Regulamin przyznawania patronatu honorowego oraz
udziału w komitecie honorowym
przez Rzecznika Praw Pacjenta

§1
Rzecznik Praw Pacjenta, zwany dalej Rzecznikiem, moŜe objąć patronatem honorowym oraz być
członkiem komitetu honorowego w zakresie przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym,
ogólnokrajowym lub regionalnym, w tym w szczególności: konferencji, seminariów, konkursów,
wydarzeń okazjonalnych i wydawnictw dotyczących zagadnień związanych z prawami pacjenta,
a takŜe tych które wpisują się w tematykę ustawowych zadań Rzecznika, a ich realizacja słuŜy
promocji praw pacjenta oraz ochrony zdrowia.

§2
Patronat honorowy oraz udział w komitecie honorowym Rzecznika jest wyróŜnieniem,
podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia o duŜym znaczeniu dla promocji praw
pacjenta oraz rozwoju ochrony praw pacjenta. Patronat honorowy oraz udział w komitecie
honorowym, nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego
udziału Rzecznika w przedsięwzięciu.

§3
W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy oraz udział w komitecie honorowym
przez Rzecznika jest przyznawany kaŜdorazowo na daną edycję.

§4
Informacja o przyznaniu patronatu honorowego lub udziale w komitecie honorowym, przez
Rzecznika jest zamieszczana na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta
www.bpp.gov.pl.
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Procedura przyznawania patronatu honorowego oraz udziału w komitecie honorowym
przez Rzecznika Praw Pacjenta

§5
1. Organizator przedsięwzięcia występuje z wnioskiem o przyznanie patronatu honorowego lub o
udział Rzecznika w komitecie honorowym.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu. Regulamin oraz formularz wniosku jest równieŜ dostępny na
stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl.
3. Wypełniony formularz wniosku, o którym mowa w ust. 1 naleŜy przesłać pocztą lub drogą
elektroniczną na poniŜsze adresy:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

e-mail: promocja@bpp.gov.pl

§6
1. Wniosek o przyznanie patronatu honorowego lub o udział Rzecznika w komitecie honorowym,
powinien

zostać

złoŜony

najpóźniej
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miesiące

przed

planowanym

rozpoczęciem

przedsięwzięcia.
2. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpłynięcia wniosku do kancelarii Biura Rzecznika
Praw Pacjenta lub na skrzynkę elektroniczną.
3. Wniosek o przyznanie patronatu honorowego lub o udział w komitecie honorowym przez
Rzecznika, który wpłynie po terminie lub będzie niekompletny, nie zostanie rozpatrzony.
4. W uzasadnionych przypadkach Rzecznik moŜe uwzględnić wniosek złoŜony po upłynięciu
terminu określonego w ust. 1.
5. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta moŜe zwrócić się do organizatora o uzupełnienie złoŜonego
wniosku w wyznaczonym terminie. Nieuzupełnienie w terminie braków w złoŜonym wniosku
moŜe skutkować odmową dalszego jego rozpatrywania przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.
6. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta rozpatrując wniosek jest zobowiązane ocenić:
a) czy przedsięwzięcie spełnia wymagania określone w § 1 regulaminu,
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b) zagroŜenie, czy przedsięwzięcie jest jawnym lub ukrytym działaniem lobbingowym,
c) zagroŜenie, czy patronat honorowy lub udział Rzecznika w komitecie honorowym
zostanie wykorzystany w celu promowania bądź reklamowania produktów lub usług, w
szczególności związanych z branŜą farmaceutyczną.
7. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta moŜe zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie
dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a takŜe przedstawić wnioskodawcy warunki,
po spełnieniu których moŜliwe byłoby objęcie patronatu honorowego lub udział Rzecznika w
komitecie honorowym.

§7
Komórką organizacyjną Biura Rzecznika Praw Pacjenta odpowiedzialną za przyjęcie,
zaopiniowanie i przedłoŜenie Rzecznikowi wniosku o przyznanie patronatu honorowego lub o
udział w komitecie honorowym jest Zespół Prasy i Promocji.

§8
O zgodzie na przyznanie bądź odmowę patronatu honorowego lub udziału w komitecie
honorowym Rzecznika, organizator jest powiadamiany kaŜdorazowo w formie pisemnej lub
elektronicznej przez Zespół Prasy i Promocji.

§9
Odmowa przyznania patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym przez
Rzecznika jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. Organizatorowi (wnioskodawcy) nie
przysługuje tryb odwoławczy.

§ 10
1. W szczególnych przypadkach Rzecznik moŜe odebrać przyznany patronat honorowy lub
cofnąć zgodę na udział w komitecie honorowym, o czym organizator jest informowany
niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej. Odebranie patronatu honorowego
bądź rezygnacja z udziału w komitecie honorowym nakłada na organizatora obowiązek
niezwłocznego zaprzestania uŜywania informacji w kwestii przyznanego patronatu
honorowego, udziału w komitecie honorowym, w tym zaprzestania uŜywania znaku
graficznego uŜywanego przez Rzecznika.
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2. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 1, Rzecznik nie ponosi Ŝadnych
ewentualnych kosztów z tym związanych.

Warunki związane z realizacją przyznanego patronatu honorowego oraz udziału w
komitecie honorowym przez Rzecznika Praw Pacjenta

§ 11
1. W przypadku przyznania patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym przez
Rzecznika, organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia znaku graficznego
uŜywanego przez Rzecznika oraz informacji o przyznanym patronacie honorowym lub udziale w
komitecie honorowym we wszystkich materiałach promocyjno - informacyjnych, związanych z
realizacją przedsięwzięcia oraz na swojej stronie internetowej.
2. Po umieszczeniu znaku graficznego uŜywanego przez Rzecznika w materiałach, o których
mowa w ust. 1, organizator jest zobowiązany przesłać je do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, na
adres e-mail wskazany w § 5 ust. 3, do wglądu i akceptacji. Rzecznik zastrzega sobie prawo do
sugerowania organizatorowi zmian w treści materiałów, o których mowa w ust. 1, w zakresie
dotyczącym ochrony wizerunku Rzecznika.

§ 12
Na nie mniej niŜ 14 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia organizator jest zobowiązany
do przesłania do Biura Rzecznika Praw Pacjenta na adres siedziby wskazany w § 5 ust. 3
wszystkich materiałów promocyjno - informacyjnych wykorzystywanych w czasie jego trwania.

§ 13
Komórką organizacyjną Biura Rzecznika Praw Pacjenta odpowiedzialną za monitorowanie
wywiązywania się przez organizatora przedsięwzięcia ze zobowiązań związanych z przyznanym
patronatem honorowym lub udziałem w komitecie honorowym Rzecznika Praw Pacjenta,
wynikających z niniejszego Regulaminu, jest Zespół Prasy i Promocji.
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