
ZAKŁAD HIGIENY I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

zapraszają na

Termin i miejsce Sympozjum:

Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie,

ZARZĄD GŁÓWNY 

Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz

KOMITET NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

 Polskiej Akademii Nauk

K R O K U S O W E
X I I I  S Y M P O Z J U M  N A U K O W E
„Probiotyki i Prebiotyki w Żywności“ 

Kiry pod Zakopanem, Ośrodek SGGW – „Marymont“
19 – 21 kwietnia 2023 r. 

 Zagadnienia dotyczące żywności, uwzględniające: probiotyki,
prebiotyki i synbiotyki oraz wszystkie aspekty zastosowania   

 drobnoustrojów o właściwościach probiotycznych 
i prebiotyków w różnych 

produktach żywnościowych

Obszary programowe Sympozjum:

W trakcie Sympozjum przewidziana jest
prezentacja piętnastominutowych doniesień. 

Kontakt: 
sympozjum_probiotyki@sggw.edu.pl



Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszam do udziału w XIII Sympozjum Naukowym nt. „Probiotyki i prebiotyki w żywności”. Tradycyjnie zaczynamy
kolacją w dniu 19.04.2023 r., a kończymy obiadem dnia 21.04.2023 r. Podobnie, jak to miało miejsce w czasie poprzednich spotkań,
uczestnicy Sympozjum będą mieli możliwość przedstawienia około 15-minutowych ustnych doniesień, dotyczących wszystkich
aspektów zastosowania drobnoustrojów o właściwościach probiotycznych i substancji prebiotycznych w różnych produktach
żywnościowych. Na zakończenie Sympozjum przewidziana jest dyskusja okrągłego stołu, poświęcona przyszłości rozwoju nauki na
temat probiotyków i prebiotyków w żywności. W czasie tego spotkania odbędzie się także pierwsze zebranie nowo powołanej Sekcji
PTTŻ „Probiotyki i prebiotyki” i będzie możliwość zgłoszenia się do pracy w tej sekcji. Wszystkie doniesienia mogą być opublikowane
w roku 2023, w numerze czasopisma naukowego PTTŻ ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. Warunkiem publikacji jest
dostarczenie pełnych tekstów, zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi, podanymi na stronie https://wydawnictwo.pttz.org/, do
31.05.2023 r.,     do Redakcji przez Editorial     System:      https://www.editorialsystem.com/zntj/ i uzyskanie pozytywnej recenzji
merytorycznej. Uczestnicy Sympozjum są zwolnieni z opłaty za publikację. Potrzebne informacje dotyczące przygotowania publikacji
są dostępne na stronie: https://wydawnictwo.pttz.org/for-authors/informacje-ogolne-1-2/ .

 Do zobaczenie w Kirach!
 

P r z e w o d n i c z ą c a  K o m i t e t u  N a u k o w e g o
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Koszt uczestnictwa, obejmujący udział w Sympozjum, materiały w postaci streszczeń i wyżywienie w czasie sympozjum
(od kolacji w dniu  19.04.2023 do obiadu 21.04.2023) wynosi: 650 zł dla członków PTTŻ 

oraz 700 zł dla pozostałych osób nie będących członkami PTTŻ. Powyższe kwoty zostaną pomniejszone o 50 zł 
dla osób uczestniczących także w VII Sympozjum „Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności”.

Opłatę konferencyjną należy dokonać na konto bankowe:
BNP PARIBAS Bank Polska S.A. nr 28 1750 0012 0000 0000 3785 3558

z dopiskiem: Opłata za udział w XIII Sympozjum Naukowym „Probiotyki i Prebiotyki w Żywności“  
oraz podaniem imienia i nazwiska osoby wpłacającej. Wpłaty przyjmujemy do 31 marca 2023 r.

Istnieje możliwość nieodpłatnego opublikowania doniesień wygłaszanych na Sympozjum 
w postaci artykułów w czasopiśmie ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. Warunkiem jest przygotowanie publikacji 

do końca maja 2023 r., zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi i przesłanie w ramach systemu elektronicznego 
do redakcji. Publikacja będzie podlegała recenzjom wymaganym w wydawnictwie. 

Organizatorzy zapewniają możliwość rezerwacji noclegów w ośrodku dydaktyczno-szkoleniowym SGGW „Marymont” 
w Kirach pod Zakopanem. Ośrodek jest położony przy głównej ulicy Kościeliska, na trasie Zakopane (3 km) – 
Czarny Dunajec, w pobliżu wejścia do Doliny Kościeliskiej i Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz niedaleko 
Doliny Chochołowskiej. Koszt noclegu nie jest wliczony w opłatę konferencyjną. Cena za dobę to 160 zł/os., 

obejmująca nocleg + śniadanie w formie bufetu. 

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy dokonywać do 31 marca 2023 r. poprzez formularz dostępny na stronie: 
https://forms.office.com/e/bK6tm3tePC

Streszczenia doniesień (1 strona A4) prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres Komitetu Organizacyjnego
(sympozjum_probiotyki@sggw.edu.pl) również do 31 marca 2023 r. 
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