
Regulamin przyznawania patronatu honorowego Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

lub wyrażania zgody na udział Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

w Komitecie Honorowym 

 

 

Rozdział I 

 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. Regulamin przyznawania patronatu honorowego Prezesa Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego lub wyrażania zgody na udział Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Komitecie 

Honorowym określa zasady i procedurę przyznawania patronatu honorowego Prezesa Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego oraz wyrażania zgody na udział Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

w Komitecie Honorowym, a także cofnięcie patronatu honorowego lub rezygnację z udziału 

w Komitecie Honorowym oraz warunki związane z realizacją przyznanego patronatu 

honorowego lub zgody na udział w Komitecie Honorowym.   

 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) patronacie honorowym – rozumie się przez to patronat honorowy Prezesa Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego; 

2) Prezesie ULC – rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 

3) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin przyznawania patronatu honorowego 

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub wyrażania zgody na udział Prezesa Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego w Komitecie Honorowym; 

4) udziale w Komitecie Honorowym – rozumie się przez to udział Prezesa Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego w Komitecie Honorowym; 

5) ULC – rozumie się przez to Urząd Lotnictwa Cywilnego. 

 

Rozdział II 

 

Zasady przyznawania patronatu honorowego lub wyrażania zgody na udział w 

Komitecie Honorowym 

 

§ 3. 1. Przyznanie patronatu honorowego lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie 

Honorowym stanowią wyróżnienie honorowe podkreślające szczególny charakter danego 

przedsięwzięcia. 

2. Przyznanie patronatu honorowego lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie 

Honorowym może dotyczyć przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, 

ogólnokrajowym lub regionalnym, w tym: konferencji naukowych, seminariów, konkursów 

i studiów podyplomowych dotyczących zagadnień związanych z lotnictwem cywilnym, 

w szczególności związanych z bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, rozwojem transportu 

lotniczego oraz uregulowaniami prawnymi. 

3. Sprawowanie patronatu honorowego lub udział w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 2, Prezes ULC może powierzyć przedstawicielowi ULC.  

 



§ 4. Przyznanie patronatu honorowego lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie 

Honorowym nie dotyczy przedsięwzięć: 

1) o charakterze reklamowym, lobbystycznym lub komercyjnym; 

2) niezgodnych z polityką wizerunkową Prezesa ULC, zasadami równości gospodarczej 

i uczciwej konkurencji; 

3) organizowanych przez podmioty nadzorowane i kontrolowane przez Prezesa ULC. 

 

§ 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych przyznanie patronatu honorowego lub 

wyrażenie zgody na udział w Komitecie Honorowym dotyczy każdorazowo jednej edycji. 

 

§ 6. Przyznanie patronatu honorowego lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie 

Honorowym nie jest jednoznaczne z deklaracją wsparcia finansowego, organizacyjnego lub 

osobistego dla organizatora przedsięwzięcia. 

 

§ 7. Informacja o przyznaniu patronatu honorowego lub wyrażeniu zgody na udział 

w Komitecie Honorowym jest publikowana na stronie internetowej ULC. 

 

 

Rozdział III 

 

Procedura przyznawania patronatu honorowego lub wyrażania zgody na udział w 

Komitecie Honorowym 

 

§ 8. 1. Przyznanie patronatu honorowego lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie 

Honorowym podejmowane jest na podstawie wniosku organizatora przedsięwzięcia. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu, którego wzór stanowi 

załącznik do Regulaminu. Formularz wniosku jest również dostępny na stronie internetowej 

ULC: www.ulc.gov.pl w zakładce „Patronaty”. 

3. Wypełniony formularz wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy przesłać na adres: Urząd 

Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa z dopiskiem: „Patronat” lub na 

adres e-mail: media@ulc.gov.pl 

 

§ 9. 1. Wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 1, powinien zostać złożony najpóźniej na 4 

tygodnie przed planowanym dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia. 

2. Za datę przyjęcia wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 1, uznaje się datę jego wpływu do 

kancelarii ULC. 

3. Wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 1 złożony po terminie lub niekompletny nie będzie 

rozpatrywany. 

4. W uzasadnionych przypadkach Prezes ULC może uwzględnić wniosek złożony po upływie 

terminu określonego w ust. 1. 

 

§ 10. Komórką organizacyjną ULC odpowiedzialną za przyjęcie, zaopiniowanie 

i przedłożenie Prezesowi ULC wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 1, wraz z odpowiednią 

rekomendacją jest Stanowisko ds. Mediów w Biurze Prezesa ULC. 

 

http://www.ulc.gov.pl/
mailto:media@ulc.gov.pl


§ 11. Odmowa przyznania patronatu honorowego lub wyrażenia zgody na udział w 

Komitecie Honorowym nie wymaga uzasadnienia. Nie przysługuje od niej żaden środek 

odwoławczy ani środek zaskarżenia. 

 

§ 12. O przyznaniu albo odmowie przyznania patronatu honorowego lub wyrażeniu albo 

odmowie wyrażenia zgody na udział w Komitecie Honorowym organizator przedsięwzięcia 

jest informowany przez Stanowisko ds. Mediów w Biurze Prezesa ULC w formie pisemnej.  

 

 

Rozdział IV 

 

Cofnięcie patronatu honorowego lub rezygnacja z udziału w Komitecie Honorowym  

 

§ 13. 1. W szczególnych przypadkach, Prezes ULC może cofnąć przyznany patronat 

honorowy lub zrezygnować z udziału w Komitecie Honorowym. 

2. O cofnięciu patronatu honorowego lub rezygnacji z udziału w Komitecie Honorowym 

organizator przedsięwzięcia jest informowany przez Stanowisko ds. Mediów w Biurze 

Prezesa ULC, niezwłocznie, w formie pisemnej. 

 

§ 14. Cofnięcie patronatu honorowego lub rezygnacja z udziału w Komitecie Honorowym 

nakłada na organizatora przedsięwzięcia obowiązek niezwłocznego zaprzestania 

powoływania się na okoliczność przyznania patronatu honorowego, w tym zaprzestania 

używania logotypu ULC. 

 

Rozdział V 

 

Warunki związane z realizacją przyznanego patronatu honorowego lub zgody na udział 

w Komitecie Honorowym 

 

§ 15. 1. W przypadku przyznania patronatu honorowego lub wyrażenia zgody na udział w 

Komitecie Honorowym organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia 

logotypu ULC oraz informacji o przyznanym patronacie honorowym na wszystkich 

materiałach promocyjno-informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia, oraz na 

swojej stronie internetowej. 

2. Logotyp ULC przesyłany jest do organizatora przedsięwzięcia w formie elektronicznej po 

wydaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu patronatu honorowego lub wyrażeniu zgody na 

udział w Komitecie Honorowym. 

3. Przed umieszczeniem logotypu ULC na materiałach, o których mowa w ust. 1, organizator 

przedsięwzięcia jest zobowiązany przesłać je do ULC, na adres wskazany w § 8 ust. 3 do 

wglądu i akceptacji. Prezes ULC zastrzega sobie prawo do sugerowania organizatorowi 

przedsięwzięcia zmian w treści materiałów, o których mowa w ust. 1, w celu ochrony 

wizerunku ULC. 

 

 


