
 

 

 

SZKOLENIE ON-LINE 

STOSOWANIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO W PRAKTYCE 

 

OPIS SZKOLENIA: 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie w czasie rzeczywistym jak poruszać się po przepisach prawa żywnościo-

wego, korzystając z funkcjonalności dwóch najważniejszych baz – systemu Eur-Lex dla prawa unijnego oraz  

ISAP dla prawa krajowego. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób odszukać najbardziej aktualną wersję, jak 

znaleźć zmiany oraz akty powiązane i w jaki sposób powoływać się na określone przepisy (na przykładach). 

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną także narzędzia służące śledzeniu procesów legislacyjnych oraz 

podstawowe definicje z obszaru charakterystyki aktów prawnych. 

 

UCZESTNICY: 

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w branży spożywczej, w szczególności pracowników działów 

jakości oraz technologów, którym liczne przepisy prawa żywnościowego niezbędne są w codziennej pracy. 

 

PROGRAM: 

1. Charakterystyka i hierarchia aktów prawnych 

• Akty ustawodawcze i nieustawodawcze 

• Czym jest rozporządzenie unijne i czym różni się od dyrektywy? 

• Czym są unijne decyzje, zalecenia i opnie? 

• Czym jest ustawa i rozporządzenie krajowe? Czym rozporządzenie krajowe różni się od unijnego? 

2. Struktura i przywoływanie aktów prawnych 

• Systematyka jednostek redakcyjnych aktów prawnych 

• Sposób oznaczania artykułu, ustępu, litery, punktu, podpunktu, tiretu itd. 

• Przywoływanie rozporządzeń i ustaw 

3. Sposób korzystania z systemu Eur-Lex 

• Tekst opublikowany, akty zmieniające, wersja aktualna, wersje skonsolidowane 

• Widok wielojęzyczny 

• Obserwowanie dokumentów 

• Teksty dla których dokument stanowi podstawę prawną 

• Akty wykonawcze i delegowane oparte na danym dokumencie 

4. Sposób korzystania z systemu ISAP 

• Tekst aktu, tekst ogłoszony, tekst jednolity, tekst ujednolicony – różnice 

• Akty zmieniające (objęte i nieobjęte tekstem ujednoliconym) 

• Powiązania z przepisami unijnymi 

  



 

 

5. Zmiany w przepisach 

• Narzędzia pomocne w śledzeniu zmian w przepisach prawa żywnościowego 

• Obserwatorium Legislacyjne Unii Europejskiej. 

• Inicjatywy ustawodawcze Komisji Europejskiej – portal „Wyraź swoją opinię” 

• Notyfikacje „Commision at work” 

• Rządowe Centrum Legislacji 

6. Zakończenie szkolenia 

• Sesja pytań i odpowiedzi 

 

PO SZKOLENIU UCZESTNICY OTRZYMUJĄ: 

• materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 

• komplet przydatnych linków związanych z tematyką spotkania 

• certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej 

• możliwość indywidualnych konsultacji do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia (max. 1h) 

 

KOSZT: 490 zł netto/osoba 
 

CZAS TRWANIA: 3-5h 

 

TERMIN: 03.02.2022 
 

PLATFORMA SZKOLENIOWA: MS Teams (instalacja oprogramowania nie jest wymagana) 


