ ZP.
Uczestniczy w pracach Komitetu „Food and Consumer Policy” 
Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów Unii Europejskiej 
(FoodDrinkEurope).

JoAnnA gAJDA-wyrębeK
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Państwowy Zakład Higieny

Kierownik Pracowni Oceny Dodatków do Żywności w Narodowym 
Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, 
zajmującej się m.in. sprawami dotyczącymi tworzonego prawa kra-
jowego, wspólnotowego i światowego z zakresu substancji dodat-
kowych, opracowywaniem opinii i ekspertyz oraz prowadzeniem 
szkoleń dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jako przedstawi-
cielka Polski uczestniczy w pracach Grup Roboczych Komisji 
Euro pejskiej i Rady Unii Europejskiej ds. Substancji Dodatko-
wych i Aromatów, a także Komisji Kodeksu Żywnościowego ds.  
Substancji Dodatkowych.

Dr JAceK poStupolSKI
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Państwowy Zakład Higieny
Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym In-
stytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny.
Jako reprezentant Polski uczestniczy w pracach Grup Roboczych 
Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej ds. zanieczyszczeń 
rolniczych żywności, a także w posiedzeniach Stałego Komitetu ds. 
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt – sekcja: toksykolo-
giczne bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego.

mArlenA ŻArnecKA 
Dentons

Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców  
z branży spożywczej oraz ochrony zdrowia w zakresie aspektów 
dotyczących postępowań sądowych i administracyjnych jak rów-
nież kwestii regulacyjnych, w tym wprowadzania produktów na 
rynek, ich dystrybucji oraz prowadzenia komunikacji promocyjnej  
i ochrony danych osobowych w tym sektorze.  
Marlena Żarnecka jest adwokatem i absolwentką Uniwersytetu 
Warszawskiego. Ukończyła również studia w Centrum Prawa Ame-
rykańskiego, organizowane we współpracy z University of Florida 
(2005). W ramach stypendium naukowego studiowała na Wydzia-
le Prawa Eötvös Loránd Tudományegyetem w Budapeszcie, Węgry. 
W latach 2011 – 2012 pracowała w departamencie prawnym Euro-
pejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – agencji 
Unii Europejskiej z siedzibą w Parmie, Włochy. 
W rankingu LMG Life Sciences Europe w 2014 roku została  
wskazana jako Life Sciences Star.
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pReLeGencI

JAceK mArKIewIcz
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie na kierunku Wydziału Technologii Żywności. 
Współpracę z Bureau Veritas rozpoczął w 2010 r. Audytor i Trener 
w sektorze spożywczym. Posiada bogate doświadczenie audytowe 
związane z bezpieczeństwem żywności. 
Podczas prowadzenia szkoleń umiejętnie łączy wiedzę teoretycz-
ną ze swoim bogatym doświadczeniem audytorskim. Uczestnicy 
jego szkoleń poznają rzeczywiste zastosowanie wymagań stawia-
nych w takich standardach jak IFS (International Featured Stan-
dards), BRC (British Retail Consortium), HACCP (Hazard Analy-
sis Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty 
Kontroli) oraz ISO 22000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem 
Żywności). 

Dr InŻ. beAtA przygoDA
Instytut Żywności i Żywienia 

Adiunkt w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie. Kierownik 
Pracowni Witamin w Zakładzie Żywności i Suplementów Diety. 
Zawodowo zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętymi zagad-
nieniami dotyczącymi wartości odżywczej żywności, w tym znako-
waniem żywności. Współautorka bazy danych oraz tabel składu i 
wartości odżywczej żywności. Uczestniczy w projektach badaw-
czych, przygotowuje opinie i ekspertyzy. W ramach działalności 
edukacyjnej prowadzi wykłady, szkolenia dla różnych odbiorców. 
Współautorka kilkunastu monografii, wielu artykułów naukowych 
oraz popularno-naukowych.

mAłgorzAtA StAchowIAK
J.S. Hamilton Poland S.A.

Mikrobiolog z wykształcenia i pasji. Absolwentka Biologii Uniwer-
sytetu Łódzkiego, specjalista I stopnia w zakresie mikrobiologii, od 
15 lat na stanowisku kierownika Pracowni Mikrobiologicznej J.S. 
Hamilton Poland S.A., audytor systemu ISO 22000, konsultant  
i audytor w zakresie zapobiegania zagrożeniom mikrobiologicz-
nym w zakładach przemysłu spożywczego. Od 4 lat prowadzi 
warsztaty doskonalące dla pracowników mikrobiologicznych labo-
ratoriów przyzakładowych.

AnDrzeJ StArSKI
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Państwowy Zakład Higieny

Kierownik Pracowni Oceny Zanieczyszczeń Żywności w Narodo-
wym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie 
Higieny, zajmującej się m.in. oceną bezpieczeństwa żywności  
w zakresie spełniania wymagań prawnych, opracowywaniem 
opinii i ekspertyz, oceną ryzyka środków spożywczych w ramach 
krajowego systemu RASFF, opracowywaniem i opiniowaniem kra-
jowych i międzynarodowych aktów prawnych w dziedzinie bezpie-
czeństwa żywności, w tym implementacją prawa Wspólnotowego 
do ustawodawstwa krajowego. Uczestniczy w pracach Grup Robo-
czych Komisji Europejskiej ds. Zanieczyszczeń Rolniczych, Stałego 
Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, a także 
w pracach Komisji Kodeksu Żywnościowego.

mArzenA pAwlIcKA
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Państwowy Zakład Higieny

Kierownik Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu  
z Żywnością w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym 
Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higie-
ny. Bierze udział, jako ekspert w pracach Grupy Roboczej Komisji 
Euro pejskiej ds. Materiałów i Wyrobów przeznaczonych do Kon-
taktu z Żywnością, która zajmuje się m.in. opracowywaniem wspól-
notowych aktów prawnych z tego zakresu i wytycznych.



09.30 – 10.00 Rejestracja

10.00 – 10.15  otwarcie akademii pFpż zp 

AnDrzeJ gAntner  
Dyrektor Generalny 
Polska Federacja Producentów Żywności 
Związek Pracodawców

10.15 – 10.45   Urzędowa kontrola żywności  
  – konsekwencje dla przemysłu

DorotA KozłowSKA 
Polska Federacja Producentów Żywności 
Związek Pracodawców

 y Prace unijne dotyczące systemu ostrzegania  
o oszustwach żywnościowych – system AAC

10.45 – 11.30  zmiany przepisów z zakresu 
  żywności specjalnego przeznaczenia  
  żywieniowego

(Prelegent w trakcie potwierdzania)

 y Nowa kategoryzacja żywności do specjalnych celów 
żywieniowych

 y Prace nad rozporządzeniami Komisji Europejskiej  
nad rozporządzeniami dotyczącymi wymagań  
dla poszczególnych kategorii produktów

 y Okresy przejściowe

11.30 – 11.50  przerwa 

11.50 – 13.10  Dodatki do żywności

JoAnnA gAJDA-wyrębeK 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
Państwowy Zakład Higieny

 y Status przeglądu bezpieczeństwa dodatków do żywności 
– prace EFSA (opublikowane opinie, wnioski i zalecenia, 
harmonogram prac)

 y Aktualne prace legislacyjne na poziomie UE w obszarze 
dodatków do żywności 

13.10 – 14.00  Lunch w restauracji Lunasol

14.00 – 15.00 zanieczyszczenia rolnicze żywności

Dr JAceK poStupolSKI 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
Państwowy Zakład Higieny

 y Aktualne dyskusje i prace legislacyjne na poziomie  
Komisji Europejskiej

 y Najważniejsze zanieczyszczenia rolnicze – problemy  
na rynku spożywczym

15.00 – 16.00 orzecznictwo z zakresu  
  bezpieczeństwa i jakości żywności

mArlenA ŻArnecKA  
Dentons

16.00 – 16.15  przerwa

16.15 – 17.15  Debata redakcyjna „Food-Lex” 

Uczestnicy Akademii będą mogli wziąć udział  
w debacie redakcyjnej kwartalnika „Food-Lex”

19.30  Uroczysta kolacja na tarasie  
  w restauracji Lunasol
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9.00 – 9.45 Jak optymalnie przygotować się  
 do audytu certyfikacyjnego – kilka  
 rad doświadczonego audytora

JAceK łASeK 
JAceK mArKIewIcz 
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

 y Jakie postawy/zachowania audytowanych cenione są 
przez doświadczonych audytorów

 y Jakich błędów unikać (będąc audytowanym)
 y Jak doświadczony audytor wybiera "próbkę do auditu"
 y Jak i gdzie śledzić nadchodzące zmiany w standardach 

dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności

9.45 – 11.15 Wartość odżywcza produktów  
 spożywczych

beAtA przygoDA 
Instytut Żywności i Żywienia

 y Obliczanie wartości odżywczej żywności zależnie  
od rodzaju/konsystencji i składu żywności

 y Przewodnik Komisji Europejskiej o tolerancjach  
deklarowanych składników odżywczych

 y Interpretacje Komisji Europejskiej dotyczące wartości 
odżywczej żywności

11.15 – 11.30  przerwa 

11.30 – 12.00  znakowanie produktów  
  spożywczych – aktualne prace  
  komisji europejskiej

DorotA KozłowSKA 
Polska Federacja Producentów Żywności 
Związek Pracodawców

12.00 – 12.45  Mikrobiologia przyszłości  
  – wyznaczanie trwałości produktów  
  na podstawie badań obciążeniowych  
  z szacowaniem współczynnika  
  wzrostu (δ)

mAłgorzAtA StAchowIAK 
J.S. Hamilton Poland S.A.

12.45 – 13.15  zanieczyszczenia przemysłowe  
  żywności 

AnDrzeJ StArSKI 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
Państwowy Zakład Higieny

 y Aktualne dyskusje i prace legislacyjne na poziomie  
Komisji Europejskiej

 y Najważniejsze zanieczyszczenia przemysłowe żywności

13.15 – 14.00  Lunch w restauracji Lunasol

14.00 – 15.00 Materiały aktywne i inteligentne  
  – zastosowanie do pakowania  
  żywności

mArzenA pAwlIcKA  
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
Państwowy Zakład Higieny

 y Przepisy i wytyczne Unii Europejskiej
 y Przykłady zastosowań

15.00 – 15.15 zakończenie akademii
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AkAdemiA PFPŻ ZP – jAkość i beZPieCZeństWo ŻyWnośCi
10-11 czerwca 2015 r. | Hotel Holiday inn Warszawa józefów

niniejszym zgłaszam swój udział w „AkAdemii PFPŻ ZP – jakość i bezpieczeństwo żywności”, która odbędzie się  
w dniach 10-11 czerwca 2015 r., w Hotelu Holiday inn Warszawa józefów. Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAt, 
na podstawie danych zawartych w niniejszym formularzu. 

Wybieram następujący typ uczestnictwa (prosimy zaznaczyć krzyżykiem)

 3000 zł + 23% VaT – bez noclegu 
   (udział w akademii, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, udział w uroczystej kolacji)

 3400 zł + 23% VaT – z noclegiem 
   (udział w akademii, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, udział w uroczystej kolacji, 1 nocleg)

Dodatkowe zniżki (prosimy zaznaczyć krzyżykiem o ile dotyczą zgłoszenia)

 40% od ceny netto dla pracownika firmy lub organizacji członkowskiej PFPŻ ZP  
     (zniżka zawiera zniżkę za prenumeratę Food-Lex)

 40% od ceny netto dla pracowników uczelni wyższej lub instytutu naukowego  
     (zniżka zawiera zniżkę za prenumeratę Food-Lex)

 25% od ceny netto dla prenumeratorów kwartalnika Food-Lex
 10% od ceny netto wynikającej z typu uczestnictwa – przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2015 r.
 10% od ceny netto po innych zniżkach dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy lub organizacji

UWAGA: Przy obliczaniu ceny uczestnictwa nie stosuje się sumowania zniżek. Zniżki naliczane są zgodnie z kolejnością podaną w formularzu.

przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy pFpŻ zp, a podmiotem deklarują-
cym udział w Konferencji. Wynikająca z zawartej umowy należność należy uregulować przelewem na podstawie otrzymanej faktury VaT na rachunek:  
53 1020 1097 0000 7802 0170 4972, PKO Bank Polski S.A., Oddział 9 w Warszawie, polska Federacja producentów Żywności związek 
pracodawców, ul. chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy oświadcza, że posiada stosowne uprawnienie do 
działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego, a w szczególności do zawarcia umowy z pFpŻ zp.

Imię i nazwisko uczestnika

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Dane zgłaszającego potrzebne do wystawienia faktury VaT

Nazwa podmiotu zgłaszającego

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

adres podmiotu zgłaszającego

..................................................................................................................................

Nip podmiotu zgłaszającego ....................................................................................

Dane kontaktowe:

Telefon: .........................Fax: .........................email: ................................................

W przypadku przesłania zgłoszenia do dnia 28.05.2015r. i nie dokonania wpłaty 
przed 28.05.2015r., koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 3000 zł + 23% VaT. 
zasada ta nie obowiązuje firm i organizacji członkowskich pFpŻ zp.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji przed 28.05.2015r., zgła-
szający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 
1000 zł + 23% VaT. W przypadku rezygnacji po 28.05.2015r., zgłaszający zo-
bowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynikającej z przesłanego zgłoszenia.

W przypadku braku uczestnictwa w Konferencji oraz braku pismnej rezygnacji 
z uczestnictwa w Konferencji, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnej 
kwoty należności wynikającej z przesłanego zgłoszenia.

Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Konferencji.

Możliwa jest zamiana osoby zgłaszonej do udziału w Konferencji na wniosek 
zgłaszającego.

pFpŻ zp zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca konferencji  
(w obrębie Warszawy) w sposób nie zmieniający wartości merytorycznej Kon-
ferencji.

pFpŻ zp zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub zmiany jej ter-
minu.

oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa i zo-
bowiązujemy się do zapłaty całości kwoty wynikającej z niniejszego 
zgłoszenia.

polska Federacja producentów Żywności związek pracodawców z siedzibą  
w Warszawie, ul. chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa wpisana jest do Krajowego  
Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, Xii Wydział  
gospodarczy pod nr. 0000313586, Nip 7010173579, RegON 141761215 Data, pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej

FoRmULARZ ZGłosZenioWy
Prosimy wypełnić i odesłać najpóźniej do 28 maja 2015 r.

fax: (48 22) 830 70 56, email: biuro@pfpz.pl


