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Konferencja szKoleniowa PfPŻ zP

jeśli nie wiesz,  
to koniecznie weź udział  
w konferencji szkoleniowej:
„DoDatKi Do Żywności”

zapisy i szczegóły na: 
www.pfpz.pl

zz Czyzznasz wytyczne Komisji Europejskiej  
  dotyczące dodatków do żywności?

zz Czyzwiesz wszystko na temat substancji słodzących  
  w żywności?

zz Czyzwiesz wszystko na temat aromatów  
  dymu wędzarniczego?

zz Czyzwiesz jakie są metody analiz oraz interpretacji  
  wyników wybranych dodatków do żywności?

zz Czyzwiesz wszystko na temat prac Komisji Europejskiej  
  dotyczących dodatków do żywności ?

zz Czyzznasz zagrożenia prawne i medialne związane  
  ze stosowaniem dodatków do żywności?

ZapraszamyzdozudziałuzKonferencji!

partnErzy stratEgiczni pfpż zp: 

patrOni KOnfErEncji: 

patrOni mEdialni: 

ukazuje się od 1896 roku

10% zniżki przy rejestracji do 31 stycznia 2014 r. | 25% zniżki dla prenumeratorów Food-Lex
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DODATKI DO ŻYWNOŚCI

PreLegeNCI

MarCinztoMasiK
Kancelaria Tomasik Jaworski sp. p.
adwokat. specjalizuje się w prawie żywnościowym, farmaceutycznym, a także  

w prawie karnym i sporach sądowych. jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. projekto-
wanie 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 konku-
rentami i organami administracji, doradztwo w zakresie zarządzania kryzysem w mediach oraz 
reprezentowanie klientów w postępowaniach karnych (tzw. white collar crimes).

HannazWaCHoWsKaz
J.S. Hamilton Poland S.A.
Dyrektor ds. wdrożeń i rozwoju w j.s. HaMilton PolanD s.a. od blisko  

20 lat zajmuje się wdrażaniem metod oznaczania szerokiego spektrum parametrów  
w żywności, paszach, próbkach środowiskowych oraz opakowaniach przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością z wykorzystaniem technik instrumentalnych (Gc, HPlc), głównie 
z zakresu ochrony człowieka przed chemicznymi zanieczyszczeniami. aktualnie objęła 
szczególnym nadzorem prace bieżące i wdrożeniowe w zakresie metod oznaczania pesty-
cydów w żywności, paszach i surowcach zielarskich.

z jest wiele możliwości zdobycia informacji nt. 
aktualnego ustawodawstwa dotyczącego do-
datków do żywności a także planowanych jego 
zmian, ale to konferencje organizowane przez 
pfpż zp pozwalają – co tu ukrywać – szybko, 
wygodnie i co najważniejsze w odpowiednim 
czasie odświeżyć i uzyskać wiedzę na ten zło-
żony i niełatwy temat. Bezcenna jest możliwość 
bezpośredniego porozmawiania z ekspertami 
z tzw. 'najwyższej półki' a także okazja, aby na 
gorąco wymienić uwagi z przedstawicielami in-
nych firm z branży spożywczej.

pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych  
konferencjach!

PaWełzBadoWsKi
Unilever Polska Sp. z o.o.

z Konferencje, seminaria i warsztaty organizowane 
przez pfpż zp są bardzo przydatne dla osób zajmują-
cych się w firmach spożywczych praktycznym zastoso-
waniem przepisów prawa żywnościowego i wymagań 
dotyczących innych obszarów działalności przedsiębior-
stwa. Wykłady prelegentów z instytucji zajmujących się 
opracowywaniem oraz egzekwowaniem przepisów dają 
uczestnikom możliwość nie tylko „odświeżenia” wiedzy 
o aktualnych wymaganiach, lecz również  uzyskania od-
powiedzi na wiele problemów interpretacyjnych. Wyso-
ki poziom merytoryczny wykładów przy jednocześnie 
przystępnych kosztach uczestnictwa wyróżnia na rynku 
szkoleniowym wszystkie przedsięwzięcia pfpż zp.

zachęcam do udziału w konferencjach!

teresazłuKa 
Pepsico Consulting Polska Sp. z o.o.

JoannazGaJda–WyręBeKz
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego  
– Państwowy Zakład Higieny

Kierownik Pracowni Badania substancji Dodatkowych do Żywności w narodowym insty-
tucie zdrowia Publicznego – Państwowym zakładzie Higieny, zajmującej się m.in. spra-
wami dotyczącymi tworzonego prawa krajowego, wspólnotowego i światowego z zakresu 
substancji dodatkowych, opracowywaniem opinii i ekspertyz oraz prowadzeniem szkoleń 
dla Państwowej inspekcji sanitarnej. jako przedstawicielka Polski uczestniczy w pracach 
Grup roboczych Komisji europejskiej i rady Unii europejskiej ds. substancji Dodatkowych i 
aromatów, a także Komisji Kodeksu Żywnościowego ds. substancji Dodatkowych.

Prof.zdrzHaB.zKrZysZtofzKryGierzz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie

Kierownik zakładu technologii tłuszczów i Koncentratów spożywczych wydziału nauk  
o Żywności sGGw w warszawie, w którym realizowane są zajęcia dydaktyczne dotyczące 
m.in. dodatków do żywności, żywności specjalnej (w tym funkcjonalnej), koncentratów 
spożywczych i tłuszczów. członek-założyciel european federation for the science and 
technology of lipids, przedstawiciel Polski w european functional food network. autor 
lub współautor ponad 300 publikacji, w tym ponad 100 oryginalnych prac twórczych 
publikowanych m.in. w journal of the american oil chemists’ society, journal of lipids 
science and technology, american journal o agricultural food chemistry. Przewodniczący 
komitetu roboczego ds. nauki w  radzie ds. Diety, aktywności fizycznej i zdrowia przy 
Ministrze zdrowia.
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09.50 – 10.00 Otwarcie KOnferencji

andrZeJzGantnerz 
Dyrektor Generalny  
Polska Federacja Producentów Żywności 
Związek Pracodawców

10.00- 10.45 wytyczne KOmisji eurOpejsKiej  
 dOtyczące dOdatKów dO żywnOści 

JoannazGaJda-WyręBeK 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego  
– Państwowy Zakład Higieny

 y klasyfikacja żywności w załączniku ii do rozporządzenia 
1333/2008

 y żywność o właściwościach barwiących
 y aromaty
 y enzymy
 y wzmacniacze aromatu

10.45-10.55 dysKusja

10.55-11.40 substancje słOdzące w żywnOści 

JoannazGaJda-WyręBeK 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego  
– Państwowy Zakład Higieny

 y warunki stosowania określone w przepisach
 y opinie efsa i prace legislacyjne dotyczące substancji słodzących,  

w tym nowe dodatki 
 y najczęstsze obawy konsumentów

11.40-11.50 dysKusja

11.50 -12:20 arOmaty dymu wędzarniczegO 

JoannazGaJda-WyręBeK 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego  
– Państwowy Zakład Higieny

 y definicja
 y status prawny 
 y warunki stosowania
 y okresy przejściowe
 y wędzenie tradycyjne a stosowanie aromatów dymu  

wędzarniczego

12.20-12:30 dysKusja

12.30-12.45 przerwa KawOwa

12.45 – 13.05 dOdatKi dO żywnOści w XXi wieKu

Prof.zKrZysZtofzKryGier 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie

 y eliminacja dodatków z żywności – czy jest korzystna?
 y postrzeganie dodatków przez konsumentów – fakty i mity
 y bezpieczeństwo spożycia dodatków z różnych źródeł
 y dodatki w nowoczesnych technologiach

13.05-13:15 dysKusja

13.15 – 13.55 wybrane dOdatKi dO żywnOści  
 – metOdy analiz Oraz interpretacja  
 wyniKów

HannazWaCHoWsKa 
J.S. Hamilton Poland S.A.

13.55-14:00 dysKusja

14.00 -14.45 lunch

14.45 – 15:15 prace KOmisji eurOpejsKiej  
 dOtyczące dOdatKów dO żywnOści

JoannazGaJda-WyręBeK 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego  
– Państwowy Zakład Higieny

 y zmiany warunków stosowania dodatków do żywności  
(załącznik ii do rozporządzenia 1333/2008)

 y interpretacje (w tym znakowanie) 

15:15-15:25 dysKusja

15:25- 16:35 zagrOżenia prawne i medialne  
 związane ze stOsOwaniem dOdatKów  
 dO żywnOści

MarCinztoMasiK 
Kancelaria Tomasik Jaworski Sp. p.

 y obszary zagrożeń prawnych i medialnych: ocena rzeczywistego 
poziomu ryzyk i konsekwencji prawnych wybranych zachowań

 y środki szybkiej reakcji przysługujące przedsiębiorcom w razie 
wystąpienia zarzutów medialnych pod adresem firmy

 y praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania sytuacjami  
kryzysowymi

16:35-16:45 dysKusja

16:45-17:00 zaKOńczenie KOnferencji
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KonFerenCja sZKolenioWa

Dodatki do żywności
12 marca 2014 r. | Hotel Marriott, al. jerozolimskie 65/79 | 00-697  Warszawa

niniejszym zgłaszam swój udział w konferencji szkoleniowej pt. „Dodatki do żywności”, która odbędzie się w dniu 
12 marca 2014 r., w Hotelu Marriott w Warszawie. Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VaT, na podstawie da-
nych zawartych w niniejszym formularzu. 

Wybieram następujący typ uczestnictwa (prosimy zaznaczyć krzyżykiem)

 pracownik firmy lub organizacji nie będącej członkiem pFpŻ zp  cena: 800 zł + 23% VaT

 pracownik firmy lub organizacji członkowskiej pFpŻ zp  (50% zniżki) cena: 400 zł + 23% VaT
   (zniżka zawiera zniżkę za prenumeratę Food-Lex)

 prenumerator kwartalnika Food-Lex (25% zniżki) cena: 600 zł + 23% VaT

 pracownik firmy będącej członkiem organizacji należącej do pFpŻ zp (10% zniżki) cena: 720 zł + 23% VaT

 pracownik uczelni wyższej lub instytutu naukowego (50% zniżki) cena: 400 zł + 23% VaT

Dodatkowe zniżki (prosimy zaznaczyć krzyżykiem o ile dotyczą zgłoszenia)

 10% od ceny netto wynikającej z typu uczestnictwa – przy zgłoszeniu do 31 stycznia 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 04.03.2014r. i nie dokonania wpłaty 
przed 04.03.2014r., koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 800 zł + 23% VaT. 
zasada ta nie obowiązuje firm i organizacji członkowskich pFpŻ zp.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji przed 04.03.2014r., zgła-
szający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 
250 zł + 23% VaT. W przypadku rezygnacji po 04.03.2014r., 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 4 marca 2014 r.
fax: (48 22) 830 70 56, email: biuro@pfpz.pl


