Najwyższa jakość
badań laboratoryjnych

Alergeny
– jak nimi zarządzać w zakładzie produkcyjnym?
Termin szkolenia: 27.02.2020 godz.: 10:00 – 15:00
Miejsce Szkolenia: Katowice, ul. Stawowa 10
Absolwent Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Łódzkim (kierunek Chemia)
oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (kierunek Biotechnologia, specjalizacja: Molecular
Biotechnology and Technikal Biochemistry). W 2015 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Biotechnologii i Nauk
o Żywności Politechniki Łódzkiej (tematyka badań: enzymatyczny rozdział enancjomerów pochodnych
a-podstawowych seryn). Główne zainteresowania naukowe: biokataliza w rozpuszczalnikach niewodnych,
enzymatyczny rozdział racematów nietypowych aminokwasów, wysokosprawna chromatografia cieczowa, synteza
chiralnych bloków budulcowych. Pracował m.in. na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywieniu Politechniki Łódzkiej,
aktualnie pełni funkcje wicedyrektora działu badawczo-rozwojowego w JARS S.A. Autor i współautor trzech zgłoszeń
patentowych oraz kilku publikacji w czasopismach branżowych i materiałach konferencyjnych. Ekspert Naczelnej
Organizacji Technicznej i Członek Polskiego Towarzystwa chemicznego.

Prowadzący
dr
Bartłomiej
Koźniewski

Program szkolenia:

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:
14.02.2020
Na adres: szkolenia@jars.pl

❖

Najczęstsze

alergeny

substancje

spożywcze,

potencjalnie

alergizujące,

ich źródła – oczywiste i nieoczywiste.
❖

Objawy

i

skutki

alergii

pokarmowych

Drogi pojawiania się alergenów śladowych
w żywności.

❖

+48 22 783 17 34
+48 664 195 394

różnego rodzaju.
❖

Zachęcamy także do kontaktu
telefonicznego pod następującymi
numerami:

Obecność

Koszt szkolenia:
alergenów

w

HACCP

–

poszukiwanie punktów kontrolnych.
❖

Metody detekcji alergenów in vitro i in vivo.

❖

Ograniczenie

obecności

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.

wybranych

alergenów w produkcie końcowym.

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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