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Szanowni Państwo,
Zapewnienie bezpiecznego wyrobu spożywczego jest obecnie kluczowym zadaniem każdego uczestnika łańcucha
żywnościowego, począwszy od producenta, firmy transportowej, skończywszy na przygotowaniu posiłków i sprzedaży
produktów. Ze względu na stale zmieniające się przepisy dotyczące standardów bezpieczeństwa żywności, obowiązkiem
każdego przedsiębiorcy jest dostosowywanie procesów zapewniających bezpieczeństwo produktów spożywczych do
zachodzących zmian.

Cel konferencji
Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie standardów bezpieczeństwa żywności w łańcuchu spożywczym.
Podczas konferencji omówione zostaną wymagania nowych wersji norm i standardów tj. IFS Food 6.1, BRC Food v8 czy ISO
22000:2018, FSSC 22000, a także zagadnienia z zakresu doświadczeń w ramach auditów certyfikujących. Ponadto omówiona
zostanie tematyka certyfikacji produktów non-GMO, transformacje w firmach spożywczych, które muszą zostać
przeprowadzone przy nawiązywaniu współpracy z sieciami handlowymi oraz globalnymi markami, a także popularna obecnie
produkcja i znakowanie żywności wegańskiej i wegetariańskiej. Podczas wydarzenia poruszone zostaną również aspekty
certyfikacji produktów spożywczych dla eksportu do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, bezpieczeństwo łańcucha dystrybucji
oraz bezpieczeństwo opakowań do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Prelegenci
Karolina Grynienko
manager ds. certyfikacji i kontaktu z Klientem w organizacji eksperckiej „Strateg Overseas”.
Absolwentka wydziału Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (studia magisterskie)
– specjalizacja filologia rosyjska. Od 2013 roku pracuje w polskim przedstawicielstwie
rosyjskiego organu certyfikacyjnego z główną siedzibą w Moskwie. Z powodzeniem
przeprowadziła przez proces certyfikacji produktów dla kilkuset firm z różnych branż. Dysponuje
kompleksową wiedzą o wymaganiach dla wprowadzania produktów spożywczych na rynek
Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan) i na Ukrainę.

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, PN-ISO 9001, 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
oraz w branży opakowaniowej: Global Standard for Packaging Materials (BRC IoP), FSSC
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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.

Marek Marzec
Marek Marzec jest absolwentem warszawskiej Akademii Rolniczej SGGW -Wydziału Technologii
Żywności w 1975 roku, Pierwsze 15 lat pracował w polskim przemyśle spożywczym. Zaczynał
jako inżynier produkcji w zakładzie przetwórstwa owoców i warzyw, a następnie ze szczebla
Zjednoczenia jako inspektor Produkcji koordynował rozwój nowych produktów w 22 zakładach
produkcyjnych zlokalizowanych w całej Polsce. Następne 13 lat kontynuował karierę zawodową
w Rolniczej Spółdzielni jako kierownik produkcji, Członek Zarządu oraz Prezes Zarządu (10 lat).
W 1993 roku rozpoczął pracę w dużej międzynarodowej Firmie METRO Group. Na początku jako
Kupiec produktów spożywczych, a później awansował na stanowisko Zastępcy Dyrektora
Sprzedaży Makro Cash and Carry Polska. W 1998 roku po roku szkolenia w Wielkiej Brytanii,
Holandii, Hiszpanii, Portugalii i USA został odpowiedzialny za pierwszy projekt w Polsce
prywatnych marek a następnie koordynował rozwój produktów private label żywnościowych i
nieżywnościowych w Metro Group International, Makro Czechy, Metro Węgry, Rumunia,
Bułgaria i Turcja. Równolegle pracował jako członek międzynarodowego zespołu
przygotowującego nowe inwestycje METRO Group w Rosji, na Ukrainie i w Chorwacji. W 2001
roku awansował na stanowisko Szefa Zapewnienia Jakości CEE z obowiązkiem: Koordynacji
zapewniania jakości w Metro Group: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria,
Mołdawia, Serbia, Chorwacja , Ukraina i Rosja. Wspierania rozwoju Private Label i Zakupów
Międzynarodowych. Od 2003roku był Przedstawicielem Metro w Globalgap i IFS. W 2010 roku
rozpoczął pracę jako niezależny konsultant w dziedzinie rozwoju biznesu w zakresie działalności
eksportowo-importowej oraz handlu detalicznego. Na stałe współpracuje z IFS. Ponad 25 lat
pełnił okresowo funkcje w Zarządach, w kilku firmach (EWA-BIS Group) działającej w różnych
dziedzinach biznesu w Polsce, Rosji, na Ukrainie, Niemczech i Kanadzie. Pan Marek Marzec
napisał wiele artykułów w czasopismach specjalistycznych. Dał wiele wykładów na
międzynarodowych konferencjach w Warszawie, Paryżu , Berlinie, Dusseldorfie, Londynie,
Madrycie, Sofii, Zagrzebiu, Belgradzie, Bukareszcie, Pradze, Budapeszcie, Kijowie, Tbilisi, Baku,
Moskwie, Toronto i Chicago.

Mieczysław Obiedziński
Dyrektor operacyjny, auditor wiodący TÜV SÜD w zakresie ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC
22000 (Food, Packaging), Standard BRC (Food, Packaging, A&B, S&D), FAMI-QS, V-log.
Absolwent Technologii żywności, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Przeprowadził ponad 600 auditów w zakresie certyfikacji.
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Jan Pietraszek
certyfikowany audytor ISO i GDP, prawnik oraz pełnomocnik ds. zintegrowanych systemów
zarządzania jakością, prezes zarządu Centrum DPD Sp. z o. o.. Posiada bogate doświadczenie w
obsłudze branży farmaceutycznej ze szczególnym uwzględnianiem dystrybucji hurtowej
produktów leczniczych. Z sukcesami zajmuje się kierowaniem projektami w zakresie
uruchomiania nowych hurtowni farmaceutycznych w różnych modelach biznesowych i wdrażania
w tym zakresie systemów zarządzania jakością. Członek zespołów projektowych w zakresie
nowych rozwiązań IT oraz systemów komputerowych dla branży farmaceutycznej ze szczególnym
uwzględnieniem dystrybucji produktów leczniczych.

Aleksandra Strześniewska
Konsultant, Wykładowca Akademicki, Trener Biznesu, Coach. Absolwentka m.in. International
Education Society London z uzyskanym Business Trainer Certificate i Nobel Manhattan Certified
Coach and IIC&M International Institute of Coaching& Mentoring oraz studiów na SWPS
Warszawa na kierunku: Psychologia Społeczna, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Wykładowca
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, organizatorka MASTERMIND’ów dla lokalnych
przedsiębiorców, członek Mazowieckiego Klastra Chemicznego. Blisko 10 letnie doświadczenie
zawodowe zdobywała na stanowisku menedżerskim w obszarze zarządzania produktem oraz
zasobami ludzkimi, współpracując głównie z klientami z branży FMCG. Obecnie, w roli
konsultanta i trenera, realizuje projekty dla klientów m.in. z branży automotive, FMCG,
prawniczej, medycznej, spedycyjnej oraz metalurgicznej. W dotychczas realizowanych
projektach prowadziła m.in. executive coaching dla właścicieli i przedstawicieli zarządu,
konsultacje w zakresie zarządzania zmianą oraz konsolidacji spółek pod kątem kultury
organizacyjnej, natomiast jako interim manager i trener odpowiadała za projektowanie i
wdrażanie zmian w organizacji (system wynagrodzeń, ocena pracownika, zakresy
odpowiedzialności) oraz szereg szkoleń i projektów doradczych w zakresie usprawnienia
komunikacji w zespole, zmniejszania fluktuacji, budowania angażującej kultury organizacyjnej
(Culture Hacking), a także kaskadowania i operacjonalizacji strategii z uwzględnieniem
modelowania struktur organizacyjnych.

Marcin Tischner
pasjonat zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Obecnie,
w ProVeg Polska, zajmuje się kontaktem z firmami doradzając w zakresie wprowadzania
roślinnych produktów i menu oraz koordynuje kampanię "Zmieniaj dietę, nie klimat".
Współorganizator Targów Zero Waste. Członek zarządu Fundacji Efektywny Altruizm. Marcin
pracował przy licznych projektach związanych z CSR, odpowiedzialną konsumpcją, ochroną
środowiska i zero waste (m.in. dla IKEA, Lariche Community w Kuala Lumpur i Ministerstwa
Rozwoju).
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Joanna Wyrwas
Od 2014 r Dyrektor Zarządzający w Firmie COMBINATH sp.j. M. i E. Nath, specjalizującej się
w produkcji opakowań z tektury falistej. Z powodzeniem przeprowadziła w Firmie procesy
certyfikacji BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 5, ISO 9001, FSCSTD-40-004 ver 3.0 .oraz przeprowadziła reorganizację Firmy pod względem organizacyjnym i
optymalizacji produkcji. Magister Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu, ze specjalizacją Zarządzanie Handlem Wewnętrznym i Zagranicznym.

Anna Zaniewska
od 2015 r. manager ds. certyfikacji i kontaktu z Klientem w organizacji eksperckiej „Strateg
Overseas”.
Ukończyła
studia
magisterskie
na
kierunku:
Dziennikarstwo
i Komunikacja społeczna w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Specjalizuję się
w certyfikacji produktów spożywczych, kosmetyków, części samochodowych oraz maszyn i
urządzeń eksportowanych do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i na Ukrainę. Pracownik biura
organizacyjnego Światowej Gospodarczej Konferencji Polonii. Zaangażowana w działania
skierowane na rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej Polonii.
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Program konferencji
W trakcje konferencji omówione i zaprezentowane zostaną następujące tematy:
Czas
Temat

Czas

Temat

09:00-09:30

Rejestracja uczestników

09:30-09:45

Powitanie

9:45-10:15
10:15-10:45
10:45-11:15

Standardy GFSI przy w spółprac y z siec iami handlow ymi
Michał Kundzicz, TÜV SÜD Polska

Jak standard IFS pomaga w rozw oju ponad 22 tysięc y firm w 104 k rajac h?
Marek Marzec, IFS Central & Eastern Europe

Wymagania i standardy w Non-GMO
Mieczysław Obiedziński, TÜV SÜD Polska

11:15-11:30

Pytania

11:30-11:45

Przerwa kawowa

11:45-12:15

Transformac ja w firmie produk c yjnej pod k ątem w spółprac y z siec ią handlow ą
i dużym podmiotem
Aleksandra Strześniewska, HR Effects

12:15-12:45

Certyfik ac ja produk tów spożyw c zyc h dla ek sportu do Euroazjatyc k iej Unii
Gospodarc zej i na Uk rainę
Karolina Grynienko i Anna Zaniewska, Strateg Overseas

12:45-13:15

Dośw iadc zenia w ramac h auditów c ertyfik ując yc h
Mieczysław Obiedziński, TÜV SÜD Polska

13:15-13:30

Pytania

13:30-14:30

Obiad

14:30-15:00

15:00-15:30

V-Label - Międzynarodow e oznac zenie produk tów dla w egan i w egetarian
Marcin Tischner, V-Label (Polveg Sp. z o.o.)

B ezpiec zne opak ow ania z tek tury litej i falistej do bezpośredniego k ontak tu
z żyw nośc ią
Aleksandra Robak, Akomex i Joanna Wyrwas, Combinath

15:30-16:00

Walidac ja proc esu transportu oraz magazynow ania - bezpiec zny łańc uc h
dystrybuc ji
Jan Pietraszek, Centrum Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD)

16:00-16:30
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Dyskusja i zakończenie konferencji

Docelowi uczestnicy
osoby zarządzające działami jakości,
osoby zarządzające produkcją,
kierownicy oraz pracownicy przedsiębiorstw związanych z branżą spożywczą,
kierownicy oraz pracownicy przedsiębiorstw związanych z branżą logistyczną,
kierownicy oraz pracownicy przedsiębiorstw współpracujących z dużymi koncernami oraz sieciami
handlowymi,
− osoby zainteresowane tematem konferencji.

−
−
−
−
−

Miejsce konferencji
Sala konferencyjna Wawel i Syrena
Hotel Marriott,
al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

Korzyści z udziału w konferencji
− merytoryczna wiedza na temat wprowadzania i realizacji wymagań norm i standardów ISO 22000:2018,
BRC v8, IFS Food 6.1, FSSC 22000,
− forum wymiany doświadczeń i informacji o najlepszych praktykach w obszarze bezpieczeństwa żywności
w łańcuchu spożywczym,
− możliwość dyskusji z osobami, które na co dzień prowadzą audity zgodnie z wymaganiami norm
i standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności,
− dostarczenie praktycznej wiedzy przez wybitnych ekspertów, specjalistów w obszarze branży spożywczej
i auditorów TÜV SÜD,
− podniesienie poziomu wiedzy pracowników w zakresie bezpieczeństwa żywności w łańcuchu spożywczym,
− profesjonalny pakiet konferencyjny.

Koszty udziału w konferencji
Ostatnia pula (do 22 marca)
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Koszt udziału (netto)
699 zł

Koszt udziału dla klientów TÜV SÜD Polska (netto)
599 zł

Karta zgłoszenia na Konferencję
Standardy bezpieczeństwa żywności w łańcuchu spożywczym
28.03.2019r.
Hotel Marriott, Warszawa
Dane uczestników
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Telefon kontaktowy:
e-mail:
Dane podmiotu
Firma:
Adres:
Telefon

Email
Warunki uczestnictwa:
Udziału w konferencji jest płatny, decyduje kolejność zgłoszeń (limit miejsc).
W dniu konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz obiad.
Wpłaty za udział w konferencji po otrzymaniu faktury proforma.
Podane ceny są kwotami netto, od których należy doliczyć 23% VAT.

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.; ul. Podwale 17,00-252 Warszawa z dopiskiem: Konferencja 28.03.2019 Warszawa, nazwisko uczestnika
Rezygnacja może być dokonana jedynie w formie pisemnej najpóźniej do 7 dni przed datą rozpoczęcia konferencji. W takim przypadku zwrot kosztów wynosi 100%.
W przypadku późniejszej rezygnacji wpłacone kwoty nie będą zwracane.

Oświadczenia obowiązkowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i uczestnictwa w konferencji. Zapoznałem
się zasadami i prawami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartych w Polityce Prywatności https://www.tuv-sud.pl/pl-pl/politykaprywatnosci-i-cookies

Oświadczenia dodatkowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (min. otrzymywane newslettera, informacji o naszych
usługach i wydarzeniach itp.) zgodnie z ogólnych rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://www.tuv-sud.pl/pl-pl/polityka-prywatnosci-i-cookies

Zgadzam się z niniejszymi oświadczeniami.

…………………………………
Miejscowość data

…………………………………
Podpis

…………………………………
Pieczęć firmy

Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń udziału faksem na numer 22 622 41 04 lub pocztą elektroniczną na adres:

anna.zukowska@tuv-sud.pl do dnia 25.03.2019 r.
Osoba kontaktowa:
Anna Żukowska
Specjalistka ds. marketingu i PR
+48 783 878 349
anna.zukowska@tuv-sud.pl
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