
Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na konferencję Det Norske Veritas dedykowaną kierunkom rozwoju branży spożywczej. Sektor 
spożywczy stoi u progu kolejnych wielkich wyzwań takich jak wciąż rosnące oczekiwania świadomych konsumentów, zmiany prawa, które 
nakładają na firmę coraz większe obciążenia, rosnące koszty wytwarzania wyrobów i szereg innych zagrożeń. 
Niezwykle ważne dla firm z sektora stają się aspekty energochłonności i materiałochłonności procesów, ograniczania strat surowcowych oraz 
umiarkowanego wpływania na środowisko naturalne. Zauważalnym trendem są coraz większe wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
zatrudnionych pracowników oraz aspekty socjalne. Wciąż wielkim wyzwaniem jest dbałość o bezpieczeństwo wyrobów co ma znaleźć 
odzwierciedlenie w nowym pakiecie wymagań tworzonym na potrzeby państwa Unii Europejskiej. 
Tematem, który od kilku już lat pojawia się przy okazji pytań o przyszłość branży spożywczej jest pojęcie zrównoważonego rozwoju. 
Określenie to jest i używane wymienne z hasłami odpowiedzialności społecznej biznesu. Jednak co ono oznacza dla konsumentów, relacji
z instytucjami państwowymi i wreszcie, co oznacza dla mojej firmy? To jest pytanie, na które spróbujemy dać Państwu odpowiedź. 

Zrównoważona przyszłość branży spożywczej
Konferencja Det Norske Veritas Business Assurance.

Zapraszamy na nową stronę internetową www.dnvba.pl i klubową www.dnvclub.pl
Jesteśmy na Facebooku: https://www.facebook.com/DNV-Business-Assurance-Poland/Commercial Section
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WARUNKI HANDLOWE
Cena konferencji: 
450 zł netto + VAT* przy zgłoszeniu 1 osoby
400 PLN netto + VAT* za osobę przy zgłoszeniu 2 osób
350 PLN + VAT* za osobę przy zgłoszonych 3 i więcej osób 
Klienci DNV otrzymują 10% rabatu od powyższych warunków
Cena uczestnictwa obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch oraz dyplomy
* do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

OSOBA DO KONTAKTU
Marta Kobyłecka
Opiekun Kluczowych Klientów

Tel. kom.: +48 664 031 931
marta.kobylecka@dnv.com

• Faktura obejmująca powyższą należność zostanie wystawiona  z 14 dniowym terminem płatności i wysłana do Państwa w ciągu 7 dni od zgłoszenia.
• Niniejsze zgłoszenie upoważnia DNV BA do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
• Zaświadczenia będą wysyłane uczestnikom konferencji po uregulowaniu płatności.
• Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji powinna być zgłoszona w formie pisemnej minimum na 2 tygodnie przed planowanym terminem. Jeżeli rezygnacja 
z uczestnictwa w konferencji lub zmiana terminu uczestnictwa w konferencji nastąpi w terminie krótszym niż 2 tygodnie, DNV BA zastrzega sobie prawo do 
obciążenia opłatą w wysokości 100% stawki obowiązującej za konferencję. 
• Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest przez DNV BA telefonicznie bądź poprzez fax lub e-mail.
• DNV BA zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub zmiany terminu bez podania przyczyny – informacja ta zostanie przekazana Klientowi 
pisemnie (e-mail lub fax).
• DNV BA zastrzega sobie prawo do zmiany planu dnia konferencji.

Zapraszamy na nową stronę internetową www.dnvba.pl i klubową www.dnvclub.pl
Jesteśmy na Facebooku: https://www.facebook.com/DNV-Business-Assurance-Poland/

Nazwa firmy:

Adres:

Osoba kontaktowa:

Telefon, fax:

E-mail:

DNV ID (wypełnia DNV):

Adres korespondencyjny,
jeśli inny niż na fakturze:

Lista osób zgłaszanych
na konferencję:

1. 
2.
3.
4.

Cena: cena konferencji za osobę: 450 PLN 
400 PLN/ osobę przy zgłoszeniu 2 osób
350 PLN/ osobę przy zgłoszonych 3 i więcej osób 
Klienci DNV otrzymują 10% rabatu od powyższych warunków
łączna cena= …………………….zł netto (+ VAT 23%)

DANE UCZESTNIKA 



TEMAT KONFERENCJI
Celem niniejszej konferencji jest zaprezentowanie Państwu metod, które skutecznie wspierają firmę w jej zrównoważonym rozwoju. Dotyczy 
to szczególnie tematu ograniczania materiałochłonności, aspektów energetycznych, budowania zrównoważonego łańcucha dostaw 
surowców.  Potrzeba zrównoważenie dotyczy całego łańcucha począwszy od zrównoważonej uprawy i hodowli poprzez przetwórstwo aż do 
handlu i zrównoważonej konsumpcji.
Zaproszeni prelegenci zaprezentują szereg praktycznych rozwiązań,  dla całego łańcucha powstawania, przetwarzania i dostarczania 
bezpiecznej oraz zrównoważonej żywności. 

ODBIORCY KONFERENCJI
Konferencja skierowana jest do osób zarządzających firmami spożywczymi, Pełnomocników, specjalistów ds. zarządzania, osób zajmujących 
się łańcuchem dostaw, zakupami, nadzorowaniem procesów, aspektami środowiskowymi a także odpowiedzianymi za marketing i kreowanie 
wizerunku firmy.  
Tematy są dedykowane także otoczeniu biznesowemu branży spożywczej. Dlatego zapraszamy wszystkie firmy świadczące usługi dla tego 
strategicznego sektora gospodarki.

PROGRAM
• 9.00 - Rejestracja uczestników

• 9.30 - Rozpoczęcie konferencji
Włodzimierz Biel, Prezes DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

• 9.35 - Uroczyste otwarcie konferencji
Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce

• 9.45 - Proponowane zmiany w prawie Unii Europejskiej
Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, wiceprzewodniczący Rady Gospodarki 
Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi

• 10.30 - Zrównoważone rolnictwo
Jarosław Wańkowicz, General Manager – Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o., Potato Procurement Director – Farm Frites Poland SA.

• 11.15 - Przerwa na kawę

• 11.30 - Zrównoważony łańcuch dostaw produktów żywnościowych na przykładzie McDonald’s Polska 
Dominik Szulowski, Corporate Affairs Manager w spółce McDonald’s Polska

• 12.15 - Zrównoważona konsumpcja
Renata Juszkiewicz, Dyrektor Przedstawicielstwa METRO GROUP w Polsce

• 13.00 - Zachowanie jakości i bezpieczeństwa żywności, jako podstawowe mechanizmy rozwoju firmy
Elżbieta Kolasińska, Quality Manager  SSMT Regional Coordinator CE, Mondelez Polska S.A. 

• 13.45 - Przerwa na lunch

• 14.30 - Zrównoważony łańcuch dostaw
Marta Szymborska, Specjalista ds. Komunikacji i CSR Raben Management Services Sp. z o.o.

• 15.15 - Najnowsze standardy zarządzania - co mają do zaoferowania rozwijającym się firmom
Dominik Lisiewski, DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

• 16.00 - Sprawiedliwy handel
Tadeusz Makulski,  Ekspert ds. Fair Trade w Polskim Stowarzyszeniu Sprawiedliwego Handlu

• 16.30 - Zakończenie konferencji
Włodzimierz Biel, Prezes DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Do materiałów załączamy audio prezentację nt. Food defense – ochrona żywności. Ochrona żywności to nowy element w zarządzaniu firmą 
spożywczą mający na celu zminimalizowanie ryzyka sabotażu lub innych intencjonalnych zachowań mogących poważnie zaszkodzić firmie. 
Zaprezentujemy podstawowe mechanizmy, które mają ograniczyć ryzyko lub  przygotować firmy do zarządzania incydentem, a w konsekwencji 
zwiększyć zaufanie do firmy i jej wyrobów.

Zapraszamy na nową stronę internetową www.dnvba.pl i klubową www.dnvclub.pl
Jesteśmy na Facebooku: https://www.facebook.com/DNV-Business-Assurance-Poland/



Nasi Prelegenci

Andrzej Gantner Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów  Żywności, wiceprzewodniczący 
Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dyrektor Generalny, członek 
Zarządu Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, wiceprzewodniczący Rady 
Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczący Komitetu ds. 
Ekonomicznych RGŻ, wiceprzewodniczący Rady ds. diety, aktywności fizycznej i zdrowia przy Ministrze 
Zdrowia,  członek Zarządu Zrzeszenia Stowarzyszeń Rada Reklamy oraz członek Komitetu ds. Żywności 
Polskiej Akademii Nauk. Członek Grupy roboczej ds. Zrównoważonej Konsumpcji w Ministerstwie 
Gospodarki oraz Rady ds. Rady ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m.st. Warszawy. Redaktor naczelny 
kwartalnika Food Lex. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od ponad 20 lat związany
z gospodarką żywnościową w zakresie zarządzania, marketingu, public relations, społecznej 
odpowiedzialności biznesu.  Autor licznych publikacji dotyczących rynku żywności oraz marketingu 
produktów żywnościowych.

Renata Juszkiewicz Dyrektor Przedstawicielstwa METRO GROUP w Polsce. Od 17 lat związana
z koncernem METRO GROUP w Polsce. Od 2000 pełni funkcję Dyrektor Przedstawicielstwa  METRO AG
w Polsce i odpowiada za Public Affairs w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Reprezentuje koncern 
wobec władz i organów państwowych, w organizacjach pozarządowych, izbach handlowych i mediach. Od 
2009 r. Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz Wiceprezydent Polskiej Konfederacji 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Przewodnicząca Rady ds.Handlu Europy Środkowo-Wschodniej. 
Reprezentuje interesy branży handlowej regionu Europy Środkowo-Wschodniej w instytucjach unijnych. 
Wiceprezes EuroCommerce oraz przewodnicząca Grupy Roboczej EuroCommerce ds. Europy 
Środkowo-Wschodniej w Brukseli.    

Jarosław Wańkowicz  General Manager – Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o.,  Potato Procurement 
Director – Farm Frites Poland SA. 

Dominik Szulowski Corporate Affairs Manager w spółce McDonald’s Polska. Absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej UW. 
Związany z McDonald’s od 15 lat. Zajmuje się szeroko rozumianą tematyką komunikacji i CSR. Uczestnik 
szeregu szkoleń, w tym przygotowanych przez BBC i European School of Management and Technology.

Marta Szymborska Specjalista ds. Komunikacji i CSR Raben Management Services sp. z o.o. Lider CSR 
Grupy Raben,  absolwentka filologii polskiej - studiów magisterskich i doktoranckich oraz europejskiej 
komunikacji społecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła podyplomowe 
studium PR oraz Akademię Menedżerów CSR. W Grupie Raben zarządza wdrażaniem projektów CSR w 10. 
krajach Europy. Tylko w zeszłym roku Grupa Raben uzyskała trzy nagrody CSR: Grand Prix CSR 
Wielkopolski, „Wielkopolski Lider CSR" oraz prestiżowy Srebrny Listek CSR przyznawany w ramach listy 500 
największych polskich  firm, publikowanej corocznie przez tygodnik  „Polityka”.
 
Elżbieta Kolasińska Quality Manager  SSMT Regional Coordinator CE, Mondelez Polska S.A. 
Absolwentka Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Pracę dyplomową 
przygotowywała i broniła na Uniwersytecie Rolno – Spożywczym w Lyonie. Uhonorowana „Nagrodą Za 
Najlepszą Pracę Dyplomową Politechniki Łódzkiej w 1997”. Karierę zawodową rozpoczęła w firmie Procter& 
Gamble, potem pracowała w Danone, LU, Kraft Foods. Początkowo pracowała w Dziale Badań i Rozwoju,
od przeszło siedmiu lat w Dziale Jakości. Obecnie koordynuje zarządzanie jakością we współpracy
z dostawcami w Europie w Mondelez. Zajmuje się też zarządzaniem kryzysowym. Ukończyła Gender Studies 
na Uniwersytecie Warszawskim. 

Tadeusz Makulski Absolwent Wydziału Nauk Politycznych UG. Przedsiębiorca z 20 letnim 
doświadczeniem biznesowym. Obecnie członek Rady Dyrektorów organizacji World Fair Trade 
Organization-Europe. Ekspert ds. Fair Trade w Polskim Stowarzyszeniu Sprawiedliwego Handlu.  Członek 
międzynarodowego komitetu sterującego kampanii  Fair Trade Towns. Koordynator akcji “Adopcja Serca” 
prowadzonej przez Ruch Maitri (bezpośrednie wsparcie sierot i dzieci z rodzin dotkniętych skrajnym 
ubóstwem w Afryce).

Dominik Lisiewski DNV BA Poland Sp. z o.o. Food Sector Manager w DNV BA Poland sp. z o.o., 
Inżynier biotechnolog, absolwent Politechniki Łódzkiej, Audytor i trener związany z DNV od roku 2000 
zajmujący się głównie tematami bezpieczeństwa żywności oraz oceny zakładów na zgodność z standardami: 
ISO 22000, FSSC 22000 w obszarze branży spożywczej i wytwarzającej opakowania, BRC Food, IFS, BRC IoP, 
BRC CP.

Zapraszamy na nową stronę internetową www.dnvba.pl i klubową www.dnvclub.pl
Jesteśmy na Facebooku: https://www.facebook.com/DNV-Business-Assurance-Poland/


