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PRELEGENCI I EKSPERCI Z FIRM 

Cykl szkoleń w ramach



S z a n o w n i P a ń s t w o !

Prawo żywnościowe dynamicznie się zmienia. Oczywistym jest, że zapoznanie
się samodzielnie z tak dużą ilością nowych przepisów jest praktycznie niemożliwe,
szczególnie dla osób, na których spoczywa duża odpowiedzialność i szeroki zakres
innych obowiązków. Jest to jednak konieczne. Stąd nasza inicjatywa, by dostarczyć
Państwu informacje skonsolidowane, w syntetycznym ujęciu, szybkiej i wygodnej
formie, bezpośrednio od ekspertóww dziedzinie.

Pierwsze eFORUM Prawo Żywnościowe to setki uczestników, najwyższe oceny
w ankietach satysfakcji, ale również pewien niedosyt rozwinięcia poszczególnych
zagadnień. Dlatego dzięki otwartości naszych ekspertów zdecydowaliśmy się na
rozwinięcie wybranych tematów i zaproponowanie Państwu niejako follow-up w
formie dedykowanych, wyczerpujących temat sesji webinaryjnych z poszczególnymi
ekspertami

Każde z czterech nadchodzących spotkań poruszać będzie osobny problem
prawny, z którym Wy – managerowie, mierzycie się na co dzień. W ciągu 45 minut
będą Państwomieli unikatową możliwość wysłuchania eksperta w danej dziedzinie.

Poprosiłem gospodarzy o to żeby cena nie była barierą dostępu, stąd symboliczna
opłata za uczestnictwo, która w żaden sposób nie odpowiada realnej cenie takiego
szkolenia. Mam nadzieję, że licznie skorzystacie z Państwo z tej unikalnej okazji

Założyciel projektu FoodFakty – Food Safety Culture Initiative PL
Przewodniczący Komitetu Technicznego przy PKN nr 310
ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
Członek Polskiej Grupy Roboczej przy IFS
Dyrektor Generalny Silliker Polska w latach 2001-2020

Janusz Olejnik

ZAPROSZENIE



13.04.2021 roku, godz. 11:00 – 11:45

WPROWADZENIE DO OBROTU NOWEJ ŻYWNOŚCI

▪ Opłata 100 zł netto za uczestnika

▪ Rejestracja przez kwestionariusz dostępny na stronie foodfakty.pl

▪ Webinarium ogólnodostępne do wyczerpania limitu miejsc.

▪ Link rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Ewa Kuczyńska
Radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa
żywnościowego, w tym prawa alkoholowego.

Opis szkolenia: Żywność kwalifikowana jako „nowa żywność” coraz częściej
pojawia się na naszych stołach. Coraz więcej firm jest też zainteresowanych
wprowadzaniem takiej żywności do swojej oferty. Podczas pierwszego e-forum
prawa żywnościowego zorganizowanego przez FoodFakty przybliżona została
problematyka wprowadzania żywności, w tym nowej żywności do obrotu.
Omówiono też procedurę uzyskiwania zezwolenia na nową żywność wydawanego
przez Komisję Europejską. Celem webinarium jest pogłębienie tematyki
omawianej podczas e-forum, w szczególności przybliżenie definicji nowej
żywności i rodzaju produktów zaliczanych do tej kategorii. Podczas webinarium
omówione zostaną wymogi, jakie musi spełnić nowa żywność, aby mogła być
wprowadzana na rynek unijny oraz sankcje grożące za jej wprowadzenie bez

zezwolenia.

Program:
• co uważa się za nową żywność?
• jakie wymogi musi spełnić nowa żywność aby mogła być wprowadzana do 

obrotu?
• jakie sankcje grożą za wprowadzanie do obrotu nowej żywności bez 

zezwolenia Komisji ?

Dla kogo?
• właściciele zakładów spożywczych
• specjaliści działu R&D
• kadra managerska

https://foodfakty.pl/wprowadzenie-do-obrotu-nowej-zywnosci


14.04.2021 roku, godz. 10:00 - 10:45

▪ Opłata 100 zł netto za uczestnika

▪ Rejestracja przez kwestionariusz dostępny na stronie foodfakty.pl

▪ Webinarium ogólnodostępne do wyczerpania limitu miejsc.

▪ Link rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Magdalena Wawrzyniak
Radca prawny. Doradza podmiotom wytwarzającym
i dystrybuującym środki spożywcze, w tym suplementy diety
oraz kosmetyki i wyroby medyczne.

Opis szkolenia: Podczas krótkiego szkolenia przekażę kluczowe kwestie związane
uwarunkowaniami prawnymi stosowania surowców konopnych, w tym CBD
w suplementach diety i kosmetykach. Wskażę również jakie stanowisko w tej
kwestii zajmują organy inspekcji sanitarnej. Podczas szkolenia dowiedzą się
Państwo w jaki sposób wyeliminować lub zmniejszyć ryzyko zakwestionowania
produktów zawierających konopie siewne (Cannabis sativa L.). W odniesieniu do
suplementów diety wskażę składniki konopne akceptowane przez
inspekcję sanitarną, oraz sposób ich opisu i wskazania nie budzący wątpliwości
inspekcji.

Program: 
• status CBD w kontekście novel food- jakie części rośliny mają udowodnioną

historię spożycia w UE przed 15.05.1997 r.
• stanowiska inspekcji sanitarnej, jakich argumentów użyć w dyskusji z inspekcją

sanitarną oraz podczas kontroli
• THC – dozwolony poziom,
• stanowisko dot. CBD na poziomie unijnym
• istotne kwestie w reklamie i oznakowaniu produktów zawierających surowiec

konopny, dozwolone oświadczenia zdrowotne
• powiadamianie suplementów zawierających surowiec konopny do GIS
• konopie w kosmetykach – jakie składniki są dozwolone?

Dla kogo: 
• osoby i podmioty produkujące
• dystrybuujące i reklamujące produkty zawierające Cannabis sativa L.

: SUPLEMENTY DIETY I KOSMETYKI Z SUROWCAMI KONOPNYMI, W TYM CBD

https://foodfakty.pl/suplementy-diety-i-kosmetyki-z-surowcami-konopnymi-w-tym-cbd


20.04.2021 roku, godz. 10:00 - 10:45

Izabela Tańska
Doradca ds. Prawa żywnościowego, Prezes Zarządu IGI Food Consulting. 
Specjalizuje się we wprowadzaniu do obrotu, znakowaniu i reklamie żywności, 
a w szczególności tzw. żywności funkcjonalnej.

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie informacji o pracach na
poziomie unijnym w zakresie zmian przepisów dotyczących znakowania żywności a
przede wszystkim rozporządzenia 1169/2011. Podczas szkolenia przedstawiony
zostanie zakres zmian, omówione będą konsekwencje zmian dla firm oraz
przedstawione ramy czasowe. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja
Europejska podejmuje szereg inicjatyw legislacyjnych, które mają na celu
ograniczenie negatywnego wpływu produkcji żywności na środowisko. Ważnym
tematem pozostaje wciąż kwestia informacji na temat żywności umożliwiających
świadome wybory prowadzące do ograniczenia plagi otyłości. KE przygotował
konkretne propozycje zmian przepisów nad którymi już proceduje. Szkolenie ma
na celu przedstawić przegląd tych prac wraz z omówieniem konsekwencji dla
branży. Dodatkowo omówione zostaną toczące się przed TSUE postępowania
mające znaczenie dla znakowania i reklamy żywności

Program: 
• zmiany rozporządzenia 1169/2011 – zakres, terminy
• prace TSUE w zakresie – znakowania żywności

Dla kogo: 
• dział zapewniania jakości
• dział prawny
• dział R&D
• dział marketingu

NADCHODZĄCE ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZNAKOWANIA.
JAK I KIEDY PRZYGOTOWAĆ FIRMĘ? 

▪ Opłata 100 zł netto za uczestnika

▪ Rejestracja przez kwestionariusz dostępny na stronie foodfakty.pl

▪ Webinarium ogólnodostępne do wyczerpania limitu miejsc.

▪ Link rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

https://foodfakty.pl/nadchodzace-zmiany-w-przepisach-dotyczacych-znakowania-jak-i-kiedy-przygotowac-firme


22.04.2021 roku, godz. 11:00 - 11:45

▪ Opłata 100 zł netto za uczestnika

▪ Rejestracja przez kwestionariusz dostępny na stronie foodfakty.pl

▪ Webinarium ogólnodostępne do wyczerpania limitu miejsc.

▪ Link rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

PODSTAWY PRAWNE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest wskazanie aktów prawnych, które będą
obowiązywały w branży ekologicznej od 1 stycznia 2022 r., ich zakresu, wskazanie
kogo dotyczą oraz jakie podmioty związane z produkcją, dystrybucją lub sprzedażą
produktów ekologicznych są zobowiązane do ich przestrzegania. Webinar obejmuje
także omówienie najważniejszych pojęć w produkcji ekologicznej odnoszących się do
tego kto może zostać producentem ekologicznym, jakie produkty będą mogły być
certyfikowane jako ekologiczne w myśl nowych przepisów, które wprowadzają w
tym zakresie istotne zmiany, kto może przystąpić do systemu certyfikacji oraz w jaki
sposób może tego dokonać. Ostatni moduł szkolenia obejmuje komentarz do
wybranych danych statystycznych dotyczących branży eko, ze szczególnym
uwzględnieniem trendów widocznych w ostatnich latach oraz związanych ze
zmianami nawyków konsumentów wywołanych przez pandemię koronawirusa, jak
również ukazuje perspektywy rozwoju dla tego sektora produktów spożywczych.
Szkolenie stanowi pierwsze dostępne na rynku tak obszerne omówienie nowych
przepisów, które jak dotąd nie doczekały się jeszcze szczegółowych opracowań.

Program: 
• podstawowe akty dotyczące rolnictwa ekologicznego
• zakres stosowania tych przepisów
• najważniejsze pojęcia 
• wybrane dane statystyczne.

Dla kogo:
• producenci działający w branży ekologicznej
• podmioty zainteresowane podjęciem produkcji dystrybucji lub sprzedaży

produktów ekologicznych.

Magdalena Wolska
Prawnik, ekonomista.
Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk
Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie.

https://foodfakty.pl/podstawy-prawne-produkcji-zywnosci-ekologicznej


To szeroko zakrojony projekt, którego bazą jest profesjonalny portal informacyjny wraz z uzupełniającymi
narzędziami jak newslettery, raporty, bazy danych. Zapewniamy „zabieganej” kadrze managerskiej
możliwość szybkiego i syntetycznego zapoznania się z najważniejszymi trendami rynkowymi, zmianami
w prawie i nowymi technologiami dla jakości i bezpieczeństwa poprzez portal, e-mail, komórkę i media
społecznościowe. Koncentrujemy się na zagadnieniach wspierających rozwój szeroko pojętej jakości
i bezpieczeństwa żywności.

Zapraszamy zainteresowane firmy do aktywnego udziału w kolejnym projekcie Raport FoodFakty,
tym razem osią tematyczną raportu będzie analiza zagrożeń żywności i już dostępne przygotowane
przez nasz zespół specjalistów szczegółowe analizy za 2020 rok. Bliższe informacje pod numerem
telefonu 501370590.

www.foodfakty.pl


