REGULAMIN
PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO MINISTRA INFRASTRUKTURY,
i BUDOWNICTWA LUB WYRAśANIA ZGODY NA UDZIAŁ MINISTRA
W KOMITECIE HONOROWYM

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Regulamin określa procedurę przyznawania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa
patronatu honorowego oraz wyraŜania zgody na udział Ministra Infrastruktury i Budownictwa
w Komitecie Honorowym.
§2
W rozumieniu Regulaminu:
1) patronat oznacza patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zwanego
dalej „Ministrem”;
2) udział w Komitecie oznacza uczestnictwo Ministra w Komitecie Honorowym;
3) Biuro oznacza Biuro Ministra w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, zwanym
dalej „Ministerstwem”

Rozdział 2
Zasady obejmowania patronatem lub udziału w Komitecie
§3
1. Przyznanie patronatu lub udział w Komitecie stanowią wyróŜnienia honorowe
podkreślające szczególny charakter przedsięwzięcia o duŜym znaczeniu dla rozwoju
infrastruktury, obejmującej działy administracji rządowej: budownictwo, planowanie i
zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność i transport które:
1) ma zasięg, rangę lub znaczenie ponadregionalne, ogólnopolskie
międzynarodowe;
2) ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla zakresu zadań Ministra.

lub

2. Sprawowanie patronatu lub udział w Komitecie przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1,
jak równieŜ przedsięwzięcia o innej randze, niŜ określone w ust. 1, Minister moŜe powierzyć
Sekretarzowi Stanu lub Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie, zgodnie z merytorycznym
zakresem ich zadań.

3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy lub udział w Komitecie
naleŜy występować kaŜdorazowo.
§4
Przyznanie patronatu lub wyraŜenie zgody na udział w Komitecie nie jest jednoznaczne
z deklaracją wsparcia finansowego lub organizacyjnego dla organizatora.
§5
Informacje o przyznaniu patronatu lub udziale w Komitecie, jak równieŜ informacja
o odebraniu patronatu lub rezygnacji z udziału w Komitecie, są zamieszczane na stronie
internetowej Ministerstwa pod adresem http://mib.gov.pl/2-Naszepatronaty.htm

Rozdział 3
Procedura przyznawania patronatu i wyraŜania zgody na udział w Komitecie
§6
1. Wniosek o przyznanie patronatu lub wyraŜenie zgody na udział w Komitecie organizator
składa do Ministra za pośrednictwem Biura, według wzoru stanowiącego załącznik do
Regulaminu.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest w postaci formularza na stronie
internetowej Ministerstwa http://mib.gov.pl/2-Naszepatronaty.htm
3. Organizator jest obowiązany dołączyć do wniosku:
1) szczegółowy program przedsięwzięcia;
2) oświadczenie, Ŝe inicjatywa nie ma charakteru lobbingowego.
4. Dodatkowe prośby zawarte we wniosku nie podlegają rozpatrzeniu i muszą być składane
odrębnym pismem.
5. Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3, powinien być przesłany na adres:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Biuro Ministra
ul. T. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
lub złoŜony w Kancelarii Głównej Ministerstwa, nie później niŜ na 50 dni przed dniem
rozpoczęcia przedsięwzięcia oraz nie wcześniej niŜ 10 miesięcy przed rozpoczęciem
przedsięwzięcia.

§7
1. Biuro moŜe odmówić dalszego rozpatrywania wniosku ze względu na niespełnienie przez
organizatora wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
2. Wnioski kierowane są przez Biuro do właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa
o wydanie opinii w sprawie zasadności wniosku o przyznanie patronatu lub wyraŜenie zgody
na udział w Komitecie.

3. Właściwa komórka organizacyjna Ministerstwa do której został przekazany wniosek,
przedstawia opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku do
zaopiniowania.
4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Biuro zasięga opinii właściwego członka
Kierownictwa.
5. Biuro moŜe zwrócić się do organizatora o przekazanie dodatkowych informacji lub
udzielenie wyjaśnień.
6. Odmowa objęcia patronatu honorowego lub udziału w Komitecie honorowym jest
ostateczna i nie przysługuje od niej środek odwoławczy.
§8
O przyznaniu albo odmowie przyznania patronatu, lub zgodzie na udział albo odmowie
udziału w Komitecie organizator jest powiadamiany przez Biuro w formie pisemnej.

Rozdział 4
Obowiązki organizatora wynikające z przyznania patronatu
lub zgody na udział w Komitecie
§9
1. Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem lub przedsięwzięcia, w którym Minister
wyraził zgodę na udział w Komitecie, obowiązany jest do poinformowania o tym fakcie
współorganizatorów oraz uczestników.
2. Organizator umieszcza informacje o objęciu patronatem lub udziale w Komitecie
w materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z przedsięwzięciem oraz
eksponuje znaki promocyjne Ministerstwa w trakcie jego realizacji.

Rozdział 5
Odebranie patronatu lub rezygnacja z udziału w Komitecie
§ 10
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister moŜe, na podstawie opinii Biura,
odebrać przyznany patronat lub zrezygnować z udziału w Komitecie. O takiej decyzji
organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.
§ 11
Odebranie patronatu lub rezygnacja z udziału w Komitecie nakłada na organizatora
obowiązek bezzwłocznego poinformowania o tym współorganizatorów i zaniechanie
dalszego zamieszczania informacji o przyznanym patronacie lub udziale w Komitecie.

