TÜV NORD Polska zaprasza do udziału w wyjątkowym
wydarzeniu, jakim jest:

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
MANAGERÓW JAKOŚCI
BRANŻY SPOŻYWCZEJ
26-27.10.2021 r.
Bydgoszcz, City Hotel
W obliczu zmian normatywnych, jak i tych związanych z podejściem do
bezpieczeństwa żywności oraz higieny zamierzamy podzielić się z Państwem
naszą wiedzą i najnowszymi doświadczeniami. Pierwsze audity w oparciu
o nową wersję IFS v.7 już za nami – zaprezentujemy spostrzeżenia zarówno
z auditów standardu bezpieczeństwa żywności IFS v.7 jak i BRC v.8, FSSC
v.5/ 5.1 oraz chętnie wysłuchamy i poddamy pod dyskusję Państwa opinie
i uwagi. Udzielimy wskazówek jak poruszać się po portalach właścicieli
standardów i w jaki sposób korzystać z tych narzędzi. Rozwiejemy wątpliwości
w zakresie obowiązkowych audytów niezapowiedzianych.
Omówimy zakresy związane z nowymi obowiązkami i podejściem do
incydentów i wycofań produktów niezgodnych z rynku i ich obrotu.
Przeanalizujemy na audytowych doświadczeniach korekty, działania
korygujące i zapobiegawcze. Przedstawimy praktyczne podejście do
monitoringu środowiskowego i zapewnienia zgodności opakowań
i materiałów opakowaniowych w łańcuchu żywnościowym.
Zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczeń naszych
Ekspertów i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

Partner konferencji

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ MANAGERÓW JAKOŚCI
BRANŻY SPOŻYWCZEJ

Ramowy Program
I dzień, 26.10.2021
8:30

Rejestracja uczestników

9:00

Rozpoczęcie, powitalna kawa

9:15

Obserwacje, niezgodności i spostrzeżenia po pierwszych audytach IFS v.7, FSSC v.5/ 5.1 i BRC v.8.
Maria Kosik, Audytor Wiodący TUV NORD Polska

10:30

Wątpliwości w zakresie spełnienia wymagań GFSI odnośnie obowiązkowych audytów
niezapowiedzianych.
Katarzyna Górak, Z-ca Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby TUV-NORD Polska

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Korekcje, działania korygujące, działania zapobiegawcze. Analiza przyczyn wystąpienia i planowanie
adekwatnych działań – zajęcia warsztatowe
Marta Ciołkowska, Ekspert Zewnętrzny, Audytor Wiodący TUV- NORD Polska BRC, trener, konsultant

13:30

Obiad

14:00

Monitoring środowiskowy i jego wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne produktów w świetle wymagań
standardów rekomendowanych przez GFSI. Propozycje rozwiązań systemowych.
Tomasz Andrysiak, Ekspert Zewnętrzny, Audytor Wiodący TUV NORD Polska, trener, consultant

17:00

Program integracyjny i kolacja.

II dzień, 27.10.2021
8:45

Rozpoczęcie, powitalna kawa

9:00

Incydenty a wycofania z rynku i obrotu produktów niezgodnych. Praktyczne podejście do procesu.
Obowiązki względem Jednostki Certyfikującej i Właścicieli Standardów.
Katarzyna Krążyńska-Winnicka, Kierownik Jednostki Certyfikującej Wyroby, Auditor Wiodący, TUV NORD
Polska,

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Ocena ryzyka kryzysu i wycofania produktu z rynku na bazie danych z systemu RASFF oraz światowego
monitoringu zafałszowań żywności.
Janusz Olejnik, Ekspert Zewnętrzny, CEO, Założyciel FoodFakty.pl

11:45

Zapewnienie zgodności opakowań i materiałów opakowaniowych w łańcuchu żywnościowym (przemysł
spożywczy w tym „ready to eat”, HORECA, produkty świeże).
Roman Szuleko, Ekspert Zewnętrzny, Audytor Wiodący TUV NORD Polska, trener, konsultant

13:45

Obiad

14:15

Jak efektywnie korzystać z portali właścicieli standardów?
Aleksandra Smołka, Specjalista ds. Certyfikacji TUV NORD Polska

14:30

Korzyści z certyfikacji branży spożywczej w oparciu o wytyczne Global GAP, Systemu GMP+, standardy
zrównoważonego rozwoju RSPO, UTZ->RA i innych programów zgodności…
Mariola Kurzępa-Międlar, Manager ds. Certyfikacji Rolnictwa, Katarzyna Batorska, Product Manager ds. Rynku
Spożywczego TUV NORD Polska

15:00

Zakończenie, wręczenie zaświadczeń

Szczegółowych informacji o wydarzeniu udzielają:
Katarzyna Batorska
Patrycja Korczyńska
tel: 609 853 891
tel: 665 910 103
mail: k.batorska@tuv-nord.pl p.korczynaska@tuv-nord.pl

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ MANAGERÓW
JAKOŚCI BRANŻY SPOŻYWCZEJ
26-27.10.2021 r. Bydgoszcz, City Hotel, ul. 3 Maja 6
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kosz t udziału w konferencji obejmuje
pracę trenerów, materiał y szkoleniowe,
z a św i a d c ze n i e, u p o m i n e k re k l a m ow y,
program
a n i m a c y j n y,
wyżywienie
w trakcie konferencji i wynosi:

Pełna nazwa
Ulica
i numer

Kod i
miejscowość

e-mail

Telefon

Lp.

Nazwisko i imię uczestnika

Stanowisko

Cena

1.
2.
Razem

NIP

☐

*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Administratora Danych Osobowych
spółkę: TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633, do celów
realizacji usługi szkoleniowej.

☐

*
Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i możliwości ich kontroli zgodnej z art. 32 ustawy
o ochronie danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem Danych Osobowych TÜV NORD
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633. Zostałem poinformowany, że
Administrator prowadzi operacje przetwarzania moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej.

☐

*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym adresu poczty elektronicznej) celem otrzymywania informacji handlowych
od TÜV NORD Polska w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych drogą elektroniczną. *

☐Podane w niniejszym formularzu dane osobowe zostały podane dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

*

*Prosimy o dokonanie zaznaczenia

Zgłoszenia prosimy
przesyłać na adres e-mail
k.batorska@tuv-nord.pl
Pieczęc firmowa

Data i podpis osoby upoważnionej

■ 1200 PLN netto +23% vat / osoba
w przypadku zgłoszeń dokonanych do dnia 17 września 2021 r.
■ 1400 PLN netto +23% vat / osoba
w przypadku zgłoszeń dokonanych po 17 września 2021 r
Cena nie zawiera noclegu
TÜV NORD Polska Sp. z o. o. zastrzega
sobie prawo do odwoływania lub przełożenia
terminu konferencji , modyfikacji programu
konferencji z przyczyn od siebie niezależnych
oraz nie ponosi odpowiedzialności za koszty
poniesione z powodu odwołania konferencji.
W przypadku odwołania konferencji uczestnicy
otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.
Zamawiający może wycofać się z udziału w
konferencji bez ponoszenia kosztów do 14 dni
roboczych przed dniem rozpoczęcia konferencji.
Natomiast rezygnacja w terminie krótszym niż 14
dni przed datą rozpoczęcia konferencji wiąże się
z opłatą w wysokości 100% jego ceny. Odwołanie
udziału w konferencji wymaga formy pisemnej
(e-mail).

