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Szanowni Państwo,
Pojawiające się wciąż zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa żywności wymagają
nie tylko nieustannego przestrzegania istniejących procedur przez wszystkich
uczestników łańcucha żywnościowego, ale również nowego podejścia do oceny
ryzyka. Idea „Jedno zdrowie” (One Health) bierze pod uwagę holistyczną koncepcję
wzajemnego

wpływu

na

zdrowie

ludzi,

dobrostan

zwierząt,

środowisko,

bezpieczeństwo żywności oraz handel międzynarodowy.
W 2008 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że w XXI w.
najbardziej

charakterystyczną

cechą

koncepcji

„Jedno

zdrowie”

stało

się

odniesienie do toczących się procesów ekologicznych i zmieniających się czynników
klimatycznych oraz środowiskowych, jako kluczowych wyznaczników zdrowia ludzi
i zwierząt.
Głównym celem konferencji „Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności
w UE” jest zapoznanie uczestników z tendencjami związanymi z europejską
normalizacją w zakresie bezpieczeństwa żywności.
Jej istotnym elementem będzie omówienie założeń procesu certyfikacji na zgodność
z normą PN-EN 16636:2015-03 w dziedzinie usług ochrony przed szkodnikami, która
została opracowana w 2015 r. Norma określa wymagania i kwalifikacje, które muszą
zostać spełnione przez profesjonalnych dostawców usług ochrony przed szkodnikami
w celu ochrony zdrowia publicznego, własności i środowiska.
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli firm spożywczych, handlowych,
urzędowej kontroli żywności, jednostek certyfikujących, laboratoriów oraz firm usług
ochrony przed szkodnikami.

Serdecznie zapraszam!

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 26 listopada br. poprzez formularz
rejestracyjny znajdujący się na stronie: http://www.bpj.com.pl/

KONFERENCJA
Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności w UE
2 grudnia 2015 r.
JM Hotel, ul. Grzybowska 45, Warszawa
PROGRAM
9:00-10:00

Rejestracja uczestników

10:00-10:05

Powitanie - dr inż. Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

10:05-10:20

One Health - Idea zdrowia publicznego - prof. Brigitte Petersen (Niemcy)/
dr Sebastian Jarzębowski, European Qualification Alliance SCE

10:20-10:40

Polityka normalizacyjna w zakresie bezpieczeństwa żywności
- Jolanta Kochańska, Zastępca Prezesa PKN ds. Normalizacji

10:40-11:10

Nowe standardy jakości jako odpowiedź na zagrożenia w zakresie
bezpieczeństwa żywności - prof. Stanisław Kowalczyk,
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych

11.10 -11:40

Dobrowolne standardy bezpieczeństwa żywności na przykładzie
międzynarodowego standardu IFS - Marek Marzec,
Dyrektor Rozwoju IFS na terenie Europy Środkowej i Wschodniej

11:40-12:10

Przerwa kawowa

12:10 -12:25

Certyfikowane ścieżki doskonalenia zawodowego dla sektora rolnospożywczego - dr Susanne Lehnert (Niemcy)/dr Sebastian Jarzębowski,
European Qualification Alliance SCE

12:25-12:55

Dobrowolna certyfikacja usług (Norma PN-EN 16636)
– Sławomir Wilczyński, Polski Komitet Normalizacyjny

12:55-13:25

Certyfikacja usług ochrony przed szkodnikami na zgodność z normą PN-EN 16636
-Wymagania i kompetencje -Tadeusz Wojciechowski, Prezes Zarządu Polskiej
Federacji Pest Control

13:25-14:10

Panel dyskusyjny na temat pest control – usług ochrony przed szkodnikami
z udziałem przedstawicieli sieci handlowych, producentów żywności audytorów
standardów IFS/BRC/TESCO (lista panelistów wkrótce)

14:10-14:25

Podsumowanie i zakończenie konferencji

14:25-15:25

Lunch

PARTNERZY:

PATRONAT MEDIALNY:

PATRONI MERYTORYCZNI:

