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ukazuje się od 1896 roku

KONFERENCJA SZKOLENIOWA PFPŻ ZP

STOSOWANIE DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI 
– AKTuAlNY STAN prAWNY

 z Czy wiesz wszystko na temat wymagań prawnych i aktualnych prac legislacyjnych  
  dotyczących substancji dodatkowych?

 z Czy znasz nowe przepisy i wymagania dotyczące stosowania aromatów w żywności?

 z Czy wiesz jakie są wyzwania dla firm spożywczych w kontekście stosowania  
  dodatków do żywności?

 z Czy wiesz w jaki sposób przeprowadzana jest ocena bezpieczeństwa dodatków do żywności?

 z Czy wiesz jak oceniane jest ilościowe spożycie substancji dodatkowych z produktami żywnościowymi  
  i jakie jest znaczenie tej oceny z punktu widzenia producenta żywności?
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AlICJA WAlKIEWICZ
Instytut Żywności i Żywienia
Starszy specjalista w Zakładzie Żywienia i Dietetyki  
z Kliniką Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii 
Instytutu Żywności i Żywienia. Od kilku lat zajmuje się 

m.in. zagadnieniami szacowania pobrania substancji dodatkowych  
z dietą w ramach projektów unijnych oraz tematyką znakowania  
i identyfikowalności żywności genetycznie zmodyfikowanej.
Jako przedstawiciel Polski uczestniczyła w pracach Grupy Roboczej 
Rady UE ds. Środków Spożywczych zajmującej się opracowaniem 
rozporządzenia wspólnotowego z zakresu przekazywania  
konsumentom informacji na temat żywności, w tym znakowania  
wartością odżywczą.

JOANNA GAJDA-WYRębEK
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego  
– Państwowy Zakład Higieny
Kierownik Pracowni Badania Substancji Dodatkowych 
do Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia  

Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, zajmującej się m.in. 
sprawami dotyczącymi tworzonego prawa krajowego, wspólnoto-
wego i światowego z zakresu substancji dodatkowych, opracowywa-
niem opinii i ekspertyz oraz prowadzeniem szkoleń dla Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. 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.

ANDRZEJ KłODAWSKI 
Det Norske Veritas  
business Assurance Poland Sp. z o.o.
Menedżer, audytor, konsultant i trener od wielu lat 
zajmujący się systemami zarządzania bezpieczeństwem 

żywności w Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o.
Specjalista w zakresie analiz wyrobów spożywczych z bogatym  
doświadczeniem w sektorze spożywczym. 

prElEgENCI

STOSOWANIE DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI – AKTuAlNY STAN prAWNY

Jest wiele możliwości zdobycia informacji 
nt. aktualnego ustawodawstwa 
dotyczącego dodatków do żywności,  
a także planowanych jego zmian, ale to 
konferencje organizowane przez PFPŻ 
ZP pozwalają – co tu ukrywać – szybko, 
wygodnie i co najważniejsze  
w odpowiednim czasie odświeżyć  
i uzyskać wiedzę na ten złożony  
i niełatwy temat. bezcenna jest możliwość 
bezpośredniego porozmawiania  
z ekspertami z tzw. „najwyższej półki”, 
a także okazja, aby na gorąco wymienić 
uwagi z przedstawicielami innych firm  
z branży spożywczej.

Pozdrawiam i do zobaczenia  
na konferencjach!

PAWEł bADOWSKI 
Unilever Polska Sp. z o.o.

Konferencje, seminaria i warsztaty 
organizowane przez PFPŻ ZP są bardzo 
przydatne dla osób zajmujących się 
w firmach spożywczych praktycznym 
zastosowaniem przepisów prawa 
żywnościowego i wymagań 
dotyczących innych obszarów 
działalności przedsiębiorstwa. Wykłady 
prelegentów z instytucji zajmujących się 
opracowywaniem oraz egzekwowaniem 
przepisów dają uczestnikom możliwość 
nie tylko „odświeżenia” wiedzy  
o aktualnych wymaganiach, lecz 
również uzyskania odpowiedzi na wiele 
problemów interpretacyjnych. Wysoki 
poziom merytoryczny wykładów przy 
jednocześnie przystępnych kosztach 
uczestnictwa wyróżnia na rynku 
szkoleniowym wszystkie przedsięwzięcia 
PFPŻ ZP.

Zachęcam do udziału  
w konferencjach!

TERESA łUKA  
Pepsico Consulting Polska Sp. z o.o.
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9.30 – 10.00 rEjESTrACjA (pOrANNA KAWA)

10.00 – 10.10 OTWArCIE KONfErENCjI

ANDRZEJ GANTNER 
Dyrektor Generalny 
Polska Federacja Producentów Żywności 
Związek Pracodawców

10.10 – 11.10 SubSTANCjE DODATKOWE –  
 NOWE WYmAgANIA prAWNE  
 I AKTuAlNE prACE lEgISlACYjNE

JOANNA GAJDA-WYRębEK 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 
Państwowy Zakład Higieny

 y Prace Komisji Europejskiej dotyczące zmian w wykazie  
dozwolonych substancji dodatkowych – załączniku II do  
rozporządzenia 1333/2008

 y Zapisy załącznika II do rozporządzenia nr 1333/2008 –  
na co przedsiębiorcy powinni zwracać uwagę – kategorie  
żywności, specyficzne określenia i definicje, itp.

 y Okresy przejściowe dotyczące stosowania dodatków do żywności, 
w tym status przepisów krajowych

 y Żywność o właściwościach barwiących – prace dotyczące  
przewodnika dla przedsiębiorców, problemy interpretacyjne  
i konsekwencje zastosowania w produktach, klasyfikacja

11.10 – 11 25 pYTANIA I DYSKuSjA 

11.25 – 12.10  STOSOWANIE ArOmATÓW  
 W ŻYWNOŚCI

JOANNA GAJDA-WYRębEK 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 
Państwowy Zakład Higieny

 y Znaczenie praktyczne dla producentów żywności zapisów  
rozporządzenia nr 872/2012

 y Zastosowanie okresów przejściowych zawartych w rozporządzeniu 
nr 873/2012

 y Prace dotyczące unijnej listy aromatów dymu wędzarniczego
 y Znakowanie aromatów – dyskusje państw członkowskich

12.10 – 12.20 pYTANIA I DYSKuSjA

12.20 – 12.45 przErWA KAWOWA

12.45 – 13.30 DODATKI DO ŻYWNOŚCI –  
 WYzWANIE DlA fIrmY SpOŻYWCzEj,  
 zAgADKA DlA KONSumENTÓW –  
 DOŚWIADCzENIA AuDYTOWE

ANDRZEJ KłODAWSKI 
Det Norske Veritas  
Business Assurance Poland Sp. z o.o.

 y Dodatki do żywności w firmie spożywczej – mechanizm  
identyfikacji przepisów prawa, potrzeb technologicznych  
i oczekiwań klientów

 y Nadzór nad stosowanymi dodatkami do żywności  
(bezpieczeństwo procesu, zakładu, bezpieczeństwo wyrobów, 
bezpieczeństwo konsumentów)

 y Lokalne oczekiwania konsumenckie w zakresie dodatków  
do żywności (aromatów, barwników, dodatków funkcjonalnych)

 y Dodatki do żywności przyczyną problemów rynkowych  
wyrobów – towary wycofywane z rynku

13.30 – 13.40 pYTANIA I DYSKuSjA

13.40 – 14.20 luNCh

14.20 – 15.10 prACE EfSA DOTYCząCE OCENY  
 bEzpIECzEńSTWA DODATKÓW  
 DO ŻYWNOŚCI

Przedstawiciel Punktu Koordynacyjnego EFSA

 y Podstawy prawne oceny dodatków
 y Harmonogram prac związanych z oceną poszczególnych grup 

dodatków
 y Aktualnie trwające prace dotyczące oceny substancji  

dodatkowych, aromatów, enzymów
 y Pozyskiwanie danych przez urząd EFSA w celu przeprowadzania 

ocen dodatków
 y Sposób przeprowadzania oceny bezpieczeństwa – struktura EFSA, 

panele, eksperci, badania własne i zewnętrzne, niezależność oceny

15.10 – 15.20 pYTANIA I DYSKuSjA

15.20 – 16.10 OCENA SpOŻYCIA SubSTANCjI  
 DODATKOWYCh z prODuKTAmI  
 W CODzIENNYm ODŻYWIANIu

AlICJA WAlKIEWICZ 
Instytut Żywności i Żywienia

 y Projekty krajowe i zagraniczne, w tym FACET 
 y Prace Codex Alimentarius
 y Rola urzędowych inspekcji w pozyskiwaniu danych o produktach 

spożywczych
 y Przyczyny przeprowadzania ocen spożycia substancji dodatkowych 

i ich konsekwencje praktyczne

16.10 – 16.20 pYTANIA I DYSKuSjA

16.30 zAKOńCzENIE KONfErENCjI

STOSOWANIE DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI – AKTuAlNY STAN prAWNY
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KonFerenCja sZKolenioWa PFPŻ
sTosoWanie DoDaTKÓW Do ŻYWnoŚCi – aKTUanY sTan PraWnY

20 marca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa

niniejszym zgłaszam swój udział w konferencji pt. „sTosoWanie DoDaTKÓW Do ŻYWnoŚCi – aKTUanY sTan 
PraWnY”, która odbędzie się w dniu 20 marca 2013 r., w Hotelu Marriott w Warszawie. Wyrażam zgodę na wysta-
wienie 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: 800 zł + 23% Vat

 pracownik firmy lub organizacji członkowskiej pfpż zp  (50% zniżki) cena: 400 zł + 23% Vat
    (zniżka zawiera zniżkę na prenumeratę Food Lex)

 prenumerator kwartalnika food lex (25% zniżki) cena: 600 zł + 23% Vat

 pracownik firmy będącej członkiem organizacji należącej do pfpż zp (10% zniżki) cena: 720 zł + 23% Vat

 pracownik uczelni wyższej lub instytutu naukowego (50% zniżki) cena: 400 zł + 23% Vat

Dodatkowe zniżki (prosimy zaznaczyć krzyżykiem o ile dotyczą zgłoszenia)

 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 05.03.2013 i nie dokonania wpłaty 
przed 05.03.2013, koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 800 zł + 23% Vat. 
zasada ta nie obowiązuje firm i organizacji członkowskich pfpż zp.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji przed 05.03.2013, zgła-
szający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 
250 zł + 23% Vat. W przypadku rezygnacji po 05.03.2013, zgłaszający zobo-
wiązany 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 5 marca 2013 r.
fax: (48 22) 830 70 56, email: biuro@pfpz.pl


