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• BPJ Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o. jest liderem  na rynku szkoleniowym i wydawniczym. Naszą misją jest 
dążenie do osiągania najlepszych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa żywności. Temu celowi służy nasza 
działalność szkoleniowa i wydawnicza promująca najlepsze firmy na polskim rynku. 

• BPJ organizuje wiodące konferencje i seminaria tematyczne. Stały się one forum porozumienia między wszystkimi 
podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem żywności. Motto naszych działań brzmi: „Integrujemy branżę 
żywnościową”.

• Biuro Promocji Jakości wydaje prasę fachową: Bezpieczeństwo i Higiena Żywności to tytuł o ugruntowanej
pozycji. Stanowi on platformę porozumienia między podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo żywności, 
czytany przez przedstawicieli przemysłu spożywczego, inspektorów urzędowej kontroli żywności i środowisko 
naukowe. Higiena&Pest Control to z kolei pismo poruszające zagadnienia higieny i ochrony przed szkodnikami 
w środowisku urbanistycznym i na obszarach wiejskich.

O NAS:

O wykładowcach:
Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Antoni Gibowicz – Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością w SOKOŁÓW S.A. – od 1993 r. jest pracownikiem tych zakładów 
mięsnych. W latach 1993-2005 był kierownikiem Działu Kontroli Jakości w Sokołów S.A. Oddział w Czyżewie (wcześniej FARM FOOD), 
od 2005 r. odpowiada w Spółce SOKOŁÓW S.A. za bezpieczeństwo i jakość wyrobów.

Adam Jarecki – Naczelnik wydziału ds. integracji europejskiej 1999-2003, Główny Inspektorat Weterynarii; Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 2003-2006. Od 2007 r. audytor jakości i konsultant ds. weterynaryjnych największej w Polsce firmy handlu detalicznego żywnością.

prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk – profesor ekonomii SGH, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

dr inż. Tomasz Schweitzer – Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Tadeusz Wojciechowski – Prezes Polskiej Federacji Pest Control, członek Komitetu Technicznego 313 ds. Usług Ochrony przed Szkodnikami 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

prof. Stanisław Zięba – Honorowy Przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej. Minister rolnictwa w latach 1983-1988. Wykładowca 
w ALMAMER Szkole Wyższej w Warszawie.

Szanowni Państwo,

 Obecne kryzysy na rynku spożywczym w Polsce i Europie po raz kolejny pokazują znaczenie 
oraz rolę jakości i bezpieczeństwa żywności. W sytuacji gdy łańcuch żywnościowy staje się coraz 
dłuższy i bardziej skomplikowany, a globalne rynki są coraz bardziej anonimowe ponownie docho-
dzi do skandali, które nie powinny mieć miejsca. Afera z fałszowaniem mięsa wołowego mięsem 
końskim, trutka na gryzonie w proszku mlecznym, wprowadzanie do obrotu przeterminowanych 
wyrobów mięsnych czy wreszcie ubój padłych i chorych zwierząt świadczą o tym, że istnieją luki 
w przepisach prawnych oraz brak wiedzy osób zajmujących się nadzorem nad żywnością i jej 
wytwarzaniem.
 Biuro Promocji Jakości od dawna wspiera producentów oraz służby urzędowego nadzoru 
w zakresie edukacji, dlatego zapraszam na konferencję szkoleniową pt. „Jakość i bezpieczeństwo 
żywności w kontekście aktualnych zagrożeń”, która odbędzie się 23 kwietnia 2013 r. w Warszawie. 
 Podczas konferencji przedstawiciele służb kontrolnych oraz uznani specjaliści omówią tak 
istotne zagadnienia jak badanie gatunkowości mięsa w wyrobach mięsnych, wycofywanie żywności 
z rynku, kontrola identyfikowalności surowców oraz system Food Defense.
 Konferencja jest skierowana do przedstawicieli firm spożywczych, urzędowej kontroli żywności, 
laboratoriów, jednostek certyfikujących oraz wykonawców usług ochrony przed szkodnikami. 
Uczestnicy konferencji poznają odpowiedzi na nurtujące ich pytania, w tym:
 • Jakie podkładki absorpcyjne są niebezpieczne?
 • Jak prawidłowo wycofywać żywność z rynku?
 • Jakie korzyści przynosi system Food Defense?

Serdecznie zapraszam!
        Tadeusz Wojciechowski
        Prezes zarządu
        Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o.



Jakość i bezpieczeństwo żywności 
w kontekście aktualnych zagrożeń

23 kwietnia 2013 r., Hotel Westin, Warszawa

PROGRAM
9:30-10:00  Rejestracja uczestników

10:00-10:05  Otwarcie konferencji
  Tadeusz Wojciechowski, Prezes Biura Promocji Jakości Sp. z o.o.

10:05-10:30  Najczęściej występujące problemy w urzędowym nadzorze nad żywnością  
  Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
  w Warszawie

10:30-11:00 Aktualne zagrożenia w branży mięsnej na podstawie kontroli i badań prowadzonych   
  przez IJHARS
  prof. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

11:00-11:30 Identyfikowalność surowców w zakładzie produkcyjnym podstawą bezpieczeństwa   
  konsumentów
  Antoni Gibowicz, Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania Jakością, Sokołów S.A.

11:30-11:45 Poliakrylan sodu – zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności pochodzące z podkładek
  absorpcyjnych w opakowaniach
  prof. Stanisław Zięba, Honorowy Przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej

11:45-12:30  Panel dyskusyjny
  Osoby zaproszone do debaty: Jan Krzysztof Ardanowski – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji   
  Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
  -Epidemiologicznej w Warszawie; Adam Jarecki – konsultant weterynaryjny; Stanisław Kalemba 
  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; prof. Stanisław Kowalczyk – Główny Inspektor JHARS; Jacek 
  Leonkiewicz – Prezes Animal By Products – Polskiego Związku Przetwórców, prof. Jan K. Ludwicki   
  – Państwowy Zakład Higieny; Jacek Łukaszewicz – Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej; 
  prof. Mieczysław Obiedziński – SGGW; Marek Posobkiewicz – p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego;  
  Janusz Rodziewicz – Prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej;
  prof. Bolesław Wojtoń – Państwowy Instytut Weterynaryjny; Marek Zagórski – Prezes Europejskiego 
  Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej; prof. Stanisław Zięba – Honorowy Przewodniczący Rady Gospodarki   
  Żywnościowej; Janusz Związek – Główny Lekarz Weterynarii.

12:30-13:00  Przerwa kawowa

13:00-13:30 Procedury wycofania żywności z rynku – wymagania prawne a praktyka
  Adam Jarecki, konsultant weterynaryjny

13:30-13:45 Wymogi techniczno-prawne dla urządzeń wytwarzających parę w sektorze spożywczym
  Gwidon Janów, Prezes zarządu STIGEN Sp. z o.o.

13:45-14:15 Food Defense – jak chronić zakład produkcji żywności przed zagrożeniami 
  (case study – obecność trutki na gryzonie w proszku mlecznym)
  Tadeusz Wojciechowski, Prezes Polskiej Federacji Pest Control

14:15-14:30 Bezpieczeństwo produkcji i przechowywania żywności – kluczowy kierunek strategii BASF PCS
  Adam Urbaniak, BASF Polska

14:30-15:00 Powrót do Polskich Norm szansą na poprawę jakości krajowych wyrobów żywnościowych
  Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; 
  Anna Stankowska, Dyrektor Wydziału Certyfikacji w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

15:00-15:30  Dyskusja i podsumowanie konferencji

15:30-16:30  Obiad

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW U ORGANIZATORA
tel. (022) 55 00 700, fax (022) 55 00 720, e-mail: biuro@bpj.com.pl



ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Jakość i bezpieczeństwo żywności w kontekście aktualnych zagrożeń

23 kwietnia 2013 r., Hotel Westin, Warszawa

I. Dane uczestnika
A/ Imię i nazwisko uczestnika: ............................................................................... stanowisko: ...........................................................
B/ imię i nazwisko uczestnika: ............................................................................... stanowisko: ...........................................................
C/ imię i nazwisko uczestnika: ............................................................................... stanowisko: ...........................................................

II. Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia faktury VAT: 
1. Pełna nazwa firmy: .............................................................................................................................................................................
2. Adres firmy: .........................................................................................................................................................................................  
3. Telefon: ................................................... Fax: ........................................................... e-mail: ............................................................
4. NIP: .....................................................................................................................................................................................................
       

III. Opłata za udział w konferencji jednej osoby obejmuje:
- udział w konferencji, materiały z konferencji, certyfikat
- wyżywienie: w dn. 23.04 – obiad, kawa, herbata, napoje w czasie przerw

□ 500 x liczba osób …..................... = ….............................. zł + 23% VAT

20% RABATU przy zgłoszeniu do 15 kwietnia 2013 r.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Podstawą do wzięcia udziału w konferencji jest wypełnienie i przesłanie niniejszego zgłoszenia faxem lub e-mailem na adres organizatora do 
dnia 19 kwietnia 2013 r. Zgłoszenia po 19 kwietnia 2013 r. w uzgodnieniu z organizatorem.
2. Przesłanie do Biura Promocji Jakości Sp. z o.o. wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy 
pomiędzy zgłaszającym a Biurem Promocji Jakości. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana e-mailem lub faxem po otrzymaniu 
formularza zgłoszeniowego.
3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż dzień przed rozpoczęciem konferencji.
4. Wpłaty należy dokonać na konto: 

Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o. – BPJ
Bank Millennium: 59 1160 2202 0000 0000 4947 8666

5. W przypadku pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni przed dniem konferencji, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 
manipulacyjnej w wysokości 20% opłaty za udział w konferencji + 23% VAT. 
6. W przypadku pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni lub braku udziału w konferencji, uczestnik zobowiązany jest 
do uiszczenia pełnej kwoty wynikającej z przesłanego zgłoszenia. 
7. Nieodwołanie zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału w konferencji.
8. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.
9. Po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zmiany osoby zgłoszonej do udziału w konferencji.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz zmiany terminu lub odwołania konferencji.
11. W przypadku wyczerpania liczby miejsc lub odwołania konferencji z winy organizatora, uczestnikowi zwrócona zostanie cała kwota wpłaty.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r. Nr 133 poz. 833) Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(dalej BPJ), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności 
prowadzonej przez BPJ, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów BPJ. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie drogą 
elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących BPJ oraz klientów BPJ. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo 
kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.
Równocześnie oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązuję się do zapłaty całej kwoty wynikającej z niniejszej umowy.
          

  

  

....................................................... .................................................       ...................................................      .........................................................
miejscowość                                                           data                                                    pieczęć firmy            podpis i pieczęć 

                          osoby upoważnionej

UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Biuro Promocji Jakości, ul. Resorowa 10, 02-956 Warszawa, tel.: (022) 55 00 700, fax: (022) 55 00 720, biuro@bpj.com.pl

Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-956), ul. Resorowa 10, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216618, NIP 951-213-60-84, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł.


