
Załącznik do zarządzenia nr 73 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  

z dnia 14 września 2022 r. 

 

 

Regulamin przyznawania patronatu honorowego oraz udziału Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych w komitecie honorowym 

1. Patronat honorowy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (dalej: „Patronat”) 
jest wyróżnieniem honorowym. Przedsięwzięcia obejmowane patronatem powinny 
mieć zasięg ogólnopolski lub ponadlokalny. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się objęcie Patronatem przedsięwzięć o zasięgu lokalnym. 
 

2. Decyzja w sprawie przyznania Patronatu ma charakter uznaniowy.  
 
3. W przypadku przedsięwzięć o charakterze cyklicznym Patronat przyznawany jest 

każdorazowo na jedną edycję.  
 
4. Udzielenie Patronatu nie wiąże się z jakimikolwiek zobowiązaniami finansowymi po 

stronie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz nie stanowi 
przyrzeczenia osobistego udziału Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 

 
5. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może odmówić udzielenia Patronatu  

lub udziału w komitecie honorowym bez podania przyczyny.  
 
6. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych nie obejmuje Patronatem przedsięwzięć 

o charakterze komercyjnym, lobbystycznym lub reklamowym oraz nad statutową 
działalnością stowarzyszeń, fundacji, związków czy organizacji.  

 
7. Nie jest możliwe przyznanie Patronatu inicjatywie w fazie projektu, której etap 

przygotowań nie daje gwarancji jej realizacji. Inicjatywy/projekty już rozpoczęte i już 
realizowane nie będą rozpatrywane.  

 
8. W szczególnych przypadkach Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może 

cofnąć decyzję o przyznaniu Patronatu. O fakcie odebrania patronatu Organizator 
jest informowany niezwłocznie na adres e-mail wskazany we wniosku.  

 
9. Odebranie Patronatu nakłada na Organizatora obowiązek usunięcia informacji  

o przyznanym wyróżnieniu, w tym rezygnacji z podawania informacji o Patronacie 
we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach internetowych związanych  
z przedsięwzięciem.  

 
10. W celu uzyskania Patronatu lub udziału Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych w komitecie honorowym, Organizator przedsięwzięcia obowiązany 
jest: 

 wypełnić formularz wniosku wraz z załącznikami (do pobrania poniżej), 

 dołączyć program przedsięwzięcia; w przypadku konkursu – regulamin,  
a w przypadku wydawnictwa jego treść lub projekt, 

 dołączyć listę prelegentów, 

 przesłać wniosek nie później niż na 60 dni i nie wcześniej niż 120 dni przed 
planowanym przedsięwzięciem na adres: 



Dyrektor Generalny Lasów Państwowych,  
ul. Grójecka 127, 
02-124 Warszawa 
lub drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@lasy.gov.pl 
 
11. W uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może 

zdecydować o przyznaniu Patronatu przedsięwzięciom, które nie spełniają 
kryterium określonego w pkt. 10 niniejszej Procedury.  
 

12. O podjętej decyzji w sprawie Patronatu lub udziału Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych w komitecie honorowym, Organizator zostaje powiadomiony  
w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku. 

 

13. Wnioskodawca, któremu zostanie przyznany patronat Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, jest zobowiązany do podania tej informacji we wszystkich 
materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronach www związanych z 
realizacją przedsięwzięcia wraz z zamieszczeniem logotypu Lasów Państwowych, 
do którego link jest dostępny pod adresem https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-
mediow. 

 

14. Wszystkie materiały, które będą zawierały logotyp, muszą uzyskać akceptację 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 

 

15. Nieprzesłanie do akceptacji materiałów promocyjnych zawierających logotyp 
Lasów Państwowych, informacji o istotnych zmianach w realizacji mogą skutkować 
cofnięciem patronatu lub negatywną decyzją w kolejnych edycjach. 

 

16. W terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego patronatem, 
Wnioskodawca przesyła sprawozdanie drogą elektroniczną.  
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