
UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTI nr 124/IX/08
z dnia 2 lutego 2008 roku

w sprawie udzielania patronatu honorowego konferencjom zewnętrznym

W posiedzeniu Zarządu Głównego PTI w dniu 2 lutego 2008 roku udział wzięli: 
Andrzej  Marciniak  –  Prezes,  Radosław  Bursztynowski  –  Sekretarz  Generalny, 
Jarosław Deminet, Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Ewa Łukasik, Lech Madeyski, 
Alicja  Myszor,  Jacek Niwicki,  Wojciech Olejniczak,  Wiesław Paluszyński,  Tadeusz 
Rogowski, Andrzej Romanowski, Marek Ujejski. 

Prezes PTI Andrzej Marciniak stwierdził, że posiedzenie posiada kworum i jest 
zdolne do podejmowania uchwał.

Zarząd Główny uchwala co następuje:

1. Decyzję  o  udzieleniu  patronatu  honorowego  PTI  dla  imprez  o  charakterze 
naukowym  -  podejmuje  wiceprezes  ds.  naukowych  i  bierze  za  to 
odpowiedzialność. 

2. Impreza  o  charakterze  naukowym  musi  być  współorganizowana  przez 
jednostkę PAN lub wydział/instytut liczący się w nauce (niekoniecznie ściśle 
w informatyce). 

3. Dla imprez cyklicznych:

a) Biuro ZG prowadzi rejestr imprez, którym PTI patronuje i które ubiegają 
się o patronat PTI

b) jeśli  na  takiej  imprezie  był  obserwator  PTI  (niekoniecznie  członek 
Zarządu Głównego), to jest proszony o wystawienie oceny w skali od 
0 do 5, która jest zapisywana w rejestrze

c) jeśli  impreza  uzyskała  ocenę  co  najmniej  4,  w  następnym  roku 
Sekretarz Generalny wysyła na listę ZG  tylko informację o propozycji 
patronatu - jeśli w ciągu 5 dni nikt nie zgłosi zastrzeżeń Towarzystwo 
udziela patronatu (nie potrzeba formalnego głosowania)

d) jeśli  impreza jest organizowana po raz pierwszy,  nikt  na niej  nie był 
albo  uzyskała  gorszą  ocenę,  musi  ją  najpierw  poprzeć  co  najmniej 
2 członków Zarządu Głównego albo Zarząd Oddziału, po czym odbywa 
się głosowanie w Zarządzie Głównym
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e) jeśli impreza uzyskała ocenę nie wyższą niż 2, w następnym roku nie 
zostaje objęta patronatem, ale PTI stara się wysłać na nią obserwatora 
(pod warunkiem zwolnienia go z wszelkich opłat).

4. W każdym przypadku Sekretarz Generalny wstępnie informuje organizatorów, 
że dobrą praktyką konferencji objętych protektoratem PTI jest:

a) przekazanie kompletu materiałów konferencyjnych

b) udzielanie członkom PTI zniżki w opłacie konferencyjnej (5 - 10%)

c) zaproszenie  przynajmniej  jednej  wskazanej  przez  PTI   osoby  do 
komitetu  programowego  i  zwolnienie  jednej  osoby  ("obserwatora" 
z PTI) z opłaty konferencyjnej (zwłaszcza gdy organizatorzy zwracają 
się do PTI po raz pierwszy)

5. Warunek  wymieniony  w  punkcie  4a  jest  warunkiem wymagalnym,  warunki 
wymienione w punkcie 4b i 4c mogą być negocjowane.

Za zgodność 
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