
Przeciwdziałanie marnowaniu 
żywności w praktyce. 

Cykl webinarów dla Przedsiębiorców.
7 września - 19 października



webinar

Grupa Eurocash

Podczas webinaru dowiesz się m.in.:
•	 	kto	ma	obowiązek	zawierania	umowy	
z organizacją	pożytku	publicznego,

•	 	czy	z	każdą	organizacją	pozarządową	
można	podpisać	umowę	w	zakresie	
niemarnowania	żywności,

•	 	jak	należy	prawidłowo	przygotować	umowę.
Na zakończenie sesja Q&A live

Wszystko, co trzeba wiedzieć o zawieraniu umowy  
z organizacją pożytku publicznego.

7 września, godz. 17:00

Eksperci: 

Małgorzata Woźna
Kierownik	ds.	jakości
w	Grupie	Eurocash	

Agata Klima-Nowak
Adwokat,	autorka	bloga	
prawodlaprzedsiębiorczych.pl

ZOBACZ

https://akademiaeurocash.com.pl/home/aue-tv/132886


webinar

Grupa Eurocash

Jak wygląda realizacja umowy z organizacją pożytku 
publicznego na co dzień?

21 września, godz. 17:00

Eksperci: Podczas webinaru dowiesz się m.in.:
•	 	jaką	żywność	można	przekazywać	 
organizacji	pożytku	publicznego,

•	 	jak	należy	potwierdzać	przekazanie	 
żywności,

•	 	jak	organizacje	pożytku	publicznego	
gospodarują	przekazaną	żywnością.

Na zakończenie sesja Q&A live

ZOBACZ

Bartłomiej Kulisz
Caritas	Polska	

Dorota Napiórkowska
Kierownik	zespołu	ds.	sieci	
handlowych	w	Federacji	
Polskich	Banków

Agata Klima-Nowak
Adwokat,	autorka	bloga	
prawodlaprzedsiębiorczych.pl

https://akademiaeurocash.com.pl/home/aue-tv/133564


webinar

Grupa Eurocash

Podczas webinaru dowiesz się m.in.:
•	 	czy	każdy	podlegający	pod	ustawę	 
musi	uiszczać	opłatę,

•	 	jak	i	kiedy	należy	raportować	ilość	
zmarnowanej	żywności,

•	 	co	dzieje	się	z	przekazaną	opłatą	 
za	zmarnowaną	żywność.

Na zakończenie sesja Q&A live

Jak prawidłowo naliczać opłatę  
za zmarnowaną żywność?
5 października, godz. 17:00

Eksperci: 

ZAPISZ SIĘ

Magdalena Masiak
Koordynatorka	programu	
Spiżarnia	Caritas	

Dorota Napiórkowska
Kierownik	zespołu	ds.	sieci	
handlowych	w	Federacji	
Polskich	Banków

Agata Klima-Nowak
Adwokat,	autorka	bloga	
prawodlaprzedsiębiorczych.pl

https://akademiaeurocash.clickmeeting.com/przeciwdzialanie-marnowaniu-zywnosci-w-praktyce-naliczanie-oplaty-za-zmarnowana-zywnosc-/register?_gl=1*1oug4wf*_ga*NTI4OTc4MzY1LjE2NTcyMDEzMTM.*_ga_K7H94QHX99*MTY2MzMzNDA2My4xMTcuMS4xNjYzMzM0MDg5LjM0LjAuMA..&_ga=2.156108923.1142866482.1663307791-528978365.1657201313&_gac=1.12199552.1662099869.EAIaIQobChMI2oqrqrz1-QIVpAZ7Ch2dBQ_vEAAYASAAEgIOV_D_BwE


webinar

Grupa Eurocash

Podczas webinaru dowiesz się m.in.:
•  co	jest	sprawdzane	podczas	kontroli	
Wojewódzkiej	Inspekcji	Ochrony	
Środowiska?

• jak	wyglądają	działania	pokontrolne?
•  jakie	kary	może	nałożyć	Wojewódzka	
Inspekcja	Ochrony	Środowiska?

Na zakończenie sesja Q&A live

Jak przygotować się do kontroli WIOŚ w obszarze 
przeciwdziałania marnowaniu żywności?

19 października, godz. 17:00

Eksperci: 

ZAPISZ SIĘ

Agata Klima-Nowak
Adwokat,	autorka	bloga	
prawodlaprzedsiębiorczych.pl

Małgorzata Woźna
Kierownik	ds.	jakości
w	Grupie	Eurocash	

https://akademiaeurocash.clickmeeting.com/przeciwdzialanie-marnowaniu-w-praktyce-jak-przygotowac-sie-do-kontroli-wios-/register?_gl=1*1yrhy6p*_ga*NTI4OTc4MzY1LjE2NTcyMDEzMTM.*_ga_K7H94QHX99*MTY2MzMzNDA2My4xMTcuMS4xNjYzMzM0MjU4LjU4LjAuMA..&_ga=2.160771837.1142866482.1663307791-528978365.1657201313&_gac=1.45944720.1662099869.EAIaIQobChMI2oqrqrz1-QIVpAZ7Ch2dBQ_vEAAYASAAEgIOV_D_BwE


webinar

Grupa Eurocash

Nasi eksperci

Dorota Napiórkowska

Kierownik	zespołu	ds.	sieci	handlo-
wych	w	Federacji	Polskich	Banków	

Żywności.

Absolwentka	Szkoły	Głównej	 
Gospodarstwa	Wiejskiego	 

na	Wydziale	Żywienie	Człowieka	
i	Ocena	Żywności	oraz	studiów	
podyplomowych	Logistyka	 

w	Zarządzaniu	na	Akademii	Leona	
Koźmińskiego	w	Warszawie.	

Od	2015	r.	związana	z	Bankami	
Żywności.	Zajmuje	się	współpracą	
z	sieciami	handlowymi	w	zakre-
sie	darowizn	żywności,	realizacją	
ustawy	o	przeciwdziałaniu	mar-
nowaniu	żywności	oraz	koordy-
nacją	na	poziomie	ogólnopolskim	
działania	32	Banków	Żywności	
w tym	zakresie.	Odpowiedzialna	
za wdrożenia	usprawnień	techno-

logicznych	w	organizacji.

Zaangażowana	w	zainicjowanie	
ruchu	społecznego	Foodsharing	

w	Polsce.

Magdalena Masiak

Koordynatorka	programu	
Spiżarnia	Caritas

Od	2019	roku	działa	w	zespole	po-
mocy	żywnościowej	Caritas	Polska,	
zajmuje	się	współpracą	z	sieciami	
handlowymi,	w	tym	przygotowa-
niem	kampanii	edukacyjno-infor-
macyjnych	przeciwdziałających	

marnowaniu	żywności.	

Menadżer,	specjalista	marketingu,	
koordynator	projektów,	instruk-
torka	ZHR,	współpracowała	m.in.	
z	IBM	Polska,	Fujitsu	Siemens	

Computers,	Saint-Gobain	Polska,	
Wydawnictwem	Prawniczym	Lexis	

Nexis.	

Zdobyte	doświadczenie	wykorzy-
stuje	w	kształceniu	młodzieży	i	pra-
cy	na	rzecz	osób	potrzebujących.

Agata Klima-Nowak

Autorka	bloga	 
prawodlaprzedsiebiorczych.pl	

W	swojej	działalności	zawodowej	
już	od	2005	roku	skupia	się	na	
sprawach	z	zakresu	prawa	cywil-
nego,	handlowego	i	gospodar-
czego.	Pomaga	przedsiębiorcom	
i osobom	prywatnym	korzystnie
i	bezpiecznie	zarządzać	ich	 

majątkiem.

Od	2013	roku	prowadzi	swoją	
własną	praktykę,	w	ramach	której	
pomaga	mikro-	i	małym	przedsię-
biorcom,	którzy	–	w	związku	z	pro-
wadzeniem	działalności	zawodo-
wej	i	gospodarczej	–	muszą	mieć
do	czynienia	z	przepisami	prawa,	

sądami	czy	organami	 
administracji.

Ponadto	obsługuje	osoby,	które	
pragną	mądrze	zarządzać	swoimi	

nieruchomościami.

Bartłomiej Kulisz

Caritas	Polska

Koordynator	programów	pomocy	
żywnościowej	w	Caritas	Polska,
w	tym	Programu	Operacyjnego	
Pomoc	Żywnościowa	oraz	Progra-
mu	odbioru	i	dystrybucji	żywności	
z	sieci	handlowych	„Spiżarnia	Cari-
tas”,	odpowiedzialny	za	współpra-
cę	z	większością	sieci	handlowych

w	Polsce.

Od	ponad	20	lat	zaangażowany	
w	realizację	zadań,	działań	 
i	projektów	w	obszarze	
rolno-spożywczym.

Zdobyte	przez	poprzednie	lata	
doświadczenie	obecnie	wyko-
rzystuje	w	pracy	na	rzecz	osób	

potrzebujących.

Małgorzata Woźna

Kierownik	ds.	jakości	 
w	Grupie	Eurocash.	

Absolwentka	Uniwersytetu	 
Przyrodniczego	w	Poznaniu	 
(specjalność	Monitoring	 
i	Oceny	Środowiskowe)	 

oraz	Podyplomowego	Studium	
Zarządzania	Jakością

i	Bezpieczeństwem	Żywności.

Od	2009	roku	związana	 
z	Eurocash S.A.	w	Dziale	 
Zapewnienia	Jakości
i	Ochrony	Środowiska.	 

Zajmuje	się	wdrażaniem	i	utrzy-
maniem	systemów	jakościowych	
oraz	zagadnieniami	ochrony	

środowiska.	

Obecnie	wspiera
także	działania	Grupy	w	zakresie	
przeciwdziałania	marnowaniu	

żywności.



Organizator

Partner kampanii

Partner edukacyjny Partner społeczny 

Kampania  
społeczna

Cykl webinarów dla  
Przedsiębiorców poświęconych	 
przeciwdziałaniu	marnowaniu	 
żywności.

 Artykuły i podcasty  
z	rekomendacjami	prawnika.

 Seria wideo przepisów, dzięki	 
którym	ograniczymy	 
marnowanie	żywności	w	kuchni.

 Porady o	przechowywaniu	 
żywności	w	domu.	

Aktualne	 
wydawnictwa: 

Szanuję, nie marnuję!  
Podręcznik dla odpowiedzialnego  
przedsiębiorcy i pracownika

W Twoim odpowiedzialnym  
sklepie. Dlaczego warto prowadzić  
odpowiedzialny biznes?

e-book

e-book

Więcej 
szczegółów
już wkrótce!


