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10% zniżki przy rejestracji do 16.09.2016 r. | 25% zniżki dla prenumeratorów „Food-Lex”
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ORGANIZATORZY 

PARTNERZY STRATEGICZNI PFPŻ ZP

PATRONI KONFERENCJI

PATRONI MEDIALNI

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.

Udział w konferencji jest szansą na 
uaktualnienie wiedzy o wymaganiach 
prawnych z zakresu znakowania w 
tym reklamy i marketingu produktów 
żywnościowych!

Gwarantujemy najlepszych 
wykładowców 

oraz najbardziej aktualne informacje 
dotyczące stosowania przepisów unijnych z 
zakresu znakowania i reklamy i marketingu 
produktów żywnosciowych.

W programie przewidujemy omówienie  

m.in. następujących zagadnień:

Prace legislacyjne krajowe i unijne z zakresu podawania informacji 
o pochodzeniu produktów

Prace legislacyjne Komisji Europejskiej dotyczące umieszczania 
oświadczeń na etykietach produktów spożywczych

Informacje dobrowolne w oznakowaniu i reklamie produktów 
spożywczych w świetle obowiązujących wymagań prawnych  
i orzecznictwa

Znakowanie wartością odżywczą – na co warto zwracać uwagę

Zapisy i szczegóły 
na temat konferencji na stronie: 

www.pfpz.pl

Wymagania prawne w zakresie znakowania  
w tym reklamy i marketingu  
produktów żywnościowych
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PRELEGENCI

Wymagania prawne w zakresie znakowania w tym reklamy  
i marketingu produktów żywnościowych

! MARLENA ŻARNECKA 
Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz 
przedsiębiorców z branży spożywczej oraz 

ochrony zdrowia w zakresie aspektów dotyczących postę-
powań sądowych i administracyjnych jak również kwestii 
regulacyjnych, w tym wprowadzania produktów na rynek, 
ich dystrybucji oraz prowadzenia komunikacji promocyjnej i 
ochrony danych osobowych w tym sektorze. 
Marlena Żarnecka jest adwokatem i absolwentką Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Ukończyła również studia w Centrum 
Prawa Amerykańskiego, organizowane we współpracy z Uni-
versity of  Florida (2005). W ramach stypendium naukowego 
studiowała na Wydziale Prawa Eötvös Loránd Tudományegy-

etem w Budapeszcie, Węgry. W latach 2011 – 2012 praco-
wała w departamencie prawnym Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – agencji Unii Europejskiej 
z siedzibą w Parmie, Włochy. W rankingu LMG Life Sciences 

Europe w 2014 roku została wskazana jako Life Sciences Star.

! RAFAŁ PIETRASIK  
Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotech-
nologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę 
z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i 
Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i eu-
ropejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeń-
stwem żywności. Wyróżnia się bardzo dobrą znajomością 
branży mięsnej oraz uregulowań prawnych w zakresie bez-
pieczeństwa żywności w Polsce i Unii Europejskiej. 
Podczas prowadzenia szkoleń umiejętnie łączy wiedzę teo-
retyczną ze swoim bogatym doświadczeniem audytorskim. 

! BARBARA RATKOVSKA
Ekspert i koordynator w Zespole ds. Żywności 
Specjalnego Przeznaczenia w Departamencie 

Żywności Prozdrowotnej w Głównym Inspektoracie Sani-
tarnym. Uczestniczy w pracach Grup Roboczych Komisji 
Europejskiej i Rady UE dotyczących znakowania wartością 
odżywczą, żywności dla niemowląt i małych dzieci, żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego oraz środków spo-
żywczych zastępujących całodzienną dietę i do kontroli masy 
ciała, w ramach których opracowywane są rozporządzenia 
unijne z ww. zakresu, a także wytyczne Komisji Europejskiej.
Uczestniczyła w dyskusjach i pracach Grupy Roboczej KE do-
tyczących przewodnika z zakresu tolerancji zawartości skład-
ników odżywczych w produktach spożywczych. Ponadto bie-
rze udział w konsultacjach dotyczących krajowych przepisów 
związanych ze znakowaniem i wartością odżywczą żywności, 
a także prowadzi szkolenia i wykłady.

! EMILIA STANISZEWSKA
Starszy specjalista w Wydziale Przetwórstwa, Jakości 
Żywności i Normalizacji w Departamencie Rynków 

Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zajmuje się m.in.: 
– opiniowaniem dokumentów roboczych UE oraz Komisji 
Kodeksu Żywnościowego FAO,/WHO, które dotyczą ja-
kości handlowej i znakowania środków spożywczych, w celu 
wypracowywania oraz ewentualnego przedstawiania stano-
wisk Polski w tych kwestiach na Grupach Roboczych UE oraz 
tworzenia przepisów dostosowujących krajowe wymagania 
do wymagań unijnych; 
– udzielaniem odpowiedzi na zapytania związane z ogólnym 
znakowaniem żywności i jej jakością handlową; 
– opracowywaniem projektów rozporządzeń w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej środ-
ków spożywczych (m.in. soki i nektary; dżemy i produkty po-
dobne) oraz ogólnego znakowania żywności. 
Współpracuje z Resortem Zdrowia oraz innymi jednostkami 
w zakresie m.in. jakości zdrowotnej, szczególnie w odniesie-
niu do żywności pochodzenia niezwierzęcego.

! DOROTA KOZŁOWSKA
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakre-
sie stosowania i interpretacji przepisów prawa 

żywnościowego uzyskane w pracy w Instytucie Żywności i 
Żywienia, międzynarodowych koncernach spożywczych, a 
także, jako audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem 
żywności w międzynarodowej firmie certyfikacyjnej. Czło-
nek Specjalistycznego Komitetu Technicznego ds. Rolnictwa 
i Żywności Polskiego Centrum Akredytacji, a także Technicz-
nej Grupy Roboczej ds. BREF utworzonej w Ministerstwie 
Środowiska. W PFPŻ ZP, jako dyrektor ds. legislacji odpo-
wiedzialna za sprawy związane z prawem żywnościowym 
oraz z przepisami ochrony środowiska istotnymi z punktu wi-
dzenia przemysłu spożywczego. Zastępca redaktora naczel-
nego kwartalnika „Food-Lex” wydawanego przez PFPŻ ZP.
Uczestniczy w pracach Komitetu „Food and Consumer Poli-
cy” Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów Unii Euro-
pejskiej (FoodDrinkEurope).
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Ciekawe przypadki, z którymi zetknął się w trakcie swojej 
audytorskiej praktyki urozmaicą każdy program szkoleniowy. 
Uczestnicy jego szkoleń poznają rzeczywiste zastosowanie  
wymagań stawianych w takich standardach jak IFS (Interna-
tional Featured Standard), BRC (British Retail Consorcium), 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – Analiza 
Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) oraz ISO 22000 (Sys-
tem Zarządzania Bezpieczeństem Żywności). Uprawniony 
przez IRCA trener szkolący z zakresu: Audytor Wiodący ISO 
22000. 



10.00–10.10 Otwarcie Konferencji

ANDRZEJ GANTNER  
Dyrektor Generalny 
Polska Federacja Producentów Żywności  
Związek Pracodawców

10.10–11.00  Prace legislacyjne krajowe  
 i unijne z zakresu podawania 
 informacji o pochodzeniu  
 produktów

EMILIA STANISZEWSKA 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 " zasady dobrowolnego umieszczania określenia 
„Produkt polski”

 " projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej  
regulującego zasady podawania informacji  
o pochodzeniu składnika podstawowego 

11.00–11.15 DYSKUSJA

11.15–11.45 Prace legislacyjne Komisji  
 Europejskiej dotyczące  
 umieszczania oświadczeń  
 na etykietach produktów  
 spożywczych

DOROTA KOZŁOWSKA  
Dyrektor ds. legislacji 
Polska Federacja Producentów Żywności  
Związek Pracodawców

11.45–11.55 DYSKUSJA 

11.55–12.15  Przerwa

12.15–13.15 Informacje dobrowolne  
 w oznakowaniu i reklamie  
 produktów spożywczych  
 w świetle obowiązujących  
 wymagań prawnych  
 i orzecznictwa

MARLENA ŻARNECKA 
Dentons

13.15–13.30  DYSKUSJA

13.30–14.15 Obiad

14.15–14.45 Umieszczanie określeń „bio”,  
 „eko”, „organic” na produktach  
 spożywczych – wymagania  
 certyfikacyjne

RAFAŁ PIETRASIK 
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

14.45–14.55 DYSKUSJA

14.55–15.45 Znakowanie wartością odżywczą  
 – na co warto zwracać uwagę

BARBARA RATKOVSKA 
Główny Inspektorat Sanitarny

 " dyskusje interpretacyjne państw członkowskich UE  
i Komisji Europejskiej nt. rozporządzenia  
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011

 " najczęściej zadawane pytania do Głównego  
Inspektoratu Sanitarnego

 " oznakowanie żywności specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego od 20 lipca 2016 r.

15.45–16.00 DYSKUSJA

16.00–16.15 Zakończenie konferencji
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