
Kontrola bezpieczeństwa
i jakości żywności w praktyce

ORGANIZATOR
KONFERENCJI

22.02.2012 r. • Warszawa • Hotel Marriot • Sala Congress Hall

ORGANIZATOR:  SEKRETARIAT KONFERENCJI: SZCZEGÓŁY I ZAPISY:
Polska Federacja Producentów Żywności tel.: 22 830 70 55, fax: 22 830 70 56 www.pfpz.pl

Związek Pracodawców ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

PATRONI MEDIALNI

PARTNERZY STRATEGICZNI PFPŻ ZP PARTNERZY PFPŻ ZP  PATRONI KONFERENCJI
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• Czy wiesz, jaka jest rola obowiązkowych i dobrowolnych systemów zarządzania w zapewnieniu prawnych 
i handlowych wymagań z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności?

• Czy wiesz, jak wielkim wyzwaniem dla zakładowego systemu zapewnienia jakości są alergeny
żywnościowe?

• Czy znasz prawne aspekty stosowania ustawy o towarach paczkowanych?

• Czy znasz wymagania prawne związane z urzędową kontrolą sanitarną produktów importowanych?

• Czy wiesz, jaka jest rola Inspekcji Handlowej w zapewnieniu jakości towarów w obrocie detalicznym?

Jeśli nie wiesz, to koniecznie weź udział w konferencji:

„Kontrola bezpieczeństwa i jakości żywności w praktyce”

Zapisy i szczegóły na: www.pfpz.pl
Zapraszamy do udziału konferencji!



Nowe kierunki – nowe wyzwania 
Konferencje i seminaria PFPŻ ZP 
– nieoceniona pomoc dla przedsiębiorców

Jacek Czarnecki, 
kierownik ds. Legislacji żywnościowej 
Nestlé Polska S.A.
Przewodniczący Komisji PFPŻ ZP 

ds. Legislacji i Bezpieczeństwa Żywności

Jako praktyk z zakresu technicznej legislacji

żywnościowej, nie mam wątpliwości jak ważna jest

pełna zgodność na całym obszarze: zarówno w sto-

sunku do żywności, którą wprowadzamy do obrotu,

jak i w przyszłości – dla tych produktów, które

przebrną przez fazę badań i projektów. 

Kluczowa jest kontrola jakości i bezpieczeństwa pro-

duktów. Chcemy stosować innowacyjne lub bardziej

naturalne składniki, ale musimy pamiętać o szczegól-

nych zagrożeniach.

Nowe kierunki to jak zawsze nowe wyzwania!

Unijne przepisy prawa żywnościowego powstają i są

zmieniane w zawrotnym tempie. Polska aktywnie

uczestniczy w tych pracach, a nasz rząd

błyskawicznie wdraża nowe regulacje. Ale nowe

wymagania to nie wszystko, trzeba jeszcze połapać

się w okresach przejściowych, no i najważniejsze 

– interpretacja.

Na konferencji zorganizowanej przez naszą

Federację, która zawsze przodowała w edukacji na

temat prawa żywnościowego, poruszymy same

ważne tematy, a wśród ekspertów są ci, którzy

przepisy znają najlepiej, bo współtworzą je 

i kontrolują. Dlatego okazja jest niebywała, również

by zadać im pytania, a może w przerwie

przedyskutować indywidualne przypadki. 

Wszystko to z korzyścią dla firm, dla konsumentów 

i dla nas, żeby lepiej radzić sobie w codziennej pracy.

Zapraszam do udziału w Konferencji

Marcin Tomasik
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 
farmaceutycznej i FMCG, tworzenie procedur
działań mareingowych 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).
Jest adwokatem. Ukończył Uniwersytet Warszawski (magister prawa,
2003), studia w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, 
organizowane we współpracy z Cambridge University (2001) oraz studia
w Centrum Prawa Amerykańskiego, organizowane we współpracy 
z University of Florida (2003). Był także stypendystą na Erasmus 
Universiteit w Roterdamie w Holandii. 

Dominik Lisiewski 
Audytor i wykładowca oraz manager
projektu Food Sector, DNV Warszawa

Absolwent Politechniki Łódzkiej, wydział Chemii
Spożywczej i Biotechnologii, doświadczony
pełnomocnik i konsultant w zakresie wdrażania,
utrzymywania i doskonalenia systemów
zarządzania jakością i systemu HACCP. 
Od 2000 roku audytor wiodący systemów

zarządzania jakością i HACCP, autor i wykładowca szkoleń z zakresu 
systemu HACCP i systemu zarządzania jakością, a także standardów IFS,
BRC, BRC/IoP, ISO 22000:2005.
Obecnie specjalizuje się w projektach wdrożeniowych związanych 
z budowaniem w organizacjach mechanizmów oceny i nadzorowania
ryzyka korporacyjnego (ERM), w tych elementach systemu, które mają 
na celu doskonalenie zarządzania procesami, tworzenie skutecznych
mechanizmów realizacji celów poprzez kaskadowanie celów i zadań. 
Dominik Lisiewski wspiera także zespół wyspecjalizowany w budowaniu
systemów odpowiedzialności społecznej CSR. Od 2007 roku audytor 
i trener w zakresie budowaia systemu odporności organizacji na
defraudację i korupcję (wg autorskiej normy DNV – Fraud and Corrupion
Resistance Profile).

Dariusz Łomowski 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji
Handlowej w Urzędzie Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Departament wykonuje zadania
Prezesa UOKiK związane z planowaniem, 
koordynowaniem oraz analizą wyników kontroli
prowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty
Inspekcji Handlowej w zakresie artykułów
żywnościowych, nieżywnościowych, paliw 
i usług, a także opracowuje zasady i programy
kontroli jakości handlowej. 

PRELEGENCI



Kontrola bezpieczeństwa
i jakości żywności w praktyce
22.02.2012 r., Warszawa, Hotel Marriot Sala Congress Hall

PROGRAM

12:15-13:15 Prawne aspekty stosowania ustawy
o towarach paczkowanych

Marcin Tomasik
Adwokat - kancelaria SALANS

• szczegółowe zasady doboru treści oraz formy oznaczeń 
umieszczanych na opakowaniach

• rozkład obowiązków pomiędzy podmiotem paczkującym 
a podmiotem zlecającym paczkowanie

• konsekwencje naruszenia norm ustawy i sposoby ograniczania
ryzyk prawnych

13:30-14:15 Lunch

14:15-15:00 Urzędowa kontrola sanitarna 
produktów importowanych 
– wymagania prawne

Prelegent w trakcie potwierdzenia

• zasady granicznej kontroli sanitarnej
• obowiązujące przepisy prawne, możliwe zmiany
• produkty objęte szczególnymi zasadami kontroli granicznej
• kontrola niektórych importowanych produktów w świetle 

rozporządzenia 669/2009
• kontrola graniczna importowanych produktów złożonych 

zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego, 
współpraca z Inspekcją Weterynaryjną

• obowiązki przedsiębiorców

15:15-16:00 Rola Inspekcji Handlowej 
w zapewnieniu jakości towarów 
w obrocie detalicznym

Dariusz Łomowski 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

• zakres działania Inspekcji
• współpraca z innymi urzędowymi inspekcjami żywności
• zagadnienia kontrolowane przez Inspekcję Handlową 

w obszarze żywnościowym
• zafałszowania żywności i najczęściej stwierdzane 

nieprawidłowości
• badania laboratoryjne 
• koszty ponoszone przez przedsiębiorców i odpowiedzialność 

podmiotów gospodarczych

16:15-16:30 Zakończenie konferencji

9:30-10:00 Rejestracja (poranna kawa)

10:00-10:10 Otwarcie konferencji
Andrzej Gantner 
Dyrektor Generalny, Członek Zarządu
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

10:10-10:50 Rola obowiązkowych 
i dobrowolnych systemów
zarządzania w zapewnieniu 
prawnych i handlowych wymagań
z zakresu bezpieczeństwa 
i jakości żywności

Dominik Lisiewski 
Det Norske Veritas Bussiness Assurance Poland Sp. z o.o.

• obowiązkowe systemy zarządzania – interpretacja prawa UE 
• standardy dotyczące zarządzania bezpieczeństwem 

i jakością żywności – najnowsze trendy w wymaganiach 
– BRC, IFS, FSSC, AiB

• wymagania dotyczące dobrowolnych systemów zarządzania 
bezpieczeństwem i jakością stawiane przez klientów – globalne
firmy spożywcze, sieci handlowe oraz przez konsumentów

• systemy nadzorowania „żrównoważonych” łańcuchów
powstawania żywności – standardy MSC, GlobalGAP 
– co nas czeka w kolejnych latach

11:00-11:40 Alergeny żywnościowe jako 
wyzwanie dla zakładowego 
systemu zapewnienia jakości 

Dominik Lisiewski 
Det Norske Veritas Bussiness Assurance Poland Sp. z o.o.

• prawne podstawy związane z nadzorowaniem zagrożenia 
pochodzącego od alergenów – wymagania i konsekwencje 
braku stosowania wymagań

• analiza zagrożenia pojawienia się alergenów w żywności 
i zarządzanie łańcuchem dostaw

• najnowsze rozwiązania z zakresie nadzorowania alergenów  
z zakładzie produkcyjnym – rozdział, znakowanie, 
identyfikowalność, świadomość pracowników

• potwierdzanie skuteczności zastosowanych rozwiązań

11:55-12:15 Przerwa



KONFERENCJA

Kontrola bezpieczeństwa i jakości żywności w praktyce

22.02.2012 r.
Warszawa, Hotel Marriot, Sala Congress Hall

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy wypełnić i odesłać najpóźniej do dnia 10 lutego 2012 r.

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

Niniejszym zgłaszam swoj udział w konferencji pt. „Kontrola bezpieczeństwa i jakości żywności w praktyce”, ktora odbędzie się
w dniu 22 lutego 2012 r., w Warszawie, w hotelu Marriot. 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: 990 zł + 23% VAT

□ pracownik firmy lub organizacji członkowskiej PFPŻ ZP (50% zniżki) Cena: 495 zł + 23% VAT

□ pracownik firmy będącej członkiem organizacji należącej do PFPŻ ZP (10% zniżki) Cena: 980 zł + 23% VAT

□ pracownik uczelni wyższej lub instytutu naukowego (50% zniżki) Cena: 495 zł + 23% VAT

Dodatkowe zniżki (prosimy zaznaczyć krzyżykiem o ile dotyczą zgłoszenia)

□ 20% od ceny neto wynikającej z typu uczestnictwa - przy zgłoszeniu do dnia 30 stycznia 2012 roku

□ 10% od ceny neto po innych zniżkach dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy lub organizacji

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

Przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy PFPŻ ZP, a podmiotem
deklarującym udział w Konferencji. Wynikającą 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:............................................................................................................

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

W przypadku przesłania zgłoszenia do dnia 30.01.2012 i nie
dokonania wpłaty przed 22.02.2012, koszt uczestnictwa 
jednej osoby wynosi 990 zł + 23% VAT. Zasada ta nie
obowiązuje firm i organizacji członkowskich PFPŻ ZP.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji przed
5.02.2012, zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia
opłaty manipulacyjnej w wysokości 220 zł + 23% VAT.
W przypadku rezygnacji po 5.02.2012, Zgłaszający
zobowiązany 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 Konferencji.
PFPŻ ZP zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji
lub zmiany jej terminu.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczest-
nictwa i zobowiązujemy się do zapłaty całości kwoty
wynikającej z niniejszego zgłoszenia.

Data, Pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej


