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Nowe standardy 
higieny i bezpieczeństwa 

żywności w UE 

 PATRONI HONOROWI

• Nowe standardy jakości w bezpieczeństwie żywności
• Projekt europejskiej normy dla usług ochrony przed szkodnikami
• Kryteria mikrobiologiczne w żywności
• Polityka normalizacyjna w bezpieczeństwie żywności

 PARTNERZY KONFERENCJI  PATRONI MEDIALNI



§
Szanowni Państwo,

 Pojawiające się wciąż zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa żywności wymagają nie 
tylko nieustannego przestrzegania istniejących procedur przez wszystkich uczestników łańcucha 
żywnościowego, ale również nowego podejścia do oceny ryzyka. Niedawne kryzysy żywnościowe 
w Polsce oraz ubiegłoroczna epidemia E.coli w Europie uwidoczniły bowiem bezradność organów 
nadzoru, wywołując obawy wśród milionów konsumentów.

 Reakcją na te wyzwania są nowe standardy jakości oraz polityka normalizacyjna w sferze 
bezpieczeństwa żywności, których znaczenie coraz mocniej akcentuje Komisja Europejska. 
Jestem przekonany, że właśnie ciągle aktualizowana wiedza stanowi właściwą odpowiedź 
na pojawiające się zagrożenia, dlatego też zapraszam do wzięcia udziału w konferencji szkole-
niowej pt. „Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności w UE”, którą Biuro Promocji 
Jakości organizuje 27 września 2012 r. w Warszawie.

 Głównym celem konferencji jest zapoznanie uczestników z tendencjami związanymi 
z europejską normalizacją w zakresie bezpieczeństwa żywności. Jej istotnym elementem będzie 
także zaprezentowanie założeń nowego europejskiego standardu w dziedzinie usług ochrony 
przed szkodnikami, który powstaje w ramach Komitetu Technicznego 404 Europejskiego Komitetu 
Normalizacyjnego (CEN).

 Europejski standard określa wymagania i kwalifikacje, które muszą zostać spełnione przez 
profesjonalnych dostawców usług ochrony przed szkodnikami celem ochrony zdrowia publicznego, 
własności i środowiska.
 
 Konferencja skierowana jest do przedstawicieli firm spożywczych, urzędowej kontroli 
żywności, jednostek certyfikujących, laboratoriów oraz wykonawców usług ochrony przed 
szkodnikami. Uczestnicy konferencji znajdą odpowiedzi na nurtujące ich pytania, w tym:

• Czy potrzebna jest norma dla usług ochrony przed szkodnikami?
• Czy urzędowa kontrola żywności poradzi sobie z kryzysami?
• Czy potrzebne są dobrowolne standardy bezpieczeństwa żywności?

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

• 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:



§
Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa 

żywności w UE
27 września 2012 r., Hotel Westin, Warszawa

PROGRAM

9:00-10:00  Rejestracja uczestników, poranna kawa

10:00-10:30  Nowe standardy jakości jako odpowiedź na zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa  
  żywności
  prof. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

10:30-11:00 Polityka normalizacyjna w zakresie bezpieczeństwa żywności
  Jolanta Kochańska, Zastępca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. normalizacji 

11:00-11:45 Nowy standard CEN 404 (Europejski Komitet Normalizacyjny) dla usług ochrony przed  
  szkodnikami – równe szanse czy bariera rozwoju?
  dr Christopher Suter, Dyrektor ds. certyfikacji, The Royal Society for Public Health,
  Wielka Brytania

11:45-12:15 Projekt europejskiej normy w zakresie usług ochrony przed szkodnikami/KT 313 
  Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
  Tadeusz Wojciechowski, Prezes Zarządu Polskiej Federacji Pest Control

12:15-12:45  Przerwa kawowa

12:45-13:15 Wymagania urzędowej kontroli żywności w zakresie bezpieczeństwa
  Anna Starnawska-Oleńko, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

13:15-13:30 Bezpieczeństwo produkcji i przechowywania żywności – kluczowy kierunek strategii  
  BASF PCS
  Adam Urbaniak, BASF Polska

13:30-14:00 Kryteria mikrobiologiczne w żywności      
  dr Halina Ścieżyńska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,  
  Pracownia Mikrobiologii Żywności

14:00-14:30 Dobrowolne standardy bezpieczeństwa żywności na przykładzie międzynarodowego  
  standardu GLOBALG.A.P.     
  Marek Marzec, Dyrektor Rozwoju IFS na terenie Europy Środkowej i Wschodniej

14:30-15:00  Podsumowanie i zakończenie konferencji

15:00-16:00  Lunch

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW U ORGANIZATORA
tel. (22) 55 00 700, biuro@bpj.com.pl



ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności w UE

27 września 2012 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. 27.09 – obiad, kawa, herbata, napoje w czasie przerw

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

20% RABATU przy zgłoszeniu do 7 września 2012 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 24 września 2012 r. Zgłoszenia po 24 września 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.: (22) 55 00 700, fax: (22) 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.


