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Polska Federacja 
Producentów Żywności
Związek Pracodawców

Konferencja szkoleniowa PFPŻ ZP

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników 
firm produkcyjnych z działów jakości i rozwoju, produkcji oraz prawnych, a także dla firm zajmujących się handlem produktami spożywczymi.

Zapisy i szczegóły 
na temat konferencji 

na stronie: www.pfpz.pl

zapraszaMy
do udziału  

W KonferenCji!

ukazuje się od 1896 roku

GWARANTUJEMY NAJLEPSZYCH WYKŁADOWCÓW ORAZ AKTUALNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI W ŁAŃCUCH SPOŻYWCZYM!

partnerzy strategiczni pfpż zp: 

patrOni seminarium: 

patrOni medialni: 

W programie przewidujemy  
omówienie następujących zagadnień:

 z zagrożenia żywności a zgłoszenia do systemu rasff

 z Kontrola opakowań żywności – obowiązki przedsiębiorców w zakresie 
dysponowania dokumentami potwierdzającymi zgodność z przepisami ue

 z Kwestionowanie dobrowolnych treści dotyczących produktu przez organy 
kontroli

 z zabezpieczenie przed szkodnikami zakładów spożywczych – nowa norma

 z zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności – nowe wymagania

Szczegóły i zapiSy:

www.pfpz.pl
/ pfpzzp

/ kwartalnikfoodlex

Kontrola bezpieczeństwa 
i jaKości żywności 

w łańcuchu spożywczym
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 Dorota KoZłowsKa 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie stosowania 

i interpretacji przepisów prawa żywnościowego uzyskane w pra-

cy w Instytucie Żywności i Żywienia, międzynarodowych kon-

cernach spożywczych, a także, jako audytor systemów zarzą-

dzania bezpieczeństwem żywności w międzynarodowej firmie 

certyfikacyjnej. Członek Specjalistycznego Komitetu Technicz-

nego ds. Rolnictwa i Żywności Polskiego Centrum Akredyta-

cji, a także Technicznej Grupy Roboczej ds. BREF utworzonej 

w Ministerstwie Środowiska. W Polskiej Federacji Producentów 

Żywności Związku Pracodawców, jako dyrektor ds. legislacji 

odpowiedzialna za sprawy związane z prawem żywnościowym 

oraz z przepisami ochrony środowiska istotnymi z punktu wi-

dzenia przemysłu spożywczego. Zastępca redaktora naczelne-

go kwartalnika „Food-Lex” wydawanego przez PFPŻ ZP.

Uczestniczy w pracach Komitetu „Food and Consumer Policy” 

Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów Unii Europejskiej 

(FoodDrinkEurope).

 Marcin toMasiK

Specjalizuje się w prawie żywnościowym, farmaceutycznym,  

a także w prawie karnym i sporach sądowych.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. projektowa-

nie sensytywnych kampanii reklamowych dla wiodących firm 

z branży farmaceutycznej i FMCG, tworzenie procedur działań 

marketingowych i doradztwo w zakresie tzw. compliance, po-

moc przy implementacji struktur dystrybucyjnych i sprzedażo-

wych, obsługę sporów sądowych z konkurentami i organami 

administracji, doradztwo w zakresie zarządzania kryzysem w 

mediach oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach kar-

nych (tzw. white collar crimes).

Jest adwokatem. Ukończył Uniwersytet Warszawski (magister 

prawa, 2003), studia w Centrum Prawa Angielskiego i Europej-

skiego, organizowane we współpracy z Cambridge University 

(2001) oraz studia w Centrum Prawa Amerykańskiego, organi-

zowane we współpracy z University of Florida (2003). Był także 

stypendystą na Erasmus Universiteit w Rotterdamie w Holandii. 

 MarZena PawLicKa   

Kierownik Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu 

z Żywnością w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności  w Narodo-

wym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie 

Higieny. Bierze udział, jako ekspert w pracach Grupy Roboczej 

Komisji Europejskiej ds. Materiałów i Wyrobów przeznaczo-

nych do Kontaktu z Żywnością, która zajmuje się m.in. opra-

cowywaniem wspólnotowych aktów prawnych z tego zakresu  

i wytycznych.

 taDeusZ wojciechowsKi    

Redaktor naczelny czasopisma „Bezpieczeństwo i Higiena 

Żywności”. Prezes zarządu Biura Promocji Jakości. Prezes za-

rządu Polskiej Federacji Pest Control. Ekspert Integrated Pest 

Management (IPM). Członek Komitetu Technicznego Nr 313 

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

 MałgorZata KrZePKowsKa    

Ekspert ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych 

w J.S. Hamilton Poland S.A. Zajmuje się kwestiami związany-

mi z prawodawstwem żywnościowym, w tym prawidłowością 

oznakowania produktów spożywczych oraz systemami zarzą-

dzania bezpieczeństwem żywności a także szkoleniami i kon-

sultacjami z tego zakresu. 

prelegenCi

Kontrola bezpieczeństwa 
i jaKości żywności w łańcuchu spożywczym



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  ZagROżenia żywnOści 
 a ZgłOsZenia dO systemu  
 Rasff

Małgorzata Krzepkowska 
J.S. Hamilton Poland S.A.

 y zgłoszenia do systemu rasff w liczbach
 y powody notyfikacji do systemu rasff  

i jak minimalizować ryzyko? 

10.50–11.00 DysKusja

11.00–12.00  kOntROla OpakOwań  
 żywnOści – ObOwiąZki  
 pRZedsiębiORców w ZakResie  
 dyspOnOwania dOkumentami  
 pOtwieRdZającymi ZgOdnOść  
 Z pRZepisami ue

Marzena Pawlicka 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny

 y deklaracja zgodności – cel wystawienia dokumentu
 y deklaracja zgodności i dokumenty uzupełniające  

– urzędowa kontrola
 y przekazywanie deklaracji zgodności i dokumentów 

uzupełniających w całym łańcuchu dostaw  
materiałów do kontaktu z żywnością

 y przykłady podmiotów działających na rynku  
materiałów do kontaktu z żywnością, którzy pełnią 
różne role na rynku

 y informacje, jakie musi zawierać deklaracja zgodności

12.00–12.15  DysKusja

12.15–12.30  pRZeRwa

12.30–13.45  kwestiOnOwanie  
 dObROwOlnych tReści  
 dOtycZących pROduktu   
 pRZeZ ORgany kOntROli

Marcin tomasik
Kancelaria Tomasik Jaworski Sp. p.

 y granice swobody komunikacyjnej w zakresie  
dobrowolnych informacji

 y Kompetencje organu w ramach kontroli 
 y efektywne zarządzanie ryzykiem prawnym  

w przypadku kwestionowania danego oznaczenia

13.45–14.00 DysKusja

14.00–14.45 lunch

14.45–15.15  ZabeZpiecZenie pRZed  
 sZkOdnikami Zakładów  
 spOżywcZych – nOwa nORma

tadeusz wojciechowski
Polska Federacja Pest Control

15.15–15.25 DysKusja

15.25–16.00  Zapewnienie beZpiecZeństwa  
 i jakOści żywnOści – nOwe  
 wymagania

Dorota Kozłowska 
Polska Federacja Producentów Żywności

 y Kontrola obecności pasożytów – prace nad  
standardem międzynarodowym Codex alimentarius

 y zmiany wytycznych HaCCp
 y nowe uregulowania w zakresie zanieczyszczeń  

żywności

16.15 ZakOńcZenie kOnfeRencji
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KONFERENCJA SZKOLENIOWA PFPŻ ZP

KONtROLA bEZPIECZEńStWA I JAKOśCI ŻyWNOśCI  
W łAńCuChu SPOŻyWCZym

29 października 2015 r. | hotel marriott | sala Congress hall | Warszawa

Niniejszym zgłaszam swój udział w konferencji szkoleniowej pt. „Kontrola bezpieczeństwa i jakości żywności w łańcu-
chu spożywczym”, która odbędzie się w dniu 29 października 2015 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 9.10.2015 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 22.10.2015r. i nie dokonania wpłaty 
przed 22.10.2015r., koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 730 zł + 23% VaT. 
zasada ta nie obowiązuje firm i organizacji członkowskich pFpŻ zp.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji przed 22.10.2015r., zgła-
szający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 
250 zł + 23% VaT. W przypadku rezygnacji po 22.10.2015r., 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 22 października 2015 r.
fax: (48 22) 830 70 56, email: m.jonczak@pfpz.pl


