IX Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego
4-5-6 czerwca 2019 r.
PROGRAM IX LSPŻ*
WTOREK

10:30
10:45

4 CZERWCA

Rozpoczęcie IX LSPŻ

ŚRODA 5 CZERWCA

CZWARTEK 6 CZERWCA

9:30
10:15

ZNAKOWANIE – TREŚCI DOBROWOLNE
Jak przekazać informacje o ulepszonym składzie?
„Prosty…” „tylko..” „RAW..”
Żywność funkcjonalna – jak podkreślić jej cechy?
Czy tylko oświadczenia?
REKOMENDACJE - nowy wyrok!
„SUSTAINABLE FOOD – ZRÓWNOWAŻONA ŻYWNOŚĆ”
Czy producent może EDUKOWAĆ konsumenta?
Cytowanie faktów w oznakowaniu i reklamie.
INDEKS GLIKEMICZNY – studium przypadku
BEZ SŁÓW - przykład i ocena 5 reklam z rynku, w
których samo zdjęcie stanowi oświadczenie

9:30
10:00

Wycofanie z obrotu
Wstrzymanie obrotu
Dopuszczenie do obrotu
Niedopuszczenie do obrotu
- co w praktyce oznaczają te działania i
kiedy zwykle mają miejsce

Powitanie uczestników i prelegentów
Przedstawienie programu i informacji
organizacyjnych

10:45
11:30

Przegląd ostatnich i planowanych zmian w
prawie żywnościowym oraz ich
konsekwencje dla firm branży spożywczej

10:15
11:15

ZNAKOWANIE TREŚCI OBOWIĄZKOWE –
aktualności dot. alergenów, COOL, QUID,
określania nazw produktów,
Czy nawiązanie do miejsca może odzwierciedlać
SMAK np. „smaki Toskanii” „Polski smak” „smak
tropików” czy konsekwencją będzie COOL?
Rozmieszczenie treści na etykiecie: jedno pole, po,
obok, front a tył opakowania

10:00
11:00

ODPOWIEDZIALNOŚĆ za jakość,
bezpieczeństwo i informację.
Nie tylko zarząd! Odpowiedzialności
OSÓB fizycznych ze względu na
zajmowane stanowisko.
Raporty NIK a odpowiedzialność.
Kto może być wezwany na przesłuchanie
przez prokuraturę?
Rodzaje postępowań, KARY

11:30
12:00

Przewodniki, wytyczne, opinie Unijne,
krajowe i innych P.Cz. - znaczenie dla firm
PRAKTYCZNE OPRACOWANIE
Przerwa na kawę

11:15
11:30

Czas na dyskusję

11:00
11:15

Czas na dyskusję

11:30
11:45

Przerwa na kawę

11:15
11:30

Przerwa na kawę

12:15
12:45

Wprowadzanie do obrotu – jak należy
rozumieć tę definicję;
Kiedy produkt jest uznawany za
wprowadzony do obrotu?
Wprowadzenie do obrotu na terenie UE

11:45
12:15

BŁĘDY W OZNAKOWANIU A ZAFAŁSZOWANIE
Kiedy nieprawidłowość w oznakowaniu jest
zafałszowaniem – analiza zagadnienia, przykłady
Czy brak celowości działania ma wpływ na
kwalifikację?
Jakie argumenty przedstawiać, aby uzasadnić, że
błąd w oznakowaniu nie jest zafałszowaniem

11:30
12:30

12:45
13:30

Żywność wzbogacana, suplementy, FSG –
notyfikacja w GIS
Wymagania i planowane zmiany w
procedurze
Przerwa na obiad

12:15
12:45

Science & Social Media Marketing
Artykuły sponsorowane, Aktywność
INFLUENSERÓW, wywiady informacyjne,
BLOGI – które przepisy mają zastosowanie
Dyskusja

12:30
13:30

Między słowami - komunikacja między
konsumentami a przedsiębiorcami
Praktyczne wskazówki dotyczące
wyjaśniania wątpliwości konsumentów.
Czy treści przekazywane w mailach do
konkretnych konsumentów podlegają
pod 1169/2011?
Praktyczne warsztaty i Quiz
Przerwa na obiad

Składniki funkcjonalne – możliwość
zastosowania, poziomy, listy unijne CBD,
Składniki roślinne,
Grzyby – na przykładzie Kombucha
OLEJE a nowa żywność
Nowa żywność
nowe procedury w praktyce
jak potwierdzić historię spożycia składnika

13:00
14:00

Przerwa na obiad

14:30
14:45

14:00
16:30

Panel Ekspertów
Q&E sesja, podczas której zespół ekspertów
odpowiada na pytania uczestników

14:45
15:45

Kontrola żywności prowadzona przez
Państwową Inspekcję Sanitarną

Przerwa na kawę

16:30
17:00
17:00
18:00

Przerwa na kawę

15:45
16:00

ZAKOŃCZENIE IX LSPŻ

12:00
12:15

13:30
14:30
14:30
15:15

15:15
15:45

15:45
16:00
16:00
17:00

17:00

Dodatki - zastosowanie i znakowanie
AKTUALNOŚCI
Żywność barwiąca a dodatek –
doświadczenia krajowe, innych państw
STANOWISKO TSUE
Produkty złożone a stosowanie dodatków
(komponent a produkt końcowy)
ZAKOŃCZENIE I DNIA IX LSPŻ

12:45
13:00

Wykład Tomasza Kammela
„Jak sprawić, żeby chciało się chcieć?”

13:30
14:30

Kontrola żywności prowadzona przez
IJHARS - przegląd zakresu i wyników
kontroli, interpretacja stanowisk
Przerwa na kawę

2-3-4 czerwca 2020 r.
Jubileuszowa
X LSPŻ
SKŁAD – OZNAKOWANIE – KONTROLA
ŻYWNOŚCI
Warsztaty Stosowania Prawa Żywnościowego

18:15

Kolacja dla Uczestników i Prelegentów IX LSPŻ

* liczba wykładów czas ich trwania, tematy i godziny rozpoczęcia mogą ulec zmianie

Organizator IGI Food Consulting Sp. z o.o.
www.igifc.pl

