
 

Regulamin przyznawania patronatów PTHiT 
 

1. Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT) może przyznać patronat nad 
wydarzeniem naukowym lub edukacyjnym (w szczególności kongresem, zjazdem, konferencją, 
sympozjum, kursem, warsztatem, szkoleniem), lub innymi wydarzeniami, których cele są zgodne z 
celami statutowymi PTHiT (zwanymi dalej „wydarzeniami”).  

2. Patronatu PTHiT może udzielić w imieniu PTHiT wyłącznie Zarząd Główny lub Prezydium ZG. Patronatów 
PTHiT nie mogą samodzielnie udzielać jednostki organizacyjne PTHiT (oddziały terenowe, sekcje etc.). 

3. Z wnioskiem o udzielenie patronatu PTHiT mogą wystąpić:  
a. oddziały terenowe, sekcje PTHiT, 
b. instytucje naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe lub inne organizacje niezwiązane z 

produkcją lub dystrybucją leków lub sprzętu medycznego, 
c. organizacje związane z produkcją lub dystrybucją leków lub sprzętu medycznego, wydawnictwa lub 

podmioty prowadzące działalność związaną z organizacją wydarzeń naukowych lub szkoleniowych 
zwani dalej „organizatorami”. 

4. Przyznanie patronatu PTHiT nad wydarzeniem wymaga spełnienia następujących warunków:  
a. zwrócenia się przez organizatora wydarzenia do Zarządu Głównego lub Prezydium ZG na co najmniej 

8 tygodni (a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 4 tygodni) przed rozpoczęciem wydarzenia 
z wnioskiem o przyznanie patronatu dla danego wydarzenia,  

b. przedłożenia wraz z wnioskiem: programu wydarzenia wraz z listą wykładowców, panelistów lub 
przewodniczących sesji/moderatorów, założeniami wydarzenia lub przedstawienie zawartości 
publikacji proponowanej do objęcia patronatem, 

c. w przypadku gdy z wnioskiem o przyznanie patronatu występuje podmiot, o którym mowa w 
punkcie 3 lit. c. - złożenia pisemnego zobowiązania się organizatora wydarzenia, że przekaz 
merytoryczny wydarzenia będzie promował medycynę opartą na faktach oraz aktualnych 
wytycznych towarzystw naukowych,  

d. wyrażenia zgody na udzielenie patronatu przez Zarząd Główny lub Prezydium ZG oraz zawarcia 
umowy z organizatorem wydarzenia określonym w punkcie 3 lit. b-c. albo z podmiotem 
organizującym wydarzenie z inicjatywy i na rzecz podmiotu określonego w punkcie 3 lit. a., 
określającej szczegółowe warunki współpracy, w tym warunki finansowe. 

5. Przyznanie patronatu jest odpłatne, chyba że Zarząd Główny lub Prezydium ZG zdecyduje o udzieleniu 
patronatu bezpłatnie.  

6. Zarząd Główny lub Prezydium ZG może uzależnić przyznanie patronatu od spełnienia innych 
nieprzewidzianych wyżej warunków, w tym w szczególności od: 
a. zorganizowania sesji naukowej pod patronatem PTHiT, której koszty zostaną pokryte przez 

organizatora (tematyka, wykładowcy i czas sesji zostaną ustalone w porozumieniu 
z organizatorem), 

b. zorganizowania wykładu pod patronatem PTHiT, którego koszty zostaną pokryte przez 
organizatora.  

7. Przyznanie patronatu PTHiT  wiąże się z możliwością przyznania prawa używania logo PTHiT na 
materiałach promocyjnych wydarzenia oraz możliwością umieszczenia informacji o wydarzeniu na 
stronie internetowej PTHiT (pthit.pl). 

8. Przyznanie patronatu PTHiT nie wiąże się z przyznaniem wsparcia finansowego, rzeczowego lub 
organizacyjnego ze strony PTHiT, ani z obowiązkiem osobistego udziału Prezesa PTHiT lub 
przedstawicieli PTHiT w wydarzeniu. 

9. Decyzja Zarządu Głównego lub Prezydium ZG o przyznaniu lub nieprzyznaniu patronatu jest 
niezwłocznie przekazywana organizatorowi wydarzenia drogą e-mailową. 

10. Wniosek o objęcie patronatem PTHiT, którego wzór określa załącznik do niniejszego regulaminu,  należy 
przesłać wraz z wymaganymi załącznikami na adres e-mail: pthit@pthit.pl 

11. Otrzymanie patronatu z możliwością umieszczenia informacji o  wydarzeniu na stronie internetowej 
PTHiT zobowiązuje organizatora do przesłania krótkiej relacji (tekst lub film) z wydarzenia po jego 
zakończeniu. 

 
 

Załącznik – wzór wniosku o objęcie patronatem PTHiT 
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