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Data urodzenia: 9 sierpnia 1985 

Telefon: +48 695 090 885 

E-mail: krystian.marszalek@ibprs.pl 

 

Doświadczenie zawodowe: 

2015-  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 Członek Panelu Ekspertów I Ekspert ds. oceny wniosków w ramach POIR 

2015- Innovative Food Science and Emerging Technologies, Journal of Agricultural Science and 

Technology, Journal of the Science of Food and Agriculture, International Journal of Food Science 

and Technology, Journal of Food Science and Technology, International Journal of Biological 

Macromolecules, Trends in Food Science and Technology, Molecular Biotechnology, Food 

Research International, Scientific Reports NATURE. 

 Recenzent (22 międzynarodowych publikacji naukowych z listy A MNiSW) 

2014- E- Cronicon 

 Członek zespołu redakcyjnego w czasopiśmie EC Nutrition 

2014-  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 Recenzent (1 raport z projektu) 

2014-  SGS Polska Sp. Z o.o. 

 Członek Komitetu Technicznego w sprawie certyfikacji w rolnictwie ekologicznym 

2013-  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego 

Adiunkt (Kierownik Pracowni Technologicznej)- Zakład Technologii Przetworów Owocowych 

i Warzywnych 

- kierowanie zespołem badawczym  

- kierowanie, nadzór i współudział w wykonywaniu prac naukowych, badawczo-rozwojowych 

i usługowych, 

 - współpraca z zakładami produkcyjnymi i innymi ośrodkami naukowymi, 

 - sporządzanie sprawozdań z badań, 

- analizy chromatograficzne, fizykochemiczne i sensoryczne produktów spożywczych,                                                       

2011- 2012 Food Technology Consultant Krystian Marszałek- działalność gospodarcza 

 - współpraca z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Czaplinie 

 - kierowanie zespołem pracowników (30- 40 osób) i stały nadzór, nad jakością produkcji, 

 - opracowywanie i modyfikacja receptur marmolad, nadzień i owoców kandyzowanych, 

 - utrzymywanie kontaktów z klientami, 

 - ustalanie zasadności zgłaszanych reklamacji, 

Dr hab inż. Krystian 
Marszałek 
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 - optymalizacja kosztów produkcji, 

 - prowadzenie laboratorium zakładowego i wykonywanie podstawowych analiz, 

 - wystawianie specyfikacji i atestów dla wyrobów gotowych 

2010- 2013  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

Asystent (od 2011 Kierownik Pracowni Technologicznej)- Zakład Technologii Przetworów 

Owocowych i Warzywnych 

 - realizacja projektów badawczych, 

 - projektowanie nowych innowacyjnych produktów i technologii, 

 - opracowanie receptur produktów, 

- analizy chromatograficzne, fizykochemiczne i sensoryczne produktów spożywczych,.                                                       

2008- 2010  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

 Technolog- Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych 

 - projektowanie nowych produktów i technologii, 

 - opracowanie receptur produktów, 

 - analizy fizykochemiczne i sensoryczne produktów spożywczych  

2007- 2008 Synovate 

 Ankieter CATI 

2007  Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego ,,HORTINO"- praktyki 

2006  Piekarnia ,,MAGMIR" Pytel - Dąbek Sp. j. Tarnobrzeg- praktyki 

2002- 2010  WOPR 

 Ratownik WOPR, Instruktor pływania 

  

Wykształcenie:                                                                                         

2017 

(habilitacja) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności,  

dyscyplina: technologia żywności i żywienia,  

specjalność: technologia owoców i warzyw 

2009- 2013 

(doktorat) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności,  

dyscyplina: technologia żywności i żywienia,  

specjalność: technologia żywności, biotechnologia żywności, chemia żywności, inżynieria żywności 

i ocena jakości żywności. 

2011- 2012 

(podyplomowe)      Projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

„KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menadżerskie studia podyplomowe dla 

sektora B+R”, kierunek: Menadżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. 

2008- 2009 

(magister) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywności,  

specjalizacja: Technologia Owoców i Warzyw 

2004- 2008 

(inżynier) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Technologii Żywności,  

specjalizacja: Technologia Owoców i Warzyw  



 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 Dz. U. 133 Poz. 883) 

2000-2004  

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu /profil 

biologiczno-chemiczny/ 

Udział w projektach:                                                                                    

2017- 2020 „Prace B+R nad stworzeniem trzech innowacyjnych technologii w branży przetwórstwa owocowo-

warzywnego, NCBiR, wykonawca projektu, projekt realizowany w firmie Marwit Sp. z o.o 

2016- 2018 „Badanie kinetyki inaktywacji enzymów roślinnych z grupy oksydoreduktaz przy użyciu ditlenku 

węgla w stanie nadkrytycznym i wysokich ciśnień hydrostatycznych”, NCN, 2016-2018, Kierownik 

2015- 2017 „Opracowanie innowacyjnnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, 

przeznaczonych szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych”, Program Badań 

Stosowanych, NCBiR, współautor i główny wykonawca 

2011- 2013 „Zastosowanie wysokich ciśnień hydrostatycznych oraz obróbki mikrofalowej do utrwalania 

produktów truskawkowych”; grant promotorski; autor 

2009-2012 „Zastosowanie pasteryzacji wysokociśnieniowej HPP do inaktywacji przetrwalników Alicyclobacillus 

acidoterrestris w sokach i nektarach owocowych”- projekt naukowy; wykonawca 

2009- 2012 „Opracowanie i wdrożenie technologii otrzymywania produktów pomidorowych o podwyższonej 

zawartości likopenu” Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne FINAKO Sp. z o.o.; współautor  

2008- 2010 „Opracowanie i wdrożenie technologii niskosłodzonych zżelowanych przetworów owocowych i 

owocowo-warzywnych z dodatkiem rokitnika” Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne 

FINAKO Sp. z o.o.; współautor 

2007- 2009 „Opracowanie i wdrożenie technologii otrzymywania kiszonych warzyw i grzybów metodą 

kontrolowanej fermentacji mlekowej” Bracia Urbanek J. A. W. Urbanek sp. j.; wykonawca 

 

Przebyte kursy:                                                                                           

2013 Erasmus Intensive Programme „Functional Ingredients for Tailored Food”, Cork/Irlandia 

2013 Przyszłość Rozwojowa Żywności prowadzone współfinansowanego ze środków UE i 

organizowanego przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Mrągowo 

2011 Ochrona własności przemysłowej (Patentów), Zaproszenie Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. Jana 

Niemca, Warszawa- SGGW,11.04.2011r. 

2011 EURAXSESS dla Naukowców, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, 

Warszawa 24.02.2011r. 

2010 Instruktor sportu, specjalność: pływanie, kurs organizowany przez WSKFiT oraz PAS. 

2007 Audytor wewnętrzny systemów GMP/ GHP oraz HACCP certyfikat wydany przez TUV SUD Polska 

sp. z o.o. 

2003 ratownik wodny, patent sternika motorowodnego 

2002 młodszy ratownik wodny 

 

Informacje dodatkowe:                                                                           

Języki angielski- dobry w mowie i piśmie 

 łacina, niemiecki (podstawy) 
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Umiejętności - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w systemie Windows oraz pakietu MS Office, 

STATISTICA, StatGraphics, Auto Cad 

- prawo jazdy (kategorie A i B) 

- zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków 

Zainteresowania i hobby:                                                                           

- niekonwencjonalne metody utrwalania żywności 

- pływanie i sporty wodne (narty wodne, wakeboard), sporty zimowe (łyżwiarstwo, snowboard, 

narty), motoryzacja, podróże 

 


