
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego 

 

Strona 1 z 3 
 

 

 

Warszawa, 27 października 2017 r.  

 

Regulamin dla Młodych Naukowców dot. zwrotu kosztów związanych z wyjazdem  

na konferencję Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego  

1. Organizatorem corocznego zwrotu kosztów związanych z wyjazdem na konferencję European 

Society of Hypertension (ESH) jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia 

Tętniczego (PTNT). 

2. Zwrot kosztów regulaminowych wpisuje się w cele statutowe PTNT, do których należy 

popularyzacja wyników prac badawczych i promowanie Młodych Naukowców 

w międzynarodowym środowisku.  

3. O zwrot kosztów mogą ubiegać się Młodzi Naukowcy — aktualni Członkowie PTNT, którzy są 

autorami prezentującymi oryginalną pracę badawczą w czasie zjazdu ESH (plakat lub prezentacja 

ustna). 

4. Zwrot sumarycznych kosztów poniesionych na: (1) opłatę zjazdową, (2) kosztów dojazdu  

na kongres ESH, (3) kosztów akomodacyjnych w trakcie kongresu ESH może wynosić 

maksymalnie równowartość 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych, 00/100). Koszty podlegające 

zwrotowi należy przedstawić w formie faktur, ewentualnie innych dokumentów, które są 

jednoznacznymi dowodami poniesienia przez Wnioskodawcę wyżej wymienionych kosztów.  

5. Warunkami niezbędnymi do ubiegania się o zwrot kosztów są: 

5.1. Posiadanie obywatelstwa polskiego; 

5.2. Wiek Wnioskodawcy do 40. roku życia; 

5.3. Potwierdzenie z ESH przyjętej pracy oraz pisemna deklaracja Wnioskującego, że praca 

została faktycznie zaprezentowana (krótka informacja dołączona do wniosku);  

5.4. Brak jednoczesnego dofinansowania wyjazdu na kongres ze środków grantowych ESH 

(accomodation grant etc.); 
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5.5. Aktualne członkostwo PTNT z opłaconą składką roczną;  

5.6. Przedstawienie Skarbnikowi ZG PTNT faktury/faktur za opłatę zjazdową i/lub bilet 

dojazdowy lub inne uzasadnione i zaakceptowane przez PTNT wydatki (drogą 

elektroniczną); 

5.7. Opublikowanie wyników oryginalnej pracy naukowej na łamach oficjalnego Czasopisma 

PTNT „Arterial Hypertension”. Zgłoszona praca musi spełniać wymogi redakcyjne oraz 

zostać zaakceptowana na podstawie anonimowych recenzji (peer-review) w okresie  

do końca roku kalendarzowego, w którym Młody Naukowiec wnioskuje o zwrot 

poniesionych kosztów. Aktualne wytyczne dla Autorów prac znajdują się na stronie 

Czasopisma: https://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/about/submissions#authorGuidelines; 

5.8. Zaakceptowanie warunków zwrotu kosztów; 

5.9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby formalne związane  

ze zwrotem kosztów. Złożenie wniosku o zwrot kosztów przez Młodego Naukowca 

traktowane jest jako równoważne wyrażeniu takiej zgody.  

6. Wnioski o zwrot kosztów w formie podania kierowanego do Zarządu Głównego PTNT  

z załączonymi kopiami odpowiednich faktur i dokumentów potwierdzających stosowne wydatki 

należy przesłać w formie elektronicznej (pdf, jpg, doc) na adres e-mail Skarbnika PTNT 

(informacje teleadresowe znajdują się na stronie internetowej PTNT — 

www.nadcisnienietetnicze.pl/ptnt/zarzad_ptnt).  

7. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto osoby spełniającej warunki opisane 

w pkt. 5 Regulaminu, której wniosek zostanie zatwierdzony przez ZG PTNT w głosowaniu 

jawnym. 

8. Zarząd Główny (ZG) PTNT może rocznie zatwierdzić zwrot przedmiotowych kosztów 

maksymalnie 6 (sześciu) ubiegającym się Młodym Naukowcom, którzy spełniają wszystkie 

wymogi opisane Regulaminem. W przypadku wpłynięcia do ZG PTNT więcej niż sześciu 

https://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/about/submissions#authorGuidelines
http://www.nadcisnienietetnicze.pl/ptnt/zarzad_ptnt
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zgłoszeń w roku kalendarzowym wybór wniosków o zwrot kosztów regulaminowych zostanie 

wyłoniony w głosowaniu w trakcie posiedzenia ZG PTNT.  

9. Decyzja Organizatora dotycząca wyboru osób, które zostaną zakwalifikowane do zwrotu 

regulaminowych kosztów, jest ostateczna. 

10. Informacje dotyczące zakwalifikowanych osób zostaną upublicznione na stronie internetowej 

PTNT (www.nadcisnienietetnicze.pl/ptnt/aktualnosci). 

11. Postanowienia końcowe 

11.1. Regulamin zwrotu kosztów dostępny jest na stronie internetowej: 

www.nadcisnienietetnicze.pl/ptnt/regulaminy/zwrot_kosztow_dla_mlodych_naukowcow. 

11.2. ZG PTNT zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zwrotu kosztów. 

11.3. ZG PTNT zastrzega sobie prawo do odwołania regulaminu zwrotu kosztów bez 

konieczności podania przyczyny takiej decyzji. 

 

Tekst zatwierdzony podczas posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia 

Tętniczego w dniu 26 października 2017 r. w Warszawie.  

 

 

 

prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski     dr med. Jacek Wolf  
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