
 

 

 

Zapraszam do udziału  
 

w  Spotkaniu Pożniwnym  

dotyczącym aktualnej sytuacji na rynku ziarna zbóż w Polsce 
 

organizowanych w dniu 16 listopada 2021 roku przez 

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa  

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego  

im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego 

 

 
Spotkanie  odbędzie się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnej Warszawie w Instytucie 

Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - PIB, ul. Rakowiecka 36, sala A - połączonej  

z webinarium (za pośrednictwem platformy ZOOM). 
 

 

Wstępny Program Spotkania: 

10:00-10:30 – Rozpoczęcie spotkania  

10:30-11:15 – Aktualna sytuacja na rynku zbóż – Mirosław Marciniak (InfoGrain)  

11:15-11:45 – Wartość technologiczna ziarna pszenicy z krajowych zbiorów – dr inż. Anna Szafrańska  

   (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB) 

11:45-12:15 – przerwa kawowa 

12:15-12:40 – Porażenie ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów przez choroby grzybowe  

 – dr hab. inż. Marcin Bryła, prof. IBPRS-PIB (Zakład Bezpieczeństwa i Analizy 

Chemicznej Żywności IBPRS-PIB)  

12:40-13:00 – Wartość technologiczna ziarna żyta z krajowych zbiorów – dr inż. Sylwia Stępniewska  

   (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB) 

13:00-13:30 – Analiza ryzyka występowania metali ciężkich i pozostałości pestycydów w ziarnie zbóż  

 – dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB (Zakład Bezpieczeństwa i Analizy 

Chemicznej Żywności IBPRS-PIB) 

13:30-14:15 – lunch  

14:15-14:45 – Jakość ziarna pszenicy ze zbiorów wybranych krajów UE. Aktualna dyskusja na     

                        poziomie unijnym dotycząca wymagań w zakresie substancji skażających w ziarnie zbóż  

                        – mgr inż. Jadwiga Rothkaehl 

14:45-15:15 – Wartość technologiczna ziarna pszenżyta, jęczmienia, owsa i kukurydzy z krajowych 

zbiorów – dr inż. Anna Szafrańska (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB) 

15:15-16:00 – dyskusja i zakończenie spotkania 



Klauzula informacyjna: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą 

w Warszawie, 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000126823, NIP: 525-000-82-64, REGON: 000053835, zwany dalej "Administratorem", który w celu realizacji spraw, będących przedmiotem niniejszej korespondencji lub wypełnienia 

obowiązków, może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim prowadzona jest niniejsza korespondencja. Przetwarzanymi kategoriami Pani/Pana danych osobowych będą dane przekazane 

lub udostępnione przez Pana/Panią dobrowolnie. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych oraz ze 

względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani praw mogą Państwo uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Inspektorem ochrony 

danych powołanym przez Administratora - Panem Ludwikiem Najdychorem, e-mail: ludwik.najdychor@ibprs.pl, tel. +48 606 172 990. 

Klauzula poufności: 

Informacje zawarte w niniejszym e-mailu (i załącznikach) są poufne i przeznaczone jedynie dla przewidzianego odbiorcy. Jeżeli nie jesteś osobą, która miała otrzymać niniejszy e-mail, prosimy 

abyś poinformował nas o tym niezwłocznie, a następnie skasował niniejszego e-maila (oraz załączniki). W takim przypadku zakazane jest zarówno ujawnianie treści niniejszego e-maila oraz 

załączników osobom trzecim, jak i sporządzanie kopii. Naruszenie powyższego zakazu stanowi działanie sprzeczne z prawem. 

 

 

 

Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja firm związanych z branżą zbożowo-młynarską (przed 

salą A, w holu Instytutu). 
 

 

Spotkanie adresowane jest do osób realizujących politykę handlowo-jakościową, opracowujących  

i kontrolujących system zapewnienia jakości technologicznej i zdrowotnej żywności oraz wdrażających 

najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w Przedsiębiorstwach przemysłu zbożowo-

młynarskiego i piekarskiego.  
 

Spotkanie stwarza możliwość przedyskutowania problemów występujących w Przedsiębiorstwie ze 

specjalistami krajowych jednostek naukowo-badawczych, z przedstawicielami firm krajowych  

uczestniczących w Spotkaniu oraz z kolegami z innych firm tej samej branży lub branż 

współpracujących. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
 

 

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa – na załączonym formularzu – oraz wszelkie pytania proszę kierować: 
 

 na adres e-mail:    zpzip@ibprs.pl  anna.szafranska@ibprs.pl  

 telefonicznie:   22 849 04 03,  22 606 38 85 
 

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu uczestnictwa decyduje termin otrzymania przez 

nas zgłoszenia. Szczegółowy program Spotkania zostanie przekazany zainteresowanym  

w pierwszym tygodniu listopada. 

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną w kraju, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

odwołania formy stacjonarnej spotkania. 

 

Z poważaniem, 
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