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O wydziale 

Historia Wydziału Nauk o Żywności wywodzi się z osiągnięć i tradycji Katedry 
Technologii Rolniczej Wydziału Rolno-Lasowego Politechniki Lwowskiej z siedzibą w 
Dublanach. W 1946 roku na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki 
Wrocławskiej powołana została Katedra Technologii Rolnej i Przetwórstwa Owocowo-
Warzywnego, która w 1970 roku weszła w skład Instytutu Technologii Rolno-
Spożywczej, a od 1972 roku – Oddziału, przekształconego w 1973 roku w Oddział 
Technologii Żywności, a w 1977 roku – Wydział Technologii Żywności. W 2001 roku 
Wydział zmienił nazwę na Wydział Nauk o Żywności. Najmłodszy z wydziałów Uczelni 
zajmuje dziś – dzięki kadrze wybitnych specjalistów – liczącą się pozycję naukową. 

Uprawnienia Wydziału Nauk o Żywności 

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych: 

 doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii 

żywności i żywienia 

 doktora i doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biotechnologii 

 

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności 

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności jest jedną z 5 Katedr Wydziału Nauk o 
Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Nasze laboratoria mieszczą się 
w nowo wybudowanym budynku WNŻ w kampusie Biskupin. Obecnie w Katedrze 
pracuje 20 pracowników naukowo-dydaktycznych, 4 doktorantów oraz 4 pracowników 
technicznych i administracyjnych, liderem grupy jest prof. dr hab. Waldemar Rymowicz. 

Badania prowadzone w Katedrze koncentrują się na wykorzystaniu mikroorganizmów 
w szeroko pojętej biotechnologii. Głównymi mikroorganizmami stosowanymi w 
badaniach są niekonwencjonalne drożdże Yarrowia lipolytica oraz grzyby strzępkowe z 
rodzajuTrichoderma. Prowadzone są również prace nad wykorzystaniem bakterii z 
rodzaju Bacillus, nad drożdżowymi szczepionkami dla serowarstwa, badania dotyczące 
aktywności killerowej, dominujących w serach drożdży Debaryomyces hansenii oraz 
budowy i funkcji ich liniowych plazmidów, a także prace z zakresu molekularnej 



diagnostyki drożdży. Obecnie rozpoczynamy również prace nad wykorzystaniem 
bakteriofagów w ochronie zwierząt hodowlanych. 

Działalność dydaktyczna prowadzona jest z zakresu mikrobiologii (od podstawowych i 
ogólnych zagadnień do specjalizacji w kierunku mikrobiologii żywności), biochemii, 
biotechnologii przemysłowej, enzymologii oraz biologii molekularnej. 
 

Kontakt: 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności 
ul. Chełmońskiego 37/41 
51-630 Wrocław 
tel.71 320 7793, fax: 71 320 7794 

Kierownik  

prof. dr hab. Waldemar Rymowicz 

tel. 71 320 7792, e-mail: waldemar.rymowicz up.wroc.pl 

 

Pracownicy Katedry 

 

 

 

Badania w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności 

Badania prowadzone w Katedrze koncentrują się na wykorzystaniu mikroorganizmów 
w szeroko pojętej biotechnologii. Głównymi mikroorganizmami stosowanymi w 
badaniach są niekonwencjonalne drożdże, w tym zwłaszcza z gatunku Yarrowia 
lipolytica oraz grzyby strzępkowe z rodzaju Trichoderma. Prowadzone są również prace 
nad wykorzystaniem bakterii z rodzaju Bacillus do utylizacji odpadów keratynowych, 
nad drożdżowymi szczepionkami dla serowarstwa, badania dotyczące aktywności 
killerowej, dominujących w serach drożdżyDebaryomyces hansenii oraz budowy i funkcji 
ich liniowych plazmidów, a także prace z zakresu molekularnej diagnostyki drożdży. 
Obecnie rozpoczynamy również prace nad wykorzystaniem bakteriofagów w ochronie 
zwierząt hodowlanych 

 

mailto:waldemar.rymowicz@up.wroc.pl
mailto:waldemar.rymowicz@up.wroc.pl


Biotechnologiczne wykorzystanie drożdży Yarrowia lipolytica 

Historia badań nad drożdżami Yarrowia lipolytica rozpoczęła się ponad czterdzieści lat 
temu, gdy z gleby skażonej olejem napędowym wyizolowane zostały, przez prof. Marię 
Wojtatowicz, pierwsze szczepy tego gatunku. Główne kierunki badań koncentrowały się 
na produkcji biomasy tych drożdży oraz kwasu cytrynowego. Obecnie w Katedrze, pod 
kierunkiem prof. Waldemara Rymowicza realizowany jest projekt nr PO IG 01.01.02-00-
074/09 „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” 
- ZIELONA CHEMIA współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka (http://www.zielonachemia.org.pl/), którego celem jest opracowanie 
technologii konwersji, powstającego przy produkcji biodisla odpadowego glicerolu do 
erytrytolu przez drożdże Yarrowia lipolytica. Zakres badań obejmuje dobór szczepów, 
optymalizację podłoża i warunków procesu biosyntezy erytrytolu, a także genetyczne 
doskonalenie szczepów produkcyjnych. Istotnym aspektem projektu jest proekologiczne 
zagospodarowanie odpadu z produkcji biopaliw jako nowego surowca 
biotechnologicznego. 

Prowadzone są również badania nad produkcją biomasy drożdżowej na glicerolu, która 
może być wykorzystana jako dodatek do pasz dla zwierząt hodowlanych; trwają prace 
nad zwiększeniem ilości selenometioniny, selenocysteiny oraz witamin w biomasie 
drożdży. 

Drożdże z gatunku Y. lipolytica badane są także pod kątem ich zastosowania w procesie 
bioremediacji gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi oraz do 
prewencji dalszego rozprzestrzeniania się tego skażenia na przyległe tereny. Prace 
prowadzone w Katedrze pod kierunkiem prof. Małgorzaty Robak mają na celu dobór 
szczepu drożdży do typu zanieczyszczenia, opracowanie technologii przygotowania 
biokatalizatora drożdżowego i jego wprowadzenia do gruntu oraz monitoring 
biodegradacji zanieczyszczeń. 

Potencjał enzymatyczny grzybów z rodzaju Trichoderma 

Badania nad wykorzystaniem zdolności grzybów strzępkowych do produkcji enzymów 
litycznych są prowadzone w Katedrze, pod kierunkiem prof. Danuty Witkowskiej, od 
ponad 30 lat. Obecnie ta część działalności naukowej jest realizowana w ramach 
projektu nr WND-POIG.01.03.01-00-129/09 pt. „Polskie szczepy Trichoderma w 
ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych" współfinansowanego przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (http://trichoderma.iwarz.pl/). Celem badań 
jest selekcja szczepów Trichoderma korzystnie oddziaływujących na wzrost i 
zdrowotność roślin warzywnych oraz ocena zdolności kolonizowania przez nie strefy 
korzeniowej i utylizacji odpadów organicznych. Badane są zdolności grzybów do 
produkcji pozakomórkowych hydrolaz: β-1,3- glukanaz, chitynaz, proteaz, a także 
celulaz, ksylanaz, pektynaz, przydatnych zarówno w zwalczaniu patogenów roślin (w 
biokontroli), jak i utylizacji odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Prowadzone są 
również prace nad genetycznymi uwarunkowaniami biosyntezy enzymów litycznych 
przez te grzyby. Ważnym elementem projektu jest opracowanie technologii produkcji 
utrwalonych preparatów biomasy zarodników Trichoderma do biokontroli patogenów 
roślin. 
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Granty realizowane w Katedrze: 

 Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych - 

Grant POIG 01.01.02-00-074/09, „ZIELONA CHEMIA”, czas realizacji 2010 – 2013, 

(http://www.zielonachemia.org.pl/) 

 Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów 

organicznych  

Grant WND-POIG.01.03.01-00-129/09, czas realizacji 2010-2014, 

(http://trichoderma.inhort.pl/) 

 Określenie budowy, potencjalnej funkcji oraz częstości występowania liniowych 

plazmidów dsDNA u drożdży Candida famatawystępujących w serach 

pleśniowych - Grant MNiSW NN312 258138, czas realizacji 2010 – 2014 

 Metabolizm glicerolu do erytrytolu przez drożdże Yarrowia lipolytica - Grant NCN 

N N312256640, czas realizacji 2011-2014 

 Weryfikacja wartości probiotycznych (kompleksów organiczno – metalicznych, 

aminokwasów selenowych i witamin z grupy B) w żywych drożdżach Yarrowia 

lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków 

zwierząt - Grant NCBiR PBS, czas realizacji 2012-2013, (http://skotansa.pl/) 

 Podniesienie wartości probiotycznych (selenometionina, selenocystyna, B12) w 

drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla 

poszczególnych gatunków zwierząt – Grant NCBiR PBS1/B9/6/2012 

K1/IN1/73/152748/NCBR/12, program INNOTECH, czas realizacji 2012-2014, 

(http://www.skotansa.pl/) 

 Badanie wybranych aktywności biologicznych bakteriofagów oraz opracowanie 

technologii ich enkapsulacji w przygotowaniu wieloważnego preparatu fagowego 

przeciwko 

szczepom Salmonella, Escherichia, Staphylococcus oraz Streptococcus do 

zwalczania nosicielstwa tych bakterii u wybranych zwierząt hodowlanych - Grant 

PARP POIG.01.04.00-24-133/11, czas realizacji 2013-2015, 

(http://www.skotansa.pl) 

 Doskonalenie procesu biosyntezy oleju mikrobiologicznego przez 

drożdże Yarrowia lipolytica z surowców odpadowych - Grant MNiSW-Iuventus 

Plus 0089/IP1/2013/72, czas realizacji 2013-2015 

 Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn 

killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle 

i agrotechnice - Grant NCBiR POIG.01.03.01-02-080/12, czas realizacji 2013-

2015, (http://skotansa.pl/) 
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Wybrana aparatura laboratoryjna KBiMŻ: 

 Bioreaktory Sartorius Biostat B plus (pojemność całkowita 5L) 

 Bioreaktor New Brunswick Scientific (pojemność całkowita 90L) 

 HPLC - UltiMate 3000 (Dionex) z detektorem CORONA CAD 

 FPLC - BioLogic DuoFlow Systems (BioRad) 

 Czytnik mikrobiologiczny BioscreenC (Oy Growth Curves Ab Ltd) 

 Real Time PCR – Eco (Illumina) 

 Termocyklery PCR (Biometra) 

 NanoPhotometer (VPA/Hellma) 

 Direct Detect Spectrometer (Merck Millipore) 

 Aparatura do elektroforezy DNA oraz białek (Bio-Rad) 

 System wizualizacji żeli (Vilber Lourmat) 

 Elektroporator – E-porator (Eppendorf) 

 Mikroskop fluorescencyjny (Zeiss) 

 Mikroskopy optyczne z kamerą (Olympus) 

 Mikro-Dismembrator (Sartorius) 

 Procesor ultradźwiękowy - sonifikator Vibra-Cell (Sonics) 

 Osmometr OS 3000 Marcel Lamidey 

 Reacti-Therm™ Heating and Stirring Modules (Thermo Scientific) 

 Komory laminarne (klasa II/ ESCO) 

 Autoklawy 

 Sprzęt do hodowli mikroorganizmów (cieplarki, wytrząsarki, szafy 

termostatowane z kontrolą wilgotności) 

 Drobny sprzęt (wagi, wagosuszarki, spektrofotometry, systemy do produkcji 

wody destylowanej i ultraczystej, wirówki, termobloki, dewary na ciekły azot, 

systemy do filtracji i zagęszczania, mieszadła magnetyczne) 

 

 


