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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
URSYNÓW

Powiat WARSZAWSKI

Ulica NOWOURSYNOWSKA Nr domu 166 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-787 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 691221855

Nr faksu E-mail maria-nyderek@wp.pl Strona www pttz.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-10-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00623334300000 6. Numer KRS 0000030577

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Towarzystwa jest rozwijanie społecznej działalności naukowej, 
dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej 
technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk fizycznych, 
chemicznych i biologicznych oraz problemów inżynieryjnych i 
ekonomicznych związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem 
surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, a także 
upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń z 
uwzględnieniem potrzeb i pożytku gospodarki narodowej.
Przedmiotem działalności statutowej są prace badawczo-rozwojowe w 
dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, badania i 
analizy techniczne, działalność związana z organizacją targów i wystaw, 
działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Prof. dr hab. Agnieszka Kita Prezes TAK

Prof. dr hab. Danuta 
Kołożyn-Krajewska

Wiceprezes Zarządu TAK

Dr hab. Dorota Piasecka-
Kwiatkowska

Wiceprezes Zarządu TAK

Dr hab. Magdalena 
Montowska

Skarbnik TAK

Dr hab. Małgorzata 
Wroniak

Zastępca skarbnika TAK

Dr hab. Barbara 
Stachowiak

Zastępca sekretarza TAK

Prof. dr hab. Maria 
Śmiechowska

Członek zarządu TAK

Prof. dr hab. Lesław 
Juszczak

Członek zarządu TAK

Dr hab. Małgorzata Dżugan Członek zarządu TAK

Dr hab. Joanna Leszczyńska Członek zarządu TAK

Dr hab. Małgorzata 
Karwowska

Członek zarządu TAK

Dr hab. Ewa Jakubczyk Członek zarządu TAK

Dr inż. Janusz Pomianowski Członek zarządu TAK

Dr inż. Arkadiusz Żych Członek zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Prof. dr hab. Krzysztof 
Surówka

Przewodniczący 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dr hab. Joanna Stadnik Członek Komisji TAK

Dr hab. Dorota Pietrzak Członek Komisji TAK

Dr hab. Grażyna 
Krasnowska prof. nadzw.

Członek Komisji TAK

Dr inż. Dorota Nowak Członek Komisji TAK
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Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości w dziedzinach
będących celem Towarzystwa,
- Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w dziedzinach będących celem 
Towarzystwa,
- Działalność wspomagająca naukę, edukację i oświatę w zakresie 
działalności Towarzystwa,
- Organizowanie szkoleń, konferencji sympozjów i seminariów naukowych,

- Upowszechnianie i ochronę praw konsumenckich,
- Opracowywanie ekspertyz oraz prowadzenie badań ogólnokrajowych z 
zakresu nauki o żywności i
racjonalne-go żywienia,
- Wydawanie książek, broszur, materiałów metodycznych 
popularyzujących zdrową żywność jak i
wydawanie monografii pokonferencyjnych i seminaryjnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W ramach realizacji celów statutowych w 2017 roku PTTŻ podjęło następujące działania:
1. Zorganizowało lub było współorganizatorem 8 konferencji krajowych i 4 międzynarodowych, w tym:

1.1. konferencje krajowe:
1. Zarząd Główny PTTŻ - II Sympozjum Naukowe „Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności”   - 24-
26.04.2017, Kiry k.Zakopanego, współorganizatorzy -SGGW Zakład Higieny i Zarządzania Jakością,- 
KNoŻiŻ PAN Sekcja Bezpieczeństwa Żywności - 27 uczestników.  
2. VIII Sympozjum Naukowe „Probiotyki w żywności” 26-28.04.2017r. Kiry k. Zakopanego - 
współorganizator  -SGGW Zakład Higieny i Zarządzania Jakością - 21 uczestników. 
3.VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE-DIETETYKA” nt. „Dietetyka w 
gastronomii i cateringu” 25-26.09.2017r.-Częstochowa -  współorganizatorzy :Akademia im. Jana 
Długosza w Częstochowie , Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, KNoŻiŻ PAN - 43 
uczestników.
4. Oddz. Łódzki, Oddz. Warszawski przy wsparciu Sekcji TechnologiiOwoców i Warzyw -
 X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw: ", warzywa, 
grzyby –innowacje w surowcach i przetwórstwie" - 25-26.05.2017 -Nieborów -współorganizator  
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach- uczestników - 114.
5.Oddz. Podkarpacki -I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Nauk 
Przyrodniczych z międzynarodowym udziałem "Człowiek - Żywność - Środowisko" 27-28.04.2017 
Iwonicz -współorganizator -  Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności,"FERMENT"- 
Uniwersytet Rzeszowski - uczestników -112.
6. Oddz. Wrocławski - XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk 
,,Żywność dla przyszłości'' 4-5.07.2017r. - Wrocław - współorganizator: Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu Wydział Biotechnologii i Nauko Żywności, KNoŻiŻ PAN - uczestników - 237.
7.IX  Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Nauka-Praktyce pt.:'' Żywność dlazdrowia" -19.10.2017
Wrocław - współorganizator:  SIT Spoż.NOT, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,uczestników -40.
8.Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Żywność fermentowana" -15.11.2017r.- Wrocław -
współorganizator:  SIT Spoż.NOT, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Biotechnologii i 
Nauk o Żywności - uczestników - 60.

1.2. konferencje międzynarodowe:

1. Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów -XXV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Postępy w technologii tłuszczów roślinnych”   31.05.-02.06.2017-Rynia n. Zalewem Zegrzyńskim -
Polska - współorganizator - IBPRS, SIT Spoż., Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Fundacja 
Techniki Polskiej -OPP- uczestników - 80.
2. Oddz. Łódzki- 2nd International Conferenceon “Biologically Active Compounds in Food” 9-
10.11..2017r. - Łódź -Polska -współorganizator:  Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o 
Żywności - uczestników -80.
3.Oddz. Podkarpacki - 5th Honey Seminar and 6th International Meeting of Young Food Technologists 
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-27-29.10.2017r.Iwonicz -Polska - współorganizator: Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności
"FERMENT", Uniwersytet Rzeszowski - uczestników -51.
4.Oddz. Szczeciński -Sekcja Młodej Kadry PTTŻ przy wsparciu Sekcji Technologii Mięsa - XXII Sesja 
Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej „Żywność - Dzisiaj i Jutro”- V International Session of Young 
Scientific Staff-18-19.05.2017r.-Szczecin- Polska,współorganizator:  Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny wSzczecinie,- Polskie Towarzystwo Chemiczne, Sekcja Chemii Żywności - uczestników -  
73
2.W ramach upowszechniania nauki oraz wiedzy o żywności i żywieniu, oprócz w/w konferencji 
oddziały PTTŻ i sekcje PTTŻ zorganizowały liczne seminaria, odczyty, wykłady, szkolenia, zebrania i 
spotkania naukowe:

2.1. Seminaria:
Sekcja Ekonomiczna,(współorganizator: Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu) - 6.04.2017 (Warszawa)
Seminarium naukowe na 21 Międzynarodowych Targach Eurogastro (5-7.04.2017, Warszawa); cz. I pt. 
„Trendy w gastronomii i cateringu”. W ramach seminarium członkowie Sekcji Ekonomicznej wygłosili 3 
referaty:
 -„Rynek usług gastronomicznych i cateringowych w Polsce” - prelegent: dr Karol Krajewski (Państwowa 
Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu), dr inż. Agnieszka Tul-Krzyszczuk  (SGGW, 
Warszawa)
- „Doświadczenia zarządzania w gastronomii”- prelegent: dr inż. Dagmara  Stangierska (SGGW, 
Warszawa)
- „Komunikacja marketingowa w sieciach” - prelegent: dr Monika  Świątkowska(SGGW, Warszawa)

Oddz. Gdański- 17.10.2017 - (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - PPNT, Gdynia)
Seminarium pt. „Innowacyjne techniki w analizie żywności” - liczba uczestników: 18, w tym 14 
członków Oddz. Gdańskiego PTTZ.W ramach seminarium uczestnicy wysłuchali 2 referatów:
1.Metody wykrywania substancji oraz ich wpływ na smak i właściwości piwa - prelegent: mgr Joanna 
Kreczko-Kurzawa (PPNT, Gdynia)
2.Zastosowanie sensorów smaku do klasyfikowania czerwonych win gronowych - prelegent: dr inż. 
Elwira Brodnicka (Politechnika Gdańska),a także zwiedzili laboratorium PPNT oraz zapoznali się z 
możliwościami współpracy w zakresie wykonywania specjalistycznych usług laboratoryjnych dla 
naukowców i przedsiębiorców

2.2. Wykłady, odczyty otwarte:

Oddz. Olsztyński -wykład dla słuchaczy Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu III wieku: 
- 05.04.2017(Olsztyn) -„Cząstka ojczyzny na talerzu - co kryje się za regionalnymi produktami 
spożywczymi?” – prelegent: prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska (UWM).

2.3. Wykłady, odczyty wygłoszone na zebraniach i spotkaniach naukowych Oddziałów/Sekcji
Oddz. Lubelski
 - 07.09.2017 – „Interakcje związków fenolowych ze składnikami matrycy żywności jako czynnik 
warunkujący ich bioaktywność” - prelegent:  dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, prof. nadzw. (Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie); liczba uczestników: 26.

Oddz. Łódzki 
-28.06.2017–„Aminy biogenne w żywności dla dzieci” – prelegent:dr Anna Czajkowska-Mysłek (Instytut 
Biotechnologii i Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział w Łodzi); liczba uczestników: 25.

Oddz. Małopolski -22.06.2017 - „Wpływ biofortyfikacji na jakość surowców i produktów roślinnych” – 
prelegent: dr Łukasz Skoczylas(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie);liczba uczestników: 25
25.10.2017 - „Spektrofluorymetria i jej zastosowania w badaniach żywności” – prelegent: dr Joanna 
Banaś(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie);liczba uczestników: 25.

Oddz. Podkarpacki 
-19.01.2017 – „Zioła i my” – prelegent: mgr farm. Jolanta Miklar, zielarz i dietetyk (Polskie Towarzystwo 
Zielarzy i Fitoterapeutów w Krośnie); liczba uczestników: 14
-16.03.2017 – „Możliwości oceny jakości surowców i produktów spożywczych na podstawie pomiarów 
ich cech elektrycznych” – prelegent: dr hab. inż. Deta Łuczycka, prof. nadzw. (Wydział Przyrodniczo-
Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu); liczba uczestników: 85.
-06.04.2017 – „Gęś domowa- arystokracja wśród drobiu” – prelegent: dr hab. inż. Marcin Lis (Wydział 
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Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie); liczba uczestników: 61
-.09.05.2017 – „Produkcja i zastosowanie ekstraktów oraz hydrolizatów białek mięsnych” – prelegent: 
dr Joanna Rychlicka-Rybska(Dział Badawczo-Rozwojowy i Laboratorium REGIS Sp. z o.o. w Bochni); 
liczba uczestników: 22.
-08.06.2017 – „Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością na rynku podkarpackim” – 
prelegent: mgr Alicja Zachara (Laboratorium Higieny Żywności i Żywienia, Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie); liczba uczestników: 19
-26.10.2017 – „Przetwórstwo ziemniaczane – wczoraj, dziś i jutro” – prelegent: prof. dr hab. inż. 
Agnieszka Kita(Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu); 
liczba uczestników: 131.
-23.11.2017 – „Neurotoksyny i neurotoksykanty w żywności” – prelegent: dr hab. Grzegorz Formicki, 
prof. UP (Zakład Fizjologii i Toksykologii Zwierząt, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); liczba 
uczestników: 122.
14.12.2017 – „Dobrostan zwierząt a jakość produktów pochodzenia zwierzęcego” – prelegent: dr hab. 
inż. Zofia Sokołowicz, prof. UR(Zakład Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich, 
Uniwersytet Rzeszowski); liczba uczestników: 97.

Oddz. Wielkopolski 
-26.01.2017 - „Wytłoki winogronowe – funkcjonalny dodatek podwyższający aktywność biologiczną 
produktów zbożowych”- prelegent: dr hab. Sylwia Mildner-Szkudlarz  (UP Poznań); liczba uczestników: 
35
-30.03.2017 -  „Zastosowanie metod biologii molekularnej w badaniach naukowych dotyczących 
technologii żywności” - prelegent:mgr Michał Świątek (Instytut Technologii Mikrobiologicznych przy 
Stowarzyszeniu Ekosystem – Dziedzictwo Natury w Turku); liczba uczestników: 25.
-08.05.2017 – “Whey fractions to innovative foods products usingmembrane technologies”  - 
prelegent: Marta Henriques PhD(Department of Food Science and Technology College of Agriculture- 
Polytechnic of Coimbra, Portugal); liczbauczestników: 28.
-31.05.2017 - “Rapid automated analysis of lipoproteins in blood by NMR” – prelegrnt: David Morgan, 
PhD (North Karolina State University, Raleigh, NC, USA); liczbauczestników: 32.
-21.06.2017 - „Zastosowanie metod relaksacyjnych NMR do badania układów białkowo-
polisacharydowych” – prelegent: dr inż. Magdalena Witek (Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet 
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie); liczba uczestników: 13.
-21.06.2017 - "How can advanced gas chromatography be useful to unevil food flavors and 
fragrances?” – prelegent: Dr Silvia M. Rocha (University of Aveiro, Portugal); liczbauczestników: 18.

Oddz. Wrocławski -wykłady na zebraniach naukowych Oddziału: 
17.01.2017:- Projekt „Zielona Dolina” – prelegent: prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Rektor Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu – UP Wrocław); - „Kształtowanie potencjału bioaktywnego wiśni w 
aspekcie technologicznym” – prelegent: dr inż. Paulina Nowicka (UP Wrocław);  liczba uczestników: 40.
30.05.2017:- „Psychodietetyka – nowy nurt w nauce o żywieniu człowieka” – prelegent: dr hab. Monika 
Bronkowska, prof. nadzw. (UP Wrocław); liczba uczestników: 55.
07.12.2017 - „Żywność bezglutenowa jako trend wśród producentów żywności” – prelegent: mgr inż. 
Emilia Walczak; liczba uczestników: 26.

2.4. Warsztaty, szkolenia, ekspertyzy, konsultacje, doradztwo technologiczne: 

Oddz. Gdański 
-10.01.2017 – Gdynia  (Pracownia Analizy Sensorycznej i Badań Konsumenckich J.S. Hamilton)
Szkolenie z zakresu działalności w/w pracownizorganizowane przywspółuczestnictwie członków 
Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego Oddz. Morskiego – prowadzący: dr Monika Partyka (J.S.  
Hamilton, Gdynia); liczba uczestników: 28, w tym 18 członków Oddz. Gdańskiego PTTŻ
Oddz. Lubelski 
-24-25.06. 2017 i 8-9.07.2017 – WNoŻiB UP, Lublin ,Szkolenie dla studentów „Pełnomocnik Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000”; prowadzący: mgr Izabela Górecka (LUQAM, 
Kraków); liczba uczestników: 41
Oddz. Małopolski 
-25.11.2017 - Kraków,szkolenie dla członków Oddziału Małopolskiegont. „„Zarządzanie ryzykiem w 
łańcuchu produkcji i dystrybucji żywności”; prowadzący: dr inż. Zbigniew Oczadły (Ergo Solutions); 
liczba uczestników: 15
W ramach działalności Oddziału, członkowie OM PTTŻ brali udział w przygotowywaniu i prowadzeniu 
szkoleń oraz ekspertyz z zakresu nauki o żywności. Dwa takie szkolenia prowadzono między innymi w 
zakresie analizy sensorycznej żywności, a ekspertyzy dotyczyły oceny składu chemicznego i 
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bezpieczeństwa zdrowotnego produktów spożywczych, a także modernizacji technologii. Powyższa 
działalność była prowadzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony zakładów przemysłu 
spożywczego i placówek naukowo-badawczych. 

Oddz. Szczeciński
-24.11.2017–WNoŻ ZUT Szczecin - Szkolenie dla uczestników delegacji zagranicznejz National University 
of Life and EnvironmentalSciences of Ukraine z zakresu technologii mleczarskiej – prowadzący: dr hab. 
inż. Izabela Dmytrów
Oddział Szczeciński w roku 2017 r. kontynuował realizację doradztwa technologicznego  dla:
- Firmy Sacco Polska (Kobylniki k/Kościana) w zakresie stosowania transglutaminazy pochodzenia 
mikrobiologicznego (mTGaza) w przetwórstwie twarogów, - Ekologicznego Gospodarstwa Rolnego, 
Hodowla Kóz i Przetwórstwo „Kozi Gródek” (Wołczkowo k/ Szczecina) w zakresie technologii produkcji 
mleka fermentowanego.

Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów

Oddz. Wielkopolski

UP Poznań (współorganizator) 07-08.09.2017 - Poznań - Szkoła letnia analityki i technologii olejów 
tłoczonych na zimno – prowadzący: dr hab. Małgorzata Wroniak (SGGW Warszawa), dr hab. Magdalena 
Rudzińska, prof. nadzw. (UP Poznań), dr hab. AleksanderSiger (UP Poznań), dr inż. Dominik Kmiecik (UP 
Poznań), dr inż. KrzysztofDwiecki (UP Poznań), dr inż. DorotaKlensporf-Pawlik (UE Poznań), dr inż. 
Katarzyna Ratusz (SGGW Warszawa); liczba uczestników: 22.
Tematyka wykładów obejmowała zarówno problematykę związaną z możliwością kształtowania jakości 
żywieniowej, bezpieczeństwa oraz cech sensorycznych olejów tłoczonych na zimno poprzez 
odpowiedni dobór surowców, stosowanie zabiegów wstępnych (np. prażenia), modyfikację 
parametrów technologicznych tłoczenia jak i zagadnienia związane z analizą rynku olejów tłoczonych na 
zimno i zachowaniami nabywczymi konsumentów tych wyrobów. Scharakteryzowano najważniejsze 
procesy zachodzące w tłuszczach podczas przechowywania i przetwarzania oraz wskazano na 
możliwości wpływania na tempo tych przemian. Omówiono także problematykę związaną z analityką 
lipidów - możliwościami oceny ich autentyczności, wartości żywieniowej, w tym analizą związków 
bioaktywnych, w szczególności steroli roślinnych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Podczas 
zajęć laboratoryjnych słuchacze zapoznali się z analizą ilościową i jakościową kwasów tłuszczowych, 
steroli roślinnych, tokochromanoli a także  produktów polimeryzacji TAG w olejach smażalniczych.  
Poznali także rolę lipidów amfifilowych i koloidów asocjacyjnych w kształtowaniu jakości oleju.

Sekcja Technologii Mięsa 
-12.05.2017– Białogard,Warsztaty „Moja domowa masarnia – warsztaty” dla mieszkańców obszarów 
wiejskich zorganizowano w związku ze zmianą przepisów dotyczących przydomowej 
produkcji;prowadzący dr inż. Arkadiusz Żych (PTTŻ), mgr inż. Henryk Itrich (GastroHevi); liczba 
uczestników: 15.

2.5. Upowszechnianie wiedzy o żywności i żywieniu – inne formy:
Oddz. Lubelski
• przeprowadzenie zajęć poglądowych w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Kraina Marzeń” 
dotyczących zdrowego żywienia: (07.02.2017); prowadzący: mgr inż. Paulina Kęska (UP Lublin)

Oddz. Szczeciński:
• organizacja warsztatów dla uczniów szkół podstawowych (SP) w Szczecinie ”Smakołyki z 
mleka”organizowane przy współpracy Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie w 
ramach XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki Szczecin-Koszalin (18-22.09.2017) - prowadzący: 
dr hab. inż. Izabela Dmytrów (ZUT, Szczecin), dr inż. Anna Mituniewicz – Małek (ZUT, Szczecin)

Oddz. Olsztyński
• wywiady w telewizji regionalnej TVP3 OLSZTYN w ramach cyklicznego programu pt.: "Region ze 
smakiem" – (odcinki emitowane w lipcu i w sierpniu 2017) – wywiadów udzieliłaprof. dr hab. inż. 
Katarzyna Majewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Oddz. Łódzki
• udział w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki (23-24.04.2017) – wygłoszenie wykładów i pokaz 
eksperymentów .
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3. Współpraca krajowa i zagraniczna
3.1. Współpraca z towarzystwami naukowymi

Zarząd Główny - German Association of Food Technologists– upowszechnianie informacji o 
organizowanych konferencjach, szkoleniach itp.
Oddz. Gdański- Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Oddział Morski (współorganizacja zebrań 
naukowych i konferencji)
Oddz. Małopolski -Słowackie Towarzystwo Nauk Rolniczych, Leśnych, Żywnościowych i 
Weterynaryjnych (Slovenskaspolocnostprepol'nohospodarske, Lesnicke, Potravinarske a 
VeterinarskeVedy)
Współpraca ta polegała na prowadzeniu wymiany naukowej. Członkowie Zarządu Oddziału 
Małopolskiego PTTŻ odbyli w marcu 2017 r. roboczą wizytę biorąc udział w X Konferencji Naukowej 
„Bezpieczeństwo i kontrola żywności”. Strona Słowacka otrzymywała również czasopismo Żywność - 
Nauka, Technologia, Jakość.   
Oddz. Wielkopolski - Polskie Towarzystwo Mikrobiologów - Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych
Oddz. Podkarpacki-Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego*
Sekcja Młodej Kadry Naukowej PTTŻ Sekcja Chemii Żywności Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
(współorganizacja konferencji Sesji Młodej Kadry Naukowej od roku 2015)
Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów EuropeanFederation for the Science and Technology of Lipids– 
Sekcja jest członkiem Federacji EuroFedLipid i bierze udział w organizowaniu konferencji i innych 
statutowych działaniach Federacji

3.2. Współpraca z jednostkami naukowymi
Oddz. Gdański - Katedra Towaroznawstwa i  Zarządzania Jakością,  Akademia Morska w Gdyni
Oddz. Lubelski - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Oddz. Łódzki - Wydział Biotechnologii i Nauk o  Żywności, Instytut Podstaw Chemii Żywności, 
Politechnika Łódzka
Oddz. Małopolski- Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Oddz. Olsztyński- Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko –Mazurski w Olsztynie 
- Instytut Rozrodu Zwierząti Badań ŻywnościPolskiej Akademii Nauk w Olsztynie.
Oddz. Podkarpacki - Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski- Wydział Biotechnologii i 
Nauk o Żywności, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze.
Oddz. Warszawski - Wydział Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka 
i Konsumpcji.
Oddz. Wielkopolski- Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu- 
Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Oddz. Wrocławski- Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu- 
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Oddz. Szczeciński- Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny
- Wydział Biologii i hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny- Instytut 
Rolnictwa Terenów Lwowskich, Ukraina
Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Towaroznawstwa Żywności, Uniwersytet Ekonomiczny w 
Poznaniu, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie – wspólna organizacja 
corocznych konferencji „Postępy w Technologii Tłuszczów Roślinnych”, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin BIP w Poznaniu – wspólna organizacja konferencji „Rośliny Oleiste”
Sekcja Technologii Mięsa  - Katedra Technologii Mięsa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Sekcja Technologii Owoców i Warzyw - Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie
- Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Sekcja Technologii Węglowodanów - Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu
- Department of Plant Production, Czech University   of Life Sciences in Prague 
Sekcja Młodej Kadry Naukowej - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w 
Poznaniu

3.3. Współpraca z innymi organizacjami

Oddz. Małopolski - Oddz. Małopolski SITSpoż. NOT
Oddz. Podkarpacki - Studenckie Koło Naukowe „Ferment”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 
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Podkarpacia"Pro Carpathia", Wojewódzki Związek Pszczelarzy wRzeszowie
Oddz. Wielkopolski - Oddz. Poznański SITSpoż. NOT
Oddz. Wrocławski - Oddz. Wrocławski SITSpoż. NOT
Sekcja Ekonomiczna - Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu

4. Współpraca z przemysłem spożywczym
- W ramach współpracy z przemysłem i placówkami naukowo-badawczymi, PTTŻ od 2014 r. realizowało 
4-letni projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pt. "Model ograniczania strat i 
marnowania żywności z korzyścią dla społeczeństwa", zwanym dalej "MOST". PTTŻ było Liderem 
Projektu. Okres realizacji projektu: 01.01.2014- 31.12.2017, przy czym etap badawczy projektu, 
realizowany był do30.09.2017 r., a etap pilotażowy w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. Celem 
projektu było opracowanie i wdrożenie do podmiotów (przedsiębiorstw) w łańcuchu żywnościowym 
procedur ograniczania strat i marnotrawstwa żywności na rzecz społeczeństwa z wykorzystaniem 
innowacyjnego systemu MOST na przykładzie sektora mleczarskiego - w tym firmy Mlekovita i Federacji 
Polskich Banków Żywności. Oprócz dwóch w/w partnerów w projekcie brało udział jeszcze dwóch 
Partnerów: COBRO - Instytut Badawczy Opakowań oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
- Współpraca z Zakładami mięsnymi grupy ANIMEX-Świebodzin w zakresie staży absolwenckich (Sekcja 
Technologii Mięsa) – 3 staże
- współpraca z członkami klastra producentów żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej 
"Podkarpackie Smaki" - doradztwo technologiczne i wsparcie laboratoryjne (Oddz. Podkarpacki)
5. Działalność wydawnicza
Działalność wydawnicza PTTŻ związana jest z wydawaniem i dystrybucją przez Wydawnictwo Naukowe 
PTTŻ czasopisma „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” oraz publikacji książkowych, jak również z 
wydaniem monografii pokonferencyjnych i poseminaryjnych przez Oddziały PTTŻ.  

5.1. Działalność Wydawnictwa Naukowego PTTŻ

5.1.1. Wydawanie czasopisma Żywność. Nauka. Technologia. Jakość (ŻNTJ)
W 2017 r.  Wydawnictwo Naukowe PTTŻ wydało 4 numery czasopisma Żywność. Nauka. Technologia. 
Jakość (ŻNTJ) o łącznej objętości 686 stron, tj. 45,7 ark. wyd., w tym 39,5 ark. wyd. (86,4 % obj.) tekstu 
naukowego.
W 2017 roku powrócono do kwartalnej częstotliwości wydawania czasopisma. ŻNTJ w formie 
elektronicznej zamieszczane było jako wersja główna na własnej stronie internetowej Wydawnictwa 
(www.wydawnictwo.pttz.org). Ze względu na zapotrzebowanie grupy czytelników wydawana była także 
wersja drukowana w nakładzie 150 egz. (łącznie wydano 600 egzemplarzy).
Na stronie internetowej zamieszczone zostały pojedyncze pliki artykułów z danego numeru oraz pełne 
numery (z dodatkowymi działami edukacyjnymi i informacyjnymi) w jednym pliku.
W roku 2017 Wydawnictwo Naukowe PTTŻ zrealizowało dwa zadania z zakresu upowszechniania 
publikacji naukowych, które ukazały się na łamach czasopisma Żywność. Nauka. Technologia. Jakość:
1. Digitalizacja publikacji naukowych wydanych w czasopiśmie ŻNTJ w latach 1994 - 2003 w celu 
zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet.
2. Utworzenie na stronie internetowej czasopisma bazy danychbędącej podstawą do wyszukiwania oraz 
zainstalowanie wyszukiwarki do przeglądu tych danych.
Oba zadania dofinansowane zostały w ramach umowy nr 727/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Archiwum wydań zawiera obecnie zdigitalizowane numery ŻNTJ z lat 1994 - 2017. Z uwagi na udział 
Wydawnictwa w otwartej platformie nauki, zarówno pliki z artykułami, jak i pełne numery ŻNTJ 
dostępne są dla czytelników bezpłatnie. Ponadto czytelnik ma możliwość pobrania pliku na swój dysk.
Materiały opublikowane: W 2017 r. opublikowano 49 artykułów naukowych, w tym 38 artykułów 
badawczych (75,2% tekstu naukowego) i 11 artykułów przeglądowych (24,8% tekstu naukowego)
Ocena artykułów: W 2017 roku do opublikowania złożono 68 prac. Zostały one poddane procedurom 
recenzowania i przyjmowania artykułów do druku zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. Prowadzono podwójne recenzowanie prac oraz poddawano je dodatkowo 
weryfikacji przez redaktorów: statystycznego, języka polskiego i języka angielskiego. Prace były 
recenzowane przez 100 pracowników naukowych. Do opublikowania nie zakwalifikowano 17 prac 
(25%), z czego 13 – z powodu negatywnych recenzji, a 4 – z powodu wykraczania poza profil 
merytoryczny czasopisma.

Ośrodki naukowe, z których pochodzili autorzy:
• Autorzy artykułów opublikowanych – 148 osób.
• Liczba artykułów z poszczególnych ośrodków naukowych*:

Druk: MPiPS 8



- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 16,
- Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – 8,
- Uniwersytet Rzeszowski – 5,
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – 4,
- Politechnika Łódzka – 3,
- Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – 3,
- Politechnika Gdańska – 2,
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 2,
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 2,
- Ośrodki zagraniczne – 1.
Po jednym artykule opublikowano z następujących ośrodków: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w 
Szczecinie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Ekonomiczny w 
Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawski 
Uniwersytet Medyczny, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Przemysłu Organicznego, Instytut 
Zootechniki – PIB w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Państwowa 
Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie, Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

Głównym językiem publikacji był język polski, opublikowano także 3 artykuły w języku angielskim.
W celach edukacyjnym i aplikacyjnym w ŻNTJ prowadzone były stałe działy: „Problematyka 
żywnościowa w ustawodawstwie polskim i unijnym”, „Nowe książki” oraz „Twórcy polskiej nauki o 
żywności”. Natomiast „Technolog Żywności” pełnił funkcję informacyjną.

Indeksowanie
Kwartalnik ŻNTJ był referowany w 2017 roku przez: ChemicalAbstracts Service, Scopus, International 
Food Information Service (IFIS), ICM – baza AGRO, BazEkon, Polską Bibliografię Naukową, Index 
Copernicus oraz CrossRef (DOI). Ponadto był linkowany przez Centralną Bibliotekę Rolniczą.
_____________
* Sumaryczna liczba artykułów ze wszystkich ośrodków jest większa od liczby opublikowanych 
artykułów, gdyż niektóre artykuły były sygnowane przez więcej niż jeden ośrodek naukowy.

5.1.2. Inna działalność wydawnicza - wydawnictwa zwarte:

- Witczak M., Witczak T. (red.): „WYBRANE ZAGADNIENIA NAUKI O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU - PRACE 
MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI I DOKTORANTÓW WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI”, (tom 3); 
wyd. PTTŻ Oddz. Małopolski, Kraków, 2017 (ISBN 978-83-946796-0-6); ilość stron: 156

6. Pozostała działalność

6.1. Działalność wewnętrzna PTTŻ

6.1.1. Działalność Zarządu Głównego X kadencji
W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 zebrania Zarządu GłównegoPTTŻ (12.05.2017 - UP we 
Wrocławiu;04.07.2017 – UP we Wrocławiu i 23.11.2017 - Pałac Staszica, Warszawa). Członkowie 
Prezydium ZG PTTŻ spotykali się dodatkowo w okresach między zebraniami. 
Na zebraniach ZG omawiano bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Towarzystwa. Ogłoszono 
kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę opublikowaną w czasopiśmie ,,Żywność. Nauka. 
Technologia. Jakość“ oraz drugą edycję konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o 
żywności (obronioną z wyróżnieniem w 2016r.).
W konkursie na najlepszą publikację w kategorii oryginalnych prac twórczych (1) i prac przeglądowych 
(2) opublikowaną na łamach ŻNTJ w 2016 r. wyróżniono:
(1) MARIA SIELICKA, MARIA MAŁECKA: Znaczenie cech sensorycznych i fizykochemicznych w 
wyznaczaniu trwałości oleju lnianego tłoczonego na zimno. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 
2016, 1 (104), 88 – 100.
(2) EWELINA POGORZELSKA, JADWIGA HAMUŁKA, AGATA WAWRZYNIAK: Astaksantyna – budowa, 
właściwości i możliwości zastosowania w żywności funkcjonalnej.  ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. 
Jakość, 2016, 1 (104), 5 – 16.
Laureatem konkursu na najlepszą pracę doktorską został dr inż. Artur Wiktor z Wydziału Nauk o 
Żywności SGGW  za pracę pt. „Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg 
suszenia i zamrażania tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości” (promotor pracy prof. dr hab. 
Dorota Witrowa-Rajchert). Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem statuetki 
odbyło się  5 lipca 2017 r. podczas XLIII Sesji Naukowej KNoŻiŻ PAN. 
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Podjęto decyzję o możliwości nagradzania przez PTTŻ wybitnych monografii; powołano zespół do 
przygotowania regulaminu konkursu w składzie: prof. A. Kita, prof. L. Juszczak,  dr hab. D. Piasecka- 
Kwiatkowska.
Podpisano umowę o stałej współpracy z portalem internetowym Food Fakty (05.07.2017). W ramach 
współpracy na łamach portalu (http://foodfakty.pl) utworzono blok tematyczny Nauka i Zdrowie, w 
którym prezentowane są przygotowywane przez członków PTTŻ informacje o najnowszych 
osiągnięciach naukowo-badawczych z obszaru żywności.
Przystąpiono do konsorcjum, którego liderem zostały Polskie Banki Żywności,  zawiązanego w celu 
opracowania projektu badawczego w I konkursie na projekty otwarte w ramach strategicznego 
programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach 
globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.
Działalność PTTŻ upowszechniająca naukę uzyskała wsparcie ze środków MNiSW na działalność 
Wydawnictwa Naukowego oraz organizację 3 konferencji (XXII Sesja Naukowa SMKN PTTŻ/ VI 
International Session of Young Scientific Staff w Szczecinie, XLIII Sesja Naukowa KNoŻiŻ PAN we 
Wrocławiu i II Konferencja Międzynarodowa ,,Biologically active     compounds in food" w Łodzi).
W połowie roku zakończono wieloletnią współpracę z Panem Stanisławem Wroniakiem
i podpisano umowę z Panią Marią Nyderek.

6.1.2. Działalność Oddziałów/Sekcji
W okresie sprawozdawczym odbyło się 1Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddz. Olsztyńskiego 
PTTŻ i wybory skarbnika (nowym skarbnikiem Oddziału został dr inż. Sylwester Czaplicki- 10.02.2017r.).

6.2. Spotkania okolicznościowe:
Oddz. Lubelski
• 10.02.2017(UP Lublin, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii)- spotkanie integracyjne członków 
Oddziału Lubelskiego PTTŻ; spotkanie poświęcone było omówieniu spraw związanych z  bieżącą i 
przyszłą działalnością Oddziału; liczba uczestników: 39
Oddz. Małopolski
• 25.02.2017 (UR Kraków) - noworoczne spotkanie technologów żywności w Krakowie - Oddz. 
Małopolski PTTŻ (współorganizator UR w Krakowie); liczba uczestników – 250
Oddz. Podkarpacki
• 26.10.2017(Uniwersytet Rzeszowski)- spotkanie członków Oddz. Podkarpackiego PTTŻ z Prezes PTTŻ 
Panią prof. dr hab. inż. Agnieszką Kitą; liczba uczestników: 20
Oddz. Wielkopolski
• 25.02.2017(Poznań)- XIX Bal Technologa Żywności;liczba uczestników: 65 
• 26.05.2017 - Wyjazd integracyjno-szkoleniowy Oddz. Wielkopolskiego PTTŻ do gorzelni rolniczej oraz 
zwiedzanie unikalnego muzeum historii techniki gorzelniczej w miejscowości Turew  (obie instytucje 
należą obecnie do konsorcjum Top Farms).; prowadzący: mgr Grzegorz Konieczny (Gorzelnia Turew) i 
prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki (UP Poznań); liczba uczestników: 21
Oddz. Wrocławski
• 17.01.2017 (UP Wrocław) - spotkanie noworoczne członków Oddz. Wrocławskiego PTTŻ; liczba 
uczestników: 40
• 28.01.2017 (Wrocław) -VII Bal Technologa; liczba uczestników: 150 
• 30.05.2017 – spotkanie plenerowe – piknik członków Oddz. Wrocławskiego PTTŻ (Ponadregionalne 
Centrum Kongresowe w Wrocław-Pawłowice); liczba uczestników: 55
Oddz.  Szczeciński
• 12.12.2017 - spotkanie wigilijne członków Oddz. Szczecińskiego PTTŻ połączone z podsumowaniem 
XLIII Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej; liczba uczestników: 20
Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów
• 01.06.2017 (Rynia) - spotkanie integracyjne członków Sekcji połączone z konferencją „Postępy w  
technologii tłuszczów roślinnych”; podsumowano dotychczasowe i przedstawiono propozycje nowych 
działań Sekcji, a także przedyskutowano możliwości zwiększenia aktywności w upowszechnianiu 
wiedzy; prowadzący: Przewodnicząca: dr hab. Magdalena Rudzińska (UP Poznań), V-ce przewodnicząca 
– prof. dr hab. Agnieszka Kita (UP Wrocław),  Sekretarz – dr Katarzyna Ratusz (SGGW Warszawa)

6.3. Inna:
• udział w powołaniu Kapituły Kokardy im. Edwarda de Pomiane(18.05.2017 - Akademia Morska w 
Gdyni); podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Kapitułą a Oddz. Gdańskim PTTŻ,
• udział w Sesji Prac Dyplomowych łódzkiego środowiska chemików (22.06.2017) i ufundowanie 
nagrody za najlepsza pracę z zakresu technologii żywności – Oddz. Łódzki,
• organizacja konkursu na najlepszą pracę dyplomową (magisterską i inżynierską) z zakresu technologii i 
nauk o żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej(grudzień 2017) – 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2768

63

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Oddz. Łódzki,
• wsparcie finansowe indywidualnej działalności naukowej lub dokształcającej członków Oddziału 
Małopolskiego oraz jednostek organizacyjnych Wydziału Technologii Żywności (Katedr).  W 2017 roku 
wsparcie finansowe uczestnictwa w konferencjach otrzymało 6-ciu członków Oddz. Małopolskiego 
PTTŻ. Dofinansowano ponadto organizację tradycyjnego noworocznego spotkania technologów 
żywności w Krakowie,
• organizacja/ wsparcie udziału w targach:
- Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości ECOGALA w Jasionce (08.12.2017) – 
Oddz. Podkarpacki; liczba uczestników: 3,
- Grune Wochew Berlinie  (28.01.2017) -Sekcja Technologii Mięsa; liczba uczestników: 9,
- Targi Rolne AGRO-Pomerania Barzkowice – (09.09.2017); Sekcja Technologii Mięsa; liczba 
uczestników: 10,
• dystrybucja czasopism naukowych i książek wśród członków Oddziałów i Sekcji,
• prowadzenie i nadzór nad stronami internetowym: PTTŻ posiada własną stronę internetową 
(www.pttz.org) informującą o aktualnej działalności Towarzystwa połączoną 6 linkami ze stronami 
prowadzonymi przez poszczególne Oddziały i Sekcje. Dodatkowo, na odrębnej domenie 
(www.wydawnictwo.pttz.org), funkcjonuje podstrona internetowa administrowana przez 
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ.
ii.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo W 2017 PTTŻ było 85.59.B

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój techniki, 
wynalazczości i 
innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i 
wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w 
praktyce gospodarczej

PTTŻ od 2014 r. 
realizowało 4-letni 
projekt finansowany 
przez Narodowe 
Centrum Badań i 
Rozwoju, pt. "Model 
ograniczania strat i 
marnowania żywności z 
korzyścią dla 
społeczeństwa", 
zwanym dalej "MOST". 
PTTŻ było Liderem 
Projektu. Okres 
realizacji projektu: 
01.01.2014- 
31.12.2017, przy czym 
etap badawczy 
projektu, realizowany 
był do30.09.2017 r., a 
etap pilotażowy w 
okresie od 01.01.2017 
do 31.12.2017 r. Celem 
projektu było 
opracowanie i 
wdrożenie do 
podmiotów 
(przedsiębiorstw) w 
łańcuchu 
żywnościowym 
procedur ograniczania 
strat i marnotrawstwa 
żywności na rzecz 
społeczeństwa z 
wykorzystaniem 
innowacyjnego systemu 
MOST na przykładzie 
sektora mleczarskiego - 
w tym firmy Mlekovita i 
Federacji Polskich 
Banków Żywności. 
Oprócz dwóch w/w 
partnerów w projekcie 
brało udział jeszcze 
dwóch Partnerów: 
COBRO - Instytut 
Badawczy Opakowań 
oraz Instytut Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej - 
Państwowy Instytut 
Badawczy.

72,19.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

organizatorem 8 
krajowych konferencji 
naukowych i 4 
międzynarodowych 
konferencji 
naukowych.W ramach 
upowszechniania nauki 
oraz wiedzy o żywności 
i żywieniu, oprócz  
konferencji oddziały 
PTTŻ i sekcje PTTŻ 
zorganizowały liczne 
seminaria, odczyty, 
wykłady, szkolenia, 
zebrania i spotkania 
naukowe. 
Upowszechnianie 
wiedzy o żywności i 
żywieniu – inne formy:
Oddz. Lubelski
• przeprowadzenie 
zajęć poglądowych w 
Niepublicznym 
Przedszkolu Językowym 
„Kraina Marzeń” 
dotyczących zdrowego 
żywienia: (07.02.2017); 
prowadzący: mgr inż. 
Paulina Kęska (UP 
Lublin)

Oddz. Szczeciński:
• organizacja 
warsztatów dla uczniów 
szkół podstawowych 
(SP) w Szczecinie 
”Smakołyki z 
mleka”organizowane 
przy współpracy 
Wydziału Nauk o 
Żywności i Rybactwa 
ZUT w Szczecinie w 
ramach XVII 
Zachodniopomorskiego 
Festiwalu Nauki 
Szczecin-Koszalin (18-
22.09.2017) - 
prowadzący: dr hab. 
inż. Izabela Dmytrów 
(ZUT, Szczecin), dr inż. 
Anna Mituniewicz – 
Małek (ZUT, Szczecin)

Oddz. Olsztyński
• wywiady w telewizji 
regionalnej TVP3 
OLSZTYN w ramach 
cyklicznego programu 
pt.: "Region ze 
smakiem" – (odcinki 
emitowane w lipcu i w 
sierpniu 2017) – 
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wywiadów udzieliła  
prof. dr hab. inż. 
Katarzyna Majewska 
(Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski, 
Olsztyn)

Oddz. Łódzki
• udział w Festiwalu 
Nauki, Techniki i Sztuki 
(23-24.04.2017) – 
wygłoszenie wykładów i 
pokaz eksperymentów -

działalność wspomagająca 
rozwój techniki, 
wynalazczości i 
innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i 
wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w 
praktyce gospodarczej

W 2017 r.  
Wydawnictwo 
Naukowe PTTŻ wydało 
4 numery czasopisma 
Żywność. Nauka. 
Technologia. Jakość 
(ŻNTJ) o łącznej 
objętości 686 stron, tj. 
45,7 ark. wyd., w tym 
39,5 ark. wyd. (86,4 % 
obj.) tekstu 
naukowego.
W 2017 roku 
powrócono do 
kwartalnej 
częstotliwości 
wydawania czasopisma. 
ŻNTJ w formie 
elektronicznej 
zamieszczane było jako 
wersja główna na 
własnej stronie 
internetowej 
Wydawnictwa 
(www.wydawnictwo.pt
tz.org). Ze względu na 
zapotrzebowanie grupy 
czytelników wydawana 
była także wersja 
drukowana w nakładzie 
150 egz. (łącznie 
wydano 600 
egzemplarzy).
Na stronie internetowej 
zamieszczone zostały 
pojedyncze pliki 
artykułów z danego 
numeru oraz pełne 
numery (z 
dodatkowymi działami 
edukacyjnymi i 
informacyjnymi) w 
jednym pliku.
W roku 2017 
Wydawnictwo 
Naukowe PTTŻ 
zrealizowało dwa 
zadania z zakresu 
upowszechniania 

58.14.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 322,823.76 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 82,900.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 202,562.87 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 127.79 zł

publikacji naukowych, 
które ukazały się na 
łamach czasopisma 
Żywność. Nauka. 
Technologia. Jakość:
1. Digitalizacja 
publikacji naukowych 
wydanych w 
czasopiśmie ŻNTJ w 
latach 1994 - 2003 w 
celu zapewnienia 
otwartego dostępu do 
nich przez sieć Internet.
2. Utworzenie na 
stronie internetowej 
czasopisma bazy 
danychbędącej 
podstawą do 
wyszukiwania oraz 
zainstalowanie 
wyszukiwarki do 
przeglądu tych danych.

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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e) Pozostałe przychody 37,233.10 zł

0.00 zł

82,900.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 35,719.00 zł

27,719.00 zł

0.00 zł

8,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 202,690.66 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1,996.20 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 319,250.89 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 126,098.13 zł 0.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,514.10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 82,900.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -43,198.13 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 31,077.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

171,485.87 zł 0.00 zł

0.00 zł

17.00 zł

0.00 zł

21,649.89 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

1.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1.0 etatów

36.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

669.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

79.00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

65.00 osób

14.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 187,514.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

33,600.00 zł

33,600.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 153,914.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

187,514.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 106,514.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 81,000.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

666.66 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

253.80 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

434.06 zł

7.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

6.00 osób

1.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

65.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 48.00 osób

17.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

666.66 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Organizacja na umowę zatrudnia 1 pracownika w pełnym 
wymiarze czasu pracy w Wydawnictwie Naukowym.  
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wypłacane 
było min. w związku z pracami w projekcie MOST, 
organizacją konferencji, wykonaniem eksertyz itp.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1,175.83 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,529.17 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Organizacja krajowych i 
międzynarodowych 
konferencji naukowych.
1.Biologically active 
compounds in food -16-
17.11.2017r.
2.XXII Sesja Naukowa Sekcji 
Młodej Kadry Naukowej oraz 
VI Young Scientific Staff - 18-
19.05.2017r.
3.XLIII Sesja Naukowa 
Komitetu Nauk o Żywności 
Polskiej Polskiej Akademii 
Nauk "Żywność dla 
Przyszłości - 4-5.07.2017r.

Upowszechnianie informacji 
naukowych i naukowo-
technicznych w ramach 
krajowych i międzynarodowych 
konferencji naukowych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

19,011.00 zł

2 1. Digitalizacja publikacji 
naukowych wydawanych w 
czasopiśmie Żywność Nauka 
Technologia Jakość w latach 
1994-2003 w celu 
zapewnienia otwartego 
dostępu do nich przez sieć 
internet.
2. Utworzenie na stronie 
internetowej czasopisma 
ŻNTJ bazy danych do 
wyszukiwarki oraz 
zainstalowanie wyszukiwarki 
do przeglądu tych danych.

Działalność upowszechniająca 
naukę

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

62,950.00 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maria Nyderek 25.06.2018r. Data wypełnienia sprawozdania
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