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Wydarzenie upowszechniające rezultaty intelektualne projektu SAFE-ORGfood pt. 
„Międzynarodowa edukacja w zakresie bezpieczeństwa produktów ekologicznych”  

Multiplier Event of the SAFE-ORGfood project 
 „Transnational Quality Education for Organic Food Safety” 

 
 

21 września 2022, godz. 12:00-16:00, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Nowoursynowka 159c, 02-776 Warszawa, aula 2  

21st September 2022, 12:00-16:00, Warsaw University of Life Sciences  
Nowoursynowska 159c, 02-776 Warsaw, hall 2 

 
 

Program wydarzenia / Agenda of the event 
 

12:00 - 13:30 

 Powitanie uczestników i przedstawienie programu spotkania - Joanna Trafiałek  

 Prezentacja projektu i konsorcjum - Joanna Trafiałek  

 Prezentacja i dyskusja dot. „Międzynarodowego raportu na temat poziomu wiedzy  
o bezpieczeństwie żywności wśród interesariuszy sektora żywności ekologicznej” - Joanna 
Trafiałek  

 Prezentacja i dyskusja dot. „Podręcznika na temat bezpieczeństwa żywności w produkcji 

ekologicznej” - Dominika Średnicka-Tober  

 Prezentacja i dyskusja dot. „Gotowej do wdrożenia instrukcji zawierającej praktyczne 
rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa żywności ekologicznej”- Joanna Trafiałek  

 
13:30 - 14:15 Przerwa 
 
14:15 - 16:00 

 Prezentacja e-learningowych materiałów wykładowych na temat systemu bezpieczeństwa 
żywności w produkcji ekologicznej  -  Ewa Czarniecka-Skubina  

 Prezentacja i dyskusja dot. wykładu on-line na temat zagrożeń biologicznych w produkcji 
żywności - Katarzyna Neffe-Skocińska 

 Prezentacja i dyskusja dot. wykładu on-line na temat zagrożeń fizycznych w produkcji 

żywności - Ewa Czarniecka-Skubina 

 Prezentacja i dyskusja dot. wykładu on-line na temat zasad HACCP w produkcji żywności - 

Joanna Trafiałek 

 Prezentacja i dyskusja dot. filmu na temat bezpieczeństwa żywności w produkcji ekologicznej 
- Joanna Trafiałek 

 Dyskusja i podsumowanie wydarzenia 
 
16:00  Zakończenie 
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-----------------------------------------------------English language version--------------------------------------------- 
 
 

12:00 - 13:30 

 Welcome and presentation of the event agenda - Joanna Trafiałek  

 Presentation of the project and consortium - Joanna Trafiałek  

 Presentation and discussion of “The international report on the level of food safety 
knowledge among organic stakeholders” - Joanna Trafiałek  

 Presentation and discussion of the “Handbook - theory about food safety in organic 

production” - Dominika Średnicka-Tober  

 Presentation and discussion on the “Ready-to-implement manuals with practical solutions 
on organic  food safety” - Joanna Trafiałek  

 
13:30 - 14:15 Lunch break 
 
14:15 - 16:00 

 Presentation of the on-line lectures on food safety system in organic production -  Ewa 
Czarniecka-Skubina  

 Presentation and discussion of the on-line lecture “Biological hazards in food production”- 
Katarzyna Neffe-Skocińska 

 Presentation and discussion of the on-line lecture “Physical hazards in food production”- 

Ewa Czarniecka-Skubina 

 Presentation and discussion of the on-line lecture “HACCP principles in food production”- 

Joanna Trafiałek 

 Presentation and discussion on the video on food safety system in organic production - 
Joanna Trafiałek 

 Wrap-up of the event 
 
16:00  The end 

 


