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Certyfikowany Ekspert ds. Bezpieczeństwa 

Żywności 
 

Program Certyfikowanego Eksperta ds. 

Bezpieczeństwa Żywności to oferta 

skierowana głównie do studentów, którzy 

wiążą swoją przyszłość z pracą w przemyśle 

spożywczym, w całym łańcuchu 

żywnościowym (producenci żywności, pasz, 

zbóż, dodatków do żywności, rolnicy, firmy 

świadczące usługi żywieniowe i cateringowe, 

sprzedawcy detaliczni i hurtowi, firmy 

świadczące usługi porządkowe, 

transportowe i dystrybucyjne, dostawcy 

wyposażenia, środków do mycia i higieny, 

materiałów opakowaniowych oraz innych 

materiałów kontaktujących się z żywnością, 

laboratoria badawcze, sieci handlowe). 

Program składa się z cyklu 3 szkoleń 

specjalistycznych: „Auditor Wewnętrzny 

HACCP”, „Pełnomocnik Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000” oraz 

„Wymagania Standardów Sieciowych IFS i 

BRC”. Łączny czas trwania szkoleń to ok. 40 

godzin zegarowych. Po każdym szkoleniu 

uczestnicy otrzymują certyfikat 

międzynarodowej jednostki certyfikującej 

(Bureau Veritas w przypadku studentów 

studiów dziennych lub DEKRA Certification w 

przypadku innych uczestników szkolenia). 

Osoba uczestnicząca w tych 3 szkoleniach 

otrzymuje oprócz 3 certyfikatów Bureau 

Veritas/ DEKRA Certification, dyplom „Eksperta ds. Bezpieczeństwa Żywności”. 

Jest on potwierdzeniem nabycia przez uczestnika kompetencji we wszystkich 

obszarach dotyczących skutecznego i efektywnego zarządzania 

bezpieczeństwem żywności. Imienny, zabezpieczony hologramem certyfikat 

LUQAM, to dowód wystawiony przez znaną w całej Polsce jednostkę doradczo- 

szkoleniową, że dana osoba posiada wystarczającą wiedzę, by pracować w 

obszarze zarządzania i zapewniania bezpieczeństwa żywności. 

http://www.student.luqam.com/
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Auditor Wewnętrzny HACCP 
 

Szkolenie adresowane jest do 

kandydatów na auditorów 

wewnętrznych. Podczas szkolenia 

uczestnicy zostają zapoznani z 

wymaganiami systemu HACCP 

oraz GHP i GMP, a także  poznają 

praktyczne sposoby ich 

wdrożenia. W drugiej części 

szkolenia uczestnicy poznają 

wymagania, a także dobre 

praktyki związane z 

przygotowaniem, prowadzeniem 

oraz dokumentowaniem auditu 

wewnęterznego.  

 

Program: 

1. Przedstawienie struktury standardów dotyczących bezpieczeństwa 

zywności. 

2. Wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GMP/GHP) przy 

produkcji i dystrybucji żywności.  

3. Omówienie zasad sytemu HACCP. 

4. Praktyczne wdrożenie zasad HACCP. 

5. Dokumentowanie  działań systemu ( procedury, instrukcje, formularze). 

6. Istota i cel przeprowadzania auditów.  

7. Procedura auditu wewnętrznego. 

8. Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego.  

9. Planowanie i przygotowanie auditów. 

10. Zbieranie dowodów i prowadzenie auditów. 

11. Niezgodności i spostrzeżenia – identyfikacja i dokumentowanie. 

12. Działania korygujące i zapobiegawcze- analiza przyczn i ocena 

skuteczności. 

13. Raport z auditu. 

14. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne).  

 

W kolejnych szkoleniach mogą uczestniczyć osoby, które brały udział w 

szkoleniu „Auditor Wewnętrzny HACCP”. 

http://www.student.luqam.com/
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Pełnomocnik Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000 
 

Szkolenie adresowane jest do osób 

pragnących uzyskać kwalifikacje 

Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem  Żywności ISO 

22000:2005. Podczas szkolenia w formie 

praktycznej przekazane zostaną 

wiadomości na temat jak wdrażać, 

utrzymywać , weryfikować, a także 

dokumentować funkcjonowanie systemu. 

 

Program: 

1. Pojęcie bezpieczeństwa żywności. 

2. Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem żywności. 

3. Zarządzanie procesowe. 

4. Struktura normy ISO 22000:2005. 

5. Wdrażanie wymagań normy ISO 22000:2005. 

6.System zarządzania bezpieczeństwem żywności (polityka 

bezpieczeństwa żywności, cele jakości , powołanie pełnomocnika). 

7.Dokumentowanie sytemu  (opracowywanie dokumentów, dystrybucja, 

wprowadzanie zmian oraz archiwizacja). 

8.Odpowiedzialność kierownictwa.  

9. Zarządzanie zasobami:  
a)wyposażenie – ewidecja, nadzór, kontrola metrologiczna, 

b) infrastruktura – nadzór i dokumentowanie, 

c) personel – kwalidfikacje, szkolenia. 

10. Planowanie i realizacja bezpiecznych wyrobów   

(praktyczne wdrażanie PRP, systemu HACCP, system identyfikowalności). 

11. Walidacja, weryfikacja i doskonalenie Systemu Zarządzania (działania 

korygujące, zapobiegawcze, wyrób niezgodny z wymaganiami). 

12. Rola i zadania Pełnomocnika w organizacji. 

13. Zarządzanie procesami w organizacji. 

14. Identyfikacja procesów i mapowanie procesów. 

15. Audit wewnętrzny oraz działania korygujące i zapobiegawcze. 

16. Coaching i prowadzenie spotkań, komunikacja wewnątrz organizacji. 

18. Przegląd dokonywany przez kierownictwo. 

http://www.student.luqam.com/
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Wymagania Standardów Sieciowych IFS  

i BRC 
 

Szkolenie jest adresowane do osób pragnących  doskonalić swoje 

kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa żywności. W trakcie szkolenia 

zostaną przedstawione wymagania standrdów IFS i BRC ze szczególnym 

uwzględnieniem wymagań nie pojawiających się w normie ISO 22000. Na 

szkoleniu zostanie również omówiony proces certyfikacji. 

 

Program: 

1. Geneza i pochodzenie standardów IFS i BRC. 

2. Proces certyfikacji zgodnie z IFS. 

3. Proces certyfikacji zgodnie z BRC. 

4. Wymagania.  

5. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i doskonalenie systemu.  

6. Plan zakładu- przepływy produktu.  

7. Utrzymanie porządku i higieny.  

8. Wymagania w zakresie materiałów zawierających alergeny.   

9. Wymagania w zakresie materiałów zawierających  GMO.  

10. Postępowanie w zakresie ochrony zakładu produkcyjnego przed 

celowym skażeniem produktu. 

11.  Wymagania standardów w sprawie opakowań i etykiet. 

12.  Zagrożenie związane z ciałami obcymi w przedsiębiorstwie. 

13.  Szkolenia pracowników. 

 

 

 

http://www.student.luqam.com/
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Trenerzy 

 

1. Trener dedykowany do szkoleń z zakresu HACCP, ISO 

22000, IFS i BRC 

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz studiów 

podyplomowych z zakresu Zarządzania i Ochrony Środowiska. Od 

początku kariery związana z laboratoriami badawczymi. Swoje 

doświadczenie zdobywała na stanowisku kierownika laboratorium oraz 

specjalisty ds. jakości.  

Od lat zajmuje projektowaniem i wdrażaniem systemów HACCP i ISO 

22000. Ze względu na duży zasób wiedzy z dziedziny mikrobiologii w 

sposób rzetelny prowadzi analizę zagrożeń ze wskazaniem środków 

nadzoru. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu systemów 

funkcjonujących w sektorze spożywczym (HACCP, ISO 22000, IFS, BRC). 

Uczestniczyła w kilkunastu szkoleniach z zakresu wymagań normy ISO 

17025 oraz technik auditowania. Na swoim koncie ma pierwszą lokatę 

podczas egzaminu z zakresu "Auditor wewnętrzny". Jest auditorem 

Polskiego Centrum Akredytacji. 

Konsultant firmy LUQAM od 8 lat. W tym czasie uczestniczyła w wielu 

projektach konsultingowych u klientów firm sektora spożywczego, w tym 

wdrożeniach systemów, auditach, wsparciu pracowników działów jakości.  

Wykłada na studia podyplomowych na kierunku „Zarządzanie jakością, 

ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy”. Posiada bardzo bogate 

doświadczenie w obszarze szkoleń studenckich- ponad 1000 

przeszkolonych studentów w ramach szkoleń organizowanych przez 

LUQAM. 

Prowadzi w LUQAM szkolenia: „Auditor Wewnętrzny HACCP”, 

„Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 

22000”, „Wymagania Standardów Sieciowych IFS i BRC”, „Akredytacja 

laboratoriów badawczych i wzorcujących- ISO 17025”, „Auditor 

wewnętrzny ISO 17025”, „Warsztaty dla audytorów wewnętrznych ISO 

17025”.  

 

http://www.student.luqam.com/
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2. Trener dedykowany do szkolenia z zakresu ISO 22000 

Lider projektów outsourcingowych firmy LUQAM Quality Service Group. 

Zarządza projektami w obszarze wdrażania, auditowania i doskonalenia 

systemów zarzadzania, modelowania procesów oraz integracji 

systemowej firm, oceny efektywności pracy, systemów strategicznych w 

oparciu o metodologię Balanced Scorecard. Projektuje i prowadzi 

szkolenia i warsztaty dla Pełnomocników ISO 9001,  Pełnomocników ISO 

22000, auditorów wewnętrznych, auditorów wiodących, osób 

odpowiedzialnych za zarządzanie systemami strategicznymi, managerów i 

kierowników. 

Jest auditorem wiodącym jednostki certyfikacyjnej DEKRA Certification 

oraz asesorem  międzynarodowej nagrody jakości DEKRA Award. 

Prowadzi audity certyfikacyjne, audity nadzoru oraz audity 

recertyfikacyjne w wielu firmach na terenie całej Polski.  

Ekspert w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania. 

Doświadczenie zdobywał w administracji rządowej, gdzie 

realizował  projekty doskonalące, poczynając od zarządzania 

korporacyjnymi systemami zarządzania jakością. Uczestniczył w 

międzynarodowych projektach benchmarkingowych, w ramach 

platformy polsko – holenderskiej, której celem było wypracowanie metod 

współdziałania samorządów i organizacji pozarządowych w kierunku 

tworzenia projektów ułatwiających funkcjonowanie procesów 

odpowiedzialnych za działanie lokalnych przedsiębiorstw i instytucji.  

Od wielu lat dba o rozwój firm z różnych branż (m.in. spożywczej, 

medycznej, poligraficznej, elektronicznej)- jako konsultant, ale też pełniąc 

w nich funkcję Pełnomocnika  ds. zarządzania jakością oraz auditora 

wewnętrznego.  

Prowadzi wykłady na managerskich studiach podyplomowych na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Wyższej Szkole 

Zarządzania i Bankowości w Krakowie z zakresu zarządzania systemami 

jakości, oraz  zintegrowanych systemów monitorowania i pomiaru 

procesów. 

Autor publikacji m.in. dla kwartalnika Zarządzanie Jakością z zakresu 

metodologii doskonalenia i rozwoju systemów zarządzania. 

 

http://www.student.luqam.com/
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3. Trener dedykowany do szkolenia z zakresu ISO 22000 

Trener i lider projektów wdrożeniowych LUQAM Quality Service Group. 

Projektuje i wdraża systemy zarzadzania jakością ISO 9001 oraz systemy 

zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej ISO/TS 16949. Ekspert w 

dziedzinie wdrażania na rynek nowych wyrobów medycznych- norma PN-

EN ISO 13485 i Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Prowadzi projekty i 

zarządza projektami w obszarze wdrażania, auditowania i doskonalenia 

systemów zarzadzania jakością. Projektuje i prowadzi szkolenia i warsztaty 

dla Pełnomocników ISO 9001, Pełnomocników ISO 22000, auditorów 

wewnętrznych, auditorów wiodących, osób odpowiedzialnych za 

zarządzanie systemami strategicznymi, analityków biznesowych. 

Ekspert w zakresie projektowania, wdrażania i zarządzania systemami ISO. 

Doświadczenie zarządzając korporacyjnymi systemami zarządzania 

jakością.  

Od wielu lat dba o rozwój firm z różnych branż (m.in. spożywczej, 

medycznej, farmaceutycznej)- jako konsultant, ale też pełniąc w nich 

funkcję Pełnomocnika  ds. zarządzania jakością.  

Prowadzi wykłady na managerskich studiach podyplomowych na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Wyższej Szkole 

Zarządzania i Bankowości w Krakowie z zakresu systemów zarządzania 

jakością. 

Autor publikacji m.in. dla kwartalnika Zarządzanie Jakością z zakresu 

metodologii doskonalenia i rozwoju systemów zarządzania.  

Współtwórca innowacyjnego tabletu „Audytor” służącemu 

przygotowaniu się, przeprowadzaniu, dokumentowaniu i raportowaniu 

wyników audytów systemów zarządzania. 

Scenarzysta i główny twórca filmu szkoleniowego z zakresu systemów 

zarządzania: „Partytura dla auditora”. 
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Rejestr LUQAM 

 

Celem działania Rejestru LUQAM jest umożliwienie kontaktu osób 

zainteresowanych pracą, stażem lub praktyką w zakresie systemów 

zarządzania i zarządzania produkcją z potencjalnymi pracodawcami.  

Każdy potencjalny pracownik zainteresowany rozwojem zawodowym 

związanym z audytowaniem, zarządzaniem bezpieczeństwem żywności, 

zarządzaniem jakością i produkcją może zarejestrować się w serwisie 

podając informacje na temat swoich kompetencji, doświadczenia i 

umiejętności oraz oczekiwań związanych z formą zatrudnienia.  

Dodatkowo każda osoba rejestrująca się jako potencjalny pracownik, 

otrzyma dokument potwierdzający wpis do Rejestru.  

Pracodawca poszukujący pracowników, stażystów lub praktykantów 

może zarejestrować się w serwisie i kontaktować się z potencjalnymi 

pracownikami poprzez wyszukiwanie wśród zarejestrowanych osób. 

 

Każdy uczestnik przynajmniej jednego szkolenia LUQAM ma możliwość 

bezpłatnego wpisu do Rejestru LUQAM, co poświadczane jest stosownym 

dokumentem. 
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W cenie każdego szkolenia zawarte są: 

 
 

 Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu  

wystawiony przez międzynarodową jednostkę 

certyfikującą Bureau Veritas ( w przypadku studentów 

studiów dziennych) lub DEKRA Certification  

(w przypadku studentów studiów zaocznych), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia 

w formie zbindowanego wydruku A4, 
 w przypadku uczestnictwa studenta w 3 szkoleniach 

otrzymuje on bezpłatnie imienny certyfikat „Eksperta ds. 

Bezpieczeństwa Żywności”. 
 

 

Cena brutto szkolenia „Auditor  Wewnętrzny HACCP”- 298 zł 

Cena brutto szkolenia „Pełnomocnik Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000”- 398 zł 

Cena brutto szkolenia „Wymagania Standardów Sieciowych IFS 

i BRC”- 298 zł 

Cena wydania certyfikatu „Eksperta ds. Bezpieczeństwa 

Żywności”- 0 zł (przy uczestnictwie w 3 powyższych szkoleniach) 
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Dlaczego warto? 

 
 LUQAM posiada 

najprawdopodobniej 

największe 

doświadczenie w 

prowadzeniu szkoleń 

studenckich z zakresu 

zarządzania jakością i 

zarządzania produkcją w 

Polsce (przeszkolonych 

kilka tysięcy studentów), 

 

 certyfikat 

międzynarodowej 

jednostki certyfikującej 

wydawany uczestnikowi 

po każdym szkoleniu, 

 

 certyfikat „Eksperta ds. 

Bezpieczeństwa 

Żywności” wydawany po 

ukończeniu cyklu szkoleń, 

 

 bezpłatna projekcja 

innowacyjnego filmu 

szkoleniowego z cyklu 

Partytury Zarządzania: 

„Partytura dla auditora”, 

 

 bezpłatny zapis do 

Rejestru LUQAM. 
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Wybrani Klienci LUQAM z branży 

spożywczej: 

 

 
 

 

Biuro Główne 

ul. Kamieńskiego 47 

30-644 Kraków 

www.luqam.com/food 

 

 

tel.+48 12 296 49 30  

tel./fax+48 12 296 49 31 

 

 

student@luqam.com  

 

Chętnie odpowiemy na 

Państwa pytania 
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