
REGULAMIN OBEJMOWANIA PATRONATEM HONOROWYM PT TEPIS KONFERENCJI I 
WYDARZEŃ 

 
1. Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS może przyznawać 
patronat honorowy konferencjom i innym wydarzeniom (w dalszym ciągu zwanym 
„wydarzeniami”): 
- o tematyce zgodnej z zakresem działalności Towarzystwa, określonym na mocy ustawy 
Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;  
- mającym na celu upowszechnianie wiedzy o roli tłumacza przysięgłego w realizacji prawa 
człowieka do rzetelnego procesu, w ramach podejmowania działań na rzecz rozwijania 
kontaktów i współpracy z instytucjami krajowymi, w myśl § 10 pkt. 2 i pkt 7 Statutu PT TEPIS; 
- mającym na celu upowszechnianie zasad Kodeksu tłumacza przysięgłego oraz obowiązku, 
wynikającego z art. 7 i art. 14 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, zobowiązującego 
tłumacza przysięgłego do wykonywania swych czynności zgodnie z etyką zawodową oraz do 
doskonalenia kwalifikacji zawodowych, w myśl § 11 pkt 5 Statutu PT TEPIS; 
- uznanym przez Radę Naczelną za pożyteczne lub ważne dla środowiska tłumaczy. 
  
2. Wnioski o objęcie wydarzenia patronatem honorowym powinny być adresowane do Rady 
Naczelnej PT TEPIS oraz zawierać podstawowe dane, obejmujące: nazwę i adres 
organizatora, określenie tytułu lub tematyki wydarzenia, czas trwania i miejsce wydarzenia.  
 
3. Rada Naczelna podejmuje decyzję o objęciu wydarzenia patronatem honorowym według 
własnego uznania, w formie uchwały. Objęcie wydarzenia patronatem dotyczy okresu 
trwania wydarzenia, podanego we wniosku.  
 
4. Rada Naczelna występuje do organizatora wydarzenia o: 
- umieszczenie informacji o objęciu przez PT TEPIS honorowego patronatu we wszystkich 
materiałach informacyjno-promocyjnych, wydawanych przez organizatora w związku z 
wydarzeniem, w formie wcześniej zaakceptowanej przez PT TEPIS;  
- przekazanie PT TEPIS, bezpłatnie, uzgodnionej liczby zaproszeń, 
- przekazanie PT TEPIS, bezpłatne, 1 egz. materiałów wydanych w związku z wydarzeniem. 
 
5. Objecie patronatem honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani 
organizacyjnego, jednakże może stanowić uzasadnienie do wydatkowania środków 
finansowych Towarzystwa po podjęciu przez Radę Naczelną stosownej uchwały. 
 
Regulamin przyjęty uchwałą Rady Naczelnej PT TEPIS nr 66/IX/16 na posiedzeniu  dnia 2 
czerwca 2016 roku. 


