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10% zniżki przy rejestracji do 25.03.2016 r. | 25% zniżki dla prenumeratorów „Food-Lex”
yy Eksportujesz?
yy Dokonujesz wewnątrzwspólnotowej dostawy?
yy Myślisz o ekspansji na zagraniczne rynki?
Na seminarium dowiesz się jak:
yy poprawnie zrealizować obowiązki ustawowe
yy zoptymalizować koszty działalności
yy uniknąć sankcji finansowych i gospodarczych
yy umocnić swój wizerunek świadomego przedsiębiorcy
Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich
przedsiębiorstw dokonujących
wewnątrzwspólnotowej dostawy
i eksportu produktów w opakowaniach!

yy Szczegółowe omówienie rynków
Francji, Czech i Słowacji
yy Przegląd systemów realizowania
obowiązków na terenie wybranych
państw europejskich
yy Polscy i zagraniczni prelegenci
– praktyczne przykłady

Zapraszamy do udziału w Seminarium!
Zapisy i szczegóły na temat konferencji na stronie:
www.pfpz.pl

Patroni medialni

ukazuje się od 1896 roku

Organizator:
Polska Federacja Producentów Żywności
Związek Pracodawców

Sekretariat konferencji:
tel. 22 830 70 55, fax: 22 830 70 56
ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

Szczegóły i zapisy:

www.pfpz.pl

/ pfpzzp
/ kwartalnikfoodlex
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Prelegenci

 Julia Patorska
Zastępca Dyrektora w zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju w Deloitte Polska Sp. z o.o.
Z wykształcenia jest ekonomistą, a jako konsultant realizowała projekty wspierając zarówno podmioty publiczne jak
i prywatne. W ostatnim czasie prowadziła szereg projektów w temacie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, analizując m.in. różne rozwiązania regulacyjne na rynkach europejskich i ich zasadność zastosowania w polskim
systemie.
Julia Patorska jest ekspertem zewnętrznym Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP oraz członkiem Towarzystwa
Ekonomistów Polskich.

 Zbynek Kozel
Ekonomista i manager, od ponad 20 lat związany z przemysłem FMCG, m.in. Dyrektor ds. Korporacyjnych Coca-Cola
Amatil w Czechach, w latach 1995–2002 Prezes Koalicji
Czeskiego Przemysłu na rzecz Opakowań i Środowiska.
Od 1999 Prezes Zarządu EKO-KOM, największej organizacji
odzysku w Czechach.

 Michał Mikołajczyk
 Hana Novakova
Prezes Zarządu ENVI-PAK. Z wykształcenia prawnik i manager, od kilkunastu lat pracuje na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych korporacjach. W 2003 roku
uczestniczyła we wspłótworzeniu ENVI-PAK, pierwszej
organizacji odzysku opakowań na Słowacji.
Od 2005 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego, a od
2007 roku Prezesa Zarządu ENVI-PAK.

Organizator:
Polska Federacja Producentów Żywności
Związek Pracodawców

Prokurent, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Rekopolu
Organizacji Odzysku Opakowań S.A. Od 2004 roku związany
z Rekopolem. Autor licznych projektów i akcji promujących
segregację odpadów i świadome zakupy np. ogólnopolskiej
kampanii „Dzień bez Śmiecenia”. Organizator przedsięwzięć z zakresu „zielonego CSR-u” prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców, samorząd, organizacje pozarządowe. Prawnik, wolontariusz i współpracownik Polskiego
i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Sekretariat konferencji:
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Szczegóły i zapisy:
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Program

9.00 – 10.00	Rejestracja

13.30 – 14.30 Lunch

10.00 – 10.15	Otwarcie seminarium

14.30 – 16.00 Nowe zasady
	funkcjonowania
gospodarki opakowaniami
	na rynku słowackim
	po 1 stycznia 2016 roku

	Jakub Tyczkowski

Prezes Rekopol
Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

	Andrzej Gantner

Hana Novakova

Dyrektor Generalny PFPŻ ZP

10.15 – 11.30	Różnorodność
systemów gospodarki
opakowaniami w Europie.
	Szczegółowe omówienie
rynku francuskiego

Prezes Zarządu ENVI-PAK

16.00 – 16.15 Projekt doradztwa
	międzynarodowego

Michał Mikołajczyk

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
	Rekopol Organizacja Odzysku
Opakowań S.A.

	Julia Patorska

	Zastępca Dyrektora
ds. Zrównoważonego Rozwoju
Deloitte Polska Sp. z o.o.

16.20

Dyskusja,
zakończenie seminarium

11.30 – 12.00 Przerwa

12.00 – 13.30	Specyfikacja systemu
gospodarowania
opakowaniami w Czechach

	Zbynek Kozel

Prezes Zarządu EKO-KOM
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FORMULARZ ZGłOSZENIOWY
Prosimy wypełnić i odesłać najpóźniej do 15 kwietnia 2016 r.
fax: (48 22) 830 70 56, email: m.jonczak@pfpz.pl
Niniejszym zgłaszam swój udział w seminarium szkoleniowym pt. „Handel wewnątrzwspólnotowy a środowisko
– opakowania produktów i związane z nimi obowiązki polskich przedsiębiorców”, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia
2016 r., w Hotelu Marriott w Warszawie. Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT, na podstawie danych zawartych
w niniejszym formularzu.
Wybieram następujący typ uczestnictwa (prosimy zaznaczyć krzyżykiem)

 pracownik firmy lub organizacji nie będącej członkiem PFPŻ ZP Cena: 400 zł + 23% VAT
 pracownik firmy lub organizacji członkowskiej PFPŻ ZP	(50% zniżki)Cena: 200 zł + 23% VAT
(zniżka zawiera zniżkę za prenumeratę Food-Lex)

 prenumerator kwartalnika Food-Lex (25% zniżki)Cena: 300 zł + 23% VAT
 pracownik firmy będącej członkiem organizacji należącej do PFPŻ ZP (10% zniżki)Cena: 360 zł + 23% VAT
 pracownik uczelni wyższej lub instytutu naukowego (50% zniżki)Cena: 200 zł + 23% VAT
Dodatkowe zniżki (prosimy zaznaczyć krzyżykiem o ile dotyczą zgłoszenia)

 10% od ceny netto wynikającej z typu uczestnictwa – przy zgłoszeniu do 25.03.2016 r.
 10% od ceny netto po innych zniżkach dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy lub organizacji
UWAGA: Przy obliczaniu ceny uczestnictwa nie stosuje się sumowania zniżek. Zniżki naliczane są zgodnie z kolejnością podaną w formularzu.

Przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy PFPŻ ZP, a podmiotem deklarującym udział w Konferencji. Wynikająca z zawartej umowy należność należy uregulować przelewem na podstawie otrzymanej faktury VAT na rachunek:
53 1020 1097 0000 7802 0170 4972, PKO Bank Polski S.A., Oddział 9 w Warszawie, Polska Federacja Producentów Żywności Związek
Pracodawców, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy oświadcza, że posiada stosowne uprawnienie do
działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego, a w szczególności do zawarcia umowy z PFPŻ ZP.
Imię i nazwisko uczestnika
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Dane Zgłaszającego potrzebne do wystawienia faktury VAT
Nazwa podmiotu zgłaszającego

W przypadku przesłania zgłoszenia do dnia 15.04.2016r. i nie dokonania wpłaty
przed 15.04.2016r., koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 400 zł + 23% VAT.
Zasada ta nie obowiązuje firm i organizacji członkowskich PFPŻ ZP.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji przed 15.04.2016r., zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości
200 zł + 23% VAT. W przypadku rezygnacji po 15.04.2016r., Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynikającej z przesłanego zgłoszenia.
W przypadku braku uczestnictwa w Konferencji oraz braku pismnej rezygnacji
z uczestnictwa w Konferencji, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnej
kwoty należności wynikającej z przesłanego zgłoszenia.
Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Konferencji.

.................................................................................................................................. Możliwa jest zamiana osoby zgłaszonej do udziału w Konferencji na wniosek
Zgłaszającego.

.................................................................................................................................. PFPŻ ZP zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca konferencji
Adres podmiotu zgłaszającego

(w obrębie Warszawy) w sposób nie zmieniający wartości merytorycznej Konferencji.

PFPŻ ZP zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub zmiany jej ter-

.................................................................................................................................. minu.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa i zo-

NIP podmiotu zgłaszającego..................................................................................... bowiązujemy się do zapłaty całości kwoty wynikającej z niniejszego
zgłoszenia.

Dane kontaktowe:
Telefon:.......................... Fax:.......................... Email:.................................................
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców z siedzibą
w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa wpisana jest do Krajowego
Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy pod nr. 0000313586, NIP 7010173579, REGON 141761215

Data, Pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej

