
10 lat istnienia 
wśród stowarzyszeń europejskich



Krajowa Rada Suplementów i Odżywek (KRSiO) – 10 lat istnienia! 

Głos branży w Polsce – zrzeszamy producentów i dystrybutorów mających wpływ na  funkcjonowanie rynku 
suplementów diety w Polsce; współpracujemy z instytucjami rządowymi;  opiniujemy akty prawne i instrukcje dla 
przedstawicieli Polski na posiedzenia grup roboczych w Komisji Europejskiej.

Głos branży w Europie – jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Europejskiego EHPM z siedzibą w Brukseli, 
utworzonego w 1975 roku, zrzeszającego stowarzyszenia narodowe państw członkowskich UE; uczestniczymy 
w opiniowaniu aktów europejskich; członkowie otrzymują najświeższe informacje w momencie ich tworzenia.

Głos branży w  Świecie  (Codex Alimentarius) – poprzez członkostwo w Stowarzyszeniu IADSA o zasięgu światowym 
uczestniczymy  w działaniach Komisji Codex Alimentarius; pozyskujemy najświeższe informacje, wyniki badań i 
alerty z rynku spożywczego na całym świecie.

Wiedza i profesjonalizm – nasza Rada Ekspercka to 26 naukowców, specjalistów, ekspertów, których działalność 
wiąże się z tematyką zdrowia, żywienia, żywności, suplementów diety, edukacji konsumenckiej, a także 
prawodawstwa regulującego w/w obszary. Komitet Stały Rady Eksperckiej to członkowie KRSIO; wśród nich 
są przedstawiciele kancelarii prawnych o największym potencjale i wiedzy w dziedzinie prawa żywnościowego  
www.krsio.org.pl/site/29

Organy stowarzyszenia:
• Walne Zgromadzenie Członków
• Zarząd
• Komisja Rewizyjna
• Komisja Etyczna
• Rada Ekspercka

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek powstała w 2004 roku. Jej utworzenie było odpowiedzią na szybko 
rozwijający się rynek suplementów diety i żywności funkcjonalnej, przy jednoczesnych zasadniczych zmianach  
w krajowych i europejskich regulacjach prawnych dotyczących tej branży. Członkami Stowarzyszenia są 
producenci i dystrybutorzy suplementów diety, firmy doradcze i kancelarie prawne specjalizujące się w prawie 
żywnościowym oraz wybitni eksperci z dziedziny suplementacji. 

KRSiO reprezentuje  interesy branży poprzez:
• wspieranie rozwoju branży suplementów i odżywek; 
• oddziaływanie na proces regulacyjny dotyczący suplementów diety oraz  żywności funkcjonalnej; 
• rozpowszechnianie rzetelnych informacji o roli tych produktów w żywieniu człowieka, aktywny udział  

w kreowaniu świadomego konsumenta; 
• doradztwo, pomoc  organizacyjno-prawną oraz szkolenia w zakresie wytwarzania i sprzedawania suplementów 

diety, zgodnie z wysokimi standardami jakości i bezpieczeństwa; 
• wspieranie prac badawczo-rozwojowych oraz gromadzenie danych naukowych dotyczących suplementów 

diety i ich składników; 
• wzmacnianie siły oddziaływania Stowarzyszenia poprzez budowanie dobrych relacji z instytucjami rządowymi 

i kontrolnymi, odpowiedzialnymi za rynek suplementów.

Najważniejsze korzyści wynikające z członkostwa w KRSiO, to m. in.:
• Dostęp do najświeższych informacji dot. planowanych zmian legislacyjnych na poziomie europejskim  

i krajowym oraz możliwość oddziaływania na te zmiany. Poprzez KRSIO, z pomocą ekspertów  Stowarzyszenia, 
firmy mają możliwość podejmowania wspólnych inicjatyw ustawodawczych i uczestniczenia w tworzeniu 
prawa.

• Dostęp do szerokiej wiedzy naukowej i prawnej, gromadzonej przez KRSiO oraz Stowarzyszenia europejskie  
i światowe (EHPM i IADSA); możliwość wspierania badań naukowych w dziedzinie suplementacji diety poprzez 
szerokie kontakty z instytutami badawczymi, uczelniami i naukowcami - członkami Rady Eksperckiej KRSIO

• Aktywny udział w kreowaniu pozytywnego wizerunku rynku suplementów diety poprzez wdrażanie Kodeksu 
Etycznego KRSIO, wspieranie inicjatyw skierowanych na edukację  mediów (konferencje prasowe), 
profesjonalistów (organizacje konferencji merytorycznych) oraz konsumentów (kampanie społeczne).  

• Uczestnictwo w tworzeniu branżowych standardów bezpieczeństwa i  jakości.
• Seminaria i szkolenia KRSiO to również platforma do realizacji kontaktów biznesowych i wymiany informacji  

z innymi członkami Stowarzyszenia, firmami i oraz ekspertami KRSIO. 

W celu przystąpienia do Krajowej Rady,  wystarczy przysłać wypełnioną ankietę 
– charakterystykę Firmy i deklarację członkowską na info@krsio.org.pl



Krajowa Rada Suplementów i Odżywek 
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Członkowie wspierający KRSIO

Producenci i dystrybutorzy
• ASA Sp. z o. o.  www.asa.eu 
• Bayer Sp. z o. o.  www.bayer.com.pl
• Biofarm Sp. z o. o.  www.biofarm.com.pl
• BONIMED Laboratorium Medycyny Naturalnej www.bonimed.pl 
• Curtis Health Caps Sp. z o.o. www.curtish.com.pl 
• Forever Living Products Poland Sp. z o. o. www.flpp.com.pl 
• GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o. o.www.gsk.com.pl 
• HELFIX Int. Sp. z o. o. www.helfix.pl
• Herbalife Polska Sp. z o. o. www.herbalife.pl
• Holbex Sp. z o. o.  www.holbex.pl
• ICHEM Sp. z o. o.  www.ichem.com.pl 
• International Pharmaceutical Consulting Sp. z o. o. www.sanprobi.pl 
• Laboratoria Natury Sp. z o. o. www.laboratorianatury.pl 
• Naturell Polska Sp. z o. o. www.naturell.pl 
• Novascon Pharmaceuticals Sp. z o. o. www.novascon.pl 
• Olimp Laboratories Sp. z o. o. www.olimp-labs.com
• Oleofarm Sp. z o. o.  www.oleofarm.pl   
• Pharma Nord Sp. z o. o. www.pharmanord.pl 
• PK Components Piotr Kciuk www.pkcomponents.pl
• P.R.P. TYMOFARM W. Brzosko, M. Brzosko www.tymofarm.pl 
• Polconsult Interservice Sp. z o.o. www.queisser.pl 
• Polfit Sp. z o. o.
• Polski Lek  www.polskilek.pl 
• Przedsiębiorstwo Pszczelarsko Farmaceutyczne APIPOL-FARMA Sp. z o.o. www.apipol.com.pl 
• PPH “EWA” S.A. Krotoszyn www.ewa-sa.pl 
• SENSILAB Polska Sp. z o. o. - Sp. Komandytowo-Akcyjna www.polfa-lodz.com 
• Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. www.teva.pl 
• Vision Polska Sp. z o. o. www.vision-polska.pl
• VitaDirect Tomasz Kozłowski www.vitapharm.pl 
• Vitanova Sp. z o. o.
• Vitis Pharma Sp. z o. o. www.vitispharma.pl 

Kancelarie prawne i doradcze
• DLA Piper Wiater sp. k. www.dlapiper.com 
• Domański Zakrzewski Palinka Sp. k. www.dzp.pl
• Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp.j.  www.fplegal.pl/kancelaria
• Wardyński i Wspólnicy Spółka komandytowa  www.wardynski.com.pl


