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Polska Federacja 
Producentów Żywności
Związek Pracodawców

Konferencja szkoleniowa PFPŻ ZP

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie  
dla pracowników firm produkcyjnych z działów jakości i rozwoju, produkcji, badań i rozwoju, technologów oraz działów prawnych.

Zapisy i szczegóły 
na temat konferencji 

na stronie: www.pfpz.pl

zapraszaMy
do udziału  

W Konferencji!

ukazuje się od 1896 roku

GWARANTUJEMY NAJLEPSZYCH WYKŁADOWCÓW ORAZ NAJBARDZIEJ AKTUALNE 
INFORMACJE ODNOŚNIE STOSOWANIA DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI!

partnerzy strategiczni pfpż zp: 

patrOni kOnferencji: 

patrOni medialni: 

W programie: 
 z zasady informowania konsumentów o składzie żywności

 z dodatki do żywności i enzymy – status prac legislacyjnych i ostatnie 
zmiany przepisów

 z aromaty do żywności – wymagania i zmiany prawne

 z nowa żywność stosowana, jako składnik produktu spożywczego

 z składniki odżywcze w produktach spożywczych – określanie zawartości 
do celów znakowania

 z ilościowa zawartość składników w produktach spożywczych – Quid

Szczegóły i zapiSy:

www.pfpz.pl
/ pfpzzp

/ kwartalnikfoodlex

Składniki żyWności 
– aktualne Wymagania praWne
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 dorota krzyżanoWSka 

Radca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych. W latach 1982-1984 pracownik Instytu-

tu Żywności i Żywienia. Od 1984 do 2002 r. główny specjalista 

w Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (ISiPAR). 

Po przekształceniu ISiPAR w Inspekcję Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych w styczniu 2003 r., na mocy 

ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  

z dnia 21 grudnia 2000 r. zajmowała w Głównym Inspektoracie 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych stanowiska 

głównego specjalisty, dyrektora Wydziału Kontroli Jakości Han-

dlowej, zastępcy Głównego Inspektora. 

 dr inż. beata przygoda 

Adiunkt w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie. Kie-

rownik Pracowni Witamin w Zakładzie Żywności i Suplementów 

Diety. Zawodowo zajmuje się przede wszystkim szeroko poję-

tymi zagadnieniami dotyczącymi wartości odżywczej żywności, 

w tym znakowaniem żywności. Współautorka bazy danych oraz 

tabel składu i wartości odżywczej żywności. Uczestniczy w pro-

jektach badawczych, przygotowuje opinie i ekspertyzy. W ra-

mach działalności edukacyjnej prowadzi wykłady, szkolenia dla 

różnych odbiorców. Współautorka kilkunastu monografii, wielu 

artykułów naukowych oraz popularno-naukowych.

 joanna gajda-Wyrębek   

Kierownik Pracowni Oceny Dodatków do Żywności w Narodo-

wym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie 

Higieny, zajmującej się m.in. sprawami dotyczącymi tworzone-

go prawa krajowego, wspólnotowego i światowego z zakresu 

substancji dodatkowych, opracowywaniem opinii i ekspertyz 

oraz prowadzeniem szkoleń dla Państwowej Inspekcji Sanitar-

nej. Jako przedstawicielka Polski uczestniczy w pracach Grup 

Roboczych Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej ds. 

Substancji Dodatkowych i Aromatów, a także Komisji Kodeksu 

Żywnościowego ds. Substancji Dodatkowych.

 marlena żarnecka   

Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców  

z branży spożywczej oraz ochrony zdrowia w zakresie aspek-

tów dotyczących postępowań sądowych i administracyjnych 

jak również kwestii regulacyjnych, w tym wprowadzania pro-

duktów na rynek, ich dystrybucji oraz prowadzenia komunikacji 

promocyjnej i ochrony danych osobowych w tym sektorze. 

Marlena Żarnecka jest adwokatem i absolwentką Uniwersytetu 

Warszawskiego. Ukończyła również studia w Centrum Prawa 

Amerykańskiego, organizowane we współpracy z University of 

Florida (2005). W ramach stypendium naukowego studiowała 

na Wydziale Prawa Eötvös Loránd Tudományegyetem w Buda-

peszcie, Węgry. W latach 2011–2012 pracowała w departamen-

cie prawnym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żyw-

ności (EFSA) – agencji Unii Europejskiej z siedzibą w Parmie, 

Włochy. 

W rankingu LMG Life Sciences Europe w 2014 roku została 

wskazana jako Life Sciences Star.

 małgorzata  
    krzepkoWSka  

Ekspert ds. Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Spożywczych 

w J.S. Hamilton Poland S.A. Zajmuje się kwestiami związany-

mi z prawodawstwem żywnościowym, w tym prawidłowością 

oznakowania produktów spożywczych oraz systemami zarzą-

dzania bezpieczeństwem żywności a także szkoleniami i kon-

sultacjami z tego zakresu. 

prelegenci
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10.00–10.10 Otwarcie KOnferencji

andrzej gantner 
Dyrektor Generalny 
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

10.10–10.40  Zasady infOrmOwania 
 KOnsumentów O sKładZie  
 żywnOści

dorota krzyżanowska 
Główny Inspektorat Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych
 y przepisy dotyczące podawania informacji o składzie żywności wynikające  

z rozporządzenia nr 1169/2011
 y przykłady nieprawidłowości dotyczących podawania informacji o składzie 

żywności stwierdzanych podczas kontroli IJHARS

10.40–10.50 dySkuSja

10.50–11.40 dOdatKi dO żywnOści i enZymy  
 – status prac legislacyjnych  
 i Ostatnie Zmiany prZepisów

joanna gajda-Wyrębek 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego  
– Państwowy Zakład Higieny
 y zmiany załącznika II rozporządzenia 1333/2008
 y kategorie żywności
 y kryteria czystości dodatków do żywności – na co powinni zwracać 

uwagę producenci środków spożywczych stosujący dodatki
 y status prac nad przewodnikiem Komisji Europejskiej w sprawie zasady 

przenoszenia „carry over”
 y prace nad unijnym wykazem enzymów
 y zasady stosowania i znakowania enzymów w środkach spożywczych
 y bezpieczeństwo dodatków i enzymów – status przeglądu EFSA

11.40–11.50 dySkuSja 

11.50–12.10 prZerwa

12.10–12.50 arOmaty dO żywnOści  
 – wymagania i Zmiany prawne

joanna gajda-Wyrębek 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego  
– Państwowy Zakład Higieny
 y wykaz substancji aromatycznych
 y zasady stosowania aromatów w żywności
 y ograniczenia stosowania aromatów w żywności
 y bezpieczeństwo substancji aromatycznych/aromatów
 y status prac Komisji Europejskiej nad przewodnikiem w sprawie  

znakowania aromatów na etykietach środków spożywczych

12.50–13.00 dySkuSja

13.00–13.45 sKładniKi OdżywcZe  
 w prOduKtach spOżywcZych  
 – OKreślanie ZawartOści  
 dO celów ZnaKOwania

beata przygoda
Instytut Żywności i Żywienia
 y podstawy prawne
 y przeliczniki 
 y źródła danych do obliczania zawartości składników odżywczych 
 y sposoby obliczania, dopuszczalne odchylenia
 y deklaracja na opakowaniach 

13.45–14.00 dySkuSja

14.00–14.40 lunch

14.40–15.30 nOwa żywnOść stOsOwana,  
 jaKO sKładniK prOduKtu  
 spOżywcZegO 

marlena żarnecka 
Dentons
 y definicja nowej żywności 
 y katalog nowej żywności i zasady stosowania produktów z katalogu  

(czy konieczne są dodatkowe rejestracje na poziomie kraju członkow-
skiego, ograniczenia stosowania, warunki decyzji Komisji Europejskiej)

 y jak rozpoznać, czy dany składnik jest nową żywnością i w związku z tym 
wymaga uzyskania unijnego dopuszczenia i wpisania do katalogu,

 y ostatnie zmiany przepisów z zakresu nowej żywności (w tym procedura 
rejestracji nowej żywności).

15.30–15.40 dySkuSja

15.40–16.20 ilOściOwa ZawartOść  
 sKładniKów w prOduKtach  
 spOżywcZych – Quid

małgorzata krzepkowska 
J.S. Hamilton Poland S.A.
 y podstawa prawna dla podawania informacji QUID
 y określanie zawartości składników w środkach spożywczych do celów 

informowania QUID (na przykładach)
 y wyłączenia z QUID

16.20–16.30 dySkuSja

16.30–16.45 ZaKOńcZenie KOnferencji
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KONFERENCJA SZKOLENIOWA PFPŻ ZP

SKłAdNIKI ŻyWNOśCI – AKtuALNE WymAgANIA PRAWNE
3 marca 2016 r. | Hotel marriott | Al. Jerozolimskie 65/7 | Warszawa

Niniejszym zgłaszam swój udział w konferencji szkoleniowej pt. „Składniki żywności – aktualne wymagania prawne”, 
która odbędzie się w dniu 3 marca 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: 700 zł + 23% VaT

 pracownik firmy lub organizacji członkowskiej pFpŻ zp  (50% zniżki) cena: 350 zł + 23% VaT
   (zniżka zawiera zniżkę za prenumeratę Food-Lex)

 prenumerator kwartalnika Food-Lex (25% zniżki) cena: 525 zł + 23% VaT

 pracownik firmy będącej członkiem organizacji należącej do pFpŻ zp (10% zniżki) cena: 630 zł + 23% VaT

 pracownik uczelni wyższej lub instytutu naukowego (50% zniżki) cena: 350 zł + 23% VaT

Dodatkowe zniżki (prosimy zaznaczyć krzyżykiem o ile dotyczą zgłoszenia)

 10% od ceny netto wynikającej z typu uczestnictwa – przy zgłoszeniu do 17 lutego 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 deklarują-
cym 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

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

adres podmiotu zgłaszającego

..................................................................................................................................

Nip podmiotu zgłaszającego ....................................................................................

Dane kontaktowe:

Telefon: .........................Fax: .........................email: ................................................

W przypadku przesłania zgłoszenia do dnia 26.02.2016r. i nie dokonania wpłaty 
przed 26.02.2016r., koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 500 zł + 23% VaT. 
zasada ta nie obowiązuje firm i organizacji członkowskich pFpŻ zp.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji przed 26.02.2016r., zgła-
szający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 
250 zł + 23% VaT. W przypadku rezygnacji po 26.02.2016r., zgłaszający zo-
bowiązany 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  
(w obrębie Warszawy) w sposób nie zmieniający wartości merytorycznej Kon-
ferencji.

pFpŻ zp zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub zmiany jej ter-
minu.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa i zo-
bowiązujemy się do zapłaty całości kwoty wynikającej z niniejszego 
zgłoszenia.

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

FORmuLARZ ZgłOSZENIOWy

Prosimy wypełnić i odesłać najpóźniej do 26 lutego 2016 r.
fax: (48 22) 830 70 56, email: m.jonczak@pfpz.pl


