
KOMITET NAUKOWY 
 

prof. dr hab. Janusz Haman 

– czł.rzecz. PAN, dr h.c. AR w Krakowie 

prof. dr hab. Rudolf Michałek 

 – czł.rzecz. PAN, Prezes PTIR 

prof. dr hab. Sławomir Kurpaska 

– Dziekan WIPiE UR w Krakowie 

prof. dr hab. Ryszard Hołownicki 

– Przewodniczący KIR 

prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski 

prof. dr hab. Eugeniusz Herbut 

prof. dr hab. Józef Kowalski 

prof. dr hab. Maciej Kuboń 

prof. dr hab. Leon Kukiełka 

prof. dr hab. Aleksander Lisowski 

prof. dr hab. Andrzej Marczuk 

prof. dr hab. Janusz Piechocki 

prof. dr hab. Jacek Przybył 

prof. dr hab. Aleksander Szeptycki 

prof. dr hab. Józef Szlachta 

prof. dr hab. Marek Tukendorf 

dr hab. Tadeusz Pawłowski prof. nadzw. 

dr hab. Sławomir Kocira 

dr hab. Dariusz Kwaśniewski 

dr hab. Hubert Latała 

dr hab. Urszula Malaga-Toboła 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
 

prof. dr hab. Rudolf Michałek – przewodniczący 

dr hab. Hubert Latała – sekretarz 

prof. dr hab. Józef Kowalski 

prof. dr hab. Maciej Kuboń 

prof. dr hab. Kazimierz Rutkowski 

dr hab. Dariusz Kwaśniewski 

dr hab. Urszula Malaga-Toboła 

dr inż. Andrzej Borusiewicz 

dr inż. Katarzyna Grotkiewicz 

 

 
 

Komunikat nr 1 

 
Zgodnie z tradycją Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej wraz  

z Komitetem Inżynierii Rolniczej oraz Instytutem Inżynierii Rolniczej  

i Informatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie organizują XXVI 

Konferencję Naukową z cyklu:„Postęp Naukowo-Techniczny i 

Organizacyjny w Rolnictwie”. 

Konferencja odbędzie się w dniach 4.02÷8.02.2019 r.  

w Domu Wypoczynkowym "DIAMOND’S" (Rzemieślnik) w Zakopanem,  

ul. Makuszyńskiego 12. 

Łączne koszty udziału w Konferencji wynoszą 1100 zł od osoby dla 

członków PTIR nie zalegających z opłatą składek oraz 1200 zł od osoby 

dla pozostałych uczestników. Dla doktorantów opłata za udział  

w konferencji wynosi 1000 zł. Powyższe kwoty obejmują koszty pobytu  

i wyżywienia oraz koszty imprez towarzyszących, natomiast nie 

zawierają kosztów wydawniczych. 

Ilość miejsc jest ograniczona pojemnością sal wykładowych. Dlatego  

o przyjęciu na Konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń, które 

prosimy rejestrować na stronie:ooooooooooooooooooooooo 

https://goo.gl/forms/nc2qrkyupWXAYDd43 do dnia 15.12.2018 r.  

W nieprzekraczalnym terminie do 29.12.2018 r. należy dokonać 

przelewu opłaty za udział w XXVI Konferencji na konto PTIR Zarząd 

Główny w Krakowie, NIP 677-18-38-129.  

Bank PKO S.A. O/Kraków: 

92 1240 1431 1111 0000 1045 1375 

z dopiskiem "XXVI Konferencja". 

Wpłaty dokonane na konto Towarzystwa będą potwierdzane 

rachunkiem do 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaconej kwoty. 

Rachunek zostanie przesłany na wskazany przez uczestnika adres. 

Wygłoszone i pozytywnie ocenione prezentacje będzie można  

opublikować w zeszycie " Agricultural Engineering ". Drukowane będą 

wyłącznie oryginalne prace naukowe z obszaru inżynierii rolniczej. Ze 

względu na dużą ilość zgłoszeń w latach poprzednich dopuszczamy 

prezentację i opublikowanie tylko jednego referatu przez uczestnika 

Konferencji. 

Uprzejmie prosimy kierowników jednostek organizacyjnych  

o upowszechnienie treści komunikatu wszystkim zainteresowanym 

pracownikom. 

 

Kraków, dn. 24.09.2018. 

 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

 

 

Prof. dr hab. Rudolf Michałek 

czł.  rzecz. PAN 
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
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Instytucja (nazwa i adres)  ........................................... 
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Adres do korespondencji: 
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Zgłaszam referat/poster* pt. tytułem: 
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.........................................................................................
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Pieczątka i podpis 

 

Rejestracja uczestników na stronie: 
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Adres do korespondencji: 

Dr hab. inż. Hubert Latała 

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki 
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tel:  (012) 662-46-90 

e-mail: Hubert.Latala@urk.edu.pl 
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