
REGULAMIN

PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO LUB UCZESTNICTWA

DOWODCY MARYNARKI WOJENNEJ W KOMITECIE HONOROWYM

ROZDZIAL 1

Zasady obejrnowania patronatu honorowego

tub uczestnictwa Dowodcy Marynarki Wojennej w komitecie honorowym

§1.

Objecie patronatu honorowego przez Dowodce Marynarki Wojennej lub udzial

Dow6dcy Marynarki Wojennej w komitecie honorowym sa wyroznieniami honorowymi,

podkreslajacymi szczeg61ny charakter wydarzeri lub przedsiewziec bezposrednio zwiazanych

z obronnoscia panstwa i funkcjonowaniem Marynarki Wojennej.

Prawo to przysluguje wylacznie Dow6dcy Marynarki Wojennej, zwanemu dalej .Dowodca".

§ 2.
Patronat honorowy Dow6dcy lub uczestnictwo Dow6dcy w komitecie honorowym

moga bye przyznane wydarzeniom lub przedsiewzieciorn, ktore maja zasieg, range

iznaczenie ponadregionalne, regionalne oraz resortowe, a ich realizacja sluzy promocji

obronnosci panstwa lub kreuje pozytywny wizerunek Marynarki Wojennej.

§ 3.

Objecie patronatu honorowego lub udzial w komitecie honorowym wydarzenia lub

przedsiewziecia 0 innej randze niz wymienione w § 2 Dow6dca moze powierzyc:

Szefowi Sztabu Marynarki Wojennej - Zastepcy Dowodcy Marynarki Wojennej, Szefowi

Szkolenia Marynarki Wojennej, Szefowi Szkolenia Morskiego - Zastepcy Szefa Szkolenia

Marynarki Wojennej, Zastepcy Szefa Sztabu Marynarki Wojennej, Dowodcy Centrum

Operacji Morskich, Dow6dcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeza, Dow6dcy 3 Flotylli Okretow lub

Szefowi Oddzialu Wychowawczego Dow6dztwa Marynarki Wojennej.

§4.

Objecie przez Dowodce patronatu honorowego lub udzial Dow6dcy w komitecie

honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego tub organizacyjnego Marynarki

Wojennej dla organizatora.



§ 5.
Informacja 0 przyznaniu przez Dowodce patronatu honorowego tub wyrazeniu zgody

przez Dowodce na udzial w komitecie honorowym, jak rowniez infonnacja 0 odebraniu tych

wyroznien honorowych, zamieszczana jest na stronie internetowej: www.mw.mil.pl

ROZDZIAL2

Uprawnieni do wnioskowania 0 objecie przez Dowodce patronatu honorowego

lub udzial Dowodcy w komitecie honorowym

§1.

Organizator wydarzenia lub przedsiewziecia wystepuje z wnioskiem 0 objecie przez

Dowodce patronatu honorowego lub 0 zgode Dow6dcy na udzial w komitecie honorowym.

Wniosek stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

§ 2.
W przypadku organizacji pozarzadowych wniosek 0 objecie przez Dowodce patronatu

honorowego lub udzial Dow6dcy w komitecie honorowym skladaja ich wladze naczelne.

§3.

Placowki oswiatowo - wychowawcze skladaja wnioski 0 objecie przez Dowodce

patronatu honorowego lub udzial Dow6dcy w komitecie honorowym po uprzednim ich

zaopiniowaniu przez wlasciwych terytorialnie kuratorow oswiaty.

ROZDZIAI..3

Procedura obejrnowania patronatu honorowego

lub udzialu Dowodcy w kornitecie honorowym

§ 1.

Uprawnione podmioty, 0 ktorych mowa w rozdziale 2, zwracaja sie z wnioskiem

do Dow6dcy 0 przyznanie patronatu honorowego lub udzial Dow6dcy w komitecie

honorowym wydarzenia lub przedsiewziecia za posrednictwem Szefa Oddzialu

Wychowawczego Dow6dztwa Marynarki Wojennej.

§ 2.

Wnioskodawca jest zobowiazany przedstawic w szczegolnosci:

1) eel przedsiewziecia;

2) proponowana forme zaangazowania sie Dow6dcy;

3) szczegolowy program imprezy;

4) informacje 0 organizatorze oraz 0 osobach nim zarzadzajacych;
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5) liste wspolorganizatorow, partnerow, patronow, sponsor6w, czlonkow komitetow

honorowych lub organizacyjnych oraz listy innych os6b prawnych

i fizycznych, kt6rych nazwy (nazwiska) lub loga beda publikowane w zwiazku

z wydarzeniem;

6) oswiadczenie zapewniajace, ze w zwiazku z przedsiewzieciem lub wydarzeniem nie beda

prowadzone zadne dzialania 0 charakterze promocyjnym konkretnych produkt6w, uslug

czy firm, w szczegolnosci w takiej formie, kt6ra moglaby sugerowac poparcie Dow6dcy

lub Marynarki Wojennej dla nich;

7) oswiadczenie zapewniajace, ze inicjatywa nie ma charakteru lobbingowego.

§3.

Wniosek, 0 kt6rym mowa w § 1, dostepny jest w postaci formularza na stronie

internetowej www.mw.mil.pI w zakladce "Spoleczenstwo" i w Oddziale Wychowawczym

Dow6dztwa Marynarki Wojennej.

§4.
Wniosek winien bye przeslany pocztq na adres: Dowodztwa Marynarki Wojennej -

Odzial Wychowawczy (81-301 Gdynia; ulica Waszyngtona 44).

§ 5.
Wniosek 0 objecie patronatu honorowego lub udzial Dow6dcy Marynarki Wojennej

w komitecie honorowym sklada silt nie pozniej niz na 30 dni przed dniem wydarzenia lub

przedsiewziecia.

§ 6.

Wniosek zlozony po tym terminie nie bedzie rozpatrywany, za date przyjecia wniosku

uznaje sie date wplyniecia wniosku do Dow6dztwa Marynarki Wojennej - Kancelarii Jawnej.

§ 7.
Oddzial Wychowawczy Dow6dztwa Marynarki Wojennej moze odmowic dalszego

rozpatrywania wniosku ze wzgledu na niespelnienie przez organizatora wymogow

proceduralnych okreslonych niniejszym regulaminem.

§ 8.

Oddzial Wychowawczy Dow6dztwa Marynarki Wojennej moze zwrocic Slit

o wydanie opinii do wlasciwej komorki organizacyjnej Dow6dztwa Marynarki Wojennej,

jednostki wojskowej Marynarki Wojennej w sprawie zasadnosci objecia patronatu

honorowego lub udziaru w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsiewziecia.
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§ 9.
Oddzial Wychowawczy Dowodztwa Marynarki Wojennej rozpatrujac wniosek jest

zobowiazany ocenic:

1) czy przedsiewziecie spelnia wymagania okreslone w § 2 rozdzialu 3;

2) czy eel przedsiewziecia uzasadnia zaangazowanie autorytetu Dow6dcy lub os6b

z kierownictwa Marynarki Wojennej, a jesli tak, to w jakiej formie;

3) w stosunku do przedsiewziec 0 charakterze naukowym lub opiniotworczym:

przewidywany ich poziom merytoryczny, a w szczegolnosci:

al planowana tematyke wystapien,

b/ dobor ikwalifikacje prelegentow oraz zaproszonych gosci,

cl rodzaj instytucji wspierajacych przedsiewziecia merytorycznie;

4) zagrozenie, czy przedsiewziecie jest jawnym lub ukrytym dzialaniern lobbingowym;

5) zagrozenie, czy wyroznienie honorowe Dow6dcy zostanie wykorzystane w celu

promocyjnym produkt6w lub uslug albo w dzialaniach z zakresu reklamy lub PR.

§10.

Oddzial Wychowawczy Dowodztwa Marynarki Wojennej moze zwrocic sie do

wnioskodawcy 0 przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjasnien, a takze

przedstawic wnioskodawcy warunki, po spelnieniu kt6rych mozliwe byloby objecie patronatu

honorowego lub udzial Dow6dcy w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsiewziecia.

§ 11.

1. Oddzial Wychowawczy Dowodztwa Marynarki Wojennej po zakonczeniu

procedowania wniosku przedstawia do akceptacji Dow6dcy rekomendacje eo do zasadnosci

objecia patronatu honorowego lub udzialu Dow6dcy w komitecie honorowym wydarzenia lub

przedsiewziecia.

2. Rekomendacje, 0 ktorej mowa w pkt.1 podpisuje Szef Oddzialu Wychowawczego

Dow6dztwa Marynarki Wojennej.

3. 0 objeciu (odmowie objecia) przez Dowodce patronatu honorowego lub udziale

(odmowie udzialu) Dow6dcy w komitecie honorowym organizator powiadomiony zostanie

w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia zlozenia wniosku.

4. Odmowa objecia patronatu honorowego lub udzialu Dow6dcy w komitecie

honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysluguje tryb odwolawczy.
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ROZDZIAL4

Warunki zwiazane z realizacja patronatu honorowego

lub udzialem Dow6dcy w komitecie honorowym
§1.

Organizator wydarzenia lub przedsiewziecia, nad kt6rym Dow6dca objal patronat

honorowy lub zgodzil sie na udzial w komitecie honorowym, informuje wspolorganizatorow

i uczestnikow 0 przyznanym wyroznieniu honorowym.

§ 2.
W przypadku objecia przez Dowodce patronatu honorowego lub zgody Dow6dcy na

udzial w komitecie honorowym organizator umieszcza informacje 0 tym we wszystkich

materialach promocyjnych i informacyjnych zwiazanych z realizacja przedmiotowego

wydarzenia lub przedsiewziecia,

§3.
Podczas trwania wydarzenia lub przedsiewziecia, nad ktorym Dowodca objal patronat

honorowy lub uczestniczy w komitecie honorowym, organizator umieszcza w widocznym

miejscu znaki promocyjne Marynarki Wojennej.

§4.

Objecie patronatu honorowego lub udzial Dow6dcy w komitecie honorowym wiaze sie

z obowiazkiem zlozenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu wydarzenia lub

przedsiewziecia. Sprawozdanie stanowi zalacznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§5.

Sprawozdanie winno bye przeslane do Oddzialu Wychowawczego Dowodztwa

Marynarki Wojennej poczta na adres: 81-301 Gdynia; ul. Waszyngtona 44 w ciagu 14 dni od

dnia zakonczenia wydarzenia lub przedsiewziecia. Sprawozdanie powinno rniec forme

informacji opisowej wraz z dokumentacja fotograficzna,

ROZDZIAL5

Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja Dow6dcy z udzialu

w komitecie honorowym

§ 1.

W szczeg61nieuzasadnionych przypadkach (niespelnienie wymagan, 0 ktorych mowa

w rozdzA) Dow6dca moze odebrac przyznany uprzednio patronat honorowy i zrezygnowac

z udzialu w komitecie honorowym. 0 odebraniu patronatu honorowego lub rezygnacji
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Dow6dcy z udzialu w komitecie honorowym organizator jest infonnowany niezwlocznie

w formie pisemnej.

§ 2.

Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja Dow6dcy z udzialu w komitecie

honorowym naklada na organizatora obowiazek bezzwlocznej rezygnacji z uzywania

przyznanego wyroznienia honorowego.
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Zalaczniki do Regulaminu przyznawania
patronatu honorowego lub uczestnictwa
Dow6dcy Marynarki Wojennej
w komitecie honorowym

Zalacznik Nr 1

(lrnie, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)

Adres: .

Tel./Fax: .
E-mail: '" .

DOWODCA MARYNARKI WOJENNEJ

za posrednlctwem SZEFA ODDZIALU WYCHOWA WCZEGO
DOWODZTWA MARYNARKI WOJENNEJ

ul. Waszyngtona 44
81- 912 GDYNIA

WNIOSEK

o OBJ~CIE PATRONATU HONOROWEGO / LUB UDZIAL DOWODCY MARYNARKI
WOJENNEJ W KOMITECIE HONOROWYM

1. eel wydarzenia lub przedsiewziecia orazjego opis:

2. Termin imiejsce wydarzenia lub przedsiewziecia:

3. Szczegolowy program imprezy (w formie zalacznika).

4. Informacja 0 organizatorze oraz 0 osobach nim zarzadzajacych (wraz z odpisem z wlasciwego rejestru
w formie zalacznika).
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5. Lista patron6w, sponsor6w czlonkow komitet6w honorowych lub organizacyjnych oraz lista innych
os6b prawnych i fizycznych, ktorych nazwy (nazwiska) lub loga beda publikowane w zwiazku
z przedsiewzieciern,

6. W stosunku do przedsiewziec 0 charakterze naukowym lub opiniotw6rczym nalezy przedstawic:
~ planowana tematyke wystapien,
~ liste prelegent6w (panelist6w, itp.),
~ instytucje wspierajace przedsiewziecie merytorycznie.

7. Oswiadczenie: "W zwiazku z przedsiewzieciem nie beda prowadzone zadne dzialania 0 charakterze
promocji konkretnych produkt6w, uslug czy firm, w szczegolnosci w takiej formie, kt6ra moglaby
sugerowac poparcie dla nich przez Dowodce tub Marynarke Wojenna".

8. Oswiadczenie: "Oswiadczam, ze inicjatywa nie ma charakteru lobbingowego".

9. Przewidywana liczba uczestnik6w oraz zaproszonych gosci:

10. Zasieg wydarzenia lub przedsiewziecia:
o Miedzynarodowy 0 Ogolnopolski 0 Regionalny 0 Lokalny 0 Resortowy (MON)

11. Inni partnerzy i/lub wspolorganizatorzy przedsiewziecia:

12. Wnioskowany zakres wspolpracy z Marynarka Wojenna;

13. Informujemy, ze zapoznalisrny sie i w pelni akceptujemy .Regulamin przyznawania patronatu
honorowego tub uczestnictwa Dow6dcy Marynarki Wojennej w komitecie honorowym".

/Data imiejsce/ /Podpis wnioskodawcy/
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OPINIA

KOMORKI ORGANIZACYJNEJ DMW, DOWODCY ZWlt\ZKU TAKTYCZNEGO
LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MARYNARKI WOJENNEJ

W SPRA WIE WYROZNIENIA HONOROWEGO

1. Uzasadnienie: .

2. Prosze zaznaczyc wlasciwe wyroznienie honorowe:

o Patronat honorowy Dow6dcy Marynarki Wojennej
o Udzial Dow6dcy Marynarki Wojennej w komitecie honorowym
o Proponowany (nizszej rangi) patron at honorowy: , .

3. Czy uzasadnionajest osobista obecnosc Dow6dcy Marynarki Wojennej:
o Tak 0 Nie.

/Data imiejsce/ /Podpis opiniodawcy/



Zalacznik Nr 2

(lrnie, nazwisko lub nazwa organizatora)

Adres: .

Tel./Fax: .
E-mail: .

DOWODCA MARYNARKI WOJENNEJ

za posrednictwem SZEFA ODDZIALU WYCHOWA WCZEGO
DOWODZTWA MARYNARKI WOJENNEJ

ut. Waszyngtona 44
81- 301 GDYNIA

SPRA WOZDANIE

Z REALIZACJI PRZEDSIF,;WZIF,;CIAOBJF,;TEGO PATRONATEM HONOROWYM
LUB W KTOREGO KOMITECIE HONOROWYM UCZESTNICZYL

DOWOnCA MARYNARKI WOJENNEJ

1. Opis wydarzenia lub przedsiewziecia (notatka infonnacyjna dotyczaca przebiegu wydarzenia, terminu
i miejsca, liczby uczestnik6w oraz zaproszonych gosci):

2. Formy i metody promocji obronnosci zastosowane podczas realizacji przedsiewziecia:

3. Wspolpraca z Marynarka Wojenna przy realizacji zadania:

4. Wnioskowany zakres wspolpracy z Marynarka Wojenna w przyszlosci:
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5. Lista wspolorganizatorow, partnerow, patronow, sponsorow, czlonkow komitetow honorowych lub
organizacyjnych oraz lista innych osob prawnych i fizycznych, ktorych nazwy (nazwiska) lub loga byly
publikowane w zwiazku z impreza,

/Data imiejsce/ /Podpis organizatora/

Za1llczniki: zdjecia, informacje prasowe, wykaz publtkacjl w mediach.


