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Ogólne warunki przyznawania patronatu honorowego lub udziału 

Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej 

w komitecie honorowym  

 

1. Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej 

„Komendantem” może objąć patronat honorowy lub wziąć udział w komitecie 

honorowym w przypadku przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla obronności  

i bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności związanych z ustawowymi 

zadaniami Straży Granicznej oraz wpływających na kreowanie pozytywnego 

wizerunku Straży Granicznej. 

2. Komendant nie obejmuje patronatu honorowego oraz nie bierze udziału w komitecie 

honorowym w przypadku przedsięwzięć o charakterze komercyjnym i lobbingowym 

lub mogących negatywnie wpłynąć na wizerunek Straży Granicznej. 

3. W wyjątkowych przypadkach Komendant może objąć patronat honorowy lub 

uczestniczyć w komitecie honorowym w przypadku przedsięwzięcia o charakterze 

komercyjnym, jeżeli służy ono dobru publicznemu lub ma charakter charytatywny. 

4. Organizator przedsięwzięcia występuje z pisemnym wnioskiem o przyznanie 

patronatu honorowego Komendanta lub o wyrażenie zgody na udział Komendanta  

w komitecie honorowym.  

5. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży 

Granicznej: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl. 

6. Do wniosku dołącza się oświadczenie, że w związku z przedsięwzięciem nie będą 

prowadzone działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów, usług czy 

firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich 

Komendanta oraz że inicjatywa nie ma charakteru lobbingowego. 

Wniosek wraz z oświadczeniem może zostać przesłany na adres: 
 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej 

im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego 

ul. Mickiewicza 34 

     37-700 Przemyśl 

lub pocztą elektroniczną na adres: bieszczadzki@strazgraniczna.pl. 

7. Wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowaną datą organizacji 

przedsięwzięcia.  

8. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy jest przyznawany 

organizatorowi jednorazowo. 

9. Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej może zwrócić się do 

organizatora o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień 

dotyczących planowanego przedsięwzięcia, a także przedstawić wnioskodawcy 
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warunki, po spełnieniu których możliwe byłoby udzielenie patronatu honorowego lub 

wzięcie udziału Komendanta w komitecie honorowym.  

10. Wniosek nie będzie rozpatrywany w przypadku: 

1) niespełnienia wymogów formalnych, 

2) nieuzupełnienia przez organizatora braków w złożonym wniosku, 

nieprzekazania przez organizatora dodatkowych informacji lub nieudzielenia 

wyjaśnień, 

3) złożenia później, niż 30 dni przed datą organizacji planowanego 

przedsięwzięcia. 

11. Wnioskodawca otrzymuje pisemną odpowiedź zawierającą zgodę lub też odmowę 

udzielenia patronatu honorowego lub udziału Komendanta w komitecie honorowym  

w terminie 14 dni od złożenia wniosku spełniającego określone wymogi.  

Informacja o objęciu patronatu honorowego lub udziale Komendanta w komitecie 

honorowym zamieszczana jest na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału 

Straży Granicznej: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl. 

12. Organizator, który otrzymał zgodę na patronat honorowy lub udział Komendanta  

w komitecie honorowym, jest zobowiązany do: 

1) zamieszczenia logo Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (zostanie 

przesłane wraz z odpowiedzią) oraz informacji o patronacie honorowym lub 

udziale Komendanta w komitecie honorowym danego przedsięwzięcia we 

wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych i informacyjnych 

dotyczących tego wydarzenia, 

2) poinformowania mediów o patronacie honorowym lub udziale Komendanta  

w komitecie honorowym tego przedsięwzięcia. 

13. Objęcie patronatu honorowego nad przedsięwzięciem może wiązać się  

z uczestnictwem w nim Komendanta lub osoby przez niego upoważnionej. 

14. Objęcie przez Komendanta patronatu honorowego lub udział Komendanta  

w komitecie honorowym nie oznacza udzielenia wsparcia finansowego dla 

organizatora oraz nie powoduje skutków finansowych dla Straży Granicznej. 

15. Komendant zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na objęcie patronatu 

honorowego lub rezygnacji z udziału w komitecie honorowym w każdym czasie. 

16. Cofnięcie zgody na objęcie patronatu honorowego lub rezygnacja Komendanta  

z udziału w komitecie honorowym nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej 

rezygnacji z używania przyznanego wyróżnienia honorowego. 
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