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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.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Prof. dr hab. Agnieszka Kita Prezes Zarządu TAK

Prof. dr hab. Danuta 
Kołożyn-Krajewska

Wiceprezes Zarządu TAK

Dr hab. Dorota Piasecka-
Kwiatkowska

Wiceprezes Zarządu TAK

Dr hab. Joanna Kawa-
Rygielska, prof. nadzw.

Sekretarz TAK

Dr hab. Magdalena 
Montowska

Skarbnik TAK

Dr hab. MałgorzataWroniak Z-ca Skarbinka TAK

Dr hab. Barbara 
Stachowiak

z-ca Sekretarza TAK

Prof. dr hab. Maria 
Śmiechowska

Członek Zarządu TAK

Prof. dr hab. Lesław 
Juszczak

Członek Zarządu TAK

Dr hab. Małgorzata 
Dżugan, prof. nadzw.

Członek Zarządu TAK

Dr hab. Joanna Leszczyńska Członek Zarządu TAK

Dr hab. Małgorzata 
Karwowska, prof. nadzw

Członek Zarządu TAK

Dr hab. Ewa Jakubczyk, 
prof. nadzw.

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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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Sposób realizacji celów statutowych: 
- działalność wspomagająca 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,
- działalność wspomagająca naukę, edukację i oświatę w zakresie 
działaności Towarzystwa,
- Organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów i seminariów 
naukowych,
- upowszechnianie i ochronę praw konsumenckich,
- opracowanie ekspertyz oraz prowadzenie badań ogólnokrajowych z 
zakresu nauki o żywności i racjonalnego 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

1. Konferencje krajowe:
Zarząd Główny :
 III Sympozjum Naukowe„Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności”,16-18.04.2018- Kiry k. Zakopanego - współorganizatorzy -
SGGW Zakład Higieny i Zarządzania Jakością- KNoŻiŻ PAN Sekcja Bezpieczeństwa Żywności - 27 uczestników.
 Krokusowe IX Sympozjum Naukowe „Probiotyki w żywności” 18-20.04.2018 -Kiry k. Zakopanego - współorganizatorzy -Zakład 
Higieny i Zarządzania Jakością - PAN Sekcja Mikrobiologii i Biotechnologii -22 uczestników
Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów
Rośliny Oleiste – Postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów -10-11.04.2018,Poznań, współorganizator- IHAR 
Poznań - 180 uczestników
Oddz. Łódzki przy wsparciu Sekcji Technologii Owoców i Warzyw
 V Akademia Sokowa"Produkty sokownicze - technologia, rynek, żywienie, zdrowie"-29.11.2018,Łódź- współorganizatorzy -
Politechnika Łódzka,Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności- Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków -70 
uczestników
Oddz. Małopolski
 XIII Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku" "Żywność a składniki bioaktywne", 24-25.09.2018 Kraków - 
w3spółorganizatorzy -Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie Wydział Technologii Żywności - 120 uczestników.
6. Oddz. Olsztyński -Sympozjum naukowe pt. „Mrożenie, pakowanie, kontrola procesów - innowacyjne technologie dla 
przemysłu spożywczego”-06.06.2018 Olsztyn- współorganizator -Katedra Technologii i Chemii Mięsa Wydziału Nauki o Żywności 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ,  Naukowe Koło Technologów, Witt Polska Sp. z o.o., ULMA Packaging Polska 
Sp. z o.o.,- Linde Gaz Polska Sp. z o.o., Schur Flexibles Poland Sp. z o.o.-100 uczestników.
Oddz. Warszawski:
VI Sympozjum Inżynierii Żywności, V Sympozjum Naukowe z cyklu„Drobnoustroje i ich metabolity - mikroświat wielkich 
możliwości”- 26-27.06.2018 Warszawa,12-14.09.2018 Kiry (k. Zakopanego) -współorganizator -SGGW Wydział Nauk o 
Żywności,KNoŻiŻ PAN, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, SGGWWydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, KNoŻiŻ PAN - 
110 uczestników.
Oddz. Wielkopolski-Sekcja Technologii Owoców i Warzyw: XI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Technologów Przetwórstwa 
Owoców i Warzyw
"Owoce, warzywa i grzyby - innowacje, bezpieczeństwo, jakość, technologie" 17-18.05.2018,Bydgoszcz -współorganizatorzy 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności, Katedra Biogeochemii i 
Gleboznawstwa Pracowni Chemii Rolnej -67 uczestników.
Oddz. Wrocławski -Sekcja Technologii Węglowodanów:
 X Jubileuszowa Konferencja Naukowa z cyklu"Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie" -"Innowacyjność i 
optymalizacja procesów w produkcji i przetwarzaniu ziemniaka“,
X Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Nauka-praktyce pt:„ Żywność  Nowoczesna”,Konferencja Naukowo-Techniczna pt: 
„Związki biologicznie czynne w żywności i żywieniu ” -8-10.05.2018
Polanica Zdrój 7.10.2018 ,Wrocław -21.11.2018,Wrocław - współorganizatorzy - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział 
Biotechnologii i Nauk o Żywności,Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, KNoŻiŻ PAN, Dolnośląski Oddział Wojewódzki 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Uniwersytetu 
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Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocławska Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Dolnośląski Oddział Wojewódzki 
Stowarzyszenia Naukowo,Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego,Wydział Biotechnologii i Nauk o 
Żywności, UP Wrocław, Koło SIT Spoż.- 101 uczestników.
Konferencje międzynarodowe:
1. Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów
 XXVI Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Postępy w technologii tłuszczów roślinnych” XXVI Jubilee 
International Scientific Conference „Progress in Technology of Vegetable Fats”-06.-08.06.2018 Smardzewice Polska -
współorganizatorzy- IBPRS, SIT Spoż., Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Fundacja Techniki Polskiej -OPP - 80 
uczestników.
2. Oddz. Lubelski :Sekcja Młodej Kadry Naukowej 
 XXIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej „Żywność – tradycja I nowoczesność”V International Session of Young 
Scientific Staff 24-25.05.2018,Lublin,Polska- współorganizatorzy :Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,Wydział Nauk o Żywności i 
Biotechnologii,- Polskie Towarzystwo Chemiczne ,Sekcja Chemii Żywności- 72 uczestników.
3. Oddz. Podkarpacki 
7th International Young Scientists Conference “Human – Nutrition – Environment”,7th International Meeting of Young Food 
Technologists jointly and 6th Honey Seminar-4-5.06.2018,Rzeszów
Polska,19-21.10.2018,Rzeszów-Iwonicz, współorganizatorzy- Uniwersytet Rzeszowski,Wydział Biologiczno-Rolniczy, Studenckie 
Koło Naukowe FERMENT, Uniwersytet Rzeszowski,Wydział Biologiczno-Rolniczy,- Studenckie Koło Naukowe FERMENT- 112 
uczestników.
5. Oddz. Wielkopolski
 V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Meat in Technology and Human Nutrition" nt. "Meat as a Functional and 
Pro-healthy Part of Our Diet“-27-29.06.2018,Tarnowo-Podgórne k. Poznania, współorganizatorzy : Uniwersytet Przyrodniczy w 
Poznaniu Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - 80 uczestników
6. Oddz. Wrocławski 
8th International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain 20-21.06.2018,Wrocław, wspóorganizatorzy -
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością - 97 uczestników

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:
Oddział/Sekcja  Seminaria
Oddz. Gdański 22.03.2018 (PHZS Lacpol, ul. Polska 15, Gdynia)
Prezentacja Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o. w Gdyni – prelegent: mgr inż. 
Jacek Dorsz (kierownik produkcji PHZS Lacpol); liczba uczestników: 5

Oddz. Łódzki
(współorganizator:
Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
PAN
PTM - Oddz. Łódzki) 10.09.2018 ( Łódź)
I Seminarium „Postępy w utrwalaniu żywności”; liczba uczestników: 50

2.2. Wykłady, odczyty otwarte:
Oddział/Sekcja Wykład
Oddz. Olsztyński 18.05.2018 r. wykłady dla przedstawicieli kadry menadżerskiej Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA, Wysokie 
Mazowieckie: 
1. Majewska K., Piłat B., Sobiechowska D., Bojarska J.E., Mleczka roślinne -możliwości wykorzystania mleczka owsianego do 
produkcji innowacyjnych wyrobów spożywczych typu „non-dairy”. 
2. Piłat B., Majewska K., Bojarska J.E., Sobiechowska D., 2018, Wartość odżywcza i przydatność owoców rokitnika w procesie 
otrzymywania innowacyjnych produktów mleczarskich.

2.3. Wykłady, odczyty wygłoszone na zebraniach i spotkaniach naukowych Oddziałów/Sekcji
Oddział/Sekcja Zebranie/wykład
Sekcja Ekonomiczna 29.09.2018 - „Innowacyjność sektora mięsa jagnięcego –aspekty  żywieniowe,      technologiczne i 
rynkowe” – prelegent: dr Karol Krajewski (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Instytut Nauk 
Technicznych); liczba uczestników: 22
Oddz. Łódzki 26.04. 2018 – „Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten” – prelegent: mgr inż. Alicja Malik (Politechnika Łódzka); 
liczba uczestników: 20
15.05.2018 – „Overview of research carried out at the Cyprus University of Technology in regard with abiotic stress effects and 
production of biologically active compounds in plants” – prelegent: Prof. Vassilis Fotopoulos (Hellenic Open University, Grecja); 
liczba uczestników: 20
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Oddz. Podkarpacki 18.01.2018 – „Możliwości użycia różnych form promieniowania dla poprawy bezpieczeństwa żywności” – 
prelegent:  dr Agnieszka Jackowska-Tracz (Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej SGGW); liczba uczestników: 42
15.03.2018 – „Złocisty napój PIWO - historia, produkcja, trendy” – prelegent: Marcin Kiełbowicz (Kierownik Procesów 
Technologicznych Grupa Żywiec S.A.Browar Leżajsk); liczba uczestników: 42
12.04.2018 - „Żywność skiełkowana w technologii żywności i żywieniu człowieka - wczoraj, dziś, jutro ” – prelegent: dr hab. 
Michał Świeca (Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie); liczba uczestników: 51
10.05.2018 - „Pszenżyto – polska specjalność. Szanse  i ograniczenia użytkowania w produkcji żywności ”; prelegent: dr inż. 
Joanna Kaszuba (Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, Uniwersytet Rzeszowski); liczba uczestników: 12
07.06.2018 - „Mity i rzeczywistość. Żywność genetycznie modyfikowana” – prelegent: mgr Dorota Jańczyk (Regionalne 
Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu); liczba uczestników: 108
25.10.2018 - „Miód w kuchni - wczoraj i dziś” - prelegent: dr inż. Monika Tomczyk (Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, 
Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski); liczba uczestników: 111
22.11.2018 - „Współczesne trendy w branży piwowarskiej” - Marcin Kiełbowicz (Kierownik Procesów Technologicznych Grupa 
Żywiec S.A.Browar Leżajsk); 
13.12.2018 - „Procesy mycia w przemyśle spożywczym - czynniki mycia i metody” - prelegent: dr inż. Joanna Piepiórka-Stepuk 
(Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska); 
Oddz. Szczeciński 28.06.2018 - „Biotoksyny w żywności a układ nerwowy” – prelegent: mgr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, 
Katedra Toksykologii (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie); liczba uczestników: 18
Oddz. Wielkopolski 25.01.2018 – „Związki endokrynnie czynne jako powszechne zanieczyszczenia żywności ” - prelegent: dr 
Monika Beszterda (Katedra Biochemii i Analizy Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ); liczba uczestników: 30
21.03.2018 - „Spirit wood aging technology” - prelegent: Ofelia Anjos Ph.D. (Instituto Politecnico de Castelo Branco, Portugalia); 
liczba uczestników: 25
21.03.2018 – „Application of IR spectroscopy to food and beverages product analysis” - prelegent: Ofelia Anjos Ph.D. (Instituto 
Politecnico de Castelo Branco, Portugalia); liczba uczestników: 28
12.04.2018 - Czysta etykieta - czyli czy fizyczna modyfikacja skrobi jest naprawdę fizyczna?" - prelegent: prof. dr hab. Grażyna 
Lewandowicz Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, UP Poznań; liczba uczestników: 45
07.05.2018 – „Mass production of insects for food and feed” – prelegent:  prof. dr. Rui Costa (Polytechnic Institute of Coimbra, 
Portugalia); liczba uczestników: 32
08.05.2018 – “Salting and drying of codfish”– prelegent: prof. dr. Rui Costa (Polytechnic Institute of Coimbra, Portugalia); liczba 
uczestników: 30
08.05.2018 – “Basics of expiration dating of foods”– prelegent: prof. dr. Rui Costa (Polytechnic Institute of Coimbra, Portugalia); 
liczba uczestników: 25
10.05.2018 – “Virgin olive oil vs. biotechnology” – prelegent: prof. dr Fatima 17.Peres (Department of Life and Food Science
Polytechnic Institute of Castelo Branco, Portugalia); liczba uczestników: 40
16.05.2018 – „Innowacyjne podejście do kulinarnego przetwarzania produktów mięsnych: sous-vide i technologia wysokich 
ciśnień” – prelegent:  prof. dr Anna Soletska (Odessa National Academy of Food Technologies, Department of Meat, Fish and 
Seafood Technology, Ukraina); liczba uczestników: 40
17.05.2018 – “Ukrainian experience of adaptation of domestic legislation to the requirements of the European Union” – 
prelegent: prof. dr Natalia Povarova (Odessa National Academy of Food Technologies,
Department of Meat, Fish and Seafood Technology, Ukraina); liczba uczestników: 53
07.06.2018 – “ In Vitro Meat; Promise and Reality” – prelegent: Dr Paul Mozdziak (North Carolina State University, Raleigh NC, 
USA); liczba uczestników: 25
27.06.2018 – “Czarny bez (Sambucus nigra L.): bioactive compounds prospection and its potential health benefits”; prelegent: 
Dr Angelo Salvador & Dr Silvia M. Rocha (University of Aveiro Portugalia); liczba uczestników: 42
20.11.2018 - Biorefinery concept: Greener approach of integration of biofuels and bioproducts delivery; prelegent: dr Rafał M. 
Łukasik (Senior Researcher, Head of Biofuels and Bioproducts R&D Area, National Laboratory of Energy and Geology, Unit of 
Bioenergy, Lizbona, Portugalia); liczba uczestników: 4504.12.2018 - Misja Madagaskar 2018 – Żywieniowcy na Czerwonej 
Wyspie; prelegent: dr hab. Magdalena Człapka-Matyasikm(UP Poznań oraz studenci z Koła Naukowego Technologów Żywności 
oraz z Koła Naukowego Dietetyków UP Poznań
Oddz. Wrocławski 23.01.2018:
- „Perspektywy rozwoju winiarstwa w Polsce” –prelegent: dr inż. Joanna Chmielewska; liczba uczestników: 43
- „Wybrane aspekty uprawy winorośli i produkcji wina” - prelegent: mgr inż. Sabina Połońska; liczba uczestników: 43
04.07.2018 – „Żywność fermentowana - znaczenie dla zdrowia”; prelegent:  dr hab. Joanna Wyka, prof. nadzw. UP Wrocław; 
liczba uczestników: 55.

2.4. Warsztaty, szkolenia, ekspertyzy, konsultacje, doradztwo technologiczne: 
Oddział/Sekcja Warsztaty, szkolenia, ekspertyzy, konsultacje, doradztwo technologiczne
Oddz. Lubelski 10-11.02.2018 – Lublin 
Szkolenie dla studentów „Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015”; prowadzący: mgr Małgorzata 
Kucybała (TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ); liczba uczestników: 31
Oddz. Małopolski W ramach działalności Oddziału, członkowie OM PTTŻ brali udział w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń 
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oraz ekspertyz z zakresu nauki o żywności. Szkolenia takie prowadzono między innymi w zakresie analizy sensorycznej żywności, 
a ekspertyzy dotyczyły oceny składu chemicznego i 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. Podkarpacki 5-9.02.2018
II Międzynarowowa Szkoła Winiarska Vinnicky Tokaj
 Organizatorzy: Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski; Rol. UR, Studenckie Koło Naukowe „Ferment”, Instytut 
Winiarstwa - Vinnicky, Tokaj; liczba uczestników: 36
Sekcja Chemii 
i Technologii Tłuszczów

Oddz. Wielkopolski

UP Poznań (współorganizator) 24-25.09.2018 - Poznań
Szkoła letnia tłuszczowa „Oleje roślinne – surowce, technologie, jakość”
prowadzący: dr hab. Małgorzata Wroniak (SGGW Warszawa), dr hab. Magdalena Rudzińska, prof. nadzw. (UP Poznań), prof. dr 
hab. Renata Zawirska-Wojtasiak,  dr hab. Aleksander Siger (UP Poznań), dr inż. Dominik Kmiecik (UP Poznań), dr inż. Krzysztof 
Dwiecki (UP Poznań), dr inż. Dorota Klensporf-Pawlik (UE Poznań), dr inż. Katarzyna Ratusz (SGGW Warszawa), dr hab. Krystyna 
Szymandera-Buszka, dr Anna Jędrusek-Golinska, dr Jolanta Wawrzyniak; liczba uczestników: 20
Tematyka wykładów obejmowała zarówno problematykę związaną z możliwością kształtowania jakości żywieniowej, 
bezpieczeństwa oraz cech sensorycznych olejów tłoczonych na zimno poprzez odpowiedni sposób przechowywania oraz 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.

2.5. Upowszechnianie wiedzy o żywności i żywieniu – inne formy:
Oddz. Lubelski 
• 11.10.2018 - przeprowadzenie zajęć dla wychowanków przedszkola dotyczących zdrowego żywienia – mgr Paulina Kęska
Oddz. Szczeciński:
• 26.02.2018 - organizacja warsztatów dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie uczących się w zawodzie technik żywienia i 
usług gastronomicznych pt. „Galanteria mleczna na miarę każdego zacisza domowego ” – prowadzący: dr hab. inż. Izabela 
Dmytrów (ZUT, Szczecin), dr inż. Anna Mituniewicz–Małek (ZUT, Szczecin), dr inż. Katarzyna Skryplonek (ZUT, Szczecin), mgr. inż. 
Paulina Tuma (ZUT, Szczecin)
• Organizacja warsztatów  dla uczniów SP 7 Szczecin z cyklu „Mleczne smakołyki – lody, jogurty oraz masełko”:
- 13.02.2018 (kl. VA) – ilość uczestników: 30
- 19.04.2018 (kl. 4H) – ilość uczestników: 25
- 26.04.2018 (kl. 4D) – ilość uczestników: 25
Prowadzący warsztaty: dr hab. inż. Izabela Dmytrów (ZUT, Szczecin), dr inż. Anna Mituniewicz – Małek (ZUT, Szczecin), dr inż. 
Katarzyna Skryplonek (ZUT, Szczecin), mgr. inż. Paulina Tuma (ZUT, Szczecin)
• 09.04.2018 - organizacja warsztatów dla uczniów technikum 3R/Ge z Zespołu Szkół Budowlanych w Szczecinie pt. „Galanteria 
mleczna” – prowadzący: dr hab. inż. Izabela Dmytrów (ZUT, Szczecin), dr inż. Anna Mituniewicz – Małek (ZUT, Szczecin), dr inż. 
Katarzyna Skryplonek (ZUT, Szczecin), mgr. inż. Paulina Tuma (ZUT, Szczecin); ilość uczestników: 15
• 25.05.2018 - udział w XLII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w  Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Przyrzycach,  w roli członków komisji egzaminacyjnej  Bloku: Technologia żywienia - dr hab. inż. Izabela 
Dmytrów (ZUT, Szczecin), dr inż. Anna Mituniewicz – Małek (ZUT, Szczecin); ilość uczestników: 18
• 12.06.2018 - organizacja konkursu dla studentów kierunku TŻiŻCZ, ZUT w Szczecinie 
z okazji „Dnia mleka” - dr hab. inż. Izabela Dmytrów (ZUT, Szczecin), dr inż. Anna Mituniewicz – Małek (ZUT, Szczecin), dr inż. 
Katarzyna Skryplonek (ZUT, Szczecin), mgr. inż. Paulina Tuma (ZUT, Szczecin); ilość uczestników: 12
• 26.06.2018 - organizacja warsztatów dla Pierwszej Szkoły Podstawowej Montessorii Bona Ventura (Edukacja domowa) pt. 
„Galanteria mleczna na miarę każdego zacisza domowego ”- dr hab. inż. Izabela Dmytrów (ZUT, Szczecin), dr inż. Anna 
Mituniewicz – Małek (ZUT, Szczecin), dr inż. Katarzyna Skryplonek (ZUT, Szczecin), mgr. inż. Paulina Tuma (ZUT, Szczecin); ilość 
uczestników: 24

Oddz. Łódzki
• udział w XVIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki (3-10.04.2018) – wygłoszenie wykładów i pokaz eksperymentów 
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• czerwiec 2018 - konkurs na najlepszą pracę dyplomową (magisterską i inżynierską) z zakresu technologii i nauk o żywności - 
ufundowanie nagrody za najlepszą pracę związaną z zagadnieniami żywności
• Udział  w IX Sesji Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików ( 21.06.2018)

3. Współpraca krajowa i zagraniczna 
3.1. Współpraca z towarzystwami naukowymi
Oddział/Sekcja Towarzystwo naukowe/forma współpracy
Zarząd Główny German Association of Food Technologists – upowszechnianie informacji o organizowanych konferencjach, 
szkoleniach itp. 
Zorganizowanie wspólnej sesji referatowej podczas 8th International Conference „Quality and Safety in Food Quality Chain” 
(Wrocław)
Oddz. Gdański Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Oddział Morski (współorganizacja zebrań naukowych i konferencji)
Oddz. Małopolski Słowackie Towarzystwo Nauk Rolniczych, Leśnych, Żywnościowych i Weterynaryjnych (Slovenska spolocnost 
pre pol'nohospodarske, Lesnicke, Potravinarske a Veterinarske Vedy)
Współpraca ta polegała na prowadzeniu wymiany naukowej. Członkowie Towarzystwa Słowackiego odbyli we wrześniu 2018 r. 
roboczą wizytę biorąc udział w XIV Konferencji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku. 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 European Federation 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
Oddział/Sekcja Jednostka naukowa
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 oraz Instytut Technologii i Analizy 
Żywności, Politechnika Łódzka
Oddz. Małopolski - Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Współpraca polegała na wspólnym zorganizowaniu noworocznego spotkania technologów żywności (luty 2018) oraz konferencji 
naukowej z cyklu Żywność XXI wieku (wrzesień 2018);
Oddz. Olsztyński - Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko –Mazurski w Olsztynie 
-  Instytut   Rozrodu   Zwierząt   i  Badań  Żywności  Polskiej  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, SGGW w Warszawie
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 Biotechnologii i 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 Biotechnologii i 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
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3.3. Współpraca z innymi organizacjami
Oddział/Sekcja Organizacja
Oddz. Małopolski - Oddz. Małopolski SIT Spoż. NOT 
Oddz. Podkarpacki - Studenckie Koło Naukowe „Ferment”
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie
Oddz. Wielkopolski - Oddz. Poznański SIT Spoż. NOT 
Oddz. Wrocławski - Oddz. Wrocławski SIT Spoż. NOT
Sekcja Ekonomiczna - Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu

4. Współpraca z przemysłem spożywczym
W ramach współpracy z przemysłem i placówkami naukowo-badawczymi, PTTŻ złożył projekt pt.: „Opracowanie systemu 
monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i marnotrawstwa żywności ”(PROM), który 
został zarekomendowany do finansowania. Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum.  W skład konsorcjum wchodzi 5 
instytucji, (w tym PTTŻ): Federacja Polskich Banków Żywności (lider), Instytut Ochrony Środowiska – PIB (jednostka naukowa), 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (jednostka naukowa), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Polskie 
Towarzystwo Technologów Żywności. 
PROM jest kontynuacją programu MOST, a jego celem strategicznym jest wzmocnienie instytucji rządowych w zakresie 
zarządzania polityką publiczną dotyczącą ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności i opracowanie planu przeciwdziałania 
stratom żywności. Adresatem PROMu są przede wszystkim instytucje rządowe, ponieważ Polska jest zobowiązana przez UE do 
podjęcia działań w tym zakresie. Projekt składa się z dwóch faz: badawczej i wdrożeniowej, każda trwa 1,5 roku, a całość łącznie 
3 lata. PTTŻ bierze udział w fazie drugiej – wdrożeniowej. Zadanie, za które odpowiada PTTŻ dotyczy opracowania procedury 
przekazania żywności na cele społeczne (zad. 8, etap II projektu). Pani prof. Danuta Kołożyn-Krajewska w projekcie pełni funkcję 
kierownika merytorycznego.
Spotkanie organizacyjne inicjujące rozpoczęcie realizacji  projektu odbyło się w Warszawie 10 października 2018 r. PTTZ 
reprezentowały Panie prof. Danuta Kołożyn-Krajewska oraz Pani prezes prof. Agnieszka Kita. 

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 okresie sprawozdawczym ukazały się 4 numery czasopisma ŻNTJ o łącznej objętości 787 stron, tj. 52,5 ark. wyd., w tym 45,5 
ark. wyd. (86,7 % obj.) – tekstu naukowego.
W 2018 roku czasopismo ukazywało się jako kwartalnik, którego forma elektroniczna była wersją główną. Na stronie 
internetowej Wydawnictwa (www.wydawnictwo.pttz.org) zamieszczone zostały pojedyncze pliki artykułów z danego numeru 
oraz pełne numery (z dodatkowymi działami edukacyjnymi i informacyjnymi) w jednym pliku. Ze względu na zapotrzebowanie 
grupy czytelników wydawana była także wersja drukowana w nakładzie 160 egz. (łącznie wydano 640 egzemplarzy).
Działania związane z merytorycznym opracowaniem artykułów, ich przekształceniem w formę elektroniczną i wprowadzeniem 
na stronę internetową Wydawnictwo Naukowe PTTŻ zrealizowało w ramach zadania z zakresu upowszechniania publikacji 
naukowych, które ukazały się na łamach czasopisma ŻNTJ, pt. „Digitalizacja publikacji naukowych wydanych w czasopiśmie 
"Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" w 2018 roku w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet ”. 
Zadanie zostało dofinansowane w ramach umowy nr 662/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Archiwum wydań zawiera obecnie zdigitalizowane numery ŻNTJ z lat 1994 - 2018. 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: opublikowano 52 artykuły naukowe, w tym 41 artykułów badawczych (79,4 % tekstu naukowego) i 11 
artykułów przeglądowych (20,6 % tekstu naukowego).

Ocena artykułów
W 2018 roku do opublikowania złożono 71 prac. Zostały one poddane procedurom recenzowania i przyjmowania artykułów do 
druku zgodnym 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 94 pracowników naukowych. Z powodu negatywnych recenzji do opublikowania nie zakwalifikowano 14 
prac (~20 %).
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Ośrodki naukowe, z których pochodzili autorzy 

1. Autorzy artykułów opublikowanych – 142 osoby.
2. Liczba artykułów z poszczególnych ośrodków naukowych*:
• Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – 11
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 7
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – 4
• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 4
• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – 4
• Uniwersytet Rzeszowski – 4

• Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – 4
• Uniwersytet Morski w Gdyni – 2
• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 2
• Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie – 2
• Slovak University of Agriculture, Nitra, Słowacja – 2
• Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ROMEX” Janina Moryl – 2
_____________
* Sumaryczna liczba artykułów ze wszystkich ośrodków jest większa od liczby opublikowanych artykułów, gdyż niektóre artykuły 
były sygnowane przez więcej niż jeden ośrodek naukowy.

Po jednym artykule opublikowano z następujących ośrodków: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Łódzka, 
Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, University of Veterinary and 
Farmaceutical Sciences w Brnie, Czechy, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej w Warszawie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie, Instytut Żywności i Żywienia w 
Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Szkoła Zdrowia Publicznego w Warszawie, ALGITECT w Zduńskiej 
Woli, NapiFeryn BioTech Sp. z o.o w Łodzi.
Głównym językiem publikacji był język polski. Opublikowano także 8 artykułów (15 %) w języku angielskim.
W celach: edukacyjnym i aplikacyjnym w Żywności prowadzone były stałe działy: „Problematyka żywnościowa w 
ustawodawstwie polskim i unijnym” oraz „Nowe książki”. Kolejny dział – „Technolog Żywności” pełnił natomiast funkcję 
informacyjną.

Indeksowanie
Kwartalnik Żywność. Nauka. Technologia. Jakość był referowany w 2018 roku przez: Chemical Abstracts 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.

5.1.2. Inna działalność wydawnicza - wydawnictwa zwarte:

Oddz. Małopolski
- Drożdż I., Tarko T., Skoczylas-Liszka M., Słupski J.(red.): MATERIAŁY XIII KONFERENCJI NAUKOWEJ Z CYKLU ŻYWNOŚĆ XXI WIEKU 
"ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE - KOMUNIKATY"; Wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, 2018; ISBN 978-83-946796-3-7; ilość 
stron: 135
- Słupski J., Tarko T., Drożdż I.(red.): „SKŁADNIKI BIOAKTYWNE SUROWCÓW I PRODUKTÓW ROŚLINNYCH ”, Wyd. Oddział 
Małopolski PTTŻ, 2018; ISBN 978-83-946796-1-3; ilość stron: 308
- Słupski J., Tarko T., Drożdż I.(red.): „SUROWCE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO ŹRÓDŁO SKŁADNIKÓW BIOAKTYWNYCH”, 
Wyd. Oddział Małopolski PTTŻ; 2018; ISBN 978-83-946796-2-0; ilość stron: 190
 
5.2. Działalność wydawnicza Oddziałów/Sekcji:

Oddz. Lubelski
- Wójciak K., Karwowska M. (red.): „PROCESY TECHNOLOGICZNE I JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI”; Towarzystwo Wydawnictw Naukowych 
„Libropolis” Sp. z. o.o., Lublin, 2018; (ISBN 978-83-63761-75-2); ilość stron: 128
- Karwowska M., Jackowska I. (red.): „PROZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI ŻYWNOŚCI. ASPEKTY ŻYWIENIOWE I TECHNOLOGICZNE ”; 
Towarzystwo Wydawnictw Naukowych „Libropolis” Sp. z. o.o.,  Lublin, 2018;  (ISBN 978-83-63761-51-6); ilość stron: 121

6. Pozostała działalność

6.1. Działalność wewnętrzna PTTŻ

Druk: NIW-CRSO 9



6.1.1. Działalność Zarządu Głównego X kadencji
W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 zebrania Zarządu Głównego PTTŻ (11.04.2018 - UP we Wrocławiu; 24.04.2018 – UR w 
Krakowie; 10.12.2018 – SGGW w Warszawie).  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 trzecią edycję konkursu na najlepszą 
pracę doktorską z zakresu nauk o żywności (obronioną z wyróżnieniem w 2017 r.). 
W konkursie na najlepszą publikację w kategorii oryginalnych prac twórczych ( 1) i prac przeglądowych (2) opublikowaną na 
łamach ŻNTJ w 2017 r. wyróżniono:
(1) ALEKSANDRA  KOCOT, MONIKA MRUK, MAGDALENA  OLSZEWSKA,  Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ w identyfikacji i 
ocenie aktywności fizjologicznej Lactobacillus spp. w soku z jagód goji - Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2017, 24, 2 (111), 
106 – 119
(2) ANNA ŻBIKOWSKA, MILENA KUPIEC, KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, MAŁGORZATA KOWALSKA, Oleożele – perspektywy 
ich wykorzystania w żywności.,  Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2017, 24, 3 (112), 5 – 13
Ze względu na brak zgłoszeń nie odbyła się trzecia edycja konkursu  na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o żywności (za 
2017 rok). 
Opracowano regulamin nagradzania wybitnych monografii naukowych i umieszczono go na stronie głównej Towarzystwa.
Kontynuowano współpracę  z portalem internetowym FoodFakty (http://foodfakty.pl).  ramach bloku tematycznego Nauka i 
Zdrowie. W 2018 r. na łamach Food-Fakty ukazały się następujące notatki członków PTTŻ:
- 20.03.2018 - „Astaksantyna bioaktywny składnik żywności ” – Stachowiak B. (Oddz. Wlkp.)
- 14.04.2018 - „Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten” –  Malik A., Leszczyńska J. (Oddz. Łódzki)
- 20.02.2018 – „Ziemniaki o kolorowym miąższu jako potencjalny surowiec w przetwórstwie spożywczym” – Rytel E., Kita A., 
Pęksa A., Tajner-Czopek A. (Oddz. Wrocławski)
- 13.02.2018 - „Mini kiwi – nowy, atrakcyjny składnik naszej diety” – Bialik M., Gondek E., Wiktor A. (Oddz. Warszawski ).
  
Podjęto współpracę z czasopismem ,,Przemysł Gastronomiczny’’ wydawanym przez SIGMANOT dotyczącą możliwości bezpłatnej 
publikacji artykułów członków PTTZ na łamach czasopisma.
Złote Odznaki  PTTŻ przyznano mgr Stanisławowi Wroniakowi,  dr hab. Małgorzacie Wroniak oraz prof. dr hab. Krzysztofowi 
Surówce. Zarząd Główny pozytywnie zaopiniował kandydatury na  członków honorowych PTTŻ w osobach: prof. dr hab. 
Edwarda Pospiecha, prof. dr hab. Krzysztofa Krygiera oraz  prof. dr hab. Antoniego Golachowskiego. 
Działalność PTTŻ upowszechniająca naukę uzyskała wsparcie ze środków MNiSW na działalność Wydawnictwa Naukowego oraz 
organizację 5 konferencji naukowych w 2018 roku (Polanica-Zdrój, Lublin, Warszawa, Poznań, Kraków). Przygotowano i złożono 
wnioski o dofinansowanie działalności Towarzystwa upowszechniającej naukę w roku 2019.
 W związku z nowymi przepisami RODO przygotowano wzór oświadczenia i ustalono, że każdy członek PTTŻ będzie składał  
oświadczenie w Oddziale, do którego należy.  
Zaktualizowano deklaracje: członka zwyczajnego wraz z regulaminem, członka wspierającego oraz deklarację przystąpienia do 
Sekcji i zamieszczono na stronie głównej Towarzystwa.
Podjęto współpracę z prawnikiem, który zobowiązał się przygotować poprawki do statutu dostosowujące jego brzmienie do 
aktualnych przepisów prawnych. Poprawki te zostały przedstawione do zatwierdzenia przez WZD, które odbyło się  w grudniu 
2018r.. 
Przygotowano Walne Zebranie Delegatów PTTŻ, które odbyło się 11 grudnia 2018 r. w Warszawie.
Prowadzono stronę internetową Towarzystwa.
W porozumieniu z Księgową PTTZ Panią Marią Nyderek, zakupiono program księgowy celem ułatwienia współpracy w kwestii 
rozliczeń finansowych przez Oddziały.  

6.1.2. Działalność Oddziałów/Sekcji 
We wszystkich Oddziałach zorganizowano zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których wybrano składy nowych 
zarządów i komisji rewizyjnych na kadencję 2019-2021, a także delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.

6.1.3. Walne Zgromadzenie Delegatów PTTŻ
W dniu 11 grudnia 2018 r. w SGGW w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów, na którym wybrano władze 
Towarzystwa na kadencję 2019-2021.  
Prezesem ponownie została prof. dr hab. Agnieszka Kita. Członkami Zarządu Głównego XI Kadencji zostali ponadto: prof. dr hab. 
Danuta Kołożyn-Krajewska,  dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska, dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk, dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. 
nadzw., dr hab. inż. Magdalena Montowska, dr inż. Anna Kancelista,  dr hab. Małgorzata Dżugan, prof. nadzw.,   dr hab. 
Małgorzata Gumienna, prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak, dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska,  prof. nadzw., dr hab. Małgorzata 
Karwowska, prof. nadzw.,  dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. nadzw., dr hab. Aleksandra Wilczyńska prof. nadzw. i dr hab. inż. 
Mariusz Witczak .
W skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszli: prof. dr hab. Krzysztof Surówka,  prof. dr hab. Wanda Kudełka,  prof. dr hab. Maria 
Śmiechowska, dr hab. Joanna Leszczyńska, prof. dr hab. Paweł Glibowski. Członkami Sądu Koleżeńskiego zostali: dr hab. 
Małgorzata Krzywonos prof. nadzw., dr inż. Janusz Pomianowski, dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak, dr hab. Magdalena 

Druk: NIW-CRSO 10



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

Rudzińska, prof. nadzw., dr hab. Janusz Kapuśniak prof. nadzw., dr hab. Hanna Staroszczyk

6.2. Spotkania okolicznościowe:
Oddz. Szczeciński
• 28.06.2018 (ZUT Szczecin) - spotkanie podsumowujące działalność Oddziału Szczecińskiego - pierwsze półrocze 2018 r.; liczba 
uczestników: 18
Oddz. Małopolski
• 10.02.2018 (UR Kraków) - noworoczne spotkanie technologów żywności w Krakowie - Oddz. Małopolski PTTŻ 
(współorganizator UR w Krakowie); liczba uczestników – 200
Oddz. Podkarpacki
• 27.10.2018 - spotkanie członków OP PTTZ z pszczelarzem Markiem Barzykiem; liczba uczestników: 39
• 27.10.2018 - prezentacja szlaku kulinarnego Podkarpackie Smaki  przez Panią Alinę Beclę, członka Klastra Podkarpackie Smaki; 
liczba uczestników: 37
• 08.11.2018 - spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla członków OP PTTŻ w zakładzie PPHU "AWB" Alina Becla, zebranie 
informacji nt. oczekiwań producentów i możliwych form współpracy; liczba uczestników: 15
Oddz. Wielkopolski
• 25.02.2018 (Poznań) - XX Bal technologa żywności „Bal na czerwonym dywanie”; liczba uczestników: 70 
• 18.05.2018 - Wyjazd integracyjno-szkoleniowy członków Oddz. Wielkopolskiego PTTŻ pod hasłem „Młynarstwo wczoraj i dziś ”. 
Wizyta w Kompleksmłynie w Wągrowcu i Muzeum Młynarstwa w Jaraczu; liczba uczestników: 21
Oddz. Wrocławski
• 23.01.2018 (Wydz. Biotechnologii i Nauk o Żywności, UP Wrocław) - spotkanie noworoczne członków Oddz. Wrocławskiego 
PTTŻ; liczba uczestników: 43 
• 27.01.2018 (Wrocław) - VIII Bal Technologa; liczba uczestników: 102
• 04.05.2018– spotkanie plenerowe – piknik członków Oddz. Wrocławskiego PTTŻ (Ponadregionalne Centrum Kongresowe 
Wrocław-Pawłowice); liczba uczestników: 55
Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów
07.06.2018 (Smardzewice n. Zalewem Sulejowskim) - coroczne spotkanie członków Sekcji, połączone z Konferencją „Postępy w  
technologii tłuszczów roślinnych”  na którym podsumowano dotychczasowe i przedstawiono propozycje nowych działań Sekcji. 
Omówiono zorganizowaną w ubiegłym roku Letnią Szkołę Analityki i Technologii Olejów Tłoczonych na zimno i dyskutowano 
nad tematyką tegorocznej. Stwierdzono, że Letnie Szkoły Tłuszczowe są doskonałą inicjatywą, bardzo dobrze odebraną przez 
uczestników zajęć i  doskonale wpisują się w obszar upowszechniania wiedzy. Postanowiono kontynuować te działania.

6.3. Inna:
• organizacja/ wsparcie udziału w targach:
- Grune Woche w Berlinie  (10.01.2018) - Sekcja Technologii Mięsa; liczba uczestników: 9,
• 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.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2568

26

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

W okresie sprawozdawczym PTTŻ Zorganizowało 
lub było współorganizatorem 12 konferencji 
krajowych 
i 6 międzynarodowych.
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. 
Działalność wydawnicza PTTŻ związana jest z 
wydawaniem i dystrybucją przez Wydawnictwo 
Naukowe PTTŻ czasopisma „Żywność. Nauka. 
Technologia. Jakość”. Działania związane z 
merytorycznym opracowaniem artykułów, ich 
przekształceniem w formę elektroniczną i 
wprowadzeniem na stronę internetową 
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ zrealizowało w 
ramach zadania z zakresu upowszechniania 
publikacji naukowych, które ukazały się na 
łamach czasopisma ŻNTJ, pt. „Digitalizacja 
publikacji naukowych wydanych w czasopiśmie 
"Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" w 2018 
roku w celu zapewnienia otwartego dostępu do 
nich przez sieć Internet”. Zadanie zostało 
dofinansowane w ramach umowy nr 662/P-
DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 
działalność upowszechniającą naukę. Archiwum 
wydań zawiera obecnie zdigitalizowane numery 
ŻNTJ z lat 1994 - 2018. 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.

58.14.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2

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

W okresie sprawozdawczym PTTŻ Zorganizowało 
lub było współorganizatorem 12 konferencji 
krajowych 
i 6 międzynarodowych.
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.  
Organizacja warsztatów dla uczniów  uczących 
się w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych pt. „Galanteria mleczna na 
miarę każdego zacisza domowego” . Współpraca 
krajowa i zagraniczna z towarzystwami i 
jednostkami naukowymi.

72.19.Z 0,00 zł
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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 zysków i strat) 464 516,96 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 74 480,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

W okresie sprawozdawczym ukazały się 4 
numery czasopisma ŻNTJ o łącznej objętości 
787 stron, tj. 52,5 ark. wyd., w tym 45,5 ark. 
wyd. (86,7 % obj.) – tekstu naukowego.
W 2018 roku czasopismo ukazywało się jako 
kwartalnik, którego forma elektroniczna 
była wersją główną. Na stronie internetowej 
Wydawnictwa 
(www.wydawnictwo.pttz.org) zamieszczone 
zostały pojedyncze pliki artykułów z danego 
numeru oraz pełne numery (z dodatkowymi 
działami edukacyjnymi i informacyjnymi) w 
jednym pliku. Ze względu na 
zapotrzebowanie grupy czytelników 
wydawana była także wersja drukowana w 
nakładzie 160 egz. (łącznie wydano 640 
egzemplarzy).
W okresie sprawozdawczym zorganizowano 
12 krajowych konferencji naukowych.

58.14.Z 0,00 zł

2

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

Organizacja krajowych i międzynarodowych 
konferencji naukowych z udziałem 
producentów żywności o tematyce 
najnowszych rozwiązań technologicznych 
produkcji, utrwalania i przetwarzania 
żywności. m.in.
"Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz 
jego przetwarzanie" -
"Innowacyjność i optymalizacja procesów w 
produkcji i przetwarzaniu ziemniaka". 
„Związki biologicznie czynne w żywności i 
żywieniu”,„Bezpieczeństwo Żywnościowe i 
Żywności”, "Probiotyki w Żywności",  
"Produkty sokownicze - technologia, rynek, 
żywienie, zdrowie".

72.19.Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 335 356,72 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 477,74 zł

e) pozostałe przychody 54 202,50 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 51 569,96 zł

2.4. Z innych źródeł 411 779,80 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 167,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

w 
tym:

48 569,96 zł

0,00 zł

3 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 34 435,05 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 34 435,05 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 421 114,83 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

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

74 480,00 zł 0,00 zł

300 921,67 zł 0,00 zł

0,00 zł

202,00 zł

45 470,32 zł

40,84 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

1 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

35 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

40 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

28 osób

12 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 121 342,00 zł

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

121 342,00 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 800,00 zł

50 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) 

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)

20 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 15 osób

5 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

35 osób

15 osób

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 87 742,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 121 342,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 800,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO 19



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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Prof. dr hab. Agnieszka Kita, Dr hab. 
Magdalena Montowska Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15
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