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Komunikat nr 1 

 

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej pragnie podtrzymać tradycję organizowania 

cyklicznej szkoły naukowej z cyklu: „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”. 

Niestety aktualna sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na jej organizowanie  

w tradycyjnym terminie. Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom i postulatom proponujemy 

przenieść jej termin na ostatni tydzień czerwca 2021r. Dokładny termin zostanie przesłany  

w kolejnym komunikacie. 

Bez zmian proponujemy miejsce konferencji tj. ośrodek „Rzemieślnik” ul. Makuszyńskiego 12, 

w Zakopanem. Aktualnie nie możemy podać szczegółów dotyczących kosztów ale z naszej strony 

zrobimy wszystko aby były zbliżone do dotychczasowych. Dlatego też proponujemy utrzymanie 

dotychczasowych stawek (1100 zł od osoby dla członków PTIR niezalegających z opłatą składek oraz 

1200 zł dla pozostałych uczestników. Dla doktorantów opłata za udział w Konferencji wynosi  

1000 zł.). Ostateczne koszty podane zostaną w roku 2021. 

Istnieje możliwość przedpłaty, dla tych którzy posiadają środki finansowe do wykorzystania 

tylko do końca 2020 roku aby dokonali wpłaty na konto Polskiego Towarzystwa Inżynierii 

Rolniczej.  

Wpłaty należy dokonać  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 "XXVIII Konferencja 

Naukowa" i podaniem koniecznie imienia i nazwiska uczestnika. 

Wpłaty dokonane na konto Towarzystwa będą potwierdzane fakturą do 7 dni od momentu 

zaksięgowania wpłaconej kwoty. Faktura zostanie przesłana na wskazany przez uczestnika adres. 

 

 

Ze względu na istniejące uwarunkowania uprzejmie prosimy o wstępne wyrażenie gotowości w 

uczestnictwie szkoły w nowym terminie. Zgłoszenia prosimy przesyłać do końca tego roku.  

 

Uprzejmie prosimy kierowników jednostek organizacyjnych o upowszechnienie treści 

komunikatu wszystkim zainteresowanym pracownikom swojej jednostki. 

 



ZRÓBMY WSZYSTKO ABY PODTRZYMAĆ TRADYCJĘ I JEDNOŚĆ NASZEGO 

KRAJOWEGO ŚRODOWISKA INŻYNIERII ROLNICZEJ. 

 

 

Pozostajemy z wyrazami przyjaźni i szacunku 

 

Kraków, dn. 19.11.2020 r. 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

 

Prof. dr hab. Rudolf Michałek 

członek rzeczywisty PAN 

 

 

Adres do korespondencji: 

Dr hab. inż. Hubert Latała, prof. UR 

Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

ul. Balicka 116B, 30-149 KRAKÓW 

tel:  (012) 662-46-90 

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