
                                                    REGULAMIN  
   z dnia …………….. w sprawie zasad przyznawania patronatu honorowego 
Polskiego Towarzystwa Patologów , dalej zwanego patronatem honorowym”  
 
 
                                                        Rozdział 1  
                                                   Przepisy ogólne  
 
                                                            § 1  
Regulamin niniejszy określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie  patronatu 
honorowego z realizowanymi wspólnie przez inne instytucje i  Polskie Towarzystwo 
Patologów ( zwanego dalej PTP) projektami, w tym w konferencje ,sympozja i kursy 
szkoleniowe. 
 
                                                       Rozdział 2  
                       Zasady przyznawania patronatu honorowego  
 
                                                             § 2 
 
 1. Patronat honorowy stanowi szczególnego rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięcia  
bezpośrednio związanego z działalnością naukową i edukacyjną. 
 
2. Prawo do przyznawania patronatu honorowego przysługuje Prezesowi PTP . 
                                                            § 3 
 
 1. Patronat honorowy może być przyznany przedsięwzięciu, które:  
1) ma zasięg, rangę lub znaczenie ponadregionalne, ogólnopolskie  
2) ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla realizacji celów statutowych 
PTP 
 
                                                            § 4  
 
Przyznanie przez Prezesa PTP patronatu honorowego lub patronatu projektowego w 
żaden sposób nie oznacza deklaracji lub zobowiązania PTP  do wsparcia finansowego lub 
organizacyjnego dla przedsięwzięcia objętych patronatem. Tym samym nie może 
stanowić podstawy dla jakichkolwiek roszczeń wobec Towarzystwa .  
                                                            § 5 
 
Informacja o przyznaniu przez Prezesa PTP patronatu honorowego lub patronatu  
projektowego jest zamieszczana na stronie internetowej PTP (www…..pl) oraz według 
uznania na innych stronach internetowych. 
1.Organizator jest zobowiązany podać we wniosku:  
1) rodzaj patronatu – honorowy lub projektowy  
2) nr KRS,  
3) cel przedsięwzięcia  
4) regulamin i/lub harmonogram przedsięwzięcia,  
5) proponowane świadczenia na rzecz PTP w związku z przyznaniem patronatu i termin 
zakończenia przedsięwzięcia  
6) osoby odpowiedzialne ze strony Organizatora do kontaktu  
7) instytucje/ osoby zaangażowane we współpracę przy przedsięwzięciu  
8) media zaangażowane w przedsięwzięcie   
2. Wniosek wraz z elektronicznym kompletem dokumentów, o których jest mowa w ust. 
1, powinien być wypełniony w formularzu internetowym znajdującym się na stronie 
Polskiego Towarzystwa Patologów w zakładce patronaty lub wysłany drogą pocztową 
na adres: Polskie Towarzystwo Patologów  
ul. ……………………………..  
  



 nie później niż na 60 dni kalendarzowych przed terminem przedsięwzięcia 
 
                                                                 § 9  

O przyznaniu albo odmowie przyznania patronatu honorowego lub patronatu 
projektowego przez Prezesa PTP organizator powiadomiony jest przez sekretarza 
Towarzystwa w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty 
tradycyjnej, nie później niż14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. 
  
                                                             Rozdział 4 

 Warunki związane z realizacją patronatu honorowego lub patronatu 
projektowego  

                                                                  § 10  
 
1. Organizator przedsięwzięcia, które PTP objęło patronatem honorowy lub patronatem 
projektowym, informuje współorganizatorów oraz uczestników o przyznaniu patronatu  
2. W przypadku objęcia przez Prezesa PTP patronatu honorowego lub patronatu  
Projektowego organizator umieszcza informacje o przyznanym patronacie we wszystkich  
materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia wraz 
z logotypem PTP.   
3. W przypadku objęcia przez Prezesa PTP patronatu honorowego lub patronatu  
projektowego, organizator zobowiązany jest do przekazania pięciu ????? bezpłatnych 
zaproszeń na wydarzenie, objęte patronatem.  
4. Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym lub patronatem projektowym 
wiąże się z obowiązkiem przedłożenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu 
przedsięwzięcia w formie pisemnej, do którego należy dołączyć 4 różne fotografie 
dokumentujące przebieg przedsięwzięcia oraz po 1 egzemplarzu wszystkich 
opracowanych przez organizatora materiałów informacyjno-promocyjnych  związanych z 
danym wydarzeniem. 
5. Sprawozdanie wraz załączonymi materiałami określonymi w ust. 4, powinno zostać 
przesłane w terminie do 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia na adres mail lub na 
adres wskazany w § 5 ust.2 
 
 
 


