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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO PTTŻ 

X KADENCJI: LATA 2019-2021 
 

Dnia 31 października 2018 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze IX Walne Zebranie 

Członków Oddziału Wielkopolskiego PTTŻ, na którym wybrano zarząd X kadencji na lata 2019-

2021, który ukonstytuował się w składzie: 

 
prof. UPP dr hab. Małgorzata Gumienna Prezes 

prof. UPP dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska V-ce prezes  

  dr Paulina Bielska (Bierzuńska)                                      Sekretarz od 11.2019 

  dr hab. Barbara Stachowiak                                             Sekretarz do 10.2019 

  dr inż. Michał Piątek Skarbnik 

prof. UPP dr hab. Hanna Baranowska Członek zarządu 

dr hab. Joanna Le Thanh-Blicharz Członek zarządu 

 

Sprawy członkowskie  

 

Oddział Wielkopolski liczy obecnie 138 członków. Nie wszyscy na bieżąco płacą składki, 

jednak zaległości w większości przypadków nie przekraczają dwóch lat. 
 

Liczba członków Oddziału Wielkopolskiego PTTŻ w okresie sprawozdawczym 

Wyszczególnienie 

ROK 

2018 2019 2020 2021 

Członkowie zapisani  

w dokumentacji PTTŻ OW 
123 129 133 138 

W tym członkowie nie 

zalegający ze  składkami 
40 81 73 70 

 

W okresie sprawozdawczym wysokość składki członkowskiej nie uległa zmianie i 

wynosiła 50 zł rocznie dla osób aktywnych zawodowo i 30 zł dla studentów i emerytów.                           



W związku z nieopłacaniem składek przez okres ponad dwóch lat pomimo wielokrotnego 

wezwania do ich zapłaty, zgodnie z §18 pkt.2. Statutu PTTŻ, dziesięć osób zostało skreślonych 

przez Zarząd z listy członkowskiej. Ponadto w okresie kadencji piętnaście osób złożyło deklaracje 

przystąpienia do PTTŻ. 

 

 

Działalność Zarządu Oddziału  

 

• W okresie sprawozdawczym odbyło się osiem zebrań Zarządu PTTŻ-OW w pełnym składzie, 

których celem było przedstawienie rocznych planów oraz sprawozdanie minionej 

działalności. Zebrania w pełnym składzie Zarządu odbyły się: 6.11.2018, 7.03.2019, 

29.11.2019, 17.01.2020, 22.10.2020 (on-line), 23.04.2021 (on-line), 16.06.2021, 7.10.2021.  

 

• Ze względu na zmiany w strukturze banku Raiffeisen Bank Polska S.A. Numer konta 

bankowego: 72 1750 0012 0000 0000 3785 6355 Raiffeisen Bank Polska S.A. koniecznością 

stało się uaktualnienie danych oraz nadanie pełnomocnictw. 

 

• 6.03.2019 utworzono stronę Oddziału Wielkopolskiego na portalu społecznościowym 

Facebook (https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Technolog%C3%B3w-

%C5%BBywno%C5%9Bci-Oddzia%C5%82-Wielkopolski-305655413476436/) 

 

• Corocznie Zarząd Główny nominował najlepsze prace opublikowane w czasopiśmie 

„ŻYWNOŚĆ Nauka. Technologia. Jakość”. Zarząd Oddziału corocznie nominował do 

konkursu ZG najlepszą pracę opublikowaną w danym roku w kategorii praca przeglądowa i 

oryginalna praca twórcza. 
 
• Nominowanie 4 prac doktorskich w konkursie Zarządu Głównego na najlepszą pracę 

doktorską z zakresu nauk o żywności w latach 2019-2021. 2019 dr Anna Grygier – 

nagrodzona jako najlepsza praca doktorska, dr Marianna Raczyk, 2020 r. dr Łukasz Tomczyk, 

2021 r. dr Katarzyna Polanowska 

 

• Wspieranie młodych naukowców w działaniach publikacyjnych w kwartalniku Żywność. 

Nauka. Technologia. Jakość  

 

• Wspieranie realizacji programu Prom - Program Racjonalizacji i Ograniczania 

Marnotrawstwa Żywności tworzenie procedur MOST. Marnotrawstwo żywności to problem 

natury gospodarczej, środowiskowej i etycznej, należy przede wszystkim zapobiegać stratom, 

a nadwyżki bezpiecznych zdrowotnie produktów redystrybuować na cele społeczne. 
 

• Na wniosek Zarządu Oddziału złożono wniosek o nadanie godności Członka Honorowego 

Pani prof. dr hab. Grażynie Lewandowicz. 

 

 
 

https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Technolog%C3%B3w-%C5%BBywno%C5%9Bci-Oddzia%C5%82-Wielkopolski-305655413476436/
https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Technolog%C3%B3w-%C5%BBywno%C5%9Bci-Oddzia%C5%82-Wielkopolski-305655413476436/


Działalność merytoryczna  

 

• Tradycyjnie głównym kierunkiem działalności Oddziału było organizowanie wykładów 

oraz konferencji naukowych. Tematyka wykładów związana była z szeroko pojętą 

technologią żywności. Były one prezentowane nieodpłatnie przez prelegentów krajowych 

i zagranicznych jak i przedstawicieli przemysłu. Niestety w okresie kadencji Oddział 

musiał ograniczyć swoją działalność ze względu na pandemię COVID-19. Większość 

wykładów odbyła się w formie on-line. Odbyło się : 10 wykładów otwartych, 1 w języku 

angielskim, 4 on -line, uczestniczyło w nich łącznie około 250 osób w tym 145 – 

stacjonarnie, on- line: 97 

Wykłady zorganizowane przez Oddział Wielkopolski PTTŻ w kadencji 2019-2021 

Data Tytuł Prelegent 

18.05.2021 History of wine in Georgia (on- line) 

Dr Tamuna Sachaneli 

Georgian Technical University  

Faculty of Agricultural Sciences and Biosystems 

Engineering 

24.03.2021 

Posty i kuchnia postna w 

chrześcijaństwie bliskowschodnim 

(on -line) 

prof. UAM dr hab. Michael Abdalla 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

18.12.2020  

Wielbłąd i jego moc w kulturze 

arabsko-muzułmańskiej" 

(on -line) 

prof. UAM dr hab. Michael Abdalla 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

27.11.2020 
„Jajo fenomen natury?” 

(on-line) 

dr inż. Tomasz Szablewski 

Katedra Zarządzania Jakością 

i Bezpieczeństwem Żywności, UPP 

19.12.2019 
RYBY NA WIGILIJNYM STOLE - 

czy Cyprinus carpio jest passé? 

dr inż. Wojciech Andrzejewski 

Instytut Zoologii UPP 

prof. dr hab. Piotr Konieczny 

Katedra Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem 

Żywności UPP 

28.11.2019 

Zastosowanie syntetycznych 

materiałów filtracyjnych w przemyśle 

spożywczym 

dr inż. Paulina Zielińska 

SEFAR sp. z o.o 

24.10.2019 Różne "twarze" antyoksydantów 
prof. UPP dr hab. Kinga Stuper-Szablewska 

Katedra Chemii, UPP 

27.06.2019 
Wartość miodu - znaczenie dla 

pszczół i ludzi 

mgr inż. Marta Burzyńska, 

Katedra Biochemii i Analizy Żywności, UPP 

9.05.2019 
Lean Management w przemyśle 

mleczarskim 

mgr inż. Krzysztof Tomalik 

Account Manager Chr. Hansen Poland Sp. z o.o. 

28.03.2019 
Monitoring procesów cieplnego 

utrwalania żywności  

mgr inż. Maciej Szczepka, mgr inż. Alicja Stasiak 

Przedstawiciele firmy COBRABID Sp. z o.o. 

 



Konferencje naukowe i seminaria współorganizowane przez Oddział Wielkopolski PTTŻ w 

kadencji 2019-2021 

Data Miejsce Tytuł Organizatorzy 

26-

27.09.2019 
Poznań 

II Konferencja Naukowa NAUKA O 

ZBOŻACH 

"Nowa jakość dla świadomego 

Konsumenta" 

Uniwersytet Przyrodniczy w 

Poznaniu 

Wydział Nauk o Żywności i 

Żywieniu 

  

Oddział Wielkopolski PTTŻ 

12-

13.06.2019 
Poznań 

Konferencja Naukowa 

Oleje jadalne od surowca do zdrowia 

konsumenta 

Uniwersytet Przyrodniczy w 

Poznaniu 

Wydział Nauk o Żywności i 

Żywieniu 

  

Sekcja Chemii i Technologii 

Tłuszczów PTTŻ 

Oddział Wielkopolski PTTŻ 

• 2 konferencje naukowe, w których uczestniczyło 120 osób 

 

Ad 1. 

II Nauka o zbożach - wczoraj, dziś i jutro.  

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27. września 2019 roku na Wydziale Nauk o 

Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Jej celem było zarówno przedstawienie dorobku i potencjału poszczególnych ośrodków, jak i 

integracja środowisk zajmujących się nauką o zbożach. Organizację Konferencji wsparł finansowo 

sponsor strategiczny, znana firma z branży spożywczej Zeelandia sp. z o.o.,  GoodMills Polska. 

Patronat nad Konferencją objęła Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu prof. UPP dr 

hab. Bożena Danyluk, która oficjalnie przywitała wszystkich uczestników i otworzyła obrady.              

W Konferencji wzięło udział 41 naukowców z 10 ośrodków naukowych z całego kraju. 

 

Tematyka obejmowała: 

• Produkty zbożowe jako źródło składników bioaktywnych 

• Doskonalenie rodów zbóż użytecznych przemysłowo 

• Nowe trendy przetwarzania surowców zbożowych 

• Żywność bezglutenowa – fakty i wątpliwości 

• Zbożowe produkty ekologiczne 

• Produkty zbożowe specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

Sesję naukową rozpoczęła wykładem plenarnym na temat: „ROLA ZWIĄZKÓW 

BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH W KSZTAŁTOWANIU JAKOŚCI PIECZYWA”- prof. UPP 

dr hab. Sylwia Mildner_Szkudlarz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Następnie 

naukowcy z biorących udział w konferencji ośrodków, mieli możliwość krótkiego przedstawienia 

zagadnień będących przedmiotem ich aktualnych badań. Uczestnicy Konferencji z 

zainteresowaniem wysłuchali 16 prezentacji przedstawicieli ośrodków naukowych: Uniwersytetu 



Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, IUNG-PIB w Puławach, Instytutu 

Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Sesję naukową 

podsumowała i zakończyła inicjatorka Konferencji prof. UPP dr hab. Sylwia Mildner - Szkudlarz, 

Kierownik Pracowni Technologii i Chemii Zbóż. Podziękowała ona wszystkim prelegentom i 

uczestnikom dyskusji oraz wyraził nadzieję na organizowanie w przyszłości podobnych spotkań 

w trybie dwuletnim. Konferencja połączona była z Jubileuszem 70-lecia urodzin prof. dr hab. inż. 

Jana Michniewicza i stanowiła dla całego środowiska wspaniałą okazję, aby godnie uczcić Jubilata 

składając mu serdeczne życzenia, gratulacje. 
 

Ad 2.  

Oleje jadalne od surowca do zdrowia konsumenta.  

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2019 roku na Wydziale Nauk o 

Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Konferencja organizowana z 

okazji obchodów 100 rocznicy powstania Uniwersytetu Poznańskiego 1919-2019. W Konferencji 

wzięło udział 80 naukowców z ponad 10 ośrodków naukowych z całego kraju. Miejsce konferencji 

- Collegium Rungego Poznań. 

 

Tematyka obejmowała: 

Sekcja I. Surowiec i technologia produkcji 

Sekcja II. Składniki olejów a jakość i cechy sensoryczne 

Sekcja III. Znaczenie składników olejów roślinnych w żywieniu 

Strona konferencji www.scitt.up.poznan.pl/konferencja2019 
 

Pozostała działalność 

 

W kadencji 2019-2021 poszukiwano też nowych form aktywności, które pozwoliłyby na 

lepszą integrację środowiska naukowego z praktyką przemysłową. Niestety pandemia COVID-19 

ograniczyła w istotny sposób tą działalność oddziału. 

 

A. W okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkanie integracyjne. 

 
1. W dniu 31 maja 2019 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe Członków Wielkopolskiego 

Oddziału PTTŻ do Zakładu Przetwórstwa Mleka „MLECZ” Spółka z o.o. w Wolsztynie, wyjazd 

połączony z piknikiem w Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w 

Wolsztynie. Udział w spotkaniu wzięło 20 członków. 

 

B. W celu ułatwienia przepływu informacji i popularyzacji działalności kontynuowano w całym 

okresie sprawozdawczym prowadzenie strony internetowej Oddziału. 

 

C. Co roku PTTŻ-OW starał się integrować środowisko technologów żywności, 

współorganizując karnawałowy „Bal Technologa Żywności”. Niestety w okresie 

sprawozdawczym udało zorganizować się 2 wydarzenia. Tradycją tych spotkań jest inny motyw 



przewodni balu do którego uczestnicy w miarę chęci dostosowują się strojem. Bale jednoczą 

środowisko technologów i ich sympatyków, lubiących ten rodzaj rozrywki. Jest to dobra okazja 

do spotkania, rozmów, zabawy i cieszenia się swoją obecnością. 

 

D. Portal na temat żywności zmodyfikowanej genetycznie.  

Kontynuowana była też inicjatywa podjęta w 2008 roku przez Panią prof. dr hab. Grażynę 

Lewandowicz prowadzenia internetowego portalu na temat żywności zmodyfikowanej 

genetycznie, na której w porozumieniu z Radą Naukową portalu zamieszczane są opracowania 

eksperckie (http://pttzow.up.poznan.pl/gmo/). 

 

E.  Współpraca z innymi organizacjami. 

Działalność Oddziału Wielkopolskiego PTTŻ to także współpraca z innymi działającymi na 

terenie Wielkopolski lokalnymi oddziałami towarzystw i organizacji związanych z naukami o 

żywności, takimi jak Oddziały Poznańskie: Towarzystwa Mikrobiologicznego, Towarzystwa 

Nauk Żywieniowych i SITSpoż NOT, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Współpraca z 

jednostkami naukowymi Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytut Biotechnologii 

Przemysłu Rolno-Spożywczego oddział w Poznaniu, Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy 

Aparatury Badawczej i Dydaktycznej (COBRABID Sp. z o.o.) w Poznaniu. Współpraca ta owocuje, 

m.in. wzajemnym informowaniem i zapraszaniem na organizowane przez poszczególne 

organizacje spotkania i wykłady. 

 

 

 

 

Sekretarz PTTŻ OW                                                                            Prezes PTTŻ-OW 

dr inż. Paulina Bielska                                                    prof. UPP dr hab. Małgorzata Gumienna 

 

 

 

 

 

 

http://pttzow.up.poznan.pl/gmo/

