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Szanowni Państwo,
Projekt zmian w systemie bezpieczeństwa żywności ogłoszony w maju br. przez Komisję Europejską
ma fundamentalne znaczenie dla służb nadzoru oraz operatorów rynku spożywczego. Nowe propozycje mają zmniejszyć ilość przepisów oraz ujednolicić te istniejące, dzięki czemu działalność producentów
i dystrybutorów żywności będzie łatwiejsza, a funkcjonowanie inspekcji kontrolnych skuteczniejsze i bardziej
przejrzyste. Co ważne, projekt unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych zastąpi dotychczasowe rozporządzenie nr 882/2004.
Cele nowej unijnej polityki w tym obszarze są następujące:

• Poprawa bezpieczeństwa produktów żywnościowych
• Efektywniejszy system nadzoru w całym łańcuchu
• Ujednolicenie wymagań, jakie muszą spełnić służby nadzoru
• Minimalizowanie obciążeń legislacyjnych dla przedsiębiorstw
Poznanie tych propozycji jeszcze przed wdrożeniem ich w życie może dać przewagę rynkową podmiotom oraz pozwolić na wcześniejsze przygotowanie się do ich przyjęcia przez nadzór urzędowy, doradców
oraz działy zarządzania systemami jakości.
Właśnie omówienie tych zagadnień jest jednym z priorytetów seminarium szkoleniowego pt. „Nowe
wyzwania w produkcji żywności i pasz w UE”, które Biuro Promocji Jakości organizuje 20-21 listopada
w Warszawie. Uzupełnieniem tematu wiodącego będą tak istotne zagadnienia jak m.in.: problem fałszowania
żywności pochodzenia zwierzęcego, bezpieczeństwo opakowań dla żywności, mikrobiologia pasz oraz system Food Defense.
Seminarium skierowane jest do przedstawicieli zakładów spożywczych: prezesów, dyrektorów,
technologów, pracowników działów zapewnienia jakości, osób reprezentujących urzędową kontrolę
żywności, jednostki certyﬁkujące i laboratoria, doradców i konsultantów w zakresie bezpieczeństwa żywności
i systemów zarządzania jakością, jak również innych ﬁrm współpracujących z sektorem rolno-spożywczym.
Serdecznie zapraszam!
Tadeusz Wojciechowski
Prezes zarządu
Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o.

O wykładowcach:
lek. wet. 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.
dr Piotr Kołodziej – b. Główny Lekarz Weterynarii (w latach 2001-2004).
prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk – profesor ekonomii SGH, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
lek. wet. Jacek Kucharski – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
– WIW Gdańsk.
Czesław Łukowski – przedstawiciel przemysłu paszowego. W latach 1994-2013 dyrektor pięciu wytwórni pasz z produkcją 20-100 tys. ton rocznie.
lek. wet. Bogumiła Mikołajczak – b. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
dr Jacek Postupolski – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie
Higieny.
Tadeusz Wojciechowski – Prezes Zarządu Biura Promocji Jakości Sp. z o.o.

O NAS:

• 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.
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PROGRAM
DZIEŃ 1 (20 listopada)
9:00-10:00

Rejestracja i zakwaterowanie, poranna kawa

10:00-10:45

Stanowisko Inspekcji w zakresie fałszowania żywności pochodzenia zwierzęcego
prof. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

10:45-11:30

Food Defense wg wymagań systemów jakości IFS/BRC
Adam Jarecki, konsultant weterynaryjny

11:30-12:00

Przerwa kawowa

12:00-12:45

Wzrost zagrożeń i nielegalne praktyki przy produkcji żywności – niewielka skuteczność
kontroli urzędowej, bezradność egzekucji administracyjnej
Jacek Kucharski, Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz
oraz ubocznych produktów zwierzęcych – WIW Gdańsk

12:45-13:30

Nadzór właścicielski i weterynaryjny nad bezpieczeństwem mleka
Bogumiła Mikołajczak, b. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

13:30-13:40

Najnowsze wyniki badań podkładek absorpcyjnych MEGA CO2 w opakowaniach mięsa i ryb
Aleksander Mackiewicz, Prezes Pomona Company

13:40-14:40

Obiad

14:40-16:30

Panel dyskusyjny:
Osoby zaproszone do debaty: Adam Jarecki – konsultant weterynaryjny; dr Piotr Kołodziej
– b. Główny Lekarz Weterynarii; prof. Stanisław Kowalczyk – Główny Inspektor Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; prof. Jan K. Ludwicki – Państwowy Zakład Higieny;
Jacek Łukaszewicz – Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej; Bogumiła Mikołajczak
– b. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii; Jan Prandota - Dyrektor Departamentu
Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; prof. Stanisław
Zięba – Honorowy Przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej; Janusz Związek – Główny
Lekarz Weterynarii

19:00-22:00

Uroczysta kolacja

DZIEŃ 2 (21 listopada)
8:00-9:00

Śniadanie, poranna kawa

9:00-9:45

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne pasz. Produkcja i zagrożenia związane z obecnością
substancji niedozwolonych i niepożądanych (mączki, leki, mykotoksyny, dioksyny)
dr Piotr Kołodziej, b. Główny Lekarz Weterynarii

9:45-10:30

Techniczne i technologiczne aspekty produkcji pasz
Czesław Łukowski, przedstawiciel przemysłu paszowego

10:30-11:00

Nowy standard Pest Control dla biznesu żywnościowego
Tadeusz Wojciechowski, Prezes Zarządu Biura Promocji Jakości Sp. z o.o.

11:00-11:45

Inteligentniejsze przepisy na rzecz bezpieczniejszej żywności – nowa inicjatywa
Komisji Europejskiej
dr Jacek Postupolski, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności, Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

11:45-12:15

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

12:15-14:00

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

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Nowe wyzwania w produkcji żywności i pasz w UE
20-21 listopada 2013 r.
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Bobrowiecka 9, 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 seminarium szkoleniowym jednej osoby obejmuje:
- udział w seminarium szkoleniowym, materiały szkoleniowe, certyﬁkat
- wyżywienie: w dn. 20.11 – obiad, uroczysta kolacja / w dn. 21.11 – śniadanie, obiad / kawa, herbata, napoje w czasie przerw
- zakwaterowanie i nocleg w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
KOSZT SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO:

□ pokój 1-osobowy – 1 050 zł x liczba osób …..................... = ….............................. zł + 23% VAT
□ pokój 2-osobowy – 960 zł x liczba osób …..................... = ….............................. zł + 23% VAT
□ bez noclegu – 850 zł x liczba osób …..................... = ….............................. zł + 23% VAT
Do zapłaty: …....................................... zł + 23% VAT

10% RABATU przy zgłoszeniu do 13 listopada 2013 r.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Podstawą do wzięcia udziału w seminarium szkoleniowym jest wypełnienie i przesłanie niniejszego zgłoszenia faxem lub e-mailem na adres
organizatora do dnia 18 listopada 2013 r. Zgłoszenia po 18 listopada 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 seminarium szkoleniowego.
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 seminarium szkoleniowego, uczestnik zobowiązany jest do
uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% opłaty za udział w seminarium szkoleniowym + 23% VAT.
6. W przypadku pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni lub braku udziału w seminarium szkoleniowym, uczestnik
zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty wynikającej z przesłanego zgłoszenia.
7. Nieodwołanie zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału w seminarium szkoleniowym.
8. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w seminarium szkoleniowym.
9. Po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zmiany osoby zgłoszonej do udziału w seminarium szkoleniowym.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz zmiany terminu lub odwołania seminarium szkoleniowego.
11. W przypadku wyczerpania liczby miejsc lub odwołania seminarium szkoleniowego 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.
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