
 
 

 

OBEJMOWANIE PATRONATEM  

PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO PEDAGOGICZNE KONFERENCJI NAUKOWYCH 

 

1. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne obejmuje patronatem konferencje, których tematyka jest zgodna z 

działalnością statutową Towarzystwa.  

2. Konferencja powinna mieć charakter naukowy i zasięg co najmniej ogólnopolski.  

3. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne nie udziela patronatów o charakterze długoterminowym lub 

stałym.  

4. Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego są 

proszone o złożenie pisemnego wniosku. 

 

5. Wniosek powinien zawierać:  

informacje na temat wnioskodawcy,  

informacje na temat organizatorów,  

informacje na temat współorganizatorów i partnerów konferencji,  

opis i program konferencji,  

informacje o innych patronatach (formularz wniosku – plik do pobrania).  

 

6. Wnioski o udzielenie patronatu honorowego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego prosimy składać 

w formie pisemnej nie później niż 60 dni przed planowanym terminem konferencji.  

7. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne podejmuje decyzję i informuje o objęciu patronatem honorowym 

konferencji w ciągu 30 dni od uzyskania wniosku.  

 

8. Po zakończeniu konferencji objętej Honorowym Patronatem PTP wnioskodawca jest zobowiązany do 

złożenia do Zarządu Głównego Towarzystwa sprawozdania z konferencji w ciągu 30 dni od dnia 

zakończenia konferencji. Sprawozdanie prosimy przesłać do prof. dr hab. Agnieszki Cybal-

Michalskiej, członka Komisji ds. Patronatów PTP, na adres: Agnieszka-cm@wp.pl  
 

ZAKRES UDZIAŁU  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDAGOGICZNEGO  

W KONFERENCJACH NAUKOWYCH OBJĘTYCH PATRONATEM TOWARZYSTWA 

 
1. W komitecie naukowym (programowym) konferencji powinno być co najmniej dwóch członków Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego jako rekomendujących tę konferencję.  

 

2. Wnioskodawca, który uzyskał patronat Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego powinien:  

2.1. Wykorzystać logo Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w materiałach informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących konferencji, w tym podczas samej konferencji. 

2.2. Podać informację o objęcie konferencji Honorowym Patronatem Polskiego Towarzystwa 

Pedagogicznego we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach www związanych z 

konferencją. 

2.3. Umieścić na stronach internetowych związanych z konferencją link do www.ptp-pl.org w postaci 

aktywnego logotypu serwisu.  

 

3. Wnioskodawca może skorzystać za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego z następujących 

form promocji:  

3.1. Zamieszczenia informacji o konferencji w serwisie internetowym Polskiego Towarzystwa 

Pedagogicznego. 

3.2. Zamieszczenia odnośnika do strony internetowej organizatora konferencji, na której znajdują się 

informacje dotyczące konferencji lub do strony internetowej samej konferencji.  

 

4. W materiałach pokonferencyjnych zostanie opublikowana informacja o Polskim Towarzystwie 

Pedagogicznym oraz o czasopismach naukowych wydawanych przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.  

 


