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NATURALNE WODY MINERALNE
WODY ŹRÓDLANE
PROCEDURA UZNANIA, ZNAKOWANIE I REKLAMA,

WPROWADZANIE DO OBROTU, NOWE WYMAGANIA

PRAWO I PRAKTYKA, 26 stycznia 2022 r.
Ten WEBINAR jest dla Ciebie jeśli chcesz usłyszeć od ekspertów o tym:

• Jak przebiega procedura uznania wód i jakie dokumenty są potrzebne?
• Jakie są reguły publikacji unijnego wykazu NWM i dlaczego są rozbieżności
z polską listą?
• Jakie informacje muszą znaleźć się obowiązkowo na etykiecie?
• Jak można komunikować korzyści dla zdrowia i inne cechy wód takie jak
naturalność czy wysoka jakość?
• Jaki wpływ na oznakowanie NWM i wód źródlanych mają przepisy prawa
własności przemysłowej?
• „ALKALICZNA"? „Woda dla kobiet?” „Zrównoważony zestaw soli min.”?
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PRELEGENTKI

PROGRAM

Izabela Tańska Doradca ds. Prawa
Żywnościowego CEO, IGIFC
dr n. med. n. o zdr. Joanna Ziemska
Kierownik Pracowni Uzdrowiskowych
Surowców Leczniczych Zakład
Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska, NIZP- PZH - PIB
Joanna Olszak Doradca ds. Prawa
Żywnościowego, IGIFC
Dr hab. Prof. Edyta Całka
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie. WPIA, Katedra Prawa UE

10:00- 10:30 Ogólne wymagania prawne
dla NWM i wód źródlanych – I.Tańska
• NWM jako środek spożywczy
(odpowiedzialność, wprowadzanie do
obrotu)
• Przepisy krajowe i unijne
• Unijny i krajowy wykaz NWM
• Nadchodzące zmiany w przepisach prawa
żywnościowego
10:30-11:00 Procedura uznania wody
jako naturalnej wody mineralnej dr J. Ziemska
• Przebieg procedury
• Niezbędna dokumentacja
• Terminy
11:00-11:30 Obowiązkowe elementy
oznakowania NWM i wód źródlanych –
J. Olszak
• Jakie informacje wynikające z przepisów
szczegółowych muszą być uwzględnione na
etykiecie
• Obowiązkowe informacje wynikające z
rozporządzenia 1169/2011
• Deklaracja zawartości NWM gdy
występuje jako składnik
• Obowiązki wynikające z ustawy o
towarach paczkowanych
11:30-12:00 Komunikowanie właściwości
wód – I. Tańska
• Jak deklarować wpływ wody na zdrowie?
• Jak podkreślać wysoką jakość (handlową)
wody?
• Jak (czy) można porównywać wodę z
innymi kategoriami żywności?
12:00-12:30 Oznakowanie NWM i wód
źródlanych w świetle prawa własności
przemysłowej. – dr hab. Edyta Całka,
• Przepisy krajowe i unijne
• Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne
• Prawo nieuczciwej konkurencji
•12:30-13:00 Sesja pytań i odpowiedzi,
Zakończenie webinaru

Informacje organizacyjne
Koszt: 660 PLN (+23 % VAT)

RABAT 20% - zgłoszenie i wpłata do 22.12.21
RABAT 5% (dodatkowo) dla członków KIGPR
Koszt obejmuje: Udział i prezentacje PDF
26 stycznia 2022 r. online ClickMeeting
Zgłoszenia należy dokonać wypełniając
FORMULARZ
W przypadku przyznania miejsca na szkolenie opłatę za udział
należy wpłacić na podstawie faktury. Przesłanie zgłoszenia
oznacza: zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację oraz
upoważnieniem GIFC do wystawienia faktury VAT bez podpisu
odbiorcy.

Koordynator szkolenia

Ewelina Grzegorzewicz
biuro@igifc.pl +48 503 004 616

Więcej na www.igifc.pl
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