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JESIENNA SZKOŁA

PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO
'
11-12 pazdziernika

Idealne wprowadzenie dla osób rozpoczynających pracę
i doskonały sposób na odświeżenie wiedzy dla ekspertów
PRAWO ŻYWNOŚCIOWE
W PIGUŁCE I NA PRZYKŁADACH

Nawet 2 dni na przedstawienie podstaw prawa żywnościowego to mało czasu.
Ale my mamy doświadczenie w tym co należy omówić dłużej, a co tylko
zaakcentować, jakie przedstawić przykłady i wyroki.
Po JSPŻ uczestnicy znają podstawowe zasady prawa żywnościowego, ale
przede wszystkim wiedzą, gdzie szukać aktualnych informacji oraz mają
wytyczne do interpretowania przepisów.
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Zobacz filmy z poprzednich edycji

Więcej informacji
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O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ?
PONIŻEJ PRZYKŁADY ZAGADNIEŃ

•Kluczowe deﬁnicje i ich znaczenie: żywność, wprowadzenie do obrotu, FBO,
•Higiena środków spożywczych, zanieczyszczenia w żywności
•Kategorie i składniki żywności
•Substancje dodatkowe i aromaty
•Znakowanie środków spożywczych – treści obowiązkowe
•Marketing środków spożywczych – treści dobrowolne
•Systemy jakości środków spożywczych i żywność ekologiczna
•Jakość handlowa żywności
•Kontrola żywności prowadzona przez IJHARS i PIS

Przybliżymy też temat ZRÓWNOWAŻONYCH SYSTEMÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
i powiemy, dlaczego NIE MA innego wyjścia niż solidne zapoznanie się z nim
i wdrożenie już dostępnych rozwiązań.

ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ
NIEZBĘDNĄ DO FUNKCJONOWANIA W BRANŻY
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Zobacz filmy z poprzednich edycji

Więcej informacji
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11 października 2022 r. (wtorek)

12 października 2022 r. (środa)

9:30 Znakowanie środków spożywczych – treści
10:00 Wprowadzenie do prawa żywnościowego
10:30 obowiązkowe
11:30
kluczowe definicje i ich znaczenie: żywność,
obowiązkowe elementy oznakowania
wprowadzenie do obrotu, FBO,
zasady określania nazw produktów i składników
główne zasady prawa żywnościowego
rozmieszczenie i prezentacja treści
zależność pomiędzy przepisami krajowymi i unijnymi,
znakowanie wartością odżywczą
źródła informacji: rejestry, przewodniki, wyroki
miejsce pochodzenia
instytucje i organy oraz ich rola (KE, EFSA, PE, GIS,
QUID, alergeny
GIJHARS, MZ, MINROL, NIZP-PZH-PIB)
System RASFF – zasady działania
11:30
11:45
11:45
12:15

Przerwa na kawę

12:15
13:00

Kategorie i składniki żywności
kryteria kwalifikacji do danej kategorii
żywność wzbogacona, suplementy diety, FSG,
FSMP, funkcjonalna, nutraceutyki
wpływ składnika na kategorię produktu
zasady wprowadzania do obrotu, notyfikacje

Higiena środków spożywczych, zanieczyszczenia w
żywności wymogi dotyczące higieny
które substancje uznaje się za zanieczyszczenia
pestycydy – poziomy pozostałości, badania
gdzie szukać maksymalnych poziomów
ważne dokumenty od dostawców
zanieczyszczenie a produkt niebezpieczny

10:30
Przerwa na kawę
10:45
10:45
Marketing środków spożywczych – treści dobrowolne
11:45
clean label (bez konserwantów, barwników itd.)
GRAFIKI w oznakowaniu
„wolne od GMO”, „zgodnie z ISO”,
OŚWIADCZENIA zdrowotne i żywieniowe
rodzaje oświadczeń i zasady stosowania
omówienie przykładów

11:45
12:15

Sprzedaż żywności przez Internet
kto jest podmiotem odpowiedzialnym
jakie informacje (kiedy, gdzie) należy przekazać
Zasady współpracy z influencerami, reklama w MS
odpowiedzialność
właściwe oznaczanie informacji

13:00 Przerwa na obiad
14:00

12:15 Systemy jakości środków spożywczych i żywność
12:45 ekologiczna
zasady uznawania (EKO, ChOG, ChNP, GTS)
jakość i oznakowanie

14:00 Substancje dodatkowe i aromaty
15:00
lista dodatków – co zawiera, gdzie sprawdzać
jak się je stosuje i w jakiej ilości
carry over – zasada przenoszenia
składniki dodawane w celach technologicznych
– czy i jak stosować?

13:00 Przerwa na obiad
14:00

15:00 Przerwa na kawę
15:15

14:00
14:30

15:15 Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością
czym są FCM i jakie wymogi muszą spełniać
15:45
obowiązki producentów żywności opakowanej
kontrola opakowań
15:45 Zrównoważony system żywności (Sustainable
16:15 Food System) założenia nowej polityki
nadchodzące zmiany w przepisach

14:30 Kontrola żywności prowadzona przez IJHARS
zakres, przebieg, rodzaje postępowań
15:15
kary, przykładowe wyniki kontroli

16:15 Zakończenie I dnia III JSPŻ

15:30 Kontrola żywności prowadzona przez PIS
16:30
zakres, przebieg, rodzaje postępowań
kary, przykłady stwierdzonych naruszeń
16:30
Dyskusja i zakończenie III JSPŻ
16:45

17:00 Poczęstunek
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Jakość handlowa żywności
dla których kategorii i jak została określona
obowiązki dot. zapewnienia jakości handlowej
zafałszowanie żywności
jakość handlowa a nazwa

15:15 Przerwa na kawę
15:30

Więcej informacji
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Informacje organizacyjne
Organizator: IGI FOOD LAW Sp. z.o.o.
Koszt: 2800 PLN (+23% VAT za udział 1 osoby)
RABAT 20% - przy zgłoszeniu i wpłacie do 9 września 2022 r.
RABAT 40% - przedstawiciele inspekcji (rabat nie łączy się z innymi).
Koszt obejmuje: Udział w warsztatach i prezentacja w formie
elektronicznej, przerwy kawowe i obiady
Czas i miejsce:
11 - 12 października 2022 r.
Warszawa, Centrum dokładne miejsce podamy bliżej
terminu.

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 uczestnictwa i akceptację jego
warunków. Jednocześnie jest upoważnieniem dla IGI FOOD LAW do
wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Koordynatorka szkolenia
Ewelina Grzegorzewicz
biuro@igifoodlaw.com
+48 503 004 616

11-12
10
2022

Więcej o szkoleniu na
www.igifoodlaw.com
Jeśli chcesz zamówić szkolenie zamknięte
wyłącznie dla swoich pracowników
napisz do nas:

igifoodlaw@igifoodlaw.com
Więcej informacji
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