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PRELEGENCI

Barbara Ratkovska
Główny Inspektorat Sanitarny
Ekspert w Departamencie Żywności Prozdrowotnej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Zajmuje się m.in. kwestiami znakowania żywności
wartością odżywczą. Brała bezpośredni udział w pracach Grupy Roboczej
Rady UE ds. Środków Spożywczych, w ramach której opracowane zostało
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Uczestniczyła w dyskusjach i pracach Grupy Roboczej KE dotyczących przewodnika z zakresu
tolerancji zawartości składników spożywczych w produktach spożywczych.
Ponadto bierze udział w konsultacjach dotyczących krajowych przepisów
związanych ze znakowaniem i wartością odżywczą żywności, a także prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu podawania informacji o wartości odżywczej środków spożywczych.

Edyta Brzezińska
Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Warszawie
Absolwentka Wydziału Technologii Żywności SGGW w Warszawie oraz
podyplomowych studiów w zakresie „Bezpieczeństwo, higiena żywności
i jakość w łańcuchu pokarmowym” na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Od 9 lat pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w Oddziale Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków, obecnie na stanowisku starszego asystenta.
Zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw w systemie RASFF i współpracą
z Inspekcją Weterynaryjną.

Hanna Wachowska
J.S. Hamilton Poland S.A.
Marlena Żarnecka
Kancelaria Dentons
Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców z branży
spożywczej oraz ochrony zdrowia w zakresie aspektów dotyczących postępowań sądowych i administracyjnych jak również kwestii regulacyjnych, w
tym wprowadzania produktów na rynek, ich dystrybucji oraz prowadzenia
komunikacji promocyjnej i ochrony danych osobowych w tym sektorze.
Marlena Żarnecka jest adwokatem i absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia w Centrum Prawa Amerykańskiego,
organizowane we współpracy z University of Florida (2005). W ramach
stypendium naukowego studiowała na Wydziale Prawa Eötvös Loránd
Tudományegyetem w Budapeszcie, Węgry. W latach 2011–2012 pracowała w departamencie prawnym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Żywności (EFSA) – agencji Unii Europejskiej z siedzibą w Parmie, Włochy.
W rankingu LMG Life Sciences Europe w 2014 roku została wskazana jako
Life Sciences Star.

Dyrektor ds. Wdrożeń i Rozwoju w J.S. HAMILTON POLAND S.A. Od
blisko 20 lat zajmuje się wdrażaniem metod oznaczania szerokiego spektrum parametrów w żywności, paszach, próbkach środowiskowych oraz
opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością z wykorzystaniem
technik instrumentalnych (GC, HPLC), głównie z zakresu ochrony człowieka przed chemicznymi zanieczyszczeniami. Aktualnie objęła szczególnym nadzorem prace bieżące i wdrożeniowe w zakresie metod oznaczania
pestycydów w żywności, paszach i surowcach zielarskich.

Joanna Gajda-Wyrębek
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
– Państwowy Zakład Higieny
Kierownik Pracowni Badania Substancji Dodatkowych do Żywności
w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie
Higieny, zajmującej się m.in. sprawami dotyczącymi tworzonego prawa
krajowego, wspólnotowego i światowego z zakresu substancji dodatkowych, opracowywaniem opinii i ekspertyz oraz prowadzeniem szkoleń dla
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jako przedstawicielka Polski uczestniczy
w pracach Grup Roboczych Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej
ds. Substancji Dodatkowych i Aromatów, a także Komisji Kodeksu Żywnościowego ds. Substancji Dodatkowych.
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