Nowe wymagania w
standardach spożywczych
takich jak IFS v6.1, BRC v8
oraz ISO 22000:2018
Zaproszenie na spotkanie
z cyklu „Śniadanie z ekspertem”

28.02.2019 Chorzów

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie z ekspertem”. Spotkania
prowadzone są przez naszych doświadczonych auditorów i ekspertów dając możliwość poznania nowych trendów
w certyfikacji oraz usług oferowanych przez naszą jednostkę.
Spotkanie rekomendujemy wszystkim, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o standardach w branży paszowej,
wymaganiach i obowiązkach, którzy nie chcą już słuchać „suchych teorii”, zainteresowanym nowościami w obszarze
ISO, świadomym faktycznych celów skutecznego i efektywnego zarządzania i tym, którzy chcą skonfrontować swoją
wiedzę z innymi.
W trakcie prezentacji tematycznej m.in. przybliżymy Państwu główne zmiany w normach IFS, BRC oraz ISO 22000
Odpowiemy także na Państwa pytania związane z tematem spotkania.

Spotkanie poprowadzi:
Michał Kundzicz - absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz Studiów
Podyplomowych na kierunku Zarządzanie Jakością w Przedsiębiorstwie na Politechnice Śląskiej w Katowicach. Od
1998 roku pracował w zakładach spożywczych jako technolog oraz Pełnomocnik ds. jakości, a od 2003 roku został
audytorem standardów i systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym. Auditor i trener między
innymi takich norm i standardów w branży spożywczej jak: HACCP, PN-ISO 22000:2006, PN-ISO 9001:2009,
International Featured Standards: (IFS Food, IFS Logistic, IFS Broker), Global Standard for Food Safety (BRC Food),
BRC Storage&Distribution, BRC Agent&Broker, MSC - Marine Stewardship Council, FSSC Food oraz w branży
opakowaniowej: Global Standard for Packaging Materials (BRC IoP), FSSC Packaging. Jako trener, przez ostatnie
kilkanaście lat przeprowadził ponad 100 szkoleń i seminariów w różnych przedsiębiorstwach branży spożywczej,
opakowaniowej i innych. Jest również oficjalnym trenerem audytorów IFS powołanym przez IFS Management GmbH do

prowadzenia niezależnych szkoleń dla kandydatów na audytorów IFS.

Koszt spotkania:

Spotkanie jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona.
Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres: magdalena.kluska@tuv-sud.pl
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane mailowo.
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Ramowy Plan Spotkania
Sala szkoleniowa: Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 38 w Chorzowie

Plan spotkania

Czas

Temat

10:00

Powitanie uczestników

10:15 - 11:15

Prezentacja

11:15 - 11:45

Przerwa – śniadanie

11:45 - 12:45

Panel dyskusyjny - poświęcony odpowiedziom na pytania zadane przez uczestników

12:45 - 13:00

Zakończenie spotkania

Nasza wiedza – twoje korzyści
www.tuvsud.pl

.
3

KARTA ZGŁOSZENIA
Spotkanie z cyklu „Śniadanie z ekspertem”
Termin: 28.02.2019 Chorzów

Temat: Nowe wymagania w standardach spożywczych takich jak IFS v 6.1,
BRC v 8 oraz ISO 22000:2018
Sala szkoleniowa: ul. Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 38 w Chorzowie
Dane uczestników
Nazwisko i imię

Telefon kontaktowy / mail

1.
2.
Dane firmy
Pełna nazwa firmy:
Ulica:
Kod i miejscowość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia seminarium i wydania
zaświadczeń przez TŪV SŪD Polska Sp. z o.o.
Administratorem danych osobowych jest TŪV SŪD Polska Sp. z o.o. ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa.
Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie wglądu do danych, ich poprawienia, i usunięcia danych
osobowych.

Data/ Podpis-y uczestnika/uczestników / Pieczątka ……………………………………………

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres mailowy:

magdalena.kluska@tuv-sud.pl
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Magdalena Kluska
tel. 61 850 74 11; fax. 61 855 76 52
TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
Ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań
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