„Prawie… wszystko o suplementach diety w świetle
obowiązującego prawa żywnościowego”
Program szkolenia:
1. Suplementy diety w świetle obowiązujących przepisów prawa żywnościowego
•

Definicja suplementów diety oraz kryteria kwalifikacji produktów zgodnie z
obowiązującym prawem

•

Produkty z pogranicza: suplementów diety, żywności powszechnego spożycia,
wyrobów medycznych i produktów leczniczych oraz kosmetyków (według
aktów prawnych)

•

Składniki aktywne stosowane w produkcji suplementów diety (wykaz ze strony
Komisji Europejskiej)

•

Referencyjne wartości spożycia dla witamin, składników mineralnych i innych
składników pochodzenia roślinnego a stosowane ilości w suplementach diety
(stanowisko GIS dot. ilościowego składu dla poszczególnych witamin,
składników mineralnych i innych składników roślinnych w suplementach diety

•

Substancje dodatkowe i ich funkcje technologiczne, enzymy, substancje
aromatyzujące i pomocnicze w suplementach diety

•

Oznakowanie suplementów – ćwiczenia, najczęściej występujące błędy,
postanowienia GIS w sprawie odrzucenia notyfikacji, postępowanie
wyjaśniające: obowiązkowe elementy w oznakowaniu suplementów diety,
stosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, zastosowanie przepisów
rozporządzenia . 1169/2011 w znakowaniu suplementów diety

•

Odpowiedzialność prawna i sankcje z tytułu nieprawidłowego oznakowania
suplementu diety w tym: - odpowiedzialność administracyjna odpowiedzialność karna - odpowiedzialność cywilna

•

Informacje i sformułowania na etykiecie suplementu diety mogące
wprowadzać w błąd konsumenta np. „imbir (...) hamuje procesy zapalne”,
„siarczan chondroityny (...) spowalnia zmiany destrukcyjne w stawach”,
„naturalny”, „bez konserwantów, sztucznych barwników(...)”, itp.

2. Wprowadzanie produktów po raz pierwszy do obrotu – ćwiczenia
•

Powiadomienie GIS o wprowadzeniu/ zamiarze wprowadzenia po raz pierwszy
do obrotu środków spożywczych (w tym suplementów diety) na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – przykłady, analiza błędów w powiadomieniach on
line – zajęcia praktyczne

•

Postępowanie wyjaśniające i zakończenie postępowania

3. Urzędowa kontrola żywności (suplementów diety)
•

Kompetencje poszczególnych inspekcji kontrolujących suplementy diety w
Polsce

•

Rodzaje i częstotliwość oraz zakres urzędowej kontroli suplementów diety, w
tym graniczna kontrola surowców i produktów oraz działania pokontrolne i
sankcje karne zgodnie z prawem żywnościowym

Czas szkolenia: 7 godzin
Cena szkolenia za osobę: 590 zł/netto
Podana cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
lunch/brunch, przerwy kawowe i zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

Cena szkolenia za osobę: 730 zł/netto
Podana cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad,
przerwy kawowe i zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, zakwaterowanie w
pokoju 2-osobowym wraz z kolacją.
Za dodatkową opłatą (100 zł netto) zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym.

