REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD i WARUNKÓW PRZYZNAWANIA
PATRONATU HONOROWEGO, MERYTORYCZNEGO I UDZIAŁU
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KOMITECIE HONOROWYM

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska obejmuje patronatem przedsięwzięcia i wydarzenia
o znaczeniu dla środowiska przyrodniczego Polski i jego ochrony, lub bezpośrednio związane
z kompetencjami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ), o wysokim poziomie
organizacyjnym i merytorycznym.
2. Honorowy patronat lub udział Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w komitecie
honorowym jest wyróżnieniem, które podkreśla rangę i szczególny charakter wydarzenia,
nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego i merytorycznego.
3. Merytoryczny Patronat Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest szczególnym
wyróżnieniem, oznacza określone i uzgodnione wsparcie merytoryczne i organizacyjne
przedsięwzięcia.
4. Udział Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w komitecie honorowym
jest rozpatrywany według zasad i warunków dotyczących przyznawania patronatu.
5. Charakter komercyjny czy lobbystyczny wyklucza przyznanie patronatu.
6. W szczególnych sytuacjach Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przyznaje patronat
przedsięwzięciom organizowanym przez podmioty prywatne, w tym w szczególności
reprezentujące środki masowego przekazu, jeżeli gwarantują wysoki poziom merytoryczny
i wpisują się w działalność edukacyjną na rzecz ochrony środowiska oraz zostaną uznane
za wyjątkowo użyteczne w celu propagowania informacji związanych bezpośrednio
z kompetencjami GDOŚ .
7. Treści prezentowane w trakcie przedsięwzięcia, objętego patronatem, nie mogą być sprzeczne
z kierunkami polityki i interpretacją przepisów przyjętych przez GDOŚ.
8. Przedsięwzięcia objęte patronatem mogą mieć charakter międzynarodowy, ogólnokrajowy,
a w przypadku zasięgu regionalnego, przyznanie patronatu uwarunkowane jest bezpośrednim
zaangażowaniem w inicjatywę właściwej terytorialnie regionalnej dyrekcji ochrony
środowiska.
9. Przyznanie patronatu następuje na wniosek organizatora przedsięwzięcia, który wyznacza ze
swej strony osobę do bezpośredniego kontaktu w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji.
10. Formularz wniosku udostępniony jest na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska: www.gdos.gov.pl.

11. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną
edycję, na podstawie ponownego wystąpienia z wnioskiem przez organizatora.
12. Wniosek o patronat Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy złożyć, ze względu
na 30-dniowy tryb rozpatrywania, co najmniej na dwa miesiące przed planowanym
rozpoczęciem przedsięwzięcia.
13. Złożony wniosek o przyznanie patronatu jest kierowany do rzecznika prasowego GDOŚ,
a opinię w sprawie zasadności jego przyznania przekazują właściwe merytorycznie
departamenty. Na podstawie ich opinii Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podejmuje
decyzję o przyznaniu patronatu.
14. Departament opiniujący wniosek może zwrócić się bezpośrednio do organizatora
o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.
15. Podczas trwania przedsięwzięcia, organizator zobowiązany jest do umieszczenia logotypu
GDOŚ w widocznym i reprezentatywnym miejscu, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej
GDOŚ.
16. Objęcie wydarzenia patronatem wiąże się z obowiązkiem przedłożenia przez organizatora
sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia w formie pisemnej w tym opracowanych przez
organizatora materiałów informacyjno-promocyjnych w terminie 30 dni od zakończenia
wydarzenia.
17. Niewywiązanie się z postanowień o których mowa w pkt. 15 i 16 może stanowić podstawę
do odmowy przyznania organizatorowi przydzielenia patronatu w przyszłości.
18. Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na temat patronatu, w kwestiach
formalnych jest rzecznik prasowy GDOŚ lub osoba wyznaczona przez jego zwierzchnika, dane
kontaktowe znajdują się na stronie: www.gdos.gov.pl.
19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może
odebrać przyznany patronat. Organizator o odebraniu patronatu informowany jest pisemnie.
20. Odebranie patronatu zobowiązuje organizatora do natychmiastowego zaprzestania
posługiwania się logotypem GDOŚ i używania wyróżnienia.
21. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Generalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

