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ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo!

Salmonella stanowi ogromne wyzwanie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności. Na przestrzeni pierwszego półrocza bieżącego roku w systemie
RASFF odnotowano aż 322 przypadki obecności Salmonelli, co stanowi większość spośród
zgłoszonych przypadków wycofań spowodowanych przez mikroorganizmy.

Problem jest tym bardziej istotny, ponieważ Polska od lat przoduje w niechlubnych
rankingach wykrytych przypadków, co oprócz ryzyka dla konsumentów, psuje wizerunek
polskiej żywności. Nie inaczej było w pierwszym półroczu 2021 r., kiedy to zgłoszono prawie
4-krotnie więcej produktów pochodzenia polskiego, niż z kolejnego kraju na liście (128
przypadków vs 35 przypadków).

Dlatego postanowiliśmy zrealizować kolejną edycję eForum oraz Nawigatora dotyczących
tematyki Salmonelli. Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim Partnerom za chęć
kontynuacji i rozwinięcie tematu występowania Salmonelli w żywności. Dziękuję serdecznie
ekspertom z GIW i Instytutu w Puławach za wkład w postaci dodatkowych wykładów.

Tym razem eForum zostało podzielona na 4 kluczowe bloki, w których eksperci ze świata
nauki, jednostek inspekcyjnych oraz przedstawiciele wyspecjalizowanych firm, przedstawią
unikalną, wielowymiarową wiedzę przydatną w każdej firmie.

Mam pewność, że zdobyta wiedza zainspiruje, ostrzeże, a w końcu ukierunkuje na dalsze
pogłębienie wiedzy w tym kierunku co w efekcie przyniesie wymierne efekty.
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Blok 1 - Ocena ryzyka występowania salmonelli w żywności 

Przegląd i analiza przyczyn zgłoszeń do systemy RASFF spowodowanych 
występowaniem Salmonelli. Ciekawe przypadki spoza EU
Janusz Olejnik – FoodFakty

12:00

Blok 2- Metody prewencji zagrożeń występowania salmonelli w żywności 

Surowce i środowisko produkcji - Minimalizowanie ryzyka 
występowania Salmonelli w produktach gotowych poprzez prawidłowy 
plan poboru i monitoringu mikrobiologicznego środowiska 
produkcyjnego, surowców, pół-produktów i produktów z 
wykorzystaniem innowacyjnej metody badawczej  LAMP
Nina Gawinowska – Intertek

12:10

Ciała obce i zanieczyszczenia krzyżowe - Salmonelloza - jako powszechna 
odzwierzęca choroba bakteryjna przewodu pokarmowego, a ryzyko 
skażenia produktów spożywczych przez szkodniki
Ziemowit Rudy – VACO

12:25

Higiena produkcji - Minimalizowanie ryzyka poprzez prawidłowe 
procedury mycia i dezynfekcji - najczęstsze błędy w podejściu 
Marcin Kędzierski – CID LINES

12:40

Blok 3 - Metody monitoringu jakości mikrobiologicznej 

Monitoring mikrobiologiczny – Szybkie metody kontroli punktów 
krytycznych – zapobieganie skażeniom bakteriami Salmonella
Bogusław Wiera – Argenta 12:55

Nie bójmy się PCR-u – korzyści z zastosowania techniki
Żaneta Wieczorek – Argenta 13:10



Blok 4 - Działania systemowe 

Jakość procesów laboratoryjnych - Na co trzeba zwrócić uwagę oceniając pracę 
laboratorium ? Krytyczne elementy procesu badawczego z perspektywy 
funkcjonowania laboratorium.
dr hab. Kinga Wieczorek, prof. Instytutu – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy 
Instytut Badawczy

13:22

Epidemiologia Salmonella
dr hab. Dariusz Wasyl, prof. Instytutu  – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy 
Instytut Badawczy

13:34

„Salmonella w żywności pochodzenia zwierzęcego z perspektywy urzędowego 
nadzoru”
lek. wet. Karolina Florek – Główny Inspektorat Weterynarii

13:49

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
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ZAPROSZENI EKSPERCI Z INSTYTUCJI 

❖ Udział w e-Forum Salmonella w żywności jest bezpłatny.

❖ Niezbędna jest rejestracja przez kwestionariusz dostępny na stronie foodfakty.pl

❖ Prosimy rejestrować się na e-maile firmowe. 

❖ Rejestracja na e-maile prywatne może skutkować brakiem potwierdzenia udziału 

Warunki uczestnictwa

Odpowiedzi ekspertów na zadane pytania podczas trwania całego eForum

SESJA Q&A

14:04

PROGRAM c.d.



To szeroko zakrojony projekt, którego bazą jest profesjonalny portal informacyjny wraz 
z uzupełniającymi narzędziami, jak: newslettery, raporty, bazy danych. Zapewniamy 
„zabieganej” kadrze managerskiej możliwość szybkiego i syntetycznego zapoznania się 
z najważniejszymi trendami rynkowymi, zmianami 
w prawie i nowymi technologiami dla jakości i bezpieczeństwa poprzez portal, e-mail, 
komórkę i media społecznościowe. Koncentrujemy się na zagadnieniach wspierających 
rozwój szeroko pojętej jakości i bezpieczeństwa żywności.
Dla kadry kierowniczej proponujemy profesjonalne narzędzia dostępne w Strefie Managera

Powyżej nasze dotychczas opublikowane e-wydania FoodFakty NAWIGATORA. Wszystkie
zainteresowane firmy zachęcamy do udziału w kolejnych projektach FoodFakty
NAWIGATOR.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 501 344 668.

www.foodfakty.pl

https://foodfakty.pl/strefa-m
https://foodfakty.pl/salmonella-zagrozenia-wystepowania-i-techniki-wykrywania-w-zywnosci
https://foodfakty.pl/woda-i-higiena-w-przemysle-spozywczym
https://foodfakty.pl/alergeny-w-zywnosci-1
https://foodfakty.pl/listeria-w-przemysle-spozywczym

