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KALENDARIUM KONFERENCJI 

VII Ogólnopolska Konferencja 
Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej 
Smardzewice, 4-6 września 2017 r. 

Organizatorzy: 
Politechnika Łódzka, Katedra Aparatury Procesowej 
Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN 

Tematyka konferencji 
Konferencja Naukowa poświęcona jest szeroko rozumia-
nym procesom mechanicznym stosowanym w inżynierii 
chemicznej i procesowej. Program konferencji obejmuje:  
 podstawowe operacje mechaniczne z udziałem ciała sta-
łego, takie jak: transport, dozowanie, rozdrabnianie, granu-
lacja, klasyfikacja ziarnowa, mieszanie, tworzenie dyspersji,  
 wydzielanie z płynów i inne, występujące w różnorod-
nych technologiach przemysłów, takich jak: wydobywczy, 
chemiczny, spożywczy, farmaceutyczny oraz w technolo-
giach związanych z utylizacją odpadów, oczyszczania ście-
ków i uzdatnianiem wody.  

Toxic Substances in the Environment 
Kraków, 14-15 września 2017 r. 

Organizatorzy: 
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Wydział Rolniczo-
Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie 

Tematyka konferencji 
Zagadnienia naukowe Konferencji obejmują źródła, prze-
miany i oddziaływanie substancji toksycznych w środowi-
sku w zakresie: 
 identyfikacji zagrożeń, 
 produkcji pierwotnej i pozyskiwania surowców, 
 produkcji wtórnej i wykorzystania produktów, 
 technologii ochrony środowiska, 
 ryzyka zdrowotnego i ekologicznego, 
 metod badań próbek środowiskowych, 
 aspektów prawnych. 

XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
(d. Szkoła Letnia) 
Wałbrzych, 19-22 września 2017 r. 

Organizatorzy: 
Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa 
Spożywczego „SPOMASZ”, Uniwersytet Przyrodniczy  
w Lublinie, Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Ka-
tedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz 

Tematyka Konferencji 
Konferencja naukowa poświęcona jest zagadnieniom zwią-
zanym z szeroko rozumianą inżynierią żywności. W szcze-
gólności dotyczy:  
 fizycznych i funkcjonalnych właściwości surowców i pro-
duktów spożywczych,  
 teorii jednostkowych operacji i procesów, 

 problemów konstrukcji zespołów roboczych maszyn  
i aparatów, 
 zagadnień eksploatacji maszyn,  
 gospodarki energią,  
 automatyzacji,  
 techniki opakowań żywności,  
 systemów jakości i kontroli,  
 ochrony środowiska w przemyśle spożywczym. 

II Szkoła Inżynierii Systemów Biotechnicznych 
Nowa Kaletka, 20-23 września 2017 r. 

Organizatorzy: 
Wydział Nauk Technicznych 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wy-
dział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji 
i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

Tematyka konferencji 
Zakres konferencji obejmuje:  
 problemy w naukowym poznawaniu rzeczywistości,  
 modelowanie matematyczne i statystyczne, 
 metody optymalizacji,  
 zastosowanie informatyki w inżynierii systemów,  
 wybrane elementy metod badań systemów empirycznych. 

XIX CIGR World Congress 2018, 

XIX Światowy Kongres Międzynarodowej Komisji ds. 
Rolnictwa i Inżynierii Biologicznej 
Cypr Północny, Kyrenia, 22-26 kwietnia 2018 r. 

Organizatorzy: 

The Union of the Chamber of Turkish Engineers and Archi-

tects UCTEA Chamber of Agricultural Engineers, Department 

of Agricultural Machinery and Technologies Engineering,  

EU Faculty of Agriculture Department of Agricultural Engi-

neering and Technologies 

Tematyka konferencji 

Kongres to doskonała okazja do przedstawienia aktualnego 

stanu wiedzy i nowych pomysłów oraz nawiązania kontak-

tów między naukowcami, badaczami, programistami, inży-

nierami, ekspertami i praktykami z zakresu: 

 inżynierii lądowej i wodnej, 

 produkcji roślinnej,  

 energii w rolnictwie,  

 zarządzania i organizacji pracy,  

 bioprocesów,  

 systemów informacyjnych. 

 
 
 

Opracowała: Sylwia Mierzejewska
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POLFISH – Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych 

W dniach 7-9 czerwca br. odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Przetwórstwa i Produktów Ryb-
nych POLFISH w Gdańsku. Podczas targów swoje produkty prezentowało ponad 170 wystawców z 15 krajów 
świata w tym czołówka polskich producentów, importerów i przetwórców rybnych. 

Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Ryb-
nych POLFISH to jedyne w Polsce i jedne z największych  
w Europie Środkowej specjalistyczne targi branży rybnej  
z prezentacją szerokiej oferty produktów rybnych, maszyn, 
urządzeń, opakowań, środków utrzymania czystości, po-
jazdów specjalistycznych i usług. To także miejsce prowa-
dzenia rozmów biznesowych i nawiązywania cennych kon-
taktów. Dostawcy surowca spotykali się tu z przetwórcami, 
a producenci produktów rybnych z hurtownikami i kupca-
mi z sieci sklepów. Ten znaczący potencjał dostrzegła rów-
nież organizacja Eurofish International Organisation, za-
praszając swoje kraje członkowskie do udziału w specjalnie 
zorganizowanej na targach strefie Business Platform. 

 

Pośród wystawców, obok wiodących zagranicznych 
i polskich producentów produktów rybnych, obecne były 
również rządowe instytucje ze świata, promujące eksport: 
chilijskie Biuro Handlowe ProChile z reprezentacją 10 firm, 
Norweska Rada Ryb i Owoców Morza, polskie Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Departament 

Rybołówstwa) i promująca pozyskiwanie funduszy w ra-
mach PO Rybactwo i Morze - Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. W targach uczestniczyły także placów-
ki naukowe: Morski Instytut Rybacki i Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Nauk  
o Żywności i Rybactwa) oraz stowarzyszenia, zrzeszające 
producentów i hodowców ryb. 

Najlepsze zaprezentowane produkty i rozwiązania zostały 
nagrodzone. 
 Grand Prix Mercurius Gedanensis Targów POLFISH w kategorii 
produkt rybny otrzymało: Przetwórstwo Rybne Łosoś Sp. z o.o. 
z Włynkówka  za linię produktów: łosoś po królewsku 110 g, 
łosoś w sosie słodkie chili 110 g łosoś z pieprzem cytrynowym 
110 g. 
 Medale Mercurius Gedanensis w kategorii produkt rybny 
przyznano: firmie Polski Karp Sp. z o.o. – Organizacja Producen-
tów Z Krakowa za sushi z karpia, firmie Contimax S.A. z Boch-
nii za śledzie od serca filety śledziowe pikantne 300 g. 
 Medal Mercurius Gedanensis w kategorii technologia otrzymała: 
firma Witt – Gasetechnik Gmbh & Co. Kg/ Witt Polska Sp. z o.o. 
z Wrocławia za maszynę Leak Master Easy Plus. 
Nagrodę specjalną targów - Puchar Ministra Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej za najciekawszy produkt prezen-
towany na targach zdobył: Morski Instytut Rybacki – Pań-
stwowy Instytut Badawczy za uniwersalną maszynę do 
odłuszczania ryb. 

W ciągu trzech dni Targi POLFISH odwiedziło 5 tysięcy gości 
z 31 krajów. Najliczniejsze grupy przyjechały z Polski, Biało-
rusi, Bułgarii, Danii, Estonii, Francji, Holandii, Irlandii, Islan-
dii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Czech, 
Szwecji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Wysp Owczych. 

Więcej informacji: www.polfishtargi.pl

Międzynarodowe Targi Gastronomii i Wyposażenia Hoteli  
Polagra Gastro i Invest Hotel – zapowiedź  

W dniach 25-28 września br. odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Gastronomii i Wyposażenia 
Hoteli - Polagra Gastro i Invest Hotel. Oba wydarzenia, choć nadal odbywają się pod odrębnymi brandami, łączy 
konglomerat rozwiązań dla branży HoReCa. 

Ciekawych pomysłów w zakresie technologii stosowanych 
w profesjonalnych kuchniach z pewnością nie zabraknie  
w Galerii Innowacji, która już od dwóch lat towarzyszy 
targom Polagra Gastro oraz Invest Hotel i jest katalizato-
rem zmian w polskiej gastronomii. Rozwiązania prezento-
wane w tej strefie to premiery rynkowe, także w skali świa-
towej. Przede wszystkim jednak wyróżnia je to, czego po-
szukują restauratorzy -prostota obsługi, wynikająca z ich 
używania oszczędność czasu, produktów i przestrzeni oraz 
nowoczesny design.  

Branża hotelarska również będzie miała swoją strefę inspi-
racji w tym roku. W ramach targów organizatorzy planują 
premierę projektu Invest Hotel Showroom, w którym ofer-
ta wystawców zaprezentowana zostanie w nowoczesnych 
aranżacjach odwzorowujących przestrzenie hotelowe - 
pokoje, łazienki, recepcję, sale restauracyjne, lobby. Dzięki 
temu zwiedzający targi będą mogli zobaczyć ofertę produ-
centów mebli, oświetlenia, tekstyliów i innych elementów 
wyposażenia wnętrz hotelowych w ramach komplekso-

file:///C:/Users/Joanna/AppData/Local/Temp/www.polfishtargi.pl
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wych rozwiązań zaprojektowanych z myślą o wygodzie 
gości hoteli i restauracji. 

Targi Polagra Gastro i Invest Hotel co roku odwiedza ponad 
10 tys. profesjonalistów z sektora HoReCa, w tym utytuło-
wanych szefów kuchni i menedżerów prestiżowych obiek-
tów hotelarskich. Inspiracji dla swojej działalności szukają 
nie tylko na ekspozycji, ale także biorąc udział w wydarze-
niach specjalnych towarzyszących targom. Wśród tych naj-
ważniejszych znajduje się m.in. Kulinarny Puchar Polski – 
konkurs wyłącznie dla profesjonalistów, w którym zwycię-
stwo to nie tylko nagrody ufundowane przez organizatorai 
wieloletnich sponsorów, ale przede wszystkim nowe do-
świadczenia zawodowe i uznanie środowiska gastronomicz-
nego. Inspiracji kulinarnych nie zabraknie również w kolej-
nej odsłonie Master Class Show, podczas którego  autorskie 
rozwiązania zarówno kulinarne, jak i te z obszaru zarządza-
nia gastronomią, zaprezentują znakomici szefowie kuchni. 

Branża hotelarska również nie będzie zawiedziona. Czeka 
na nią, bowiem kolejna edycja <HMC> Hotel Marketing 
Conference. Tematyka wystąpień będzie koncentrować się 
między innymi na budowaniu marki hotelu, skutecznych 
strategiach marketingowych, a także na podnoszeniu efek-
tywności działań sprzedażowych w obiekcie hotelarskim. 
Planowane jest ponad 20 prelekcji! 

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Gastronomii i Wyposaże-
nia Hoteli – Polagra Gastro i Invest Hotel, w ramach dobrze 
wypracowanej już formuły, ponownie dostarczą wielu  inspi-
racji dla przedstawicieli sektora HoReCa, a nowe koncepcje 
niewątpliwie będą stymulować branżę do dalszego rozwoju. 

Więcej informacji: www.polagra-food.pl  

Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych  
Polagra Tech i Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego Pakfood – zapowiedź 

W dniach 25-28 września br. odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Technologii Spożywczych 
Polagra Tech. 

Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Polagra 
Tech to marka doskonale znana firmom z branży spożyw-
czej. Co dwa lata jeden z salonów tych targów dedykowany 
jest branży mięsnej, a podczas najbliższej edycji wprowa-
dzona zostaje nowość - technologie dla przemysłu rybnego. 
Targi te od lat są atrakcyjnym wydarzeniem biznesowym 
dla branży. Impreza ewoluuje, jest miejscem wielu premier 
i nowości technologicznych. Od lat wyznacza trendy na 
rynku technologii spożywczych.  

Międzynarodowe Targi Poznańskie dzięki długofalowej, 
rzetelnej i systematycznej współpracy z wystawcami, do-
kładają starań, aby salony targów Polagra Tech były tymi, 
które wyznaczają trendy na rynku technologii spożyw-
czych. Podczas najbliższej edycji wystawę odwiedzą repre-
zentanci następujących segmentów rynku: 

Branża mięsna – producenci i dystrybutorzy wyrobów 
mięsnych oraz technologii, kadra zarządzająca w zakładach 
mięsnych, ubojniach, technolodzy żywienia, dyrektorzy 
techniczni czy też technicy utrzymania ruchu, a także kup-
cy, handlowcy, przedstawiciele sieci handlowych i sklepów 
detalicznych odwiedzają Poznań, aby podczas największe-
go święta sektora gospodarki zawrzeć intratne kontrakty. 

Branża rybna - importerzy, producenci i dystrybutorzy 
wyrobów rybnych i z owoców morza oraz technologii dla 

tego przemysłu, właściciele gospodarstw i hodowli ryb-
nych, kadra zarządzająca w zakładach przetwórczych, pro-
ducenci i dystrybutorzy pasz dla ryb, technolodzy żywienia, 
dyrektorzy techniczni i technicy utrzymania ruchu, produ-
cenci i dystrybutorzy opakowań do sprzedaży, ale także do 
transportu ryb i owoców morza,  a także kupcy, handlowcy, 
przedstawiciele sieci handlowych i sklepów detalicznych. 

Branża spożywcza – producenci wyrobów spożywczych  
i przetworów m.in. owocowo-warzywnych, mleczarskich, 
zbożowych, makaronowych, piekarskich i cukierniczych, 
napojów bezalkoholowych, przypraw, wyrobów gastrono-
micznych, producenci maszyn i urządzeń m.in. działy bhp  
i techniczne w przedsiębiorstwach produkcji urządzeń dla 
przemysłu spożywczego, gastronomii, urządzeń wykorzy-
stywanych w technologii zarządzania odpadami w przed-
siębiorstwie, w technice wentylacyjnej, chłodniczej i klima-
tyzacyjnej. 

Międzynarodowe Targi Poznańskie dzięki długofalowej, 
rzetelnej i systematycznej współpracy z wystawcami, dokła-
dają starań by salony targów Polagra Tech były tymi, które 
wyznaczają trendy na rynku technologii spożywczych.  

Więcej informacji: www.polagra-tech.pl

Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra Food – zapowiedź 

W dniach 25-28 września br. odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Po-
lagra Food w Poznaniu. Targi od lat są miejscem prezentacji osiągnięć branży i rozmów o jej przyszłości,  
a przede wszystkim rozwoju długofalowych relacji biznesowych spożywczej. 

Polscy producenci żywności stanęli w obliczu dość znaczą-
cych zmian. Embargo, coraz większy protekcjonizm euro-
pejskich rynków, rosnąca świadomość konsumencka spra-
wiają, że branża spożywcza nieustannie potrzebuje efek-

tywnych działań skoncentrowanych na rozwoju struktury 
rynków eksportowych, a także na budowie silnych marek 
na rynku krajowym. 

file:///C:/Users/Joanna/AppData/Local/Temp/www.polagra-food.pl
file:///C:/Users/Joanna/AppData/Local/Temp/www.polagra-tech.pl
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Uczestnictwo w targach Polagra Food stwarza szansę na 
dotarcie do naprawdę szerokiego grona potencjalnych klien-
tów. Wśród nich znajdują się nie tylko przedstawiciele sieci 
handlowych, ale także właściciele hurtowni spożywczych 
oraz firmy zajmujące się dystrybucją żywności. Obecność 
reprezentantów detalu również jest zauważalna i ma 
ogromny atut w postaci możliwości pozyskania bezcennych 
informacji z rynku konsumenckiego. Na targach Polagra 
Food nie brakuje również przedstawicieli sektora HoReCa – 
restauratorów i szefów kuchni, którzy uczestniczą w odby-
wających się w tym samym czasie Międzynarodowych Tar-
gach Gastronomii Polagra Gastro, ale z wielkim zaintereso-
waniem przeglądają się nowościom producentów żywności. 

Ważnym czynnikiem, które decyduje o udziale wielu firm  
w targach, jest możliwość poszerzenia kontaktów bizneso-
wych na płaszczyźnie międzynarodowej. Współpraca orga-
nizatorów targów z ambasadami zagranicznymi, a przede 
wszystkim autorski program Hosted Buyer, co roku skutku-
ją licznymi delegacjami kupców zagranicznych zaintereso-
wanych pozyskaniem partnerów handlowych z Polski. 
Rozwój możliwości eksportowych to ważny aspekt dla firm, 
które decydują się na udział w targach Polagra Food. Dlate-
go co roku konsultujemy z przedstawicielami branży spożyw-
czej kierunki, które są dla niej perspektywiczn i to właśnie im 
poświęcamy uwagę przygotowując działania promocyjne 
targów. – podkreśla Miłosz Jankowiak, Dyrektor Projektu 
Polagra Food. Nie możemy jednak zapominać o rynku ro-
dzimym, który ewoluuje i przed którym stoją wyzwania  

w postaci oczekiwań konsumentów. Dlatego intensyfikujemy 
nasze działania mające na celu promocję polskich firm  
i marek na rynku krajowym. – dodaje. 

Promocja polskiej żywności to wielokrotnie stawiamy cel 
przez stowarzyszenia branżowe. Środkiem w jego realizacji 
z pewnością jest komunikowanie wyjątkowej jakości pol-
skiego mięsa i jego przetworów, produktów mleczarskich, 
słodyczy, przetworów owocowo-warzywnych. Złoty Medal 
MTP o jaki mogą ubiegać się wystawcy targów Polagra 
Food, to z pewnością doskonała rekomendacja, a co naj-
ważniejsze, znana konsumentom i budząca ich zaufanie. 
Organizatorzy targów w swoich działaniach promocyjnych 
mocno podkreślają także innowacyjność oferty wystawców 
targów. Nowości rynkowe promowane są poprzez liczne 
kanały z uwzględnieniem klientów biznesowych, mediów 
branżowych oraz konsumentów. 

Targi Polagra Food od lat stanowią wydarzenie, którego 
głównym atutem są szerokie możliwości nawiązania 
współpracy z nowymi odbiorcami. Wieloletnie doświad-
czenie w pozyskiwaniu profesjonalnych zwiedzających, 
ogromne zaangażowanie w promocję wydarzenia oraz 
marek obecnych na targach, a także współpraca ze stowa-
rzyszeniami sprawiają, że Polagra Food jest jednym z istot-
nych elementów w promocji polskiej żywności nie tylko  
w kraju, ale i na świecie.  

Więcej informacji: www.polagra-food.pl

KALENDARIUM TARGÓW

AGRO-TECH 2017  
Międzynarodowe targi rolno-przemysłowe 
Polska – Mnikowo, 01-02 lipca 2017 r.  

ROLTECHNIKA 2017  
Wystawa maszyn i urządzeń rolniczych 
Polska - Wilkowice k/Leszna, 19-20 sierpnia 2017 r. 

FOODAGRO 2017  
Międzynarodowe targi spożywcze 
Tanzania - Dar-Es-Salaam, 20-22 sierpnia 2017 r. 

AGROKOMPLEX 2017  
Międzynarodowe targi rolnictwa i żywności 
Słowacja – Nitra, 17-20 sierpnia 2017 r. 

AGRORUS 2017  
Międzynarodowe targi rolnicze 
Rosja - St. Petersburg, 19-27 sierpnia 2017 r. 

IPACK 2017  
32 Międzynarodowe targi opakowań i przetwórstwa 
żywności 
Turcja – Stambuł, 1-3 września 2017 r. 

WORLD FOOD (GIDA) 2017 
Międzynarodowe targi żywności oraz przetwórstwa 
Turcja – Stambuł, 7-10 września 2017 r. 

BAKEPOL 2017  
Targi przemysłu piekarskiego i cukierniczego 
Polska – Lublin, 08-12 września 2017 r. 

ECO & ORGANIC & VEGE 2017 
Polska – Nadarzyn, 19-21 września 2017 r. 

RIGA FOOD 2017  
22 międzynarodowe targi żywności, napojów oraz prze-
twarzania i pakowania żywności 
Łotwa – Ryga, 6-9 września 2017 r. 

WORLD FOOD MOSCOW 2017  
Międzynarodowe targi spożywcze 
Rosja – Moskwa, 11-14 września 2017 r. 

INPRODMASH & UPAKOVKA 2017  
Międzynarodowe targi przemysłu spożywczego i opako-
wań 
Ukraina – Kijów, 12-14 września 2017 r. 

FOOD & HOSPITALITY (SHOP) 2017 
Międzynarodowe targi żywności i napojów 
Irlandia – Dublin, 13 września 2017 r. 

SWEETS MIDDLE EAST 2017  
Międzynarodowe targi słodyczy 
Zjednoczone Emiraty Arabskie – Dubaj, 18-20 września 
2017 r. 

WORLD OF FOOD 2017 
Międzynarodowe targi żywności 
Indie – Bombaj, 14-16 września 2017 r. 

FOOD WEEK UZBEKISTAN 2017 
Międzynarodowe targi foodexpo, foodtek, packtek, agritek 
Uzbekistan – Taszkient, 6-8 wrzesień 2017 r.  

file:///C:/Users/Joanna/AppData/Local/Temp/www.polagra-food.pl
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AGROKOMPLEX 2017 
Międzynarodowe targi specjalistyczne 
Rosja – Kaliningrad, 8-10 października 2017 r. 

MOLDAGROTECH 2017  
Międzynarodowe targi rolnicze 
Mołdawia – Kiszyniów, 18-21 października 2017 r.  

 
 

AGROKOS / DRINKS 2017  
17 Międzynarodowe targi żywności 
Kosowo – Prisztina, 18-20 października 2017 r.  

INDAGRA 2017  
Międzynarodowe targi rolnictwa 
Rumunia – Bukareszt, 25-29 października 2017 r. 

 
Opracowała: Sylwia Mierzejewska 
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