
VII WYMIANA DOŚWIADCZEŃ 
MANAGERÓW DS. JAKOŚCI 

BRANŻY SPOŻYWCZEJ
Jednostka certyfikująca TUV NORD Polska zaprasza firmy  
z branży spożywczej na Wymianę Doświadczeń, która odbędzie się: 

17 i 18 października 2017 roku  
w Hotelu Nadmorskim**** w Gdyni 

Podczas tegorocznej edycji:
▪ dowiedzą się Państwo jak istotny jest dokładny system 

identyfikowalności produktu z punktu widzenia klienta- 
globalnej sieci handlowej,

▪ w trakcie praktycznych warsztatów zapoznają się Państwo 
z metodami nadzoru nad ciałami obcymi  oraz wypracują  
sposoby radzenia sobie ze szkodnikami na terenie zakładu,

▪ poznają Państwo reguły testowania wycofania wyrobu  
z rynku oraz zmiany przygotowywane przez właścicieli 
standardów w najbliższym czasie,

▪ podpowiemy, jakich narzędzi powinien używać pełno-
mocnik jakości, aby interesująco i skutecznie przekazać 
współpracownikom wiedzę na temat wymagań systemo-
wych związanych z bezpieczeństwem produkcji.

Zapraszamy!



I Dzień 17.10.2017
9:30 Rozpoczęcie szkolenia

9:45
Traceability – system identyfikacji i śledzenia produktu z punktu widzenia sieci handlowej. 
dr inż. Wiesława Sznajdrowska-Kurylak. Menedżer Działu Jakości, TESCO /Polska/ Sp. z o.o.
Maria Kosik. Auditor Wiodący IFS, BRC, FSSC, ISO 22000, GlobalGAP TUV NORD Polska. 

11:00 Przerwa kawowa

11:15 Nadzór nad ciałami obcymi w procesie produkcyjnym z punktu widzenia sieci handlowej.
dr inż. Wiesława Sznajdrowska-Kurylak, Maria Kosik

12:30 Przerwa kawowa

12:45 Ćwiczenia praktyczne w grupach.
dr inż. Wiesława Sznajdrowska-Kurylak, Maria Kosik

14:00 Obiad

14:45

Transfer wiedzy w organizacji – wyzwaniem (nie tylko) dla pełnomocnika ds. systemu bezpieczeństwa 
żywności.
Michał Gluska. Zastępca Dyrektora Handlowego ds. Sprzedaży Szkoleń, Auditor TUV NORD Cert, Trener TUV 
NORD Polska

16:00 Przerwa kawowa

16:15

Transfer wiedzy w organizacji. Podnoszenie umiejętności Pełnomocników w roli trenerów wewnętrznych  
i moderatorów.
Michał Gluska. Zastępca Dyrektora Handlowego ds. Sprzedaży Szkoleń, Auditor TUV NORD Cert, Trener TUV 
NORD Polska

17:30 Zakończenie
19:00 Kolacja integracyjna
II Dzień 18.10.2017

8:45
Grecki rynek produkcji żywności – silne strony, słabości, innowacyjne rozwiązania. 
Vasiliki Kazazi. Manager ds.Certyfikacji branży spożywczej na Europę Środkowo-Wschodnią TUV NORD CERT. 
System Certification Manager TUV Hellas.

9:15
Praktyczne zabezpieczenie przed szkodnikami w zakładach produkcji żywności zgodnie   
z wymaganiami standardów IFS Food v6, BRC v7 i TESCO. 
Ziemowit Rudy. Jarosław Zienkiewicz. VACO sp.z o.o.

10:15 Przerwa kawowa

10:30 Inwazja szkodników. Akcja – reakcja. Case study.
Ziemowit Rudy. Jarosław Zienkiewicz. VACO sp.z o.o.

11:30 Detektory metali w przemyśle spożywczym - zasada działania, nadzór nad sprzętem.
Wojciech Jakubowski. Minebea Intec Poland Sp. z o.o.

12:30 Przerwa kawowa

12:45 Eliminacja zanieczyszczeń fizycznych  - wymagania standardów IFS Food v6 i BRC v7
Maria Kosik. 

13:45 Przerwa kawowa

14:00
Planowane zmiany w standardach dotyczących bezpieczeństwa żywności. Nowa wersja standardu FSSC. 
Testowanie procedury wycofania z rynku. 
Maria Kosik.

15:00 Zakończenie i Obiad

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

VII WYMIANA DOŚWIADCZEŃ MANAGERÓW 
JAKOŚCI BRANŻY SPOŻYWCZEJ

Kontakt:
Monika Wiśniewska-Stefaniuk
tel.: 58 732 15 75, tel.kom.: 697 700 230
m.stefaniuk@tuv-nord.pl
Dawid Stępień
tel.kom: 609 853 891
d.stepien@tuv-nord.pl
Dział Szkoleń
tel: 32 786 46 70

Hotel Nadmorski



VII WYMIANA DOŚWIADCZEŃ MANAGERÓW 
JAKOŚCI BRANŻY SPOŻYWCZEJ
Gdynia, 17-18.10.2017r.  Hotel Nadmorski****, ul. Juliana Ejsmonda 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pełna nazwa firmy

Ulica 
i numer

Kod i  
miejscowość

e-mail Telefon / Fax

Lp. Nazwisko i imię uczestnika Stanowisko Cena

1.

2.

Razem

Oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 17.12.2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej zasad ich 
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, (Dz.U. 2010 r., nr 249, poz. 1661) akcep-
tuję wystawianie i przesyłanie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej, ze wszystkimi prawnymi skutkami 
doręczenia. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z faktury elektronicznej w TNP dostępnym na stronie internetowej 
www.efaktura.tuv-nord.pl oraz przyjmuję go do wiadomości i stosowania.

Możliwość rezerwacji noclegu z rabatem organizatora na hasło TUV NORD bezpośrednio w hotelu Nadmorskim
Pokoje z pakietu (pokój 1-os. - 295 pln brutto, pokój 2-os. - 335 pln brutto),
tel:. 58 667 52 88, rezerwacja@nadmorski.pl, www.nadmorski.pl

Przesyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez TUV NORD Polska moich danych (w tym adresu poczty elektronicznej) w celach 
związanych z organizacją szkolenia pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, w tym osobowych, ich 
poprawienia lub usunięcia. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na 
nr faxu: 32 786 46 07 lub e-mail  
szkolenia@tuv-nord.pl 

Koszt uczestnictwa:

Klienci TUV NORD Polska 
1200 PLN netto+23% VAT/os

Pozostałe Firmy 
1350 PLN netto+23% VAT /os

Rezygnacje po 06.10.2017 obciążane będą 
pełnymi kosztami uczestnictwa.
Koszt uczestnictwa obejmuje materiały szkole-
niowe, wystawienie zaświadczenia, możliwość 
konsultacji w trakcie konferencji z eksper-
tami,wyżywienie w trakcie konferencji (zgodnie 
z jej programem).

Oświadczenie
Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do 
otrzymywania faktur VAT i wyrażamy zgodę na 
wystawienie przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. 
faktury bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru.

Nasz NIP:

Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. na poniższy adres e-mailowy oraz 
akceptuję regulamin korzystania z faktury elektronicznej TNP.

e-mail:

Po d p i s  i  p i e c z ę ć  o s o by  u p o wa ż n i o n e j

http://www.efaktura.tuv-nord.pl
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