URZĘDOWA KONTROLA ŻYWNOŚCI
PRELEGENCI
Szanowni Państwo,

DARIUSZ ŁOMOWSKI
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji Handlowej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Departament wykonuje zadania Prezesa UOKiK związane
z planowaniem, koordynowaniem oraz analizą wyników kontroli prowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej w zakresie artykułów żywnościowych, nieżywnościowych, paliw i usług, a także opracowuje zasady i programy kontroli jakości handlowej.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji
poświęconej relacjom przedsiębiorców z organami urzędowych inspekcji sprawujących nadzór
nad działalnością podmiotów działających
w branży spożywczej. Konferencja jest organizowana wspólnie przez Polską Federację
Producentów Żywności Związek Pracodawców
oraz kancelarię prawniczą DENTONS.

RENATA GROCHOWSKA
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W WARSZAWIE

Renata Grochowska – starszy asystent Oddziału Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie.
Absolwentka wydziału Technologii żywności i żywienia człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów na SGGW w zakresie ,,Bezpieczeństwo
i jakość w łańcuchu żywnościowym” i ,,Nowoczesna Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii” .
Specjalista w zakresie nadzoru nad nową żywnością, żywnością specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz suplementami diety. Odpowiada w oddziale za koordynację działań
dotyczącą wprowadzonych po raz pierwszy na rynek krajowy suplementów diety i żywności
specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Czynny audytor wewnętrznym systemu zarządzania jakością w jednostce kontrolującej wg Normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006 Ogólne kryteria
działania różnych rodzajów jednostek.

W ramach konferencji zostaną przedstawione
informacje na temat działań, które mogą / mają
Państwo prawo podjąć w związku z toczącą się
lub zakończoną kontrolą zakładu spożywczego
lub Państwa produktów znajdujących się
w obrocie handlowym przez urzędowe inspekcje,
a także – potencjalnych ryzyk prawnych związanych z wynikami przeprowadzonej kontroli.

Dr HALINA ŚCIEŻYŃSKA
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
– PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

Kierownik Pracowni Mikrobiologii Żywności w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Odpowiedzialna
za działania pracowni związane m.in. z badaniem i oceną jakości mikrobiologicznej żywności,
przygotowywaniem opinii i ekspertyz, wdrażaniem i walidacją nowych metod badań dotyczących zanieczyszczeń mikrobiologicznych, opiniowaniem aktów prawnych i dokumentów normalizacyjnych krajowych, Unii Europejskiej i innych międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności, planowaniem i koordynacją monitoringu zanieczyszczeń
mikrobiologicznych żywności, oceną ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego żywności.
Uczestniczy w pracach Komisji Europejskiej - Grupy Roboczej ds. Kryteriów Mikrobiologicznych
dla Żywności, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), Grupy Roboczej KE ds. Zanieczyszczeń Mikrobiologicznych,
a także w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Konferencja umożliwi Państwu bezpośredni
kontakt i wymianę poglądów z doświadczonymi
prawnikami posiadającymi szeroką wiedzę
w zakresie postępowań administracyjnych
i sądowych.
W ramach konferencji prelegenci podzielą się
z praktycznymi wskazówkami, które pozwolą
Państwu stać się świadomymi i aktywnymi
uczestnikami kontroli urzędowych prowadzonych
w Państwa przedsiębiorstwach.

MAŁGORZATA STACHOWIAK
J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.

Absolwentka Biologii Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista I stopnia w zakresie
mikrobiologii, od 15 lat na stanowisku kierownika Pracowni Mikrobiologicznej J.S.
Hamilton Poland S.A., audytor systemu ISO 22000, konsultant i audytor w zakresie zapobiegania
zagrożeniom mikrobiologicznym w zakładach przemysłu spożywczego.

ANDRZEJ GANTNER
HANNA WACHOWSKA

Dyrektor Generalny, Członek Zarządu
Polska Federacja Producentów Żywności
Związek Pracodawców

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Dyrektor ds. Wdrożeń i Rozwoju w J.S. HAMILTON POLAND S.A. Od blisko 20 lat
zajmuje się wdrażaniem metod oznaczania szerokiego spektrum parametrów w
żywności, paszach, próbkach środowiskowych oraz opakowaniach przeznaczonych do kontaktu
z żywnością z wykorzystaniem technik instrumentalnych (GC, HPLC), głównie z zakresu ochrony
człowieka przed chemicznymi zanieczyszczeniami. Aktualnie objęła szczególnym nadzorem
prace bieżące i wdrożeniowe w zakresie metod oznaczania pestycydów w żywności, paszach i
surowcach zielarskich.

TOMASZ JAWORSKI
KANCELARIA DENTONS

Radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie przy postępowaniach sądowych i administracyjnych, w szczególności
dla przedsiębiorców z sektorów regulowanych (leki, wyroby medyczne,
żywność). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. kompleksowe doradztwo dla klientów z branży ochrony zdrowia i FMCG w
sporach z konsumentami, konkurentami i organami administracji,
doradztwo w sytuacjach kryzysowych dotyczących jakości produktu,
jak również doradztwo w związku z procesem wprowadzania instytucji
pozwów zbiorowych do polskiego prawa. Współautor komentarza do
ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (2010).

ORGANIZATOR:
!"#$%&'()(*%+,%& *!)-+(./01&231.!4+5&
61578($& *%+!)%1+01

MARCIN TOMASIK
KANCELARIA DENTONS

Adwokat. Specjalizuje się w prawie żywnościowym, farmaceutycznym, a także w
prawie karnym i sporach sądowych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in.
projektowanie sensytywnych kampanii reklamowych dla wiodących ﬁrm z branży farmaceutycznej i FMCG, tworzenie procedur działań marketingowych i doradztwo w zakresie tzw.
compliance, pomoc przy implementacji struktur dystrybucyjnych i sprzedażowych, obsługę
sporów sądowych z konkurentami i organami administracji, doradztwo w zakresie zarządzania
kryzysem w mediach oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach karnych (tzw. white
collar crimes).

SEKRETARIAT KONFERENCJI:
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