
TÜV NORD Polska zaprasza do udziału w wyjątkowym 
wydarzeniu:

Wymiana Doświadczeń Managerów 
Jakości Branży Spożywczej 2022

4-5.10.2022 Hotel Filmar**** w Toruniu

1-2.12.2022 Hotel Olympic**** w Ustroniu

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie poświęcone 
wymianie doświadczeń branży spożywczej. Jak co 
roku dostarczymy Państwu wiedzę merytoryczną na 
najwyższym poziomie. Czerpiąc doświadczenia z wielu 
źródeł, przedstawimy najbardziej aktualne wymagania 
stawiane naszej branży. 

Mamy nadzieję, że nasze spotkanie upłynie Państwu  
w przyjaznej atmosferze przepełnionej wiedzą, a oderwanie 
się od codziennych obowiązków pozwoli na odrobinę 
odpoczynku.



WYMIANA DOŚWIADCZEŃ MANAGERÓW JAKOŚCI 
BRANŻY SPOŻYWCZEJ

I Dzień

9:30 Rejestracja uczestników

10:00
Rozpoczęcie, powitalna kawa. 
Katarzyna Krążyńska-Winnicka, Kierownik Jednostki Certyfikującej Wyroby, Auditor Wiodący TÜV NORD Polska

10:15
Świadomość kultury bezpieczeństwa żywności - podstawa efektywnego planu KBŻ.
Marta Ciołkowska, Ekspert Zewnętrzny, Audytor Wiodący TÜV NORD Polska BRC, trener, konsultant

11:15

Grzechy główne audytowanych - obserwacje, 
niezgodności i spostrzeżenia po audytach IFS, BRC, 
FSSC.
Maria Kosik, Audytor Wiodący TÜV NORD Polska

GMP+ - jakie zmiany czekają producenta  
w nowym schemacie certyfikacji.
Przemysław Tronina, ekspert zewnętrzny, konsultant, 
auditor

12:00 Przerwa kawowa

12:15

Analiza ryzyka - jasna czy ciemna strona systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności - zajęcia 
warsztatowe.
Tomasz Andrysiak, Ekspert Zewnętrzny, Audytor Wiodący TÜV NORD Polska,
Maria Kosik, Audytor Wiodący TÜV NORD Polska

14:30 Obiad

15:00

Jak skutecznie angażować ludzi do działań trudnych?
Metody i techniki motywowania pozafinansowego dla zespołu HACCP, zarządzania kryzysowego, audytorów 
wewnętrznych.
Marek Skała, Megalit Instytut Szkoleń

17:00 Przerwa kawowa

17:15
Ocena skuteczności programu Pest Control w świetle wymagań standardów IFS i BRC.
Katarzyna Krążyńska-Winnicka, Kierownik Jednostki Certyfikującej Wyroby, Auditor Wiodący TÜV NORD Polska

18:15 Zakończenie

19:30 Program integracyjny i kolacja

II Dzień 

8:45 Rozpoczęcie, powitalna kawa

9:00 

Weryfikacja Planu HACCP, walidacja CCP w teorii  
i praktyce.
Agnieszka Dominowska, Ekspert zewnętrzny, audytor, 
konsultant

Dobra praktyka rolnicza, BAT, dobrostan  
i bioasekuracja fundamentem zapewnienia 
bezpieczeństwa żywności
Zbigniew Czerwiński PHU MEGA-WET

11:00 Przerwa kawowa - czas na wymeldowanie

11:15 

Poprawny dobór sprzętu do detekcji zanieczyszczeń 
(detektory metali oraz sprzęt X-Ray) z uwzględnieniem 
wymagań jakościowych. Optymalizacja detekcji  
i metody walidacji.
Przedstawiciel firmy Mettler-Toledo Sp. z o.o.

Zachowanie łańcucha certyfikacji – GlobalG.A.P. CoC.
Maria Kosik, Audytor Wiodący TÜV NORD Polska 
Global G.A.P. z dodatkiem rolnictwa zrównoważonego 
w produkcji pierwotnej.
Mariola Kurzępa-Międlar Manager ds. Certyfikacji Rolnictwa 
TÜV NORD Polska 

12:45
Znakowanie żywności - czym można pochwalić się na etykiecie by nie wpaść w pułapkę z CLEAN LABEL.
Tomasz Andrysiak, Ekspert zewnętrzny, Audytor Wiodący TÜV NORD Polska

13:45 Obiad

14:15
Jak przygotować się formalnie i funkcjonalnie do audytów niezapowiedzianych wg standardów GFSI?
Katarzyna Krążyńska-Winnicka, Kierownik Jednostki Certyfikującej Wyroby, Auditor Wiodący TÜV NORD Polska
Maria Kosik, Audytor Wiodący TUV NORD Polska

15:15 Zakończenie

Katarzyna Batorska
tel.: 609 853 891
k.batorska@tuv-nord.pl

Patrycja Korczyńska
tel.: 665 910 103
p.korczynska@tuv-nord.pl

Kontakt:



WYMIANA DOŚWIADCZEŃ MANAGERÓW JAKOŚCI BRANŻY 
SPOŻYWCZEJ
       4-5.10.2022 Toruń,  1-2.12.2022 Ustroń

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pełna nazwa firmy
Ulica 
i numer

Kod i  
miejscowość

NIP Telefon 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika E-mail Cena

1.

2.

Razem

Zgłoszenia prosimy 
przesyłać na adres e-mail  

p.korczynska@tuv-nord.pl
k.batorska@tuv-nord.pl

Koszt udziału w konferencji obejmuje 
pracę trenerów, materiały szkoleniowe, 
zaświadczenie, upominek reklamowy, 1 
nocleg w pokojach 1 osobowych oraz 
wyżywienie w trakcie konferencji i wynosi:.

■ 1700,- zł netto/os. 
zgłoszenia do 15 sierpnia br.

■ 1850,- zł netto/os. 
zgłoszenia od 16 sierpnia br.

TÜV NORD Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie 
prawo do odwołania lub przełożenia terminu 
szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych 
oraz nie ponosi odpowiedzialności za koszty 
poniesione z powodu odwołania szkolenia. 
W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy 
otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Zamawiający może wycofać się z udziału  
w szkoleniu bez ponoszenia kosztów do 14 dni 
roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 
Natomiast rezygnacja w terminie krótszym niż 14 
dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia 
wiąże się z opłatą w wysokości 100% jego ceny. 
Odwołanie udziału w szkoleniu wymaga formy 
pisemnej.

D a t a  i  p o d p i s  o s o by  u p o wa ż n i o n e jP i e c z ę c  f i r m o wa

□ Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a, b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 dalej „RODO”) 
przez Administratora 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 przez okres jej realizacji oraz upływu terminu roszczeń z niej wynikających. Dane kontaktowe 
inspektora ochrony danych: iod@tuv-nord.pl.

□ Zostałem/am poinformowany/a o prawie do: dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich 
przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, zgodnie z RODO poprzez bezpośredni 
kontakt z Administratorem. Zostałem poinformowany, że Administrator prowadzi operacje przetwarzania moich danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej oraz że dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcą, nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej i nie podlegają profilowaniu. Zostałem/am poinformowany/a o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

□ 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.
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