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Szanowni Państwo,

Prawo żywnościowe zawsze pozostanie jednym z najsilniejszych powodów podejmowanych 
działań w branży spożywczej. Żywność i większość obszarów pokrewnych to obszar 
szczegółowo regulowany i nadzorowany. Hasło „zgodność” stało się jednym z najczęściej 
słyszanych w branży.

Obszary regulowane zasadniczo obejmują już praktycznie każdy obszar działalności w branży 
spożywczej, a ostatnie zmiany rozszerzają ich oddziaływanie na jeszcze nowe, jak chociażby 
zrównoważony rozwój.

Mimo, że przepisy prawne są powszechnie dostępne i darmowe, to jednak ich dostępność nie 
przekłada się na ich łatwe stosowanie. Nie zawsze jest proste lub jednoznaczne, a może 
można nawet wysunąć twierdzenie, że przeciwnie bardzo rzadko są proste i jednoznaczne. 
Kluczowym elementem staje się interpretacja i szczegółowe wytyczne, wiedza na temat 
postępowania organów inspekcyjnych, decyzji sądów, zakresu sporów itp.

Tym samym rośnie rola i wartość wiedzy eksperckiej połączonej z gruntownym 
przygotowaniem prawnym. I to chcemy Państwu zaoferować w postaci jedynego w Polsce 
tak szerokiego i gromadzącego w jednym miejscu tak wielu wybitnych ekspertów forum. 

Mamy świadomość, że na takie spotkanie każdy chciał by przyjechać osobiście, ale mamy też 
świadomość, że to często niemożliwe. Dlatego proponujemy Państwu dwie formy, ale to nie 
będzie transmisja z obrad plenarnych on-line, a dwie oddzielne, każda o dedykowanej 
konkretnej grupie uczestników formule. Część wspólna to eksperci i program, a część 
indywidualna jest forma przekazu i używane narzędzia.

Decyzję co do formuły pozostawiamy oczywiście Państwu, ale z góry uprzedzam, że ilość 
miejsc na wydarzeniu stacjonarnym jest w tym roku ograniczona i decyzję trzeba 
podejmować szybko. 

I jeszcze jedno, nie traktujcie Państwo forum jak zwykłe szkolenie. To spotkanie z najlepszymi 
prawnikami i ekspertami w Polsce w dziedzinie żywności w jednym miejscu i jednym czasie. 
To dzień, który da energię na działanie na wiele miesięcy i ukierunkuje Państwa na to, co 
najważniejsze.

Nie mam wątpliwości, że tak szerokiego spojrzenia na prawo żywnościowe nigdzie indziej 
Państwo nie znajdziecie. Gwarancją są wybitni eksperci, którzy już po raz kolejny 
zaangażowali się w nasz projekt, za co serdecznie dziękuję.
Serdecznie zapraszam!

Kilka ważnych informacji o Forum 

Janusz Olejnik
Pomysłodawca i założyciel Foodfakty.pl 
Food Safety Culture Initiative PL  

mailto:https://www.linkedin.com/in/janusz-olejnik/


Sylwetki prelegentów według kolejności wystąpień 

Izabela Tańska
Doradca ds. Prawa Żywnościowego. Specjalizuje się w
zagadnieniach dotyczących wprowadzania do obrotu,
znakowania i reklamy żywności a w szczególności tzw. żywności
funkcjonalnej. Współpracuje z jednostkami kontroli żywności,
instytutami naukowymi, stowarzyszeniami branżowymi.

Patryk Kalinowski
Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego. Doradza
przedsiębiorstwom branży spożywczej we wszystkich aspektach
prawa żywnościowego. Doktorant w Pracowni Prawa
Żywnościowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego.

Joanna Uchańska
Radczyni prawna. Partnerka w kancelarii Chałas i Wspólnicy.
Szefowa Praktyki Life Science and Healthcare oraz
wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w
life science, głównie w branży biotechnologicznej,
farmaceutycznej, spożywczej i beauty.

Magdalena Wolska
Prawnik, ekonomista. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i
Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii
Nauk (PAN) w Warszawie. Autorka artykułów naukowych z
zakresu prawa żywnościowego.

Agnieszka Szymecka-Wesołowska
Prawniczka i wspólniczka w Centrum Prawa Żywnościowego i
Produktowego. Doktor nauk prawnych. Od ponad 10 lat
doradza producentom, przetwórcom, dystrybutorom
żywności. Członkini Europejskiego Stowarzyszenia Prawa
Żywnościowego - EFLA.

Magdalena Wawrzyniak
Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Food & Pharma Legal
Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. gdzie koncentruje się
na doradztwie podmiotom wytwarzającym i dystrybuującym
środki spożywcze, w tym suplementy diety, oraz kosmetyki i
wyroby medyczne.



Sylwetki prelegentów według kolejności wystąpień c.d.  

Joanna Olszak
Doradca ds. Prawa Żywnościowego. Od 2008 r. niezmiennie
zaangażowana w prawo żywnościowe. Specjalizuje się w
rozwiązywaniu problemów z interpretacją przepisów,
zwłaszcza dotyczących znakowania, promocji i reklamy
żywności. Regularnie publikuje w prasie branżowej, ale i
popularno-naukowej.

Ewa Kuczyńska
Radca prawny z ponad 6-letnim doświadczeniem zawodowym
specjalizującym się w doradztwie z zakresu prawa
żywnościowego, w tym prawa alkoholowego. Doradza klientom
w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i
nowych technologii, specjalizuje się w prawie kontraktów oraz
prawie gospodarczym.

Agnieszka Sztoldman
Adwokat w zespole prawa własności przemysłowej i
intelektualnej, w ramach którego odpowiada za praktykę Life
Sciences & Healthcare. Specjalizuje się w ochronie praw
własności przemysłowej i intelektualnej, postępowaniach
sądowych i arbitrażowych, nieuczciwej konkurencji i prawie
gospodarczym.

Bartosz Fogel
Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem
zawodowym specjalizującym się w prawie żywnościowym,
farmaceutycznym i gospodarczym, prawie kontraktów oraz IT.
Wśród klientów korzystających z jego usług są głównie
zakłady produkcyjne i podmioty związane z branżą spożywczą.

Żaneta Zemła-Pacud
Radca prawny, Of counsel w kancelarii Traple Konarski
Podrecki i Wspólnicy, gdzie zajmuje się obszarem Life Science.
Dr nauk prawnych, autorka monografii „Ochrona patentowa
produktów leczniczych” oraz licznych publikacji z zakresu
prawa własności przemysłowej i innowacji life science.

Paweł Borek
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny. Pracował
m.in. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku,
kancelariach prawnych, był szefem działu prawnego Spółki
Irlandzkiej, która sprzedawała suplementy diety na terenie
Europy. Autor licznych publikacji z zakresu prawa
żywnościowego. Członek Food Lawyers Network.



Program – pełny opis
Kolejność / przerwy – edycja  on-line 

Powitanie 
Perspektywa - zrównoważony rozwój 

Janusz Olejnik – FoodFakty

9:00

„Sustainable food system” na etykiecie i w reklamie żywności – inicjatywy 
legislacyjne UE

Izabela Tańska – IGIFC

9:10

Tezy wykładu: Przedstawienie inicjatyw legislacyjnych UE oraz omówienie ich znaczenia dla 
produktów, ramy czasowe, kontrola na poziomie krajowym

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym 

Magdalena Wolska - FoodFakty
9:25

Tezy wykładu: Omówienie kluczowych zmian wynikających z nowej ustawy o rolnictwie
ekologicznym w kontekście rozpoczęcia stosowania rozporządzenia 2018/848, w tym m.in.
rozszerzenie katalogu produktów ekologicznych, umożliwienie pozyskiwania certyfikatu
grupom producentów oraz doprecyzowanie warunków przeprowadzania kontroli.

Rewolucja antyplastikowa - obowiązkowe i dobrowolne oznaczenia na 
produktach spożywczych 

Patryk Kalinowski - FoodLaw

9:40

Tezy wykładu: Prezentacja unijnych i polskich regulacji prawnych dotyczących
obowiązkowych oraz dobrowolnych oznaczeń na produktach spożywczych, które są związane
z rewolucją antyplastikową (m.in. przydatności do recyklingu, segregacji odpadów z
opakowań czy biodegradowalności). Przedstawienie trendów legislacyjnych w tym zakresie,
aktualnie toczących się procesów legislacyjnych oraz przypadków praktycznych problemów, z
którymi muszą zmierzyć się podmioty pakujące produkty spożywcze.

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności w przedsiębiorstwach spożywczych 

Agnieszka Szymecka-Wesołowska - FoodLaw 9:55

Tezy wykładu: Przedstawienie regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania marnowaniu
żywności (etap produkcji, przetwórstwa i dystrybucji) obowiązujących w PL; wskazanie
możliwych mechanizmów oraz doświadczeń innych państw UE oraz zmian prawnych np. w
zakresie znakowania okresów przydatności

Należyta staranność w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej - na co 
zwracać uwagę? 

Joanna Uchańska - Chałas i Wspólnicy
10:10

Tezy wykładu: Przedstawienie pojęcia należytej staranności w działalności biznesowej,
zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska i praw człowieka. Przepisy unijne, wytyczne w
zakresie raportowania, wyzwania



Perspektywa - zrównoważony rozwój c.d.

Uchwały Zespołu ds. Suplementów diety, kolejne ograniczenia dot. Składników 

Magdalena Wawrzyniak - Food&Pharma Legal
10:25

Tezy wykładu: Ograniczenie ilości piperyny w suplementach diety. Kolejne składniki podlegające 
monitorowaniu w tym ALA, co to oznacza dla firm?

Perspektywa - zgodność produktu

Dodatki do żywności – bieżące wyzwania 

Joanna Olszak - IGIFC
10:40

Tezy wykładu: Przegląd przepisów UE + aktualnie dyskutowane kwestie; prezentacja zasad
na przykładach

Przerwa – 30 min 11:00

Wstęp 
Janusz Olejnik - FoodFakty

11:30

Marketing żywności zgodny z RODO

Ewa Kuczyńska - GFP Legal

11:35

Tezy wykładu: Marketing bezpośredni, prowadzenie akcji lojalnościowych, aplikacje mobilne
dla klientów – jak zapewnić ich zgodność z RODO? Wytyczne i dobre praktyki.

Czym jest Solvit, kiedy znajduje zastosowanie? 

Magdalena Wawrzyniak – Food & Pharma Legal

11:47

Tezy wykładu: Procedura stosowana w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu rynku
wewnętrznego, np. kwestionowania składu suplementu diety akceptowanego w innym kraju
UE

Perspektywa - Nie tylko produkt

Wezwanie do udzielenia informacji o naruszeniach własności intelektualnej 

Agnieszka Sztoldman - Taylor Wessing

12:00

Tezy wykładu: Sprzedaż, dystrybucja, produkcja

Program pełny opis - godziny edycja on-line c.d.



Program edycja on-line c.d.  

Perspektywa - Nie tylko produkt c.d.

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w 
branży spożywczej 

Bartosz Fogel - GFP Legal

12:15

Tezy wykładu: Nowe przepisy, zakazy, nieuczciwe praktyki, skutki i kary

Jak chronić innowacje w przemyśle spożywczym - Przegląd nowych trendów i 
regulacji prawnych 

Żaneta Zemła-Pacud - Traple, Konarski, Podrecki & Wspólnicy

12:30

Tezy wykładu: Tematem wystąpienia będzie przegląd nowych trendów w ramach
dostępnych form ochrony innowacji żywnościowych, w szczególności rosnące znaczenie
danych naukowych i ich ochrona. W programie:
- wyłączność danych dotyczących nowej żywności,
- wyłączność danych oznaczeń zdrowotnych suplementów diety
- ochrony niejawnych receptur i procedur technologicznych jako przedmiotu tajemnicy
przedsiębiorstwa.

Przerwa 75 min do godziny 14:00 12:45

Perspektywa – Nadchodzące regulacje

Projektowane zmiany w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno –
spożywczych 

Paweł Borek - Borek Legal

14:00

Tezy wykładu: Analiza projektu ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem nowych uprawnień
IJHARS. Wśród najważniejszych zmian omawianych w trakcie wystąpienia wyróżnić należy
m.in. zdefiniowanie zakupu kontrolnego, doprecyzowanie trybu kontroli sprzedaży na
odległość, a także utworzenie centralnego rejestru podmiotów działających na rynku
artykułów rolno-spożywczych.

Prace legislacyjne, ważne projekty - prawo krajowe 

Agnieszka Szymecka-Wesołowska- FoodLaw
14:15

Tezy wykładu: Subiektywny przegląd prac nad projektami

Prace legislacyjne, ważne projekty - prawo EU 

Izabela Tańska - IGIFC
14:25

Tezy wykładu: Omówienie wybranych inicjatyw legislacyjnych na poziomie UE.

Q&A 14:35



Edycja stacjonarna - Warszawa – Start o 10.00
Kolejność wykładów/przerwy 

Perspektywa - zrównoważony rozwój – wstęp Janusz Olejnik 10:00

„Sustainable food system” na etykiecie i w reklamie żywności – inicjatywy 
legislacyjne UE

Izabela Tańska 10:10

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym Magdalena Wolska 10:25

Należyta staranność w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej -
na co zwracać uwagę?

Joanna Uchańska 10:40

„Rewolucja antyplastikowa - obowiązkowe i dobrowolne oznaczenia na 
produktach spożywczych”.

Patryk Kalinowski 10:55

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności w przedsiębiorstwach spożywczych
Agnieszka Szymecka-
Wesołowska

11:10

Przerwa kawowa – 30 min 11:30

Perspektywa - zgodność produktu Janusz Olejnik 12:00

Uchwały Zespołu ds. Suplementów diety, kolejne ograniczenia dot. składników
Magdalena 
Wawrzyniak

12:05

Dodatki do żywności – bieżące wyzwania. Joanna Olszak 12:20

Marketing żywności zgodny z RODO Ewa Kuczyńska 12:35

Czym jest Solvit, kiedy znajduje zastosowanie?
Magdalena 
Wawrzyniak

12:47

Przerwa – lunch/networking – 60 min 13:00

Perspektywa - Nie tylko produkt – Wstęp Janusz Olejnik 14:00

Wezwanie do udzielenia informacji o naruszeniach własności intelektualnej Agnieszka Sztoldman 14:05

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w 
branży spożywczej

Bartosz Fogel 14:20

Jak chronić innowacje w przemyśle spożywczym - Przegląd nowych trendów i 
regulacji prawnych

Żaneta Zemła-Pacud 14:35

Perspektywa - Nadchodzące regulacje

Projektowane zmiany w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno -
spożywczych

Paweł Borek 14:50

Prace legislacyjne, ważne projekty - prawo krajowe
Agnieszka Szymecka-
Wesołowska

15:05

Prace legislacyjne, ważne projekty - prawo EU Izabela Tańska 15:17

Q&A/networking Q&A 15:30

Dla chętnych nieformalny wieczór koleżeński 



Edycja stacjonarna – Warszawa 24.05 Start o godzinie 10.00 

Warunki udziału 

Cena zawiera:
Udział w edycji on-line 
Certyfikat udziału
Prezentacje ?

eFORUM w wersji stacjonarnej odbywać się będzie w pomieszczeniach CBF Nowy Świat przy ulicy 
Nowy Świat 6/12
Udział odpłatny. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 
Wymagana wcześniejsza rejestracja i założenie bezpłatnego konta czytelnika portalu FoodFakty.
Zakup biletu na portalu FoodFakty, udział wyłącznie po opłaceniu faktury proforma (prosimy o 
uważne wypełnienie danych do faktury) 
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym i 
odmowy udziału na warunkach przewidzianych dla innych grup uczestników 

Odpłatność:

Cena zawiera:
Udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat udziału

Cena do 
29.04

Cena od
30.04

Kto Link do 
biletu

390 PLN 490 PLN Klienci Strefy Managera

490 PLN 590 PLN
Pracownicy firm produkcyjnych i sieci handlowych, 
pracownicy jednostek inspekcji urzędowych, pracownicy 
naukowi 

890 PLN 990 PLN Pozostałe firmy 

https://foodfakty.pl/bilet-forum-prawa-klienci-strefy-managera
https://foodfakty.pl/bilet-forum-prawa-pracownicy-firm-produkcyjnych-i-sieci-handlowych-pracownicy-jednostek-inspekcji-urzedowych-pracownicy-naukowi
https://foodfakty.pl/bilet-forum-prawa-pracownicy-pozostalych-firm


Edycja on-line – 24.05 Start o godzinie 9.00 

eFORUM w wersji on-line odbywać się będzie na platformie FoodFakty
Udział odpłatny.
Wymagana wcześniejsza rejestracja i założenie bezpłatnego konta czytelnika portalu 
FoodFakty.
Rejestracja na portalu FoodFakty, udział wyłącznie po opłaceniu faktury proforma (prosimy o 
uważne wypełnienie danych do faktury) 
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w formularzu 
rejestracyjnym i odmowy udziału na warunkach przewidzianych dla innych grup uczestników 

Odpłatność:

Warunki udziału - online 

Cena netto Kto Link do biletu

190 PLN Klienci Strefy Managera

290 PLN
Pracownicy firm produkcyjnych i sieci handlowych, 
pracownicy jednostek inspekcji urzędowych, 
pracownicy naukowi 

490 PLN Pozostałe firmy 

UDZIAŁ BEZPŁATNY Studenci

Cena zawiera:
Udział w edycji on-line, certyfikat udziału

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYM NOWYM PRODUKCIE 

https://foodfakty.pl/bilet-eforum-prawa-klienci-strefy-managera
https://foodfakty.pl/bilet-eforum-prawa-pracownicy-firm-produkcyjnych-i-sieci-handlowych-pracownicy-jednostek-inspekcji-urzedowych-pracownicy-naukowi-1
https://foodfakty.pl/bilet-eforum-prawa-pozostale-firmy
https://foodfakty.pl/bilet-eforum-prawa-studenci


www.foodfakty.pl

501 370 590
501 344 668
507 726 456
600 972 263

foodfakty@foodfakty.pl
ul. Serwituty 25

02-233 Warszawa

Kontakt


