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Cel szkolenia:

 Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy i rzeczywistych umiejętności z za-
kresu stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych w etykietowaniu i reklamie środ-
ków spożywczych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są rodzaje oświadczeń i warunki 
ich stosowania, a także gdzie szukać oświadczeń zaakceptowanych, odrzuconych oraz tych z 
listy „oczekującej”. Spotkanie będzie miało w dużej mierze charakter warsztatowy – omówio-
nych zostanie wiele przykładów oświadczeń z rynku, w tym sporo oświadczeń „problemowych”. 
Uczestnicy otrzymają też kilka zadań praktycznych do wykonania podczas zajęć oraz przydatne 
opracowanie wskazujące na źródła wiedzy o stosowaniu oświadczeń żywieniowych i zdrowot-
nych.  
Przykłady omawiane w trakcie szkolenia zostaną dostosowane do branż, które reprezentują 
uczestnicy.

Grupa docelowa:

 -  pracownicy działu jakości, marketingu, R&D, technolodzy żywności 
  oraz inne osoby odpowiedzialne za komunikację z konsumentem,
 - inne osoby zainteresowanie tematyką oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

Program:

Ramy prawne stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych:
 - zakres stosowania rozporządzenia 1924/2006 – ważne definicje,
 - ogólne zasady stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych,
 - „fit”, „superfood”, „wellness” i podobne określenia – czy to też oświadczenia?
 - dostępne przewodniki i interpretacje – gdzie szukać wiedzy?

Oświadczenia żywieniowe:
 - lista dopuszczonych oświadczeń żywieniowych i warunki ich stosowania,
 - przykłady prawidłowo i nieprawidłowo stosowanych oświadczeń żywieniowych,
 - oświadczenia porównawcze.
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Oświadczenia zdrowotne:
 - podstawowe rodzaje oświadczeń zdrowotnych – warunki 
  i ograniczenia stosowania,
 - unijny rejestr oświadczeń zdrowotnych,
 - lista „oczekująca” - czym jest i jak z niej korzystać?
 - problemy z oceną i stosowanie oświadczeń botanicznych,
 - oświadczenia z art. 10.

Praktyczne aspekty stosowania oświadczeń:
 - wytyczne w zakresie elastyczności brzmienia oświadczeń zdrowotnych,
 - kontrola oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych - przykłady orzecznictwa,
 - limity tolerancji dla elementów informacji o wartości odżywczej - żywność 
  z oświadczeniami.

Zajęcia warsztatowe:
 - analiza etykiet i reklam z zastosowanymi oświadczeniami żywieniowymi 
  i zdrowotnymi,
 - wspólne tworzenie przekazów marketingowych opartych o oświadczenia 
  żywieniowe i zdrowotne (przykłady dobrane do grupy uczestników).

Dyskusja oraz sesja pytań i odpowiedzi.

UWAGA!
 Każdy uczestnik będzie miał możliwość zgłoszenia swoich pytań przed szkoleniem 
lub w trakcie szkolenia. Istnieje możliwość szczegółowego omówienia złożonych problemów 
uczestników, konsultacji projektów etykiet itp.

Kontakt do organizatora:

Ogólnopolski Program Promocyny „Doceń polskie”
ul. M.C. Skłodowskiej 42

47-400 Racibórz

telefon: 
32 / 419 17 00

e-mail:
kontakt@docenpolskie.pl

Osoba do kontaktu:

Karolina Szlapańska
tel.: 509 230 713

e-mail: k.szlapanska@docenpolskie.pl

www.docenpolskie.pl



ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w praktyce rynkowej

30. sierpnia 2018 r.   |   Hotel NOVOTEL MALTA, ul. Termalna 5, 61-028 Poznań

Dane do faktury:
Firma:  .......................................................................................................................................................

Adres:  .......................................................................................................................................................

Dane osób   1. .........................................................................................................................................
zgłaszanych imię, nazwisko, stanowisko, tel. / e-mail kontaktowy

na szkolenie:  2. .........................................................................................................................................
     imię, nazwisko, stanowisko, tel. / e-mail kontaktowy

     3. .........................................................................................................................................
     imię, nazwisko, stanowisko, tel. / e-mail kontaktowy

Koszty uczestnictwa:
 Uczestnictwo STANDARD:
  - dla firm posiadających Godło programu „Doceń polskie”: 490,- PLN (netto) / 1 osoba
  - dla pozostałych firm:      590,- PLN (netto) / 1 osoba
 Uczestnictwo z BONUSEM:
 (w ramach ceny firma otrzymuje bon o wartości 500,- PLN na konsultacje w Centrum Znakowania Żywności)
  - dla firm posiadających Godło programu „Doceń polskie”: 690,- PLN (netto) / 1 osoba
  - dla pozostałych firm:      790,- PLN (netto) / 1 osoba

Wartość zamówienia: ......................................................... PLN netto

 Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma jest płatnikiem podatku VAT, 
nasz NIP: ......................................................, i upoważniam PHU „GEMINI” Wioletta Kuźniar, 45-862 Opole, 
ul. Wojska Polskiego 1-3/3, do wystawienia Faktury, bez podpisu odbiorcy. 
 

..........................................................           ...................................................           ....................................................   
imię i nazwisko osoby zgłaszającej   nr telefonu osoby zgłaszającej  adres e-mail osoby zgłaszającej

.........................................             ...........................................
miejscowość i data  podpis i pieczątka firmowa

Warunki uczestnictwa:
1. Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w konferencji, materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiadową.
2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie wpłaty wynikającej z Zamówienia, na podstawie faktury pro forma, do dnia 23. sierpnia br.
3. Rezygnację z uczestnictwa należy przesyłać na adres e-mail: kontakt@docenpolskie.pl. W przypadku wycofania zgłoszenia do 5 dni roboczych przed 
datą konferencji cała kwota wpłacona zostanie zwrócona. W przypadku wycofania zgłoszenia później zamawiający zostanie obciążony kosztem w 
wysokości 100% wartości zamówienia. Nieodwołanie zgłoszenia mail-em i nieobecność na konferencji spowoduje obciążenie firmy pełnymi kosztami 
uczestnictwa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. Wpłacona przez firmę kwota zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od daty 
odwołania konferencji.
5. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i 
przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE („RODO”). 
6. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez organizatora w celu organizacji konferencji. Organizator gwarantuje 
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych po zakończeniu konferencji. 
7. Administratorem danych osobowych jest: PHU GEMINI Wioletta Kuźniar, ul. Wojska Polskiego 1-3/3, 45-862 Opole.

Organizator szkolenia:
   Ogólnopolski Program Promocyjny „Doceń polskie”
   tel.: 32 / 419 17 00  |  tel.: 509 230 713  |  kontakt@docenpolskie.pl  |  www.docenpolskie.pl Z
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