
XX KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO 

POŁĄCZONA  

Z WALNYM ZEBRANIEM CZŁONKÓW PTL 

 

„100 lat polskiej logopedii. Między teorią a praktyką” 

 

Szanowni Państwo, 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Katedrą 

Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie, przy wsparciu 

Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS, organizują XX Ogólnopolską 

Konferencję Naukowo-Szkoleniową powiązaną z Walnym Zebraniem Członków 

PTL. Zjazd odbędzie się, jak zawsze w Lublinie, w dniach 19-21 czerwca 2020 r.  

Najbliższa konferencja PTL i Walne Zebranie Członków Towarzystwa mają 

charakter jubileuszowy. Członkowie Towarzystwa już po raz dwudziesty spotkają 

się na swoim Zjeździe w Lublinie, w 2020 roku mija 60 lat, odkąd ukazuje się 

czasopismo „Logopedia” – organ Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a Polski 

Związek Logopedów obchodzi 20-lecie swojego powstania. Historia logopedii w 

Polsce sięga jednak czasów jeszcze wcześniejszych, bo już pod koniec XIX wieku 

zapoczątkowały ją pionierskie prace Władysława Ołtuszewskiego – lekarza i 

logopedy, który urodził się właśnie w Lublinie. Te fakty zdecydowały o 

jubileuszowej formule tytułu konferencji.  

XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Logopedycznego ma stać się forum 

dyskusji nad ponad stuletnim rozwojem teorii zaburzeń mowy i kształtowaniem 

się wielospecjalistycznych metod terapii zaburzeń determinujących językowe 

funkcjonowanie człowieka. Rozmaite koncepcje opisu zaburzeń mowy i metody 

postępowania logopedycznego planujemy zaprezentować w formie wykładów 

plenarnych oraz zajęć warsztatowych. Zapraszamy badaczy i logopedów 

zajmujących się w swoich badaniach naukowych i codziennej pracy zawodowej 

problematyką zaburzeń mowy, by zechcieli podzielić się swoją wiedzą i 

doświadczeniem.  

Konferencji towarzyszyć będą targi sprzętu i aparatury medycznej oraz 

ekspozycje wydawnictw rozpowszechniających pomoce logopedyczne. 

Szczegółowy program Zjazdu prześlemy z końcem maja. 

 Zapraszamy do udziału! 

      

Sekretarz ZG PTL           Przewodnicząca ZG PTL  

       
dr Urszula Jęczeń     dr hab. prof. UMCS Jolanta Panasiuk  

 



 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego 

Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie 

 

XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

„100 lat polskiej logopedii. Między teorią a praktyką” 

połączona z Walnym Zebraniem Członków PTL 

Lublin, 19-21czerwca 2020 r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Imię i nazwisko, tytuł naukowy.................................................................................................... 

Adres korespondencyjny .............................................................................................................. 

Telefon komórkowy .............................. praca (......)............................dom (......).................... 

e-mail ........................................................................................................................................... 

Miejsce pracy .............................................................................................................................. 

Adres ............................................................................................................................................ 

Dane do faktury:……………………………………………………………………………….... 

NIP……………………………………………………………….……………………………... 

Uwagi ……………………………………………………………………...…………………… 

 Zgłaszam uczestnictwo 

 Zgłaszam referat, tytuł:…………………………………………………………………......... 

 Zgłaszam plakat, tytuł: ………………………………………………………………………. 

 Zgłaszam warsztat, tytuł ……………………………………………………………………... 

Streszczenie (ok. 100-15- słów):………………………………………………………………... 

………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………………….……………………………...... 

………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………………….……………………………….. 

Dodatkowe informacje dla organizatorów (m.in. zapotrzebowanie na rzutnik i laptop):………. 

………………………………………………………………….……………………………...... 

 

 

....................................................... 
(data i podpis) 

 
Wypełnione zgłoszenie wraz z kserokopią dowodu wpłaty należy przesłać pocztą na adres: Zarząd 

Główny PTL, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin z dopiskiem „Konferencja” lub e-mailem na 

adres: ptl@poczta.umcs.lublin.pl  

mailto:ptl@poczta.umcs.lublin.pl


 

Informacje dodatkowe 

 

Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny UMCS, Pl. M Curie-Skłodowskiej 4, Lublin 

Organizator konferencji: Zarząd Główny PTL oraz Katedra Logopedii i Językoznawstwa 

Stosowanego UMCS, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin 

Opłata konferencyjna (materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad w piątek – 

19.06.2020 r. i w sobotę – 20.06.2020 r., bez zakwaterowania): 

− dla członków PTL do 31 maja 2020 r.  –  300 zł 

− dla członków PTL po 31 maja 2021 r. – 350 zł. 

− dla osób niebędących członkami PTL do 31 maja 2020 r.  –  350 zł 

− dla osób niebędących członkami PTL po 31 maja 2020 r.  –  400 zł 

− dla studentów i doktorantów do 31 maja 2020 r.  –  150 zł 

− dla studentów i doktorantów po 31 maja 2020 r.  –  200 zł 

 

Osoby zainteresowane udziałem w Zjeździe prosimy o dokonanie wpłaty na konto: Polskie 

Towarzystwo Logopedyczne Zarząd Główny, ul. Sowińskiego 17, PKO BP S.A. II O/Lublin 

89 1020 3150 0000 3002 0003 0106. Prosimy o podanie imienia i nazwiska (wraz z tytułem 

naukowym) oraz dokładnego adresu wpłacającego z adnotacją „Konferencja PTL”. Osoby 

zainteresowane otrzymaniem faktury potwierdzającej poniesione koszty udziału w 

Konferencji prosimy o podanie danych i wpisanie adnotacji „Faktura”.  

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, po 

uprzednim zapoznaniu się ze Statutem PTL, powinny wypełnić deklarację członkowską 

(dostępna na stronie PTL) i przesłać ją wraz z dowodem wpłaty składki za dany rok w 

wysokości 80,00 złotych (nr konta bankowego: PKO BP S.A. II O/Lublin 89 1020 3150 0000 

3002 0003 0106) na adres siedziby Zarządu Głównego PTL: ul. Sowińskiego 17, 20-040 

Lublin.  

 

Walne Zebranie 

 

W Walnym Zebraniu będą mogli brać udział jedynie Członkowie PTL, którzy opłacili składki 

za rok 2020 w wysokości 80 zł. Podczas Zebrania odbędą się wybory do Zarządu Głównego 

PTL. Przypominamy, że Członkowie PTL zgłaszają kandydatury na Członków ZG PTL. 

Prosimy jednak o wcześniejsze poinformowanie kandydata o zamiarze przedstawienia jego 

kandydatury.  

 

 



 

Zakwaterowanie 

 

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie 

 
Adresy Hoteli w Lublinie 

www.loit.lublin.pl 

 

Dom Studenta Zaocznego 

ul. Sowińskiego 17, tel. 081 525 10 81 

(5 minut drogi od miejsca obrad. W pobliżu znajduje się pizzeria) 

www.inocleg.pl  

 

Hotel Związku Nauczycielstwa Polskiego „Dom Nauczyciela” 

ul. Akademicka 4, tel. 081 533 82 85 

(5 minut drogi od miejsca obrad, blisko pizzeria, kino, kawiarnie i restauracje) 

www.oupislublin.republika.pl  

 

Hotel Huzar 

ul. Spadochroniarzy 7, tel. 081 533 05 36 

(10 minut drogi od miejsca obrad) 

www.hotelhuzar.pl 

 

Schronisko Młodzieżowe 

ul Długosza, tel. 081 533 06 28 

(10 minut drogi od miejsca obrad, blisko centrum miasta) 

www.schroniskolublin.emeteor.pl  

 

Instytut Medycyny Wsi 

ul. Jaczewskiego 2, tel. 081 747 80 27 

(dojazd autobusem nr 26; 20 minut) 

 

Hotel „Mercure” 

Al. Racławickie 12, tel. 081 533 20 61 

(5 minut drogi od miejsca obrad) 

www.orbis.pl  

 

Hotel „Victoria” 

ul. Narutowicza 58/60, tel. 081 532 70 11  

(dojazd trolejbusami nr 150, 151, 158; 15 minut) 

www.hotel.victoria.lublin.pl  

 

http://www.loit.lublin.pl/
http://www.inocleg.pl/
http://www.oupislublin.republika.pl/
http://www.hotelhuzar.pl/
http://www.schroniskolublin.emeteor.pl/
http://www.orbis.pl/
http://www.hotel.victoria.lublin.pl/

