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OGÓLNOŚWIATOWY MONITORING ZAFAŁSZOWAŃ 
ŻYWNOŚCI, SUPLEMENTÓW, PASZY, OPAKOWAŃ 

BAZA | ALERTY | TRENDY 

MISJA FOODFAKTY: WSPÓLNIE BUDUJEMY KULTURĘ BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
PROJEKT FOODFAKTY JEST REALIZOWANY PRZY WSPÓŁUDZIALE

KILKUNASTU PARTNERÓW MERYTORYCZNYCH

NAJCZĘŚCIEJ OSIĄGANE CELE

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ I STANDARDÓW RODZINY GFSI 

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW I PROCESÓW

ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW

MONITORING ZMIAN PRAWA

BAZA RASFF PO POLSKU

LIMITY PRAWNE/DODATKI 

NOVEL FOOD

1

2

3

6

5

4

OCENY RYZYKA

TRENDY ZAFAŁSZOWAŃ

ŻYWNOŚĆ, SUPLEMENTY, PASZE, OPAKOWANIA 



Monitoring i 
raporty zmian w 

prawie

ZAKRES OFERTY

LEX SCAN
Monitoring

zmian w prawie
żywność, suplementy, pasze, 

opakowania

Monitoring i 
raporty zmian w 

prawie

Baza notyfikacji 
RASFF 

w j. polskim

Monitoring i 
raporty zmian w 

prawie

Komentarze 
i artykuły 

eksperckie

2023

Monitoring i 
raporty zmian w 

prawie

RISK SCAN
Analizy ryzyka, 
limity, oceny, 
dopuszczenia

Monitoring i 
raporty zmian w 

prawie

Nowatorskie 
Syntezy 

Miesiąca 
ONLINE

Monitoring i 
raporty zmian w 

prawie

Archiwum 
Managera 

dostępne 24/7

BAZA ONLINE
Food Fraud Scan

ALERT FRAUD
dzienny lub 
tygodniowy

RAPORTY
FRAUD SCAN
miesięczne 



• Własna baza comiesięcznych notyfikacji 
skonfigurowany plik Excel – w formie tabel 
przestawnych z danymi źródłowymi do 
samodzielnych analiz z notyfikacji w systemie RASFF

• Raport podsumowujący w formie PDF –
syntetyczne i opisowe ujęcie od strony produktów 
oraz zagrożeń

• Tablica Managera dla ryzyka zafałszowań
• Tablica Managera dla ryzyka bezpieczeństwa 
• Synteza ocen ryzyka EFSA

UWAGA: wszystkie dane z RASFF agregujemy, 
tłumaczymy na j. polski i analizujemy

Monitoring zmian prawa w formie „inteligentnego pliku” 
Excel - w trybie miesięcznym – LEX SCAN

>> SPAWDŹ, CO NOWEGO W STREFIE MANAGERA <<

SZCZEGÓŁY 2023

• Funkcja filtrowania wg kategorii żywności, 
opakowań, suplementów, obszaru stosowania (np. 
znakowanie), słowa kluczowego, daty

• Abstrakt managerski do każdego nowego aktu 
prawnego

• Linki do zmiany oraz dodatkowo do aktualnego 
tekstu jednolitego oraz pozostałych zmian do tekstu 
jednolitego

• Zbiór zawsze aktualnych regulacji prawnych 
rekomendowanych przez IFS

• Uproszczony raport zmian w prawie w pliku PDF

Miesięczne analizy notyfikacji RASFF oraz ryzyka zafałszowań 
Probase360 – RISK SCAN

https://foodfakty.pl/artykuly-wyszukiwanie?phrase=SEARCH+CONSOLE_SM


> 100 h nagrań 

SZCZEGÓŁY 2023

NOWOŚĆ - SYNTEZY MIESIĄCA - szkolenie online
w każdy drugi piątek miesiąca 

• Autorska formuła analizy i prezentacji 
informacji oceniona przez uczestników na 
poziomie 94,5% pełnego zadowolenia 

• Synteza zmian prawa w ujęciu 9 najważniejszych 
obszarów stosowania, ze wskazaniem istotności 
tych zmian oraz branży

• Przegląd najważniejszych obszarów ryzyka 
bezpieczeństwa żywności na podstawie RASFF

• Omówienie wybranych case study RECALL
• Prezentacja trendów zafałszowań + case study

na podstawie syntezy monitoringu Probase360
• Przegląd wykazu i katalogu NOVEL FOOD
• Przegląd ocen ryzyka EFSA

ARCHIWUM STREFY MANAGERA 

• Nagrania – wszystkie historyczne wydarzenia 
webinaryjne w jednym miejscu: Syntezy 
Miesiąca, warsztaty, projekty eFORUM. PONAD 
100 GODZIN MATERIAŁÓW szkoleniowych 
dostępnych online 24/7 

• Raporty – wszystkie opublikowane raporty 
i opracowania FOOD RISK, LEX SCAN

• Artykuły/opinie – wszystkie historyczne 
opublikowane opracowania ekspertów Strefy 
Managera – kilkaset pozycji  

Możliwość korzystania z materiałów i nagrań 
w dowolnym miejscu i czasie, to według wielu 
klientów jedna z kluczowych zalet Strefy  
Managera  

>> SPAWDŹ, CO NOWEGO W STREFIE MANAGERA <<

https://foodfakty.pl/artykuly-wyszukiwanie?phrase=SEARCH+CONSOLE_SM


DODATKOWE KORZYŚCI 2023

ARTYKUŁY EKSPERCKIE I RABAT NA UCZESTNICTWO 
W SZKOLENIACH eFORUM PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

>> SPAWDŹ, CO NOWEGO W STREFIE MANAGERA<<

• Dostęp do bieżących i historycznych 
opracowań w formule artykułów od najlepszych 
prawników i ekspertów w Polsce. Każdego 
miesiąca dochodzi kilka nowych pozycji 

• Wspólnie z naszymi partnerami przygotowujemy 
2 razy w roku eFORUM Prawa Żywnościowego, 
na które zapraszamy klientów Strefy Managera na 
specjalnych warunkach 

Na podstawie ocen uczestników jesiennego 
eFORUM Prawa Żywnościowego, najwyższej 
oceny satysfakcji udzieliło ponad 90% biorących 
udział 

UDZIAŁ W EKSPERCKICH WARSZTATACH MANAGERSKICH 
ONLINE 

• Co najmniej raz na kwartał zapraszać 
będziemy Państwa na spotkania online z 
ekspertami z wybranych dziedzin. 
Każdorazowo poinformujemy z wyprzedzeniem 
o tematyce i ekspercie. W trakcie sesji 
możliwość zadawania pytań i krótkich 
wypowiedzi uczestników

• Planowany czas warsztatu – 1 h 

https://foodfakty.pl/artykuly-wyszukiwanie?phrase=SEARCH+CONSOLE_SM


WYMÓG IFS v7
4.20 Food Fraud
4.20.1
Odpowiedzialność za ocenę podatności na zafałszowania i przygotowanie planu
ograniczeń powinna być jasno określona. Odpowiedzialna osoba(-y) powinna(-y)
posiadać odpowiednią szczegółową wiedzę i pełne zaangażowanie/poparcie ze strony
kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Codzienny monitoring ponad 100 

wiarygodnych źródeł informacji z całego 

świata pod kątem zafałszowań żywności, 

suplementów, dodatków i opakowań. 

Multifunkcjonalna baza online oraz 

system alertowy prosto na e-mail. 

PROBASE 360 2023

DLACZEGO NALEŻY MONITOROWAĆ ZAFAŁSZOWANIA?

ROZKŁAD ZAFAŁSZOWAŃ WG KLASYFIKACJI GFSI NA KONIEC 2022

https://www.probase360.com/


Twoje korzyści: 

• Spełniasz wymogi standardów GFSI (IFS, BRC) 

• Zwielokrotniasz wydajność przygotowania planu ograniczenia 
zafałszowań 

• Monitorujesz na bieżąco sytuację na rynku i podejmujesz szybko  decyzje 
ograniczając ryzyko firmy  

• Sprawnie i szybko przeprowadzasz pogłębioną analizę ryzyka swoich 
produktów i surowców 

• Rozszerzasz swoją wiedzę o zafałszowaniach o 3 perspektywy: produkt 
zafałszowany, element zafałszowany, czynnik fałszujący

• W pakiecie otrzymasz plik Excel do stworzenia planu ograniczenia 
oszustw zgodny z przewodnikiem IFS

OBEJRZYJ PREZENTACJĘ BAZY – KLIKNIJ TUTAJ

PROBASE 360 2023

Baza online i system alertowy
• Multifunkcjonalna baza online 24/7

• Moduł statystyczny, analiza trendów, rozbudowane filtry 
i funkcje  

• Predefiniowany system alertowy 

Inteligentny plik Excel do utworzenia planu 
ograniczenia 
• Gotowe narzędzie do przeprowadzenia analizy ryzyka krok 

po kroku

• Półautomatyczne narzędzie, zgodne z przewodnikami 
standardów – bazuje na IFS Food Fraud

Miesięczne raporty Food Fraud
• Podsumowanie i synteza miesiąca 

• Format pliku PDF

• Dostępne do pobrania po zalogowaniu w 
Probase360

https://www.youtube.com/watch?v=_SkLwiCh9gI
https://www.youtube.com/watch?v=_SkLwiCh9gI
https://www.probase360.com/


DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE I WSPIERANIE MISJI FOODFAKTY
WSPÓLNIE BUDUJEMY KULTURĘ

BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

SETKI ZADOWOLONYCH FIRM -
PRZYKŁADY



Obszar Czynność 
Opis i niezbędny wymiar czasowy do przygotowania samodzielnie przez 
firmę (jeśli jest to realne)

PRAWO
przegląd zmian 

w prawie

Monitorowanie 
zmian prawa na 
stronach UE, 
SEJMU 

Średnio to kilkadziesiąt, a często ponad 100 aktów co miesiąc do 
„wyłapania” z setek opublikowanych aktów na poziomie kraju i UE. 
Sam proces monitorowania źródeł i wyłapanie tych potrzebnych to 
nakład pracy kilkunastu godzin miesięcznie. Możesz oczywiście 
bazować na różnych darmowych źródłach, ale to również 
niewidoczne koszty dla firmy.

10 h

Archiwizacja 
przepisów 

To spełnienie wprost wymogu prawnego i standardów GFSI. 
Aktualizacja własnych zbiorów, skrupulatne zapisywanie to kolejne 
kilka godzin pracy. Pamiętaj, LEX SCAN to linki do aktów jednolitych i 
pozostałych zmian. Dodatkowo przekazujemy plik uproszczony w 
formacie PDF i pełny w Excel, wszystko dla wygody klienta.

5 h

Synteza 
(abstrakty) i 
klasyfikacja 
aktu 

Masz już listę np. 100 nowych aktów, i co teraz?
Przeczytanie aktów i zweryfikowanie czy dotyczą Twojej firmy, 
sklasyfikowanie, synteza – czas zmienny zależny od ilości i 
obszerności w danym miesiącu. Jeśli jednak chcesz to zrobić 
rzetelnie, poświęcisz na to kilkadziesiąt godzin, na co oczywiście nie 
masz czasu i z pewnością tego nie zrobisz.

40 h

RASFF Analizy ryzyka

Bez dostępu do danych i narzędzi do analizy każda analiza będzie 
niezmiernie trudna. Jest to możliwe, ale jest to nakład dziesiątek 
godzin ślęczenia nad platformą RASFF.
Ze względu na koszt niewykonalne wewnętrznie 

100 h

Syntezy 
Miesiąca

Szkolenie 
online 

Nawet jeśli masz dostęp do wszystkich niezbędnych danych, to samo 
przygotowanie materiałów, analiz, syntez przedstawianych w trakcie 
szkolenia to kilkanaście godzin pracy. 
Ze względu na koszt niewykonalne wewnętrznie

20 h

Fałszerstwa 
produktowe 

Synteza 
trendów  
zafałszowań

Żeby przygotować syntezę trzeba posiadać pełne dane. Ciągły 
monitoring na całym świecie wymaga zbudowania odpowiedniej 
struktury narzędziowej i osobowej w wymiarze kilku etatów.
Raczej niewykonalne samodzielnie 
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Archiwum 
Strefy 

Managera

Nagrania i 
publikacje 

Dziesiątki godzin eksperckich wystąpień, najlepsi specjaliści, bardzo 
rozbudowana tematyka, wszystko dostępne 24/7 online. Nie masz 
czasu na uczestnictwo live, odsłuchaj kiedy możesz.
Niedostępne poza Strefą Managera 

Komentarze i 
opinie

Opracowania/ 
artykuły/ 
warsztaty 

Teksty i warsztaty przygotowane na wyłączność FoodFakty.  
Niewykonalne wewnętrznie  

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ ARGUMENTÓW? 
SPRAWDŹ, ILE BY KOSZTOWAŁO TWOJĄ FIRMĘ, GDYBY ZDECYDOWAŁA SIĘ 

ZROBIĆ TO SAMODZIELNIE ORAZ CZY JEST TO REALNE 

Strefa Managera to przede wszystkim dostęp do unikalnych informacji i wiedzy. Firmy na ogół nie są w 
stanie zebrać danych i przygotować samodzielnie materiałów ze względu na niezbędny czas i narzędzia.
Jednak już przygotowanie podstawowych, obowiązkowych elementów, mimo że możliwe do wykonania 
samodzielnie, to jednak koszt takiej samodzielnej pracy przy założeniu, że chcemy wykonać to rzetelnie, 

będzie wielokrotnie większy niż abonament Strefy Managera!



PAKIET FIRMA

CENA PAKIET ROCZNY 3500 PLN 3500 PLN

5600 PLN*
PAKIET ROCZNY

COMBO
7000 PLN 4600 PLN

Dodatkowy dostęp w 
ramach jednego zakładu 

(1 konto w module/modułach)

490 PLN 490 PLN 760 PLN

Monitoring zmian w 
prawie ✓  ✓

Raporty RISK – produkty 
niebezpieczne ✓  ✓

Syntezy Miesiąca 
szkolenie online ✓  ✓

Archiwum Strefy 
Managera ✓  ✓

Artykuły eksperckie
i warsztaty ✓  ✓

Baza zafałszowań online  ✓ ✓

Alert e-mail Food Fraud  ✓ ✓

Miesięczny raport 
podsumowujący 

zafałszowania 
 ✓ ✓

Bonus - inteligentny plik 
Excel (Fraud)  ✓ ✓

* PAKIET FIRMA – w cenie zawarte 3 konta dostępowe (imienne) do obu modułów

LICENCJA PAKIET FIRMA – Dotyczy pracowników pojedynczej jednostki organizacyjnej/zakładu podlegającemu 
procesowi certyfikacyjnemu. W przypadku firm wielozakładowych – licencja na więcej zakładów do omówienia 
indywidualnie. Jednostki organizacyjne posiadające oddzielną osobowość prawną zakupują oddzielne licencje 
– zapytaj o rabaty

Ceny dla okresu 1 roku – krótsze dostępy ustalane indywidualnie z klientem. 

Ceny w PLN netto, obowiązują do 31.07.2023

UWAGA: Oferta Strefy Managera oraz Probase360 realizowana w ramach programu Food Safety Culture
Initiative PL, skierowana jest wyłącznie do firm o profilu produkcyjnym lub dystrybucyjnym żywność, 
suplementy diety, opakowania i materiały pomocnicze do produkcji. Treści wyłącznie do wykorzystania na 
wewnętrzne potrzeby firmy.

OFERTA 2023 – STREFA MANAGERA W PAKIECIE ROCZNYM
JUŻ OD 290 PLN/ MIESIĄC



foodfakty@foodfakty.pl 

biuro@prokonsument.net.pl

Prokonsument Sp. z o.o.

ul. Serwituty 25, 

02-233 Warszawa

Tel.: +48 501 370 590

Warunki zlecenia

Wszystkie ceny netto. Podatek 23%. Warunki płatności – w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
Złożenie niniejszego zamówienia potwierdza zapoznanie i zaakceptowanie Ogólnych Warunków i Regulaminu
portalu FoodFakty.pl oraz korzystania z baz danych firmy Prokonsument Sp. z o.o.

Data: __________________________________________

Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia zamówienia: __________________________________________

Podpis: __________________________________________

Pieczęć firmowa: __________________________________________

Firma/Company

Adres/Address

NIP/VAT No.

Osoba kontaktowa/Contact person

Pozycja /No. Opis/Scope X [wybieram] Cena/Price
1 Strefa Managera  – 1 rok 3500 PLN
2 Probase360  – 1 rok 3500 PLN
3 Strefa Managera + Probase360 – 1 rok 4600 PLN
4 Pakiet firma – 1 rok 5600 PLN
5 Dodatkowe konta imienne

Zlecenie  

Uruchomienie usługi dnia: ____________________  (data)

Adres/y e-mail do usługi Strefa Managera:

Adres/y e-mail do usługi Probase360: ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

W celu realizacji prześlij skan uzupełnionego zlecenia na adres e-mail foodfakty@foodfakty.pl

https://foodfakty.pl/warunki-ogolne-uslug-i-regulamin
https://foodfakty.pl/warunki-ogolne-uslug-i-regulamin
http://foodfakty.pl/media/OWUL_Probase.pdf
mailto:foodfakty@foodfakty.pl
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