
  
 

XXV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
POSTĘPY W TECHNOLOGII TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH 

XXV Jubilee International Scientific Conference 
Progress in Technology of Vegetable Fats 

Rynia, 31 maja, 01 – 02 czerwca 2017r. 

organizowana przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego  
Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu w Warszawie. 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego 
Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów PTTŻ 
Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju 

Fundacja Techniki Polskiej - OPP 
 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w XXV Jubileuszowej Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej „Postępy w technologii tłuszczów roślinnych”. 
Konferencja będzie obejmowała następujące bloki tematyczne: 

• Aspekty żywieniowe tłuszczów roślinnych, 
• Oleje roślinne – technologia, jakość, zastosowanie, 
• Modyfikacja tłuszczów w procesach technologicznych, 
• Produkty tłuszczowe na rynku krajowym – oleje, oliwa z oliwek, margaryny, frytury, tłuszcze 

cukiernicze, tłuszcze kakaowe, tłuszcze mleczne, 
• Problemy jakościowe, metody analityczne i zgodność z CEN i ISO, 
• Niespożywcze kierunki zastosowania olejów i tłuszczów - biodiesel, tł. odpadowe, 

Prace naukowe prezentowane będą w formie wykładów, doniesień i posterów. 
Przewidujemy wydrukowanie recenzowanych materiałów konferencyjnych zawierających teksty 
wystąpień i prac naukowych w czasopiśmie naukowym „Postępy Nauki i Technologii Przemysłu 
Rolno-Spożywczego”. W Konferencji wezmą udział przedstawiciele uczelni, zakładów 
tłuszczowych, firm współpracujących z przemysłem tłuszczowym z Polski oraz z zagranicy. 

Termin: 31 maja, 01 - 02 czerwca 2017 roku 

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy Allianz. Rynia, ul. Główna 1, 05-127 Białobrzegi; 

https://www.allianz-rynia.pl 

 

Rezerwacja i płatność za noclegi indywidualnie przez uczestników – hasło: 

„Konferencja IBPRS 31.05, 01-02.06.2017” 

Kontakt: tel. 22 7675500, 22 7725300,  tel. kom. 691 763 082 

e-mail: osrodek.szkoleniowy@allianz.pl 

Dojazd: indywidualny, autobus 705 - ZTM  Warszawa, Metro Marymont - Rynia 



 

Koszt uczestnictwa: 900 zł netto plus 23 % VAT -  wpłata do dnia 15.04.2017 r. 
    1 000 zł netto plus 23 % VAT-  wpłata po dniu 15.04.2017 r. 

Forma wpłaty: Należność brutto wynikającą z liczby uczestników i ewentualnego udziału  
w prezentacji lub ekspozycji prosimy wpłacać przelewem na konto Instytutu:  

Bank Polska Kasa Opieki S.A. X Oddział w Warszawie  
67 1240 1095 1111 0000 0336 5564 z dopiskiem "MT/PT Konferencja"  
i podaniem nazwisk uczestników, których wpłata dotyczy. 

Doniesienia w formie referatów oraz posterów (max. wymiar 70x100 cm): 

TYTUŁ POLSKI (czcionka 14, Times New Roman, wielkie litery, bold) 
TYTYŁ ANGIELSKI (czcionka 14, Times New Roman, wielkie litery, kursywa) 
Autor (czcionka 12, Times New Roman, bold)  
Afiliacja (czcionka 12, Times New Roman, kursywa) 

Przewidywany czas na przedstawienie wyników badań w formie referatów 20 - 30 min. 

Proponujemy publikację pełnych artykułów z doniesień Konferencyjnych  
w czasopiśmie IBPRS „Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego”. 

Wstępny program konferencji: 

31.05.2017  
(środa) 

przyjazd uczestników, zakwaterowanie od godz. 15oo,  
kolacja w restauracji - od godz. 1800 

01.06.2017  
(czwartek) 

program naukowy - wykłady, referaty, prezentacja posterów, ekspozycja i 
degustacja produktów tłuszczowych, 

uroczysta kolacja - restauracja 
niepowtarzalne atrakcje wieczoru 

02.06.2017 
(piątek) 

program naukowy - wykłady, referaty, prezentacja posterów, ekspozycja 
produktów tłuszczowych, 

podsumowanie Konferencji, pożegnanie 
obiad w plenerze, atrakcja turystyczna 
wyjazd z ośrodka - godziny popołudniowe 

 
 
Wszelkie zapytania proszę kierować: 22 509 70 30; artur.kalinowski@ibprs.pl;  
22 509 70 20 stanislaw.ptasznik@ibprs.pl 
 

 
 
 
 
 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 
 
 

dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS 
 

 



 

Jak odnaleźć Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Allianz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW/SPONSORÓW 
XXV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

„Postępy w technologii tłuszczów roślinnych” 

XXV Jubilee International Scientific Conference 
Progress in Technology of Vegetable Fats 

Rynia, 31 maja,01-02 czerwca 2017r.  
 

Instytucja, 
adres 

(pieczątka) 
 

Wykaz uczestników 

Lp. Imię i nazwisko 
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

 
Stwierdzam, że opłata: 
- za uczestnictwo 900/1000* zł netto plus 23% VAT (brutto 1107,00/1 230,00*) zł od osoby, 

dla …..... osób w kwocie brutto…………..……………….. 
*wpłata po 15.04.2017r. 

- za prezentację firmy brutto.............................................................................................. zł 

Razem: brutto...................................................................................................................... zł 

została przekazana na konto Instytutu: 
Bank Polska Kasa Opieki S.A. X Oddział w Warszawie ul. Płowiecka 1/3,  
konto nr 67 1240 1095 1111 0000 0336 5564 
z dopiskiem "MT/PT Konferencja" 
Wpisanie na listę uczestników nastąpi po potwierdzeniu wpłaty. 
 
Data …………………………………  Podpis(czytelny)............................................................. 
 
Niniejszą kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą na adres: 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 
Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu, Pracownia Przetwórstwa Tłuszczów 

ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa 

z dopiskiem „MT/PT KONFERENCJA” 

• faxem na numer: 22 610 23 66 
• e-mail: artur.kalinowski@ibprs.pl, stanislaw.ptasznik@ibprs.pl 
• tel. kontaktowy: 22 509 70 30,  22-509 70 20 



 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
1. Obecnie ze względów organizacyjnych (podpisanie umowy gwarancyjnej, dokonanie 
niezbędnych przedpłat) istnieje pilna potrzeba określenia liczby uczestników Konferencji 
oraz dokonania opłat. Dlatego w imieniu Komitetu Organizacyjnego bardzo proszę  
o podjęcie wiążącej decyzji odnośnie uczestnictwa w Konferencji.  
 
Deklaracje uczestnictwa proszę wysłać faxem/e-mailem na załączonym druku. 

Opłata konferencyjna obejmuje wyżywienie, wykłady, materiały konferencyjne, atrakcje 
turystyczne, spotkanie dyskusyjno-integracyjne. 

Koszty zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie  
po przyjeździe do Ośrodka Szkoleniowego Allianz,  
ul. Główna 1, Rynia, 05-127 Białobrzegi 
Kontakt: tel. +48 22 767 55 00, 22 772 53 00, tel. kom. +48 691 763 082 

e-mail: osrodek.szkoleniowy@allianz.pl 
2. O zapewnieniu udziału w organizowanej Konferencji będzie decydował termin 
zgłoszenia uczestnictwa (karta zgłoszenia) oraz opłata. 
Po ustalonym terminie zgłoszeń, uczestnictwo będzie możliwe w przypadku wolnych 
miejsc. 
 
3. Do dyspozycji uczestników Konferencji w Ośrodku Szkoleniowym zostały 
zarezerwowane wszystkie pokoje:  
5 apartamentów (290 zł brutto), 2 pokoje jednoosobowe (160 zł brutto), 10 pokoi 
dwuosobowych (220 zł brutto), 29 pokoi trzyosobowych (290 zł brutto). Wykorzystywanie 
pokoi dwuosobowych dla pojedynczych osób będzie możliwe tylko w pierwszej kolejności 
zgłoszeń. Pokoje trzyosobowe mogą być wykorzystane jako dwuosobowe. 
Rezerwacja i płatność za noclegi przeprowadzana jest indywidualnie przez 
uczestników. 
 
4. Firmy zgłaszające się do prezentacji (wystąpienia ustne, materiały reklamowe 
firmy tj. roll-up, plakat, poster techniczny, broszury informacyjne, itp.) proszone  
są o dokonanie uzgodnień z Organizatorami pod numerem telefonu:  
+48 22 509 70 20,  +48 22 509 70 30 
 
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji Organizatorzy nie 
zwracają wpłaconych kwot. 
 
6. Wszelkich informacji na temat Konferencji udzielają:  
Artur Kalinowski, tel. 22  509 70 30, e-mail: artur.kalinowski@ibprs.pl 
Stanisław Ptasznik, tel. 22 509 70 20, e-mail: stanislaw.ptasznik@ibprs.pl 
 
 
        Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
 
 

dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS 
 

 


