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10% zniżki przy rejestracji do 18 października 2013 r. | 25% zniżki dla prenumeratorów Food-Lex

 z Czy wiesz wszystko o obowiązujących przepisach   
  dotyczących żywności wzbogacanej?

 z Czy znasz warunki upubliczniania danych  
  przedsiębiorców przez inspekcje i urzędy?

 z Czy wiesz wszystko na temat zanieczyszczeń  
  mikrobiologicznych żywności?

 z Czy wiesz, jakie są możliwości analityczne w świetle  
  urzędowej kontroli produktów spożywczych?

 z Czy znasz zasady działania Inspekcji Handlowej?

 z Czy znasz prawa i obowiązki kontrolowanego?

Jeśli nie wiesz, to koniecznie  
weź udział  

w konferencji szkoleniowej:

 „Urzędowa Kontrola 
Żywności”

Zapisy i szczegóły na: www.pfpz.pl

zaPraszamy do UdziałU w Konferencji!
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andrzej Gantner
Dyrektor Generalny, Członek Zarządu
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marcin tomasiK
Kancelaria dentons

Adwokat. Specjalizuje się w prawie żywnościowym, farmaceutycznym, a także w 
prawie karnym i sporach sądowych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. 

projektowanie sensytywnych kampanii reklamowych dla wiodących firm z branży farma-
ceutycznej i FMCG, tworzenie procedur działań marketingowych i doradztwo w zakresie tzw. 
compliance, pomoc przy implementacji struktur dystrybucyjnych i sprzedażowych, obsługę 
sporów sądowych z konkurentami i organami administracji, doradztwo w zakresie zarządzania 
kryzysem w mediach oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach karnych (tzw. white 
collar crimes).

tomasz jaworsKi
Kancelaria dentons

Radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie przy postępowaniach sądowych i admini-
stracyjnych, w szczególności dla przedsiębiorców z sektorów regulowanych (leki, wyroby 

medyczne, żywność). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. kompleksowe doradztwo dla 
klientów z branży ochrony zdrowia i FMCG w sporach z konsumentami, konkurentami i organami 
administracji, doradztwo w sytuacjach kryzysowych dotyczących jakości produktu, jak również do-
radztwo w związku z procesem wprowadzania instytucji pozwów zbiorowych do polskiego prawa.
Współautor komentarza do ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (2010).

dr Halina ścieŻyńsKa
narodowy instytUt zdrowia PUbliczneGo  
– Państwowy zaKład HiGieny

Kierownik Pracowni Mikrobiologii Żywności w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Odpowiedzialna 
za działania pracowni związane m.in. z badaniem i oceną jakości mikrobiologicznej żywności, 
przygotowywaniem opinii i ekspertyz, wdrażaniem i walidacją nowych metod badań dotyczą-
cych zanieczyszczeń mikrobiologicznych, opiniowaniem aktów prawnych i dokumentów nor-
malizacyjnych krajowych, Unii Europejskiej i innych międzynarodowych z zakresu bezpieczeń-
stwa mikrobiologicznego żywności, planowaniem i koordynacją monitoringu zanieczyszczeń 
mikrobiologicznych żywności, oceną ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego żywności. 
Uczestniczy w pracach Komisji Europejskiej  - Grupy Roboczej ds. Kryteriów Mikrobiologicznych 
dla Żywności, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejskiego Komi-
tetu Normalizacyjnego (CEN), Grupy Roboczej KE ds. Zanieczyszczeń Mikrobiologicznych,  
a także w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

renata GrocHowsKa 
wojewódzKa stacja sanitarno-ePidemioloGiczna  
w warszawie

Renata Grochowska – starszy asystent Oddziału Nadzoru Bezpieczeństwa Żywno-
ści, Żywienia i Kosmetyków Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie.  
Absolwentka wydziału Technologii żywności i żywienia człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów na SGGW w zakresie ,,Bezpieczeństwo  
i jakość w łańcuchu żywnościowym” i ,,Nowoczesna Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii” .
Specjalista w zakresie nadzoru nad nową żywnością, żywnością specjalnego przeznaczenia  
żywieniowego oraz suplementami diety. Odpowiada w oddziale za koordynację działań 
dotyczącą wprowadzonych po raz pierwszy na rynek krajowy suplementów diety i żywności 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Czynny audytor wewnętrznym systemu zarządza-
nia jakością w jednostce kontrolu jącej wg Normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006 Ogólne kryteria 
działania różnych rodzajów jednostek.

małGorzata stacHowiaK 
j.s. Hamilton Poland s.a.

Absolwentka Biologii Uniwersytetu 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  
mikrobiologicznym  w zakładach przemysłu spożywczego.

dariUsz łomowsKi
Urząd ocHrony KonKUrencji i KonsUmentów

Zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji Handlowej w Urzędzie Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów. Departament wykonuje zadania Prezesa UOKiK związane 

z planowaniem, koordynowaniem oraz analizą wyników kontroli prowadzonych przez Woje-
wódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej w zakresie artykułów żywnościowych, nieżywno-
ściowych, paliw i usług, a także opracowuje zasady i programy kontroli jakości handlowej. 

Urzędowa Kontrola Żywności

PreleGenci
Szanowni Państwo, 

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji 
poświęconej relacjom przedsiębiorców z orga-
nami urzędowych inspekcji sprawujących nadzór 
nad działalnością podmiotów działających  
w branży spożywczej. Konferencja jest organizo-
wana wspólnie przez Polską Federację  
Producentów Żywności Związek Pracodawców 
oraz kancelarię prawniczą DENTONS.

W ramach konferencji zostaną przedstawione 
informacje na temat działań, które mogą / mają 
Państwo prawo podjąć w związku z toczącą się 
lub zakończoną kontrolą zakładu spożywczego 
lub Państwa produktów znajdujących się  
w obrocie handlowym przez urzędowe inspekcje, 
a także – potencjalnych ryzyk prawnych związa-
nych z wynikami przeprowadzonej kontroli.

Konferencja umożliwi Państwu bezpośredni 
kontakt i wymianę poglądów z doświadczonymi 
prawnikami posiadającymi szeroką wiedzę  
w zakresie postępowań administracyjnych  
i sądowych.

W ramach konferencji prelegenci podzielą się  
z praktycznymi wskazówkami, które pozwolą 
Państwu stać się świadomymi i aktywnymi  
uczestnikami kontroli urzędowych prowadzonych 
w Państwa przedsiębiorstwach. 

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.
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9.30–10.00 RejestRacja

10.00–10.10 OtwaRcie kOnfeRencji

andrzej Gantner 
Dyrektor Generalny 
Polska Federacja Producentów Żywności 
Związek Pracodawców

10.10 –10.50 URzędOwa kOntROla żywnOści  
  zawieRającej dOdane witaminy  
  i/lUb składniki mineRalne 

renata GrocHowsKa 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

 y obowiązujące przepisy dotyczące żywności wzbogacanej  
zarówno przy imporcie, jak i w krajowej produkcji

 y informacje na temat zasad urzędowej kontroli 
 y najczęściej spotykane błędy/nieprawidłowości
 y podejście do odchyleń zawartości witamin i składników  

mineralnych względem deklaracji w tabeli wartości odżywczej 
(w tym rola wytycznych Komisji Europejskiej)

10.50–11.00 dyskUsja 

11.00–12.00 POdawanie dO PUblicznej  
  wiadOmOści danych  
  PRzedsiębiORców/PROdUktów  
  w związkU z zastRzeżeniami  
  jakOści lUb bezPieczeństwa  
  żywnOści

marcin tomasiK, tomasz jaworsKi  
Kancelaria Dentons

 y warunki upublicznienia danych przez inspekcje/urzędy 
 y możliwe sposoby przeciwdziałania upublicznieniu danych
 y praktycznie sposoby blokowania bezprawnych publikacji 
 y odpowiedzialność za upublicznienie nieprawdziwych  

lub niepotwierdzonych danych 

12.00–12.10 dyskUsja

12.10–12.30 PRzeRwa

12.30–13.15 zanieczyszczenia mikRObiOlOgiczne  
  żywnOści

Halina śnieŻyńsKa 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego  
– Państwowy Zakład Higieny

 y kryteria mikrobiologiczne żywności w świetle przepisów
 y urzędowy monitoring żywności

13.15–13.25 dyskUsja

13.25–13.50 mOżliwOści analityczne  
  labORatORiUm j.s. hamiltOn POland   
  w świetle URzędOwej kOntROli  
  PROdUktów sPOżywczych

małGorzata stacHowiaK 
J.S. Hamilton Poland S.A.

13.50–13.55 dyskUsja

13.55–14.30 lUnch

14.30–15.15 URzędOwa kOntROla żywnOści  
  PROwadzOna PRzez insPekcję  
  handlOwą

dariUsz łomowsKi 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 y plany urzędowej kontroli żywności
 y  najczęściej spotykane błędy/nieprawidłowości
 y podział na zafałszowania żywności i inne przewinienia w świetle 

przepisów i praktyki
 y zasady określania wysokości kar
 y  odpowiedzialność sprzedawcy detalicznego  

czy odpowiedzialność producenta

15.15–15.30 dyskUsja

15.30 –16.45 PRawa i ObOwiązki kOntROlOwanegO

marcin tomasiK, tomasz jaworsKi  
Kancelaria Dentons

 y Modelowy przebieg inspekcji 
 y Prawo do kwestionowania poszczególnych czynności  

i nakazów inspektora w toku trwania inspekcji
 y Obowiązek przedstawiania danych
 y Znaczenie protokołu inspekcji i możliwości kształtowania  

jego treści
 y Wybrane zagadnienia charakterystyczne dla poszczególnych 

rodzajów inspekcji

16.45–17.00 dyskUsja

Ok. 17.15 zakOńczenie kOnfeRencji



KonFerenCja sZKolenioWa

Urzędowa kontrola żywności 
14 listopada 2013 r. | Hotel Marriott | Warszawa

niniejszym zgłaszam swój udział w konferencji szkoleniowej pt. „Urzędowa kontrola żywności”, która odbędzie 
się w dniu 14 listopada 2013 r., w Hotelu Marriott w Warszawie. Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VaT, na 
podstawie danych zawartych w niniejszym formularzu. 

Wybieram następujący typ uczestnictwa (prosimy zaznaczyć krzyżykiem)

 pracownik firmy lub organizacji nie będącej członkiem pfpż zp  cena: 700 zł + 23% Vat

 pracownik firmy lub organizacji członkowskiej pfpż zp  (50% zniżki) cena: 350 zł + 23% Vat
   (zniżka zawiera zniżkę za prenumeratę Food-Lex)

 prenumerator kwartalnika food-lex (25% zniżki) cena: 525 zł + 23% Vat

 pracownik firmy będącej członkiem organizacji należącej do pfpż zp (10% zniżki) cena: 630 zł + 23% Vat

 pracownik uczelni wyższej lub instytutu naukowego (50% zniżki) cena: 350 zł + 23% Vat

Dodatkowe zniżki (prosimy zaznaczyć krzyżykiem o ile dotyczą zgłoszenia)

 10% od ceny netto wynikającej z typu uczestnictwa – przy zgłoszeniu do 18 października 2013 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 31.10.2013r. i nie dokonania wpłaty 
przed 31.10.2013r., koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 700 zł + 23% Vat. 
zasada ta nie obowiązuje firm i organizacji członkowskich pfpż zp.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji przed 31.10.2013r., zgła-
szający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 
250 zł + 23% Vat. W przypadku rezygnacji po 31.10.2013r., 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 31 października 2013 r.
fax: (48 22) 830 70 56, email: biuro@pfpz.pl


