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ZAPROSZENIE
Badania sensoryczne, mikrobiologiczne i fizykochemiczne to oręż branży spożywczej nie tylko w 
obszarze bezpieczeństwa żywności, ale również jakości i ekonomiki produkcji. Każdy kto pracuje 
w branży więcej niż kilka lat, sam może stwierdzić jak duży postęp zachodzi każdego roku w tym 
obszarze.

Mimo, że sensoryka to przede wszystkim wykorzystanie aparatu pomiarowego, którym jest 
człowiek, to w ten obszar śmiało wkracza technologia poprzez coraz to doskonalsze sensory, 
kamery, czujniki, których odczyty wzmacniane są często przez sztuczną inteligencję, 
rozbudowane modele matematyczne i dane z bibliotek zgromadzonych danych. Kontrola dzięki 
temu może być stosowana w aplikacjach wcześniej niedostępnych dla typowych pomiarów w 
laboratorium.

Mikrobiologia to w pewnym sensie ciągły wyścig z czasem, producenci nieustannie poszukują 
szybszych metod, które dają większą efektywność operacyjną. Badania jednak muszą być nadal 
ekonomiczne i w pełni wiarygodne. W takich sytuacjach wiedza okazuje się decydująca. Jaka 
metoda w jakich sytuacjach, w jakim momencie procesu badać, żeby uzyskać największą korzyść i 
pewność wyniku. Od czasu wprowadzenia do rutynowych badań instrumentalnych metod 
identyfikacji mikroorganizmów, producenci muszą się liczyć z ryzykiem przypisania ich produktów 
do kryzysów nawet z przed wielu lat. Dochodzenia epidemiologiczne obecnie to już zupełnie inny 
poziom możliwości wiązania poszczególnych przypadków między sobą i z wywołanym kryzysem.

W badaniach fizykochemicznych można mówić o dwóch kierunkach rozwoju. Z jednej strony 
ogromny postęp zachodzi w przestrzeni zaawansowanych badać instrumentalnych, które są 
zdolne wykrywać coraz to niższe poziomy substancji czy rozróżniać pochodzenie danego 
produktu, a z drugiej strony coraz więcej metod analitycznych jest możliwa do zastosowania 
bezpośrednio na liniach produkcyjnych.

Wszystkie te zmiany wymagają od operatorów ciągłego zgłębiania wiedzy i śledzenia nowinek. 
Przekazujemy Państwu obszerny materiał, który mamy pewność wniesie do Państwa pracy nową 
wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Zapraszamy do rejestracji na eFORUM!
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dr hab. Eliza Kostyra, prof. SGGW
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Kierownik Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej. 
Wieloletnie doświadczenie zawodowe w realizacji sensorycznych badań analitycznych oraz 
konsumenckich. Członek „European Sensory Network”. Duże doświadczenie praktyczne w szkoleniu 
i monitorowaniu wyników sensorycznego zespołu oceniającego. Organizacja i realizacja wielu 
warsztatów dla przemysłu

dr inż. Anna Piotrowska
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Kierownik Zakładu Żywności Funkcjonalnej i Badań 
Sensorycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji prac badawczych na zlecenie 
przemysłu, a także we współorganizowaniu szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli otoczenia 
społeczno-gospodarczego

Ph.D. Jens Michael Carstensen
CEO i współzałożyciel firmy Videometer A/S. Prof. w dziedzinie obrazowania na Duńskim  
Uniwersytecie Technicznym oraz adiunkt w dziedzinie obrazowania organizmów na 
Uniwersytecie w Kopenhadze. Odpowiedzialny za ponad 750 komercyjnych projektów 
badawczo-rozwojowych, z których wiele dotyczy fenotypowania nasion i roślin. Współautor 
ponad 80 recenzowanych publikacji naukowych oraz 6 patentów; członek jury Vision Award na 
największej wystawie technologii wizyjnych na świecie

Andrzej Wojtkowski
Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Od ponad 11 lat pracuje dla Konica 
Minolta Sensing Europe B.V. Przez pierwsze lata zajmował się sprzedażą urządzeń, a od 5 lat 
wspiera technicznie klientów i zajmuje się szkoleniami z urządzeń i programów Konica Minolta. 
Ponadto pisze artykuły do czasopism branżowych związanych z pomiarem koloru i światła

dr inż. Artur Witkowski 
Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Od 7 lat przedstawiciel 
naukowy firmy Shim-Pol, dystrybutora japońskiej firmy Shimadzu. Zajmuje się doradztwem w 
zakresie konfiguracji uniwersalnych maszyn wytrzymałościowych i analizatorów tekstury

Bartosz Wierzbicki
Account Manager Laboratory and Analytical Technology IKA Poland Sp. z o.o.
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Aleksandra Koperska
Z wykształcenia magister chemii. Specjalista Analiz Sensorycznych, Lider Pracowni Analiz 
Sensorycznych w Intertek Poland Sp. z o.o.

Konrad Kwiatkowski
Ekspert ds. Badań Sensorycznych w Silliker Polska (grupa Mérieux NutriSciences), mgr inż. 
Technologii żywienia, SGGW. Ponad 15 lat doświadczenia jako specjalista ds. badań 
sensorycznych oraz lider panelu sensorycznego

Agnieszka Tykocka-Drozdowska
Asystent ds. Procesu w Dziale Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności w Polskim Centrum 
Akredytacji. Absolwentka Ochrony Środowiska i Chemii na Uniwersytecie w Białymstoku oraz 
studiów podyplomowych w zakresie metrologii chemicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 
2013 r. w PCA jako audytor techniczny oceniający kompetencje laboratoriów w obszarze badań 
chemicznych, fizycznych i sensorycznych żywności i wody, a od 2017 r. uczestniczy w ocenach 
laboratoriów jako audytor wiodący (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)

Katarzyna Stępkowska
Z-ca Kierownika Pracowni Analiz Mikrobiologicznych Intertek Poland Sp. z o.o.

Joanna Maryniak-Szpilarska
Główny Specjalista w Biurze Współpracy Międzynarodowej, GIJHARS

dr Bartosz Wojciechowicz
Specjalista Aplikacyjny i Lider Zespołu Sprzedażowego Genetyki w Perlan Technologies Polska 
sp. z o.o. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz liczne kursy i staże międzynarodowe. Od 2014 r. 
aktywnie bierze udział we wprowadzaniu na rynek polski najnowocześniejszych narzędzi biologii 
molekularnej stosowanych w genetyce klinicznej, badaniach przemysłowych i naukowych
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dr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak, prof. IBPRS
Kieruje Pracownią Biotechnologii i Inżynierii Molekularnej w Instytucie Biotechnologii 
Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego (IBPRS-PIB) w Warszawie. 
Badania koncentrują się na wykorzystaniu technologii wysokoprzepustowego 
sekwencjonowania (HTS) w oparciu o platformę Miseq (Illumina) w analizach metagenomu
żywności. Jest autorem lub współautorem ponad 40 prac opublikowanych w czasopismach z 
listy JCR, 48 komunikatów wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych, realizowała 8 
projektów badawczych finansowanych z MNiSW, NCN

Michał Kowalczuk 
Absolwent Biologii i Informatyki na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. 
Od 15 lat zawodowo związany z mikrobiologią przemysłową, obecnie w firmie bioMérieux
odpowiedzialny za aktywności biznesowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Zainteresowany w szczególności technikami PCR oraz nowoczesnymi metodami zapobiegania 
zagrożeniom mikrobiologicznym z wykorzystaniem technik bioinformatycznych

Paweł Syhłowyj
Wieloletni Key Account Manager w NOACK Polen. Ekspert w dziedzinie diagnostyki rolno-
spożywczej. Absolwent kierunku Technologia Żywności na Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim

dr hab. inż. Agnieszka Nowak, prof. PŁ
Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej

dr inż. Anna Bugajewska
Dyr. Naukowo-Techniczny w Silliker Polska (grupa Mérieux NutriSciences). Absolwentka
Wydziału Technologii Żywności (SGGW) oraz PhD of Food Technology and Nutrition. Ekspert
PCA ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności, Ekspert techniczny ds. certyfikacji FSMS, 
Auditor techniczny wg EN/ISO 17025, z rozległym doświadczeniem w pracy laboratoriów
oceniających jakość i bezpieczeństwo żywności, członek i z-ca przew. komitetu technicznego w 
PKN ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
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Monika Stochaj-Yamani
Absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej. Pracę w zawodzie kontynuowała na 
Uniwersytecie Farmaceutycznym w Kioto (Chemia Medyczna). Od 2009 r. w Perlan
Technologies Polska wspiera pracowników laboratoriów w zakresie wyposażenia w aparaturę 
analityczną (techniki oznaczeń pierwiastkowych i przygotowania próbek) oraz w doborze 
odpowiednich narzędzi i koordynuje procesy

dr Łukasz Nowicki
Specjalista Aplikacyjny i Kierownik Laboratorium Aplikacyjnego w Perlan Technologies Polska sp. 
z o.o. Ukończył studia doktoranckie na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed
w Gdańsku. Od roku 2011 aktywnie bierze udział w prowadzeniu szkoleń oraz rozwijaniu i 
wdrażaniu metod analitycznych HPLC (detektory DAD, FLD, RID), LC-MS, LC-MS/MS (typu 
potrójny kwadrupol oraz analizator czasu przelotu), GC (detektory FID, TCD, NPD, ECD), GC-MS, 
GC-MS/MS wykorzystywanych w analizach żywności, środowiskowych, farmaceutycznych oraz 
diagnostycznych 

Rafał Zera 
Przedstawiciel naukowy firmy Shim-Pol, dystrybutora japońskiej firmy Shimadzu

Remigiusz Czapski
Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie, Wydziału Energetyki i Paliw. Specjalizuje 
się we wdrożeniach metod analitycznych w szczególności elementarnych, 
termograwimetrycznych oraz kalorymetrycznych. W LECO Polska od 5 lat

Grzegorz Niezbecki
Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, ze specjalnością 
chemia organiczna. Specjalista do spraw sprzętu i testów laboratoryjnych z ponad 10 letnim 
doświadczeniem. Od czerwca 2022 r. zatrudniony w firmie Prognosis Biotech Polska na 
stanowisku Kierownika Sprzedaży w Polsce

Eksperci eFORUM – Postęp w analityce

Izabela Ancuta
Kierownik Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa, Polski Komitet Normalizacyjny
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Magdalena Świderska 
Dyrektor Centralnego Laboratorium w Poznaniu Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno - Spożywczych. Z Inspekcją JHARS związana od 2003 r. Z wykształcenia analityk 
medyczny. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w pracy laboratoryjnej w obszarze urzędowej 
kontroli artykułów rolno-spożywczych

dr Anna Stachniuk, prof. UMLub
Zakład Bioanalityki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Doktorat z chemii uzyskała na 
Uniwersytecie Opolskim w Opolu. Tematyka prowadzonych badań naukowych ukierunkowana 
jest na rozwijanie, walidację i zastosowanie analitycznych technik łączonych opartych na 
chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas do jakościowego i ilościowego 
oznaczania aktywnych biologicznie związków w matrycach biologicznych
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Katarzyna Kępka
Absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od 2013 r. związana jest ze 
sprzedażą aparatury laboratoryjnej i wsparciem aplikacyjnym,   a od stycznia 2018 r. Menadżer 
Sprzedaży w Polsce w BÜCHI Labortechnik AG



PROGRAM – START godz. 11:00

POWITANIE – Janusz Olejnik - FoodFakty

Wstęp

Janusz Olejnik

11:00

Blok 1 - Technika, technologia, sztuczna inteligencja w analizach parametrów 
sensorycznych i nie tylko

Innowacyjne techniki w dziedzinie badań sensorycznych

dr hab. Eliza Kostyra, prof. SGGW
dr inż. Anna Piotrowska

11:10

Automating visual inspection of food and agricultural products / Automatyczna 
inspekcja wizualna w zastosowaniach produkcji żywności 

Ph.D. Jens Michael Carstensen

11:25

Wizualna ocena barwy żywności - fakty, zagrożenia, bezpieczeństwo

Andrzej Wojtkowski

11:40

Badania tekstury produktów spożywczych, dlaczego warto badać – możliwości 
technologiczne nowoczesnych analizatorów na przykładzie firmy Shimadzu

dr inż. Artur Witkowski

11:55

Badanie lepkości w procesie kontroli i wytwarzania produktów spożywczych

Bartosz Wierzbicki

12:10

Dzień 1. – Sensoryka
8 marca 2023 | 11:00



Blok 2 - Zmysły człowieka jako narzędzie pomiarowe w ocenie sensorycznej

Przygotowanie zakładowego zespołu oceniającego do oceny parametrów fizycznych 
produktów

Aleksandra Koperska

12:25

Sensoryka a badania przechowalnicze

Konrad Kwiatkowski

12:40

Blok 3 - Akredytacja metod sensorycznych 

Akredytacja laboratoriów prowadzących badania sensoryczne – wytyczne 
stosowane przez europejską akredytację

Agnieszka Tykocka-Drozdowska

12:55

SESJA Q&A 13:10

Dzień 1. – Sensoryka
8 marca 2023 | 11:00



PROGRAM – START godz. 11:00

POWITANIE – Janusz Olejnik - FoodFakty

Wstęp

Janusz Olejnik

11:00

Status najnowszych osiągnięć analityki w świetle prac Komitetu Komisji Kodeksu 
Żywnościowego FAO/WHO ds. Metod Analiz i Próbkobrania

Joanna Maryniak-Szpilarska

11:10

Blok 1 - Analizy instrumentalne w mikrobiologii żywności

Metoda LAMP jako technika w wykrywaniu patogenów w żywności i środowisku, 
doświadczenia i perspektywa laboratorium

Katarzyna Stępkowska

11:25

Postęp w zastosowaniach techniki Real Time PCR w mikrobiologii żywności i 
kierunki rozwoju

dr Bartosz Wojciechowicz

11:40

Wykorzystanie technologii "food-omics" w profilowaniu metagenomu żywności

dr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak, prof. IBPRS

11:55

Dzień 2. – Mikrobiologia
9 marca 2023 | 11:00



Blok 2 - Kierunki rozwoju i optymalizacji laboratorium

Automatyzacja kontroli jakości podstawą optymalizacji kosztów produkcji. 
Laboratorium mikrobiologiczne źródłem oszczędności finansowych i logistycznych na 
przykładzie wybranych rozwiązań

Michał Kowalczuk

12:10

Optymalizacja pracy laboratorium mikrobiologicznego

Paweł Syhłowyj

12:25

Blok 3 - Nie tylko badania

Dlaczego nie są ustalone międzynarodowe wytyczne dotyczące kryteriów 
mikrobiologicznych dla wielu środków spożywczych?

dr inż. Anna Bugajewska

12:37

Mikrobiolog czy detektyw?

dr hab. inż. Agnieszka Nowak, prof. PŁ

12:52

Kierunki rozwoju normalizacji w zakresie analizy żywności

Izabela Ancuta

13:07

Sesja Q&A 13:22

Dzień 2. – Mikrobiologia
9 marca 2023 | 11:00



PROGRAM – START godz. 11:00

POWITANIE I WSTĘP – Janusz Olejnik - FoodFakty

Wstęp

Janusz Olejnik

11:00

Blok 1 - Postęp w metodach instrumentalnych

Nowoczesne techniki oznaczeń pierwiastków i metali ciężkich w żywności, 
uniwersalność matrycowa i limity prawne detekcji

Monika Stochaj-Yamani

11:05

Pozostałości substancji szkodliwych w żywności, krytyczne parametry kontroli. 
Spektro-chromatoraficzne techniki oznaczeń

dr Łukasz Nowicki

11:20

Zanieczyszczenia żywności - nowe możliwości i oznaczanie krytycznych parametrów 
z użyciem techniki SFC/LC/MS/MS 

Rafał Zera

11:35

Blok 2 - Automatyzacja i szybkie metody badań

Oznaczanie mikotoksyn – wyzwania stawiane firmom na każdym etapie produkcji

Paweł Syhłowyj

11:50

Dzień 3. – Fizykochemia 
i Automatyzacja Laboratoriów
10 marca 2023 | 11:00



Innowacje w wykrywaniu antybiotyków w żywności

Grzegorz Niezbecki

12:05  

Automatyzacja procesu analizy białka jako kluczowego składnika produktów 
spożywczych

Remigiusz Czapski

12:20   

Jak technika NIR usprawnia pracę w laboratorium i przy linii produkcyjnej? NIR a 
techniki referencyjne w branży spożywcze

Katarzyna Kępka

12:35 

Blok 3 – Zafałszowania i potwierdzanie autentycznosci żywności

Aktualne trendy w badaniach zafałszowań żywności

Magdalena Świderska 12:47 

Zastosowanie technik LC-MS w uwierzytelnianiu produktów mięsnych

dr Anna Stachniuk, prof. UMLub 13:02

Sesja Q&A 13:17

Dzień 3. – Fizykochemia 
i Automatyzacja Laboratoriów

10 marca 2023 | 11:00



www.foodfakty.pl

❖ Udział w eFORUM Monitoring środowiskowy i postęp w zarządzaniu bezpieczeństwem 
żywności jest bezpłatny.

❖ Niezbędna jest rejestracja przez kwestionariusz dostępny na stronie foodfakty.pl.

❖ Prosimy rejestrować się na e-maile firmowe. 

❖ Rejestracja na e-maile prywatne może skutkować brakiem potwierdzenia udziału. 

Warunki uczestnictwa

Najnowsze wydanie: 

FoodFakty NAWIGATOR 
- Postęp w analityce żywności 

będzie dostępne do pobrania
podczas eFORUM (8-10 marca),

potem w e-Bibliotece na foodfakty.pl

Wszystkie zainteresowane firmy zachęcamy do 
udziału w kolejnych projektach FoodFakty 
NAWIGATOR.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:
501 344 668

https://foodfakty.pl/eforum-postep-w-analityce-zywnosci-dzien-1-sensoryka
https://foodfakty.pl/eforum-postep-w-analityce-zywnosci-dzien-2-mikrobiologia
https://foodfakty.pl/eforum-postep-w-analityce-zywnosci-dzien-3-fizykochemia-i-automatyzacja-laboratoriow
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