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W programie przeWidujemy:
 z stosowanie rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie  

przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
 z prace komisji europejskiej dotyczące ogólnego znakowania 

 produktów spożywczych
 z przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności  

w świetle ustawy o prawach konsumenta
 z wymagania z zakresu znakowania żywności

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 seminarium jest szansą na uaktualnienie 
wiedzy o wymaganiach prawnych z zakresu 
znakowania produktów spożywczych, która jest 
niezbędna do prawidłowego stosowania etykiet  
od 13 grudnia 2014 r.

zapisy i szczegóły na temat 
konferencji na stronie: www.pfpz.pl

zapraszamy do udziału  
w Seminarium!

10% zniżki przy rejestracji do 30 .01.2015 r. | 25% zniżki dla prenumeratorów „Food-Lex”

gWaraNTujemy NajLepSzyCH WyKŁadoWCÓW 
oraz NajBardziej aKTuaLNe iNFormaCje  
z zaKreSu zNaKoWaNia ŻyWNoŚCi.

ukazuje się od 1896 roku

Znakowanie żywności 
w prZemyśle spożywcZym w świetle 

obowiąZujących najnowsZych prZepisów
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Andrzej Kuciel  
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

absolwent akademii rolniczej w krakowie, Wy-
dział technologii żywności i żywienie człowieka. Od 2004 roku 
jest pracownikiem tÜV rheinland polska sp. z o.o. jako koordy-
nator usług dla rynku żywnościowego i pracownik laboratorium 
żywnościowego tÜV rheinland polska współpracuje z wieloma 
producentami żywności w zakresie doradztwa technologicznego. 
prowadzi działalność szkoleniową m.in. w obszarze prawa żywno-
ściowego, znakowania żywności, higieny produkcji.

Barbara Ratkovska  

ekspert w departamencie żywności prozdrowotnej 
w głównym inspektoracie sanitarnym. zajmuje się 

m.in. kwestiami znakowania żywności wartością odżywczą. Brała 
bezpośredni udział w pracach grupy roboczej rady ue ds. Środ-
ków spożywczych, w ramach której opracowane zostało rozpo-
rządzenie parlamentu europejskiego i rady w sprawie przekazy-
wania konsumentom informacji na temat żywności. uczestniczyła  
w dyskusjach i pracach grupy roboczej ke dotyczących prze-
wodnika z zakresu tolerancji zawartości składników spożywczych  
w produktach spożywczych. ponadto bierze udział w konsulta-
cjach dotyczących krajowych przepisów związanych ze znakowa-
niem i wartością odżywczą żywności, a także prowadzi szkolenia 
i wykłady z zakresu podawania informacji o wartości odżywczej 
środków spożywczych.

Dorota Kozłowska 
Polska Federacja  
Producentów Żywności 
Związek Pracodawców

posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie stosowania  
i interpretacji przepisów prawa żywnościowego uzyskane w pracy 
w instytucie żywności i żywienia, międzynarodowych koncernach 
spożywczych, a także jako audytor systemów zarządzania bezpie-
czeństwem żywności w międzynarodowej firmie certyfikacyjnej. 
członek specjalistycznego komitetu technicznego ds. rolnictwa 
i żywności polskiego centrum akredytacji, a także technicznej 
grupy roboczej ds. Bref utworzonej w ministerstwie Środowi-
ska. W pfpż zp odpowiedzialna za sprawy związane z prawem 
żywnościowym oraz z przepisami ochrony środowiska istotnymi 
z punktu widzenia przemysłu spożywczego. zastępca redaktora 
naczelnego kwartalnika „food-lex” wydawanego przez pfpż zp.
uczestniczy w pracach komitetu „food and consumer policy” 
konfederacji przemysłu żywności i napojów unii europejskiej 
(fooddrinkeurope).

Marcin Tomasik 
Kancelaria Tomasik Jaworski Sp. p.

adwokat. specjalizuje się w prawie żywnościowym, 
farmaceutycznym, a także w prawie karnym i sporach sądowych.
jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. projektowanie sen-
sytywnych kampanii reklamowych dla wiodących firm z branży 
farmaceutycznej i fmcg, tworzenie procedur działań marketin-
gowych i doradztwo w zakresie tzw. compliance, pomoc przy im-
plementacji struktur dystrybucyjnych i sprzedażowych, obsługę 
sporów sądowych z konkurentami i organami administracji, do-
radztwo w zakresie zarządzania kryzysem w mediach oraz repre-
zentowanie klientów w postępowaniach karnych (tzw. white collar 
crimes).
ukończył uniwersytet Warszawski (magister prawa, 2003), studia 
w centrum prawa angielskiego i europejskiego, organizowane we 
współpracy z cambridge university (2001) oraz studia w centrum 
prawa amerykańskiego, organizowane we współpracy z university 
of florida (2003). Był także stypendystą na erasmus universiteit w 
rotterdamie w Holandii. 
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10.00–10.10 oTWarCie SemiNarium

Andrzej Gantner  
Dyrektor Generalny 
Polska Federacja Producentów Żywności 
Związek Pracodawców

10.10–10.55 SToSoWaNie rozporządzeNia  
 Nr 1169/2011 W SpraWie  
 przeKazyWaNia KoNSumeNTom  
 iNFormaCji Na TemaT ŻyWNoŚCi

Barbara Ratkovska 
Główny Inspektorat Sanitarny

 y nowe Q&a komisji europejskiej z zakresu  
podawania informacji o wartości odżywczej 

 y dalsze prace komisji europejskiej dotyczące  
rozporządzenia nr 1169/2011 w obszarze wartości 
odżywczej

10.55–11.10 dySKuSja

11.10–11.35 praCe KomiSji europejSKiej  
 doTyCząCe ogÓLNego  
 zNaKoWaNia produKTÓW  
 SpoŻyWCzyCH

Dorota Kozłowska 
Polska Federacja Producentów Żywności 
Związek Pracodawców

 y nowe Q&a
 y przewodniki dotyczące znakowania żywności

11.35–11.45 dySKuSja

11.45–12.00 przerWa 

12.00–12.45 przeKazyWaNie KoNSumeNTom  
 iNFormaCji Na TemaT ŻyWNoŚCi  
 W ŚWieTLe uSTaWy o praWaCH  
 KoNSumeNTa

Marcin Tomasik 
Kancelaria Tomasik Jaworski Sp. p.

12.45–13.00 dySKuSja

13.00–13.45  LuNCH

13.45–15.45  WymagaNia z zaKreSu 
 zNaKoWaNia ŻyWNoŚCi

Andrzej Kuciel 
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

 y problemy interpretacyjne i nieprawidłowości  
dotyczące stosowania rozporządzenia nr 1169/2011

 y Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – powiązanie  
z wymaganiami rozporządzenia nr 1169/2011,  
odchylenia zawartości składników deklarowanych  
w oświadczeniach

15.45 – 16.00  dySKuSja

16.15   zaKońCzeNie SemiNarium



KONFERENCJA SZKOLENIOWA PFPŻ ZP
ZNAKOWANIE ŻyWNOśCI W PRZEmyśLE SPOŻyWCZym  

W śWIEtLE ObOWIąZuJąCyCh NAJNOWSZyCh PRZEPISóW
26 lutego 2015 r. | hotel marriott, Al. Jerozolimskie 65/7 | Warszawa

Niniejszym zgłaszam swój udział w konferencji szkoleniowej pt. „Znakowanie żywności w przemyśle spożywczym  
w świetle obowiązujących najnowszych przepisów”, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 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 30.01.2015 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 16.02.2015r. i nie dokonania wpłaty 
przed 16.02.2015r., 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 16.02.2015r., zgła-
szający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 
250 zł + 23% VaT. W przypadku rezygnacji po 16.02.2015r., 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 16 lutego 2015 r.
fax: (48 22) 830 70 56, email: biuro@pfpz.pl


