
AGENDA SZKOLENIA
9.30 - 10.00  Rejestracja uczestników
10.00 - 11.30 WYKŁAD
11.30 - 11.45 Przerwa 
11.45 - 13.15 WYKŁAD
13.15 - 13.45 Przerwa  
13.45 - 15.00 WYKŁAD
15.00 - Q&A oraz zakończenie szkolenia 

PROGRAM

SZKOLENIE ONLINE
„SUPLEMENTY DIETY – PRAKTYCZNE WPROWADZENIE DO WYMAGAŃ PRAWA

ŻYWNOŚCIOWEGO"
16 maja 2023

Dodawanie witamin, składników mineralnych i innych substancji – zasady prawne i
praktyka właściwych organów na przykładach 
Informacje obowiązkowe (m.in. nazwa, skład, QUID, COOL, ostrzeżenia
i przeciwskazania)
Systemy jakości w etykietowaniu i reklamie (EKO, GMO, GMP i HACCP, Green Claims,
Naturalność, BEZ …)
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne: syntetyczne podsumowanie zasad
dotyczących znakowania i reklamy, najczęstsze nieprawidłowości, planowane zmiany
prawne
Reklama w nowych mediach
Komunikacja kierowana do specjalistów, rekomendacje specjalistów dla
konsumentów
Reklama vs. przekaz sponsorski

Procedura notyfikacji krok po kroku
Ocena dokumentacji przez GIS (skład, klasyfikacja, znakowanie)
Postępowanie wyjaśniające: dossier produktu, możliwość mediacji z GIS, praktyczne
wskazówki
Zespół ds. Suplementów Diety: znaczenie, status prawny, uchwały i możliwość
odstępstw

System urzędowej kontroli, zasady i wytyczne do działalności inspekcji w 2023 r.
Kierunki badań analitycznych w 2023 r.
Odpowiedzialność podmiotów i konsekwencje w przypadku niezgodności

1. Skład, znakowanie i reklama

2. Notyfikacja suplementów diety – standard postępowania i praktyczne
wskazówki

3. Urzędowa kontrola suplementów diety 

4. Q&A



kontakt do organizatora
Ewelina Potocka 
 Project Manager
 tel.22 252 10 86

 kom:660 815 478 

PRELEGENCI

KOSZT UDZIAŁU
Online – 1150 zł netto/os platforma Clickmeeting ( działa przez przeglądarkę internetową,
brak  konieczności instalacji dodatkowych aplikacji)

 Paweł Mirosz - Food Law Advisor /Life Sciences Practice w Kancelarii Domański
Zakrzewski Palinka
Specjalista i praktyk prawa żywnościowego. Bromatolog (dietetyk, technolog
żywności i żywienia) ze specjalizacją bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym.
Współpracuje z przedsiębiorcami, środowiskiem naukowym i inspekcjami kontrolującymi
żywność przy projektach doradczych i szkoleniowych, skoncentrowanych na potrzebach
przemysłu spożywczego. Doświadczenie zdobywał w Instytucie Żywności i Żywienia,
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Punkcie Koordynacyjnym Europejskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności oraz kilkunastoletniej pracy w branży doradczej.
Wspiera przedsiębiorców w zapewnieniu zgodności z przepisami od pomysłu po
komercjalizację, wdrożenie i bieżące funkcjonowanie.

Doradza w postępowaniach wymagających wiedzy naukowo-technicznej, prawnej i
administracyjnej w szczególności dotyczących rynku żywności funkcjonalnej,
suplementów diety i żywności dla szczególnych grup konsumentów.
Jest wykładowcą i autorem wielu publikacji z zakresu standardów i praktyki prawa
żywnościowego.


