
Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011  

z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 

żywności, już od 13 grudnia 2014 r. przedsiębiorcy zobowiązani będą dostosowywać się do więk-

szości przepisów w nich zawartych. Oznacza to konieczność modyfikacji treści etykiet produktów i 

ich opisów na stronach sklepów internetowych. Dodatkowo wiąże się to z poniesieniem kosztów, 

które można ograniczyć właściwie planując zmiany oraz szczegółowo zapoznając się  

z wszelkimi legislacyjnymi wymaganiami. 

Jedną z istotnych regulacji jest obowiązkowa od 13 grudnia 2016 roku deklaracja wartości  

odżywczej, która jest ważna dla konsumentów. Dopuszczone limity tolerancji podawane na opa-

nowaniu wartości odżywczej produktu są niezwykle potrzebne ponieważ ich wartość  

w środkach spożywczych jest zmienna z uwagi na naturalne pochodzenie surowca.  

Wytyczne tolerancji wartości przygotowane przez Komisję Europejską dla organów kontrolnych 

państw członkowskich oraz producentów były długo oczekiwane przez środowisko branżowe  

i mamy nadzieje, że rozwieją wiele wątpliwości i ułatwią działalność firm i instytucji kontrolnych  

w przedmiotowym zakresie. 

 

Prelegenci warsztatów są uznanymi ekspertami, posiadającymi doświadczenie prak-

tyczne i merytoryczne z Instytutu Żywności i Żywienia, Głównego Inspektoratu  

Sanitarnego, J.S. Hamilton Poland S.A. oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Warszawie. 

WARSZTATY  

organizowane przez 

KRAJOWĄ UNIĘ PRODUCENTÓW SOKÓW  

Wartość odżywcza soków  

a odpowiedzialność producenta 

            - zagadnienia praktyczne   

23 października 2014r. godz. 10.30 

Sala 9 (parter) Budynek IBPRS 

Ul. Rakowiecka 36 , 02-532 Warszawa 

Serdecznie zapraszamy! 



WARSZTATY  

organizowane przez 

KRAJOWĄ UNIĘ PRODUCENTÓW SOKÓW  

Wartość odżywcza soków  

a odpowiedzialność producenta 

    – zagadnienia praktyczne    

 

23 października 2014r. godz. 10.30 

Sala 9 (parter) Budynek IBPRS 

Ul. Rakowiecka 36 , 02-532 Warszawa 

10.00 - 10.30 Rejestracja uczestników 

10.30 -11.00 Dobrowolny System Kontroli (DSK) gwarantem wysokiej wartości odżywczej soków i nektarów  

Barbara Groele - Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków 

 

11.00 -11.30 Znakowanie wartością odżywczą soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw w świetle 

wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 

października 2011 r. 

Określanie limitów  tolerancji  dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie zgodnie 

z wytycznymi Komisji Europejskiej 

Barbara Ratkovska - Główny Inspektorat Sanitarny 

 

11.30 -12.00 

 

 

 

 

12.00 -12.30 

Sposoby określania wartości  odżywczej soków, nektarów i napojów z owoców i  

warzyw na podstawie receptur oraz ogólnie dostępnych i zaakceptowanych danych 

Dr Beata Przygoda - Instytut Żywności i Żywienia  

 

Wykorzystanie metod analitycznych do określania wartości odżywczej soków, nektarów oraz 

napojów z owoców i warzyw– wymagania prawne, problemy analityczne a dobra praktyka  

Hanna Wachowska - J.S.Hamilton Poland S.A. 

  
12.30 -13.00 Dyskusja 

13.00 -13.30 Przerwa 

13.30 -14.00 Praktyczne aspekty uruchamiania produkcji soków oraz wprowadzania ich na rynek. Zadania i 

uprawnienia Sanepidu, a odpowiedzialność producenta  

Anna Starnawska—Oleńko—Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

w Warszawie 

14.00 -14.30 Omówienie odpowiedzi na przesłane pytania w karcie zgłoszeniowej 

14.30 -15.00 Dyskusja i podsumowanie 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i terminie szkolenia, z przyczyn od niego niezależnych. 



SZK/02/2014 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie przez KUPS moich danych osobowych na potrzeby organizacji 

sympozjum zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie danych osobowych z późniejszymi zamianami (Dz.U.Nr 133,poz.833) 

 

WARSZTATY KRAJOWEJ UNII PRODUCENTÓW SOKÓW 

„Wartość odżywcza soków a odpowiedzialność producenta – 
zagadnienia praktyczne” 

23 października 2014, godz. 10:30 
Warszawa, ul. Rakowiecka 36, sala 9 (parter, budynek IBPRS) 

 

 

 

ul. Rakowiecka 36, lok. 340 , 02-532 Warszawa 

tel. (0-22) 606 38 63    tel./fax (0-22) 646 44 72 

e-mail: biuro@kups.org.pl  

www.kups.org.pl 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie do biura KUPS 

 faksem: (0-22) 646-44-72 lub e-mailem: biuro@kups.org.pl 
 

Dane do korespondencji: 

Imię i nazwisko uczestnika: 

Stanowisko: 

Firma: 

Adres: 

Telefon/Fax: 

E-mail: 
 

Dane do wystawienia faktury: 

Adres: 

 

 

NIP: 

 

Opłata uiszczona w terminie: 
do 6 października 

2014 
od 7 do  20 

października 2014 

Członkowie KUPS 
140 PLN + 23 % 

VAT 

190 PLN + 23 % 

VAT 

Firmy nie będące Członkiem KUPS 
240 PLN + 23 % 

VAT 

290 PLN + 23 % 

VAT 
 

Upoważniamy Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków do wystawienia faktury 
VAT bez naszego podpisu. 

 W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 3 dni przed terminem warsztatów, 
opłata nie będzie zwracana.  

 

Zagadnienia, które chcieliby Państwo omówić podczas warsztatów: 

1. ............................................................................................................... 
................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................... 
................................................................................................................... 

...................................................................................................................
3. ............................................................................................................... 

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

Dane do przelewu:     Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków” 

Ul. Rakowiecka 36 lok. 340, 02-532 Warszawa 

Bank Przemysłowo – Handlowy S.A. O/Warszawa 

Nr 51 1060 0076 0000 3200 0094 4567 

Z dopiskiem ”Warsztaty” 

 
PODPIS:..........................................   Miejscowość i data:............................ 

 

mailto:biuro@kups.org.pl

