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I OPAKOWANIOWYM 2022/I KW. 23 
NAJWIĘKSZE eFORUM WYMIANY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO 

W POLSCE   

Dwa dni, 4 bloki, 4 sesje Q&A, 17 ekspertów, 23 referaty 

PARTNERZY MERYTORYCZNI 

DZIĘKUJEMY ZA DODATKOWE REFERATY EKSPERTOM Z: 

NIZP PZH - PIB J.S. HAMILTON Sp. z o.o. 

http://www.foodfakty.pl/
mailto:foodfakty@foodfakty.pl


Szanowni Państwo,

W każdym miesiącu w obszarze przepisów żywnościowych i opakowaniowych pojawia się 
średnio około 70 nowych aktów prawnych na poziomie prawa krajowego i UE. Oczywiście nie 
wszystkie stanowią problem interpretacyjny. Niemniej takich, które w momencie 
wprowadzenia wymagają komentarza lub interpretacji są dziesiątki. Do tego dochodzi 
zmieniające się podejście inspekcji, nowe wyroki sądów czy decyzje urzędowe. 

Nikt lepiej, niż praktycy, którzy na co dzień reprezentują klientów w takich sprawach i 
odpowiadają na setki zapytań, przedstawią wybrane, szczególnie trudne i ciekawe przepisy. 
Wiedzę prawną uzupełnimy wiedzą ekspertów w wybranych dziedzinach.

Postawiliśmy sobie za cel prześledzenie wszystkich zmian od strony nowych aktów, ale 
również wyroków od początku 2022 r., do chwili w której Państwo czytają tę broszurę. 
Być może w ostatniej chwili coś dodamy w programie. 

Utrzymujemy koncept case study - przyjmujemy, że uczestnicy szkolenia to osoby, które znają 
przepisy obowiązujące w branży, ale chcą być pewni interpretacji i rozszerzyć swoje 
zrozumienie na przykładzie przywoływanych przypadków. Wszędzie tam, gdzie to będzie 
możliwe przywoływane będą konkretne przykłady. 

Serdecznie dziękuję wszystkim Partnerom projektu i ich Ekspertom oraz zaproszonym firmom 
i instytucjom za udział merytoryczny w formie referatów. Do programu w ostatniej chwili 
dodaliśmy dwa ponadprogramowe referaty, wykraczając ponad zaplanowany czas, uznaliśmy 
jednak, że skoro mamy taką możliwość to wzbogacą one program, a każdy z Państwa 
zdecyduje o ich wysłuchaniu.  

Szczególne podziękowania kieruję do organizacji REKOPOL za wsparcie merytoryczne i 
wykład, ale również za szeroką i skuteczną kampanię informacyjną dotyczącą przepisów 
związanych z recyklingiem, z której korzysta branża. 

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do aktywnego udziału i zadawania pytań podczas 
poszczególnych referatów, przed nami 4 sesje Q&A.

Serdecznie zapraszam!

Kilka ważnych informacji o eFORUM

Janusz Olejnik
Pomysłodawca i założyciel Foodfakty.pl 
Food Safety Culture Initiative PL  

mailto:https://www.linkedin.com/in/janusz-olejnik/


Sylwetki prelegentów według kolejności wystąpień 

mec. Ewa Kuczyńska
Radca prawny z ponad 6-letnim doświadczeniem zawodowym 
specjalizującym się w doradztwie z zakresu prawa żywnościowego, w 
tym prawa alkoholowego. Doradza klientom w kwestiach związanych z 
ochroną danych osobowych i nowych technologii, specjalizuje się w 
prawie kontraktów oraz prawie gospodarczym.

Joanna Gajda-Wyrębek
Kierownik Pracowni Oceny Dodatków do Żywności w Narodowym 
Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie 
Badawczym. Specjalistka w zakresie bezpieczeństwa oraz legislacji 
substancji dodatkowych, aromatów i enzymów. Uczestniczy w 
tworzeniu prawa na poziomie międzynarodowym – jest członkiem grup 
roboczych ekspertów ds. substancji dodatkowych, aromatów i 
enzymów w ramach Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej.

dr Żaneta Zemła-Pacud
Radca prawny, Of counsel w kancelarii Traple Konarski Podrecki i 
Wspólnicy, gdzie zajmuje się obszarem Life Science. Dr nauk prawnych, 
autorka monografii „Ochrona patentowa produktów leczniczych” oraz 
licznych publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i innowacji 
life science, m.in. współautorka Komentarza do Ustawy – prawo 
własności przemysłowej. 

dr Joanna Uchańska
Radczyni prawna. Partnerka w kancelarii Chałas i Wspólnicy. Szefowa 
Praktyki Life Science and Healthcare oraz wykładowczyni Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Specjalizuje się w life science, głównie w branży 
biotechnologicznej, farmaceutycznej, spożywczej i beauty.

Alicja Michałowska
Prawniczka w Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego 
FoodLaw. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu żywności 
prozdrowotnej – produkty wzbogacane, suplementy diety, nowa 
żywność. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radów Prawnych 
w Warszawie.

mec. Magdalena Wawrzyniak
Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Food & Pharma Legal
Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. gdzie koncentruje się na 
doradztwie podmiotom wytwarzającym i dystrybuującym środki 
spożywcze, w tym suplementy diety, oraz kosmetyki i wyroby 
medyczne.



Sylwetki prelegentów według kolejności wystąpień 

Adam Fotek
Ekspert w zakresie oceny bezpieczeństwa materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, szczególnie opakowań. 
Trener i konsultant z wiedzą i bogatym doświadczeniem w interpretacji 
przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz stosowania 
odpowiednich metod badawczych. Członek Komitetu Technicznego 133 
ds. Opakowań PKN. 

Joanna Olszak
Od 2008 r. niezmiennie zaangażowana w prawo żywnościowe. 
Specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów z interpretacją przepisów, 
zwłaszcza dotyczących znakowania, promocji i reklamy żywności. 
Regularnie publikuje w prasie branżowej, ale i popularno-naukowej.

Magda Biernat-Kopczyńska
W REKOPOLu pracuje na stanowisku specjalisty ds. projektów w 
zespole doradztwa Klientom. W swojej pracy porusza tematy związane 
z oznakowaniem, ekoprojektowaniem opakowań, kwestie prawne oraz 
pozostałe kwestie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, 
absolwentka inżynierii środowiska oraz prawa. 

mec. Paweł Borek
Ekspert w zakresie postępowania administracyjnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem postępowania w zakresie prawa żywnościowego. 
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny. Pracował m.in. 
w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku, kancelariach 
prawnych, był szefem działu prawnego Spółki Irlandzkiej, która 
sprzedawała suplementy diety na terenie Europy. Członek Food 
Lawyers Network.

dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska
Wspólniczka i współzałożycielka Centrum Prawa Żywnościowego i 
Produktowego FoodLaw. Doktor nauk prawnych. Doradza 
przedsiębiorstwom branży spożywczej we wszystkich aspektach prawa 
żywnościowego. Członkini Europejskiego Stowarzyszenia Prawa 
Żywnościowego (European Food Law Association - EFLA).

Izabela Tańska
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących wprowadzania do obrotu, 
znakowania i reklamy żywności, a w szczególności tzw. żywności 
funkcjonalnej. Współpracuje z jednostkami kontroli żywności, 
instytutami naukowymi, stowarzyszeniami branżowymi. 



Sylwetki prelegentów według kolejności wystąpień 

mec. Bartosz Fogel
Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym 
specjalizującym się w prawie żywnościowym, farmaceutycznym i 
gospodarczym, prawie kontraktów oraz IT. Wśród klientów 
korzystających z jego usług są głównie zakłady produkcyjne i podmioty 
związane z branżą spożywczą.

dr Agnieszka Sztoldman
Odpowiada za rozwój lokalnej Praktyki Własności Intelektualnej w 
warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii Osborne Clarke. Doradza 
firmom z sektorów: life sciences, żywność i napoje oraz przemysł 
chemiczny. Podwójna laureatka konkursu Rising Stars Awards Europe w 
kategorii specjalistycznej Life Sciences oraz dla wschodzącej eurogwiazdy
prawa w Polsce zorganizowanego przez jednego z największych 
wydawnictw prawniczych oraz IP Traiblazer w roku 2022 w konkursie 
zorganizowanym przez World Intellectual Property Review. Wykładowca 
prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Stypendystka m.in. Prezesa Rady Ministrów RP, Deutscher
Akademischer Austauschdienst, Izby Adwokackiej w Paryżu. 

Patryk Kalinowski
Prawnik w Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego FoodLaw. 
Doradza przedsiębiorstwom branży spożywczej we wszystkich aspektach 
prawa żywnościowego. Doktorant w Pracowni Prawa Żywnościowego 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Magdalena Wolska
Prawniczka, ekonomistka. Doktorantka w Zakładzie Prawa Rolnego i 
Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 
(PAN) w Warszawie. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa 
żywnościowego.

dr Ioan Paraschiv
Lider grupy – Global Food & Food Contact Materials (FFCM) Division, 
knoell, the Netherlands. Przez ostatnie 8 lat zapewnia wsparcie 
regulacyjne i techniczne w zakresie zgodności materiałów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością (FCM) oraz rejestracji substancji 
FCM w UE, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, USA, Kanadzie, krajach 
Mercosur, Japonii, Korei Południowej i Chinach. Posiada tytuł doktora w 
dziedzinie chemii fizyczno-organicznej uzyskany na Uniwersytecie 
Wageningen w Holandii. 

dr n. wet. Marta Sztachańska
Lekarz weterynarii, absolwentka Wydz. Medycyny Weterynaryjnej w 
Olsztynie z 2011 roku, specjalista chorób przeżuwaczy, specjalista 
rozrodu zwierząt, przez 11 lat lekarz wolnej praktyki specjalizującej się w 
leczeniu zwierząt gospodarskich, obecnie urzędowy lekarz weterynarii 
zajmujący się nadzorem nad ubojem zwierząt rzeźnych (trzoda, bydło).
Na eFORUM dzięki uprzejmości Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Lekarzy Weterynarii „BŻiZZ”.



Program – dzień 1 – 20.04.2023

Start godz. 8:50 – powitanie i wstęp

Temat wykładu Prelegent Godzina

Ograniczenia w znakowaniu produktów 
zawierających alkohol 

mec. Ewa Kuczyńska 9:00

Wybrane, kluczowe zmiany w obszarze 
dodatków do żywności wpływające na branżę 
spożywczą 2022/23

Joanna Gajda-Wyrębek 9:20

Owady jako nowa żywność - pytania i 
kontrowersje

dr Żaneta Zemła-Pacud 9:40

Projekt nowelizacji o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia w kontekście suplementów diety

dr Joanna Uchańska 10:00

Uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety: 
dobrowolne wytyczne czy twarde wymogi? 

Alicja Michałowska 10:20

Czy wskazywanie form chemicznych witamin i 
minerałów w oznakowaniu suplementu jest 
obowiązkowe? Wyrok TSUE i zawarta w nim 
wykładnia przepisów oraz jej wpływ na praktykę 
inspekcji sanitarnych

mec. Magdalena 
Wawrzyniak

10:40

Sesja Q&A 11:00

SESJA PORANNA – Znakowanie/Dodatki/Suplementy 

NIZP PZH - PIB

Przerwa do godz. 12:30 - powitanie po przerwie, informacje od organizatora 

SESJA POPOŁUDNIOWA – Suplementy/Opakowania
Temat wykładu Prelegent Godzina

Kwalifikacja żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego na kanwie wyroku TSUE C-418/21

dr Żaneta Zemła-Pacud 12:40

Co producent żywności musi wiedzieć, wymagać 
i wdrożyć w odpowiedzi na dopuszczenie 
recyklatów do produkcji opakowań dla 
żywności?

Adam Fotek 13:00

Symbole dotyczące opakowań na żywności –
zasady stosowania obecnie i w przyszłości 
(materiał, recykling, sortowanie itp.)

Joanna Olszak 13:20

Przewidywane/planowane zmiany w prawie PL i 
UE dot. oznakowania ogółem na opakowaniach

Magda Biernat-
Kopczyńska

13:40

Wykład ponadprogramowy w jęz. angielskim:
What documentation for food packaging should 
an exporter have - interesting cases of national 
regulations in the EU 

dr Ioan Paraschiv 14:00

Sesja Q&A 14:20

J.S. Hamilton



Program – dzień 2 – 21.04.2023

Start godz. 8:50 – powitanie i wstęp

Temat wykładu Prelegent Godzina

Nowe kompetencje Inspekcji Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych

mec. Paweł Borek 9:00

Kary pieniężne nakładane przez organy 
urzędowej kontroli żywności

dr Agnieszka Szymecka-
Wesołowska

9:20

Reklama w Internecie współpraca z 
influencerami. Na co zwracać uwagę, żeby nie 
narażać się na ryzyko sankcji 

mec. Magdalena 
Wawrzyniak

9:40

Uznanie produktu za niebezpieczny i związane z 
tym obowiązki firmy – analiza aktualnych 
przypadków na rynku

Izabela Tańska 10:00

Odstępstwa od wymogów produkcji ekologicznej 
oraz stosowanie niektórych produktów i 
substancji 

Magdalena Wolska 10:20

Omnibus w branży spożywczej mec. Paweł Borek 10:40

Wykład ponadprogramowy:
Znakowanie mięsa wieprzowego w zależności od 
strefy występowania afrykańskiego pomoru świń 
i możliwości jego przetwarzania

dr n. wet. Marta 
Sztachańska

11:00

Sesja Q&A 11:20

SESJA PORANNA – INSPEKCJE 

Przerwa do godz. 12:30 - powitanie po przerwie, informacje od organizatora 

SESJA POPOŁUDNIOWA – ESG/PERSPEKTYWY PL/UE

Temat wykładu Prelegent Godzina

ESG - węzłowe zagadnienia dla branży 
spożywczej

dr Joanna Uchańska 12:40

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności: nowe 
przepisy, problemy, case study

mec. Bartosz Fogel 13:00

„Greenwashing” w zakresie zrównoważonej 
produkcji

dr Agnieszka Sztoldman 13:20

Przegląd nadchodzących zmian w zakresie 
krajowego prawa żywnościowego

Patryk Kalinowski 13:40

Przegląd nadchodzących zmian w zakresie 
unijnego prawa żywnościowego

Izabela Tańska 14:00

Sesja Q&A 14:20



Zgłoszenie udziału – Odpłatność  

ZGŁOSZENIE CHĘCI UDZIAŁU

1. Poprzez rejestrację wstępną pod linkami podanymi w tabelach 
2. Wysyłając informację e-mailem na adresy:

foodfakty@foodfakty.pl
joanna.markwas@foodfakty.pl 

3. Telefonicznie pod numer telefonu:
663 224 529
600 972 263
507 726 456

Ceny w tabeli netto, VAT 23%
Rejestracja na portalu FoodFakty jest wyłącznie wstępnym wyrażeniem chęci udziału. 
Każdorazowo skontaktuje się z Państwem nasz konsultant i potwierdzi warunki oraz ustali sposób płatności.

Wszystkie firmy oraz Klienci Strefy Managera Cena netto Link do rejestracji

Udział w wybranym jednym dniu – 1 osoba 390 PLN

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

Udział w dwóch dniach – 1 osoba 690 PLN

OFERTA SPECJALNA

Pakiet „FIRMA 5” 2 dni – 5 osób 890 PLN

Pakiet „FIRMA 10” 2 dni – 10 osób 1190 PLN

BONUS dla klientów Strefy Managera: Pakiet „FIRMA 10” w cenie „FIRMA 5”

• ilość pakietów „FIRMA 10” ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 
• Inne konfiguracje - prosimy o kontakt z konsultantem 

Nauka (Uczelnie, Instytuty badawcze),
Inspekcje urzędowe 

Cena za osobę netto Link do rejestracji

Udział w jednym wybranym dniu 100 PLN
DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

Udział w obu dniach 200 PLN 

Studenci (rejestracja na adres e-mail uczelni) BEZPŁATNIE

https://foodfakty.pl/eforum-najwazniejsze-zmiany-w-prawie-zywnosciowym-i-opakowaniowym-2022-i-kw-23-dzien-1
https://foodfakty.pl/eforum-najwazniejsze-zmiany-w-prawie-zywnosciowym-i-opakowaniowym-2022-i-kw-23-dzien-2
https://foodfakty.pl/eforum-najwazniejsze-zmiany-w-prawie-zywnosciowym-i-opakowaniowym-2022-i-kw-23-dzien-1
https://foodfakty.pl/eforum-najwazniejsze-zmiany-w-prawie-zywnosciowym-i-opakowaniowym-2022-i-kw-23-dzien-2


WARUNKI UDZIAŁU

1. Udział w wydarzeniu jest odpłatny. Opłata wnoszona jest z góry.
2. Udział możliwy jedynie po uiszczeniu opłaty uczestnictwa na warunkach oferty 

potwierdzonej przez konsultanta organizatora. 
3. Rejestracja na portalu FoodFakty lub inna forma zgłoszenia chęci udziału jest jedynie 

wyrażeniem chęci udziału, sam udział wyłącznie po opłaceniu potwierdzonej kwoty 
lub faktury proforma i otrzymaniu linka do platformy webinaryjnej. Organizator 
zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w formularzach 
rejestracyjnych w celu prawidłowego naliczenia opłat.

4. Szkolenie nie spełnia wymogów określonych w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT 
dot. zwolnienia z podatku działalności edukacyjnej, w związku tym każdorazowo 
doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

5. Darmowy udział studentów obejmuje osoby do 26. roku życia, wyłącznie na adres w 
domenie uczelni. 

6. Organizator nie zwraca kosztów w przypadku braku udziału. Nieobecni na żywo 
będą mieli dostęp do nagrania przez 10 dni od ich udostępnienia.

7. Sesje Q&A są elementami dodatkowymi, nie mają charakteru konsultacyjnego 
konkretnych przypadków zgłoszonych w pytaniach. 

8. eFORUM w wersji online odbywać się będzie na platformie FoodFakty 
(Clickmeeting).

9. Oferty spełniające warunki specjalne, rabaty, wyłącznie dla uczestników 
posługujących się e-mail w domenie firmy wykupującej udział. 

10.Certyfikaty wystawiane są wyłącznie na dane podane podczas rejestracji do 
platformy Clickmeeting na podstawie obecności uczestnika na wydarzeniu. 
Certyfikat dla osób zarejestrowanych, ale nieobecnych na wydarzeniu –
dodatkowa opłata 50 PLN.   

11. Organizatorem oraz administratorem danych osobowych jest Prokonsument Sp. z 
o.o. właściciel portalu FoodFakty.pl.

Warunki udziału

ZGŁOSZENIE CHĘCI UDZIAŁU

1. Poprzez rejestrację wstępną pod linkami podanymi w tabelach 
2. Wysyłając informację e-mailem na adresy:

foodfakty@foodfakty.pl
joanna.markwas@foodfakty.pl 

3. Telefonicznie pod numer telefonu:
663 224 529
600 972 263
507 726 456



NOWA PLATFORMA WIEDZY MANAGERA 

www.foodfakty.pl

501 370 590
501 344 668
507 726 456
600 972 263

foodfakty@foodfakty.pl ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa

LEX HORIZON 

RASFF HORIZON

FRAUD HORIZON 
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