Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Organizacja żywienia w placówkach oświatowych
Aspekty higieniczne (GMP, GHP, HACCP) oraz zasady zdrowego żywienia

Lublin, 31.05.2019 r.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przepisy odnośnie znakowania żywności opakowanej i nieopakowanej
w tym informacje niezbędna do przekazania z Jadłospisem na
podstawie Rozporządzenia 1169/2011 z dnia 25 października 2011
roku w sprawie przekazywani konsumentom informacji na temat
żywności oraz Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r w sprawie znakowania środków
spożywczych Dz. U. 2015 poz.29. Wykazy składników, alergeny,
gramatura, wartość kaloryczna potraw - czy trzeba ją podawać?
2. Aktualne normy żywienia dla populacji polskiej ( zapotrzebowanie
energetyczne, zapotrzebowanie na białko, tłuszcz, węglowodany,
średnia norma ważona, zalecania norm odnośnie spożycia cukru
prostego i soli, piramida zdrowego żywienia i zalecenia odnośnie
jadłospisu)
3. Omówienie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016
roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz
wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w
ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
4. Omówienie elastycznego podejścia do systemu HACCP, wskazanie
największych zagrożeń, najważniejszych procedur i niezbędnej
dokumentacji wymaganej przez Inspekcje sanitarne.

Adresaci
Szkolenie dedykowane jest dla pracowników kuchni szkolnych,
przedszkolnych odpowiedzialnych za tworzenia jadłospisów: intendentów,
dyrektorów szefów/szefowych kuchni, kucharzy/kucharek, pomocy
kuchennych.

Korzyści
Zapoznanie uczestników
z aktualnymi
wymaganiami prawnymi
odnośnie:
• żywienia w placówkach
oświatowych dzieci
i młodzieży,
• układania i
przedstawiania
jadłospisu,
• informowania o składzie
i alergenach w
potrawach.
Przedstawienie
interpretacji Ministerstwa
Zdrowia odnośnie
nowego Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia
26 lipca 2016 roku.
Omówienie elastycznego
podejścia do systemu
HACCP, najważniejszych
wymogów tego sytemu i
niezbędnej dokumentacji.
Udzielenie odpowiedzi na
wiele pytań np.: Czy
muszę liczyć kalorie? Czy
muszę podawać
gramaturę w jadłospisie?
Jak oznaczyć alergeny?
Czy muszę podawać
składy potraw? Czy
instrukcje
HACCP/GMP/GHP muszą
wisieć na ścianie? Co
mam zrobić z odpadami?

Wykładowca

Osoba do kontaktu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Trener, szkoleniowiec z zakresu systemów jakości GMP, GHP, HACCP,
zasad żywienia, zasad układania jadłospisów - szkolenia na terenie całego
kraju (od 2007- obecnie; Centrum Administracji i Biznesu); Wykonawca
projektu pt.: "Opracowanie innowacyjnych wyrobów ciastkarskich dla
Firmy Cukierniczo Gastronomicznej "Grześ" (04.2018). Grupa MTS Tomasz
Spychała,ul. Fabryczna 13, Kraków - doradca ds. osługi bazy CPNP (od
04.2017); Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. - trener z zakresu zasad
żywienia (2015); Rimec Sp. z o.o. - specjalista ds. rekrutacji (2004-2005);
Centrum Zarządzania Jakością Infop Sp. z o.o. Kraków - specjalista ds.
bezpieczeństw żywności, trener (2004), Zespół Szkół Gastronomicznych nr
2 Kraków - nauczyciel przedmiotów zawodowych (2003-2004).

Agnieszka Skwarzyńska
Tel./Fax 81 745 06 00
Tel. kom. 514 062 750
e-mail:
a.skwarzynska@fundacjapan.lublin.pl

Termin
31 maja 2019 r., godz. 10.00 – 15.00

Miejsce szkolenia
Centrum Konferencyjne Fiesta
(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro)

ul. Prusa 8 w Lublinie (boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;
z dworca PKP dojazd autobusem linii nr 1)

Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny

Cena
300 zł netto/os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków
publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
poczęstunek i serwis kawowy.
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej
instytucji.
Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu.

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem
na nr 81 745 06 00 do 24 maja 2019 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Organizacja żywienia w placówkach oświatowych
Lublin, 31.05.2019 r.
DANE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu:
realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*.
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu)

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu
informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie,
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

DANE DO FAKTURY:
NABYWCA:
ADRES:
NIP:

ODBIORCA:
ADRES:

□

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………

imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;
Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127

