Najwyższa jakość
badań laboratoryjnych

System kontroli jakości żywności pozyskiwanej
do zakładów żywienia zbiorowego
Termin szkolenia: 10.03.2020 godz.: 10:00 – 16:00
Miejsce Szkolenia: Warszawa, Al. Jerozolimskie 81

Prowadzący
Dariusz
Spychała

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Kwatermistrzowskich, którą ukończył w 1991 roku w specjalności wojskowe
żywienie zbiorowe. Tego samego roku rozpoczął zawodową służbę wojskową, by ostatecznie w latach 2007-2016 zająć
stanowiska Kierownika Pracowni Żywności i Żywienia oraz Zastępcy Komendanta w Wojskowym Ośrodku BadawczoWdrożeniowym Służby Żywnościowej w Warszawie. Brał aktywny udział w pracach normalizacyjnych w dziedzinie
obronności jako członek Komitetu Technicznego nr 176 ds. techniki wojskowej oraz w pracach normalizacyjnych na szczeblu
NATO, będąc w składzie Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Żywności i Wody oraz Służb Weterynaryjnych. Autor
kilkunastu publikacji dotyczących problematyki zabezpieczenia logistycznego w obszarze żywienia żołnierzy. W roku 2012
rozpoczął studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej, a w roku 2016 obronił pracę doktorską na temat: Żywienie
żołnierzy wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP w przyszłych operacjach. Po zakończeniu służby w Siłach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej założył działalność gospodarczą, powołując do życia firmę Kadar, która prowadzi działalność
doradczą, usługową i szkoleniową w zakresie innowacyjnych rozwiązań w obszarze żywienia.

Program szkolenia:

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:
28.02.2020
Na adres: szkolenia@jars.pl

1. Podstawowe elementy wpływające na jakość
usług świadczonych przez zakłady żywienia
zbiorowego
2. Zagrożenia związane z pozyskiwaniem
środków spożywczych (jakość zdrowotna
żywności)
3. Zagrożenia związane z pozyskiwaniem
środków spożywczych (jakość handlowa
żywności)
4. Zagrożenia związane z
środków
spożywczych
żywności)

pozyskiwaniem
(zafałszowania

5.
Elementy
systemu
kontroli
jakości
w zakładach żywienia zbiorowego (dokumenty
jakościowe, personel, wyposażenie, procedury
postepowania)
6. Tworzenie skutecznego systemu kontroli
jakości dostaw żywności (przykład)
7. Podsumowanie szkolenia (dyskusja)

Zachęcamy także do kontaktu
telefonicznego pod następującymi
numerami:
+48 22 783 17 34
+48 664 195 394

Koszt szkolenia:
649 zł + 23 % VAT za osobę: przy
zgłoszeniu jednej osoby z firmy.

599 zł + 23 % VAT za osobę: przy
zgłoszeniu 2 lub więcej osób z firmy.

Koszt obejmuje: wykłady, materiały
szkoleniowe, certyfikat potwierdzający
uczestnictwo w szkoleniu oraz przerwy
kawowe i obiad.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
w naszym Biurze Centralnym oraz 5 oddziałach regionalnych

Filia „Poznań”

Filia „Olsztyn”

60-622 Poznań
ul. Warmińska 1
tel. (48) 61 669 8110
poznan@jars.pl

10-683 Olsztyn
ul. Trylińskiego 12/107
tel. (48) 89 650 5131
olsztyn@jars.pl
CENTRALA
05-119 Legionowo
Łajski, ul. Kościelna 2a
tel.(48) 22 783 1734
sekretariat@jars.pl

Filia „Wrocław”

Filia „Leżajsk”

51-128 Wrocław
ul. Warciańska 41
tel. (48) 71 738 11 89
wroclaw@jars.pl

37-300 Leżajsk
ul. Żeromskiego 3
tel. (48) 17 283 2222
lezajsk@jars.pl
Filia „Południe”
41-404 Mysłowice
ul. Fabryczna 7
tel. (48) 32 600 0103
myslowice@jars.pl
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