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Komunikat 2 

 

LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 

„Hodowla i chów zwierząt w Polsce - od tradycji do nowoczesności -  

100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego” 

Kraków, 21 – 23 września 2022 r. 

 

Uprzejmie informujemy, że termin rejestracji uczestnictwa w Zjeździe  

został wydłużony do 31 maja 2022 r. !!! 

 
Prosimy o rejestrację drogą elektroniczną, poprzez stronę: http://zjazdptz2022.urk.edu.pl/. 

 

Potwierdzeniem dokonania rejestracji osoby jako uczestnika Zjazdu jest: 

 

1) komunikat o wypełnieniu formularza (pojawi się na stronie internetowej bezpośrednio po 

kliknięciu  "Wyślij")  

2)  przesłana automatycznie wiadomość e-mail, informująca,  że zostali Państwo zarejestrowani jako uczestnicy 

Zjazdu.  

 

UWAGA: Osoby, które nie dostały automatycznego potwierdzenia rejestracji (rejestracja się nie 

powiodła), bardzo prosimy o jej ponowienie. Jednocześnie przepraszamy za ewentualne niedogodności   

w korzystaniu ze strony Zjazdu w ostatnim okresie. Były one spowodowane koniecznością uaktualnienia 

certyfikatów bezpieczeństwa przez Dział Informatyczny URK. 

 

Prosimy sprawdzać, czy e-maile dotyczące Zjazdu nie trafiają do Państwa jako SPAM. 

 

Streszczenia prac naukowych prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 1 lipca 2022 r. na adres 

Przewodniczących poszczególnych Sekcji (adresy Przewodniczących i wzory formatek dostępne na 

stronie: http://zjazdptz2022.urk.edu.pl/). 

 

Istnieje możliwość opublikowania pełnych tekstów prac w ANIMAL SCIENCE AND GENETICS (70 pkt. 

MEiN, ICV = 100.00) (poprzednia nazwa: Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego)  

https://zootechnical.com/resources/html/cms/MAINPAGE 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA W ZJEŹDZIE 

 

Wyszczególnienie Wpłata do 10 czerwca 2022 Wpłata po 10 czerwca 2022 

członkowie PTZ  650 zł 750 zł 

osoby niebędące członkami PTZ  750 zł 850 zł 

studenci, doktoranci, emeryci i renciści 450 zł 550 zł 

wyjazd specjalistyczny 150 zł 200 zł 

Koszty uczestnictwa w Zjeździe obejmują: materiały zjazdowe, przerwy kawowe, obiady i uroczystą kolację. 

  

Koszt wyjazdu specjalistycznego do Stadniny Koni Michałów Sp. z o.o. (konie, bydło) obejmuje: przejazd 

autokarem, obiad, koszt pobytu w SK Michałów (wyjazd zostanie zrealizowany przy min. 40 osobach 

chętnych). 

https://zjazdptz2022.urk.edu.pl/
http://zjazdptz2022.urk.edu.pl/
https://zootechnical.com/resources/html/cms/MAINPAGE
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Wpłaty za udział w Zjeździe i wyjeździe specjalistycznym prosimy dokonywać na konto: 

 

Polskie Towarzystwo Zootechniczne 

ul. Kaliska 9 m. 4 

02-316 Warszawa 

 

NIP: 522-000-59-01 

 

nr rachunku: 03 1240 1112 1111 0010 9995 8713 
 

z dopiskiem „Zjazd PTZ oraz imię i nazwisko osoby wpłacającej”. 

 

Informacje dotyczące ZAKWATEROWANIA znajdują się w uaktualnionym Załączniku 1 do 

Komunikatu 2. 

 

 

Wszystkie bieżące informacje dotyczące Zjazdu są zamieszczane na stronie:  

http://zjazdptz2022.urk.edu.pl/  
 

Zwracamy uwagę, że pozyskanie aktualnych informacji ze strony internetowej Zjazdu może wymagać 

wcześniejszego usunięcia w ustawieniach przeglądarki tzw. ciasteczek (cookies) i danych witryn. 

W zależności od przeglądarki internetowej, treści zawarte na stronie mogą się nieco różnić wizualnie. 

 

Kontakt z Organizatorami Zjazdu: 

 

Sprawy ogólne Zjazdu: 

prof. dr hab. Joanna Makulska, tel: +48 12 662 41 80; +48 501 313 860, email: ptz.krakow2022@ptz.icm.edu.pl 

 

Informacje dotyczące rejestracji: 

mgr inż. Olga Derewicka, tel. +48 12 662 41 00, e-mail: olga.derewicka@urk.edu.pl 

 

Informacje dotyczące zakwaterowania: 

dr inż. Łukasz Migdał, tel. +48 12 662 53 08, e-mail: lukasz.migdal@urk.edu.pl 

dr wet. Anna Migdał, tel. +48 12 662 51 65, e-mail: anna.migdal@urk.edu.pl 
 

Informacje dotyczące sponsoringu: 

dr hab. Marcin Lis, prof. URK, tel.  +48 694 613 706, e-mail: rzlis@cyf-kr.edu.pl 

dr inż. Aurelia Mucha, tel. +48 666 081 375, e-mail: aurelia.mucha@iz.edu.pl 

 

Sprawy finansowe (w tym faktury): 

dr inż. Sylwia Pałka, tel. +48 12 662 51 65, e-mail: sylwia.palka@urk.edu.pl 

 

Strona internetowa: 

dr hab. Krzysztof Adamczyk, prof. URK; tel. +48 12 662 40 88, email: rzadamcz@cyfronet.pl 

 

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

 

 

Prof. dr hab. Joanna Makulska 
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