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Zapisy i szczegóły  
na temat konferencji 
na stronie: 
www.pfpz.pl

ZaprasZamy 
do udZiału  
w Konferencji!

w programie informacje:
 z na temat aktualnych prac legislacyjnych w zakresie 

bezpieczeństwa opakowań żywności

 z o praktycznym podejściu do realizacji wymagań w zakresie 
dokumentacji dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 z na temat badań laboratoryjnych i dokumentacji niezbędnej  
dla materiałów i wyrobów z papieru i tektury oraz wyrobów  
z metali i stopów

 z jakie kary grożą za stosowanie w przemyśle spożywczym  
lub wprowadzenie do obrotu opakowań niezgodnych  
z wymaganiami prawnymi

partnerzy strategiczni pfpż zp: 

patrOni KOnferencji: partner główny KOnferencji: 

patrOni medialni: 

10% zniżki przy rejestracji do 6 czerwca 2014 r.  |  25% zniżki dla prenumeratorów Food-Lex

Bezpieczeństwo 
opakowań do Żywności
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prelegenci

Bezpieczeństwo 
opakowań do Żywności

marcin tomasiK 
Kancelaria Tomasik Jaworski sp. p.

adwokat. specjalizuje się w prawie żywnościowym, farmaceutycznym, a także w prawie karnym i sporach są-
dowych. jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. projektowanie sensytywnych kampanii reklamowych 
dla wiodących firm z branży farmaceutycznej 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 me-
diach oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach karnych (tzw. white collar crimes).

adam foteK 
J.S. Hamilton Poland S.A.

w latach 2005-2013 pracownik centralnego ośrodka Badawczo-rozwojowego opakowań. od sierpnia 
2013 r. pracownik j.s. Hamilton Poland s.a. specjalizacja w dziedzinie materiałów i opakowań z two-
rzyw sztucznych do kontaktu z żywnością. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa 
euro pejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności. autor i współautor 
publi kacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 
Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez narodowe centrum Badań i rozwoju.  
Trener i doradca w zakresie materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. 

marZena pawlicKa  
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

asystent w Pracowni oceny zanieczyszczeń Pierwiastkami szkodliwymi i oceny wyrobów do Kontaktu  
z Żywnością w zakładzie Bezpieczeństwa Żywności  w narodowym instytucie zdrowia Publicznego – Pań-
stwowym zakładzie Higieny. Bierze udział jako ekspert w pracach Grupy roboczej Komisji europejskiej  
ds. Materiałów i wyrobów przeznaczonych do Kontaktu z Żywnością, która zajmuje się m.in. opracowy-
waniem wspólnotowych aktów prawnych z tego zakresu i wytycznych.
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program

Bezpieczeństwo 
opakowań do Żywności

10.00–10.10 otwarcie Konferencji

andrZej Gantner  
Dyrektor Generalny 
Polska Federacja Producentów Żywności  
Związek Pracodawców

10.10–11.10 prace leGislacyjne  
 w ZaKresie  
 beZpiecZeństwa  
 opaKowań żywności

marZena pawlicKa 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
– Państwowy Zakład Higieny

 y wytyczne Ke dotyczące zawartości deklaracji 
zgodności oraz dokumentów towarzyszących 
dla materiałów przeznaczonych do kontaktu  
z żywnością

 y Planowane zmiany rozporządzeń unijnych 
(tworzywa sztuczne z recyklingu, biocydy, 
limity migracji

 y zasady GMP 

11.10–11.20 dysKusja

11.20–12.05 praKtycZne podejście  
 do realiZacji wymaGań  
 w ZaKresie doKumentacji  
 dla materiałów  
 i wyrobów Z tworZyw  
 sZtucZnych  
 prZeZnacZonych  
 do KontaKtu Z żywnością 

adam foteK 
J.S. Hamilton Poland S.A.

 y Dane umieszczane w dokumentacji  
opakowań z tworzyw sztucznych

 y najnowsze metody badawcze
 y odpowiedni dobór warunków badań  

w kontekście przeznaczenia wyrobu
 y wątpliwości związane ze stosowaniem  

płynów zastępczych 

12.05–12.15 dysKusja

12.15–12.40 prZerwa

12.40–14.00 badania laboratoryjne  
 i doKumentacja  
 nieZbędna dla  
 materiałów i wyrobów  
 Z papieru i teKtury  
 oraZ wyrobów  
 Z metali i stopów

adam foteK 
J.S. Hamilton Poland S.A.

 y najnowsze zalecenia dla materiałów  
i wyrobów z papieru i tektury oraz z metali  
i stopów przeznaczonych do kontaktu  
z żywnością

 y substancje oznaczane w ramach ww. zaleceń
 y wymagana dokumentacja – praktyczne  

podejście

14.00–14.10 dysKusja

14.10–15.00 lunch

15.00–16.00 Kary Za stosowanie  
 w prZemyśle spożywcZym  
 lub wprowadZanie  
 do obrotu opaKowań  
 nieZGodnych  
 Z wymaGaniami prawnymi

marcin tomasiK 
Kancelaria Tomasik & Jaworski Sp. p.

16.00–16.15 dysKusja

16.15–16.30 ZaKońcZenie Konferencji



KonFerenCja sZKolenioWa

 Bezpieczeństwo opakowań do żywności
26 czerwca 2014 r. | Hotel Marriott, al. jerozolimskie 65/79 | 00-697  Warszawa

niniejszym zgłaszam swój udział w konferencji szkoleniowej pt. „Bezpieczeństwo opakowań do żywności”, która 
odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 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 6 czerwca 2014 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 12.06.2014r. i nie dokonania wpłaty 
przed 12.06.2014r., koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 500 zł + 23% VaT. 
zasada ta nie obowiązuje firm i organizacji członkowskich pFpŻ zp.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji przed 12.06.2014r., zgła-
szający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 
250 zł + 23% VaT. W przypadku rezygnacji po 12.06.2014r., 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 12 czerwca 2014 r.
fax: (48 22) 830 70 56, email: biuro@pfpz.pl


