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MINISTERSTWO FlNANSOW 
BIURO MINlSTRA 

BM16/069128 11lWIIII /BM19-17845 

W odpowiedzi na wniosek (data wplywu do Ministerstwa FinansOw 29 lislOpada 20 I I r.J 

o udost~pnienie infonnacji publicznej uprzej mie intonnuj~. co nast,puje. 

Tryb pr.lyznawania patronatow przez Ministerstwo FinansOw omz udzialu Ministm Finanso" 

w komitecie honorowym reguluje dokument wewm;trzny pt. .2a.wuJy pr:yznuwonia PlllrtJIWllhr pr=e= 

Minis/erslwo Finan.whv ora;: udzialu Minislra Finansow w komilecie honorO\lT II1" . Podl1liol 

wn ioskuj~cy 0 przyznanie patronatu bqdi. udzial Min istra Finansow w komitecie honorowYIll 

zobowi~ny j est do wypetnienia .. Wniosku () pu/ronal honorowy MF / IId=ial Minisl,." II ' komi/ecit' 

honorowy m". Ww. dokumenl wraz z forl1lularzcl1l wniosku udnstftplliony jest na sl rollie 

internetowej Ministerstwa Finans6w (www.lllf.gov.pl/patronaty). 

W okresie od 22 lislOpada 2008 r. do 22 li slOpada 201 1 r. do Ministerstwa Finansow wp lyn<; lo 

140 wnioskow dotyczqcych przyznania pat ronatu lub uczestn icfwa Ministra Finansow 

w komitecie honorowym. Pelen wykaz, zawicrajqcy da t~ wp lywu wn iosku. nazw, 

wnioskodawcy. okreslenie przeds i~wLi,cia oraz spos6b za latwienia wniosku . przekazlIj, 

w za l~czeniu . 

Kryteria occny wniosk6w 0 przyznanie patronat6w oraz udzial Ministra Finansow w kOlllitecie 

honorowym okres la ww. dokument wewn<;trzny. Zgod nic zjego posta nowieniami Ministerstwo 

Finans6w obej muje patronatem prLedsil'wzi~cia nieko lllercyjne 0 tematyce scisle zwiqzanej 

z zakresem dziala lnosci Mini sterstwa oraz 0 w)'sokim poziomie merytorycznym 

i organizacyjnym. Przedsi<;wz i ~cia niezgodne z politykq wizerunkowq Ministerstwa. 7.asadami 

rownosci gospodarczcj i uczciwej konkurencji nie sq obejmowa ne pat ronalem. W wyjqlkowyc h 

sytuacjach Ministerstwo Finansow przyznaje patronat przedsi\,wzicrciom organizowa nYIll przcz 

podmioty prywatne, w tym w szczeg61nosci pras<; i medi a elektron iczne. jesli gwaranrll.i~ one 

wysoki poziom merytoryczny. nie sq nastawione bezposrednio na zysk o rganizatora i 7.ostanq 

uznane za szczego lnie uzyteczne dla polityki informacyjnej oraz edukacyj nej resortu linansow. 

Przyznany patronat ma wylqcznie cha rakter honorawy i nie oznacza deklamcji wsparcia 
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finansowego lub organizacyjnego Ministerstwa Finansow. Wymienione kryteria obowi~zuj~ 

laue w przypadku wyst~pil!nia 0 udzial w komitecie honorowym. 

Opiniowaniem wnioskow 0 przyznanie patronatu lub udzial Ministra Finansow w komitecie 

honorowym zajmuje s i\! zgodnie z postanowieniami ww. dokumentu weWn\!trLnego oraz 

wlasciwosci~ okreslon~ w § 13 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansow. 

stanowi~cego zal~cznik do za~dzenia Nr 10 Ministra Finansow w sprawie nadania regu laminu 

organizacyjnego Ministerstwu Finansow (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 58, z pMn. zm.) 

w Ministerstwie Finansow Biuro Ministra, ktore w niektorych budz~cych w~tpliwosc i 

przypadkach konsultuje si\! merytorycznie z odpowiednimi komorkami organizacyjnymi 

Ministerstwa Finansow lub czlonkami Kierownictwa Ministerstwa Finansow. Ostateczn~ 

decyzj\! 0 przyznaniu patronatu podejmuje co do zasady Q)"cktor Biura Ministra. Decyzj\! 

o udziale w komitecie honorowym podejmuje Minister Finansow. W procesie decyzyjnym nie 

wyst\!powano 0 opini\! lub ekspeJ1yz\! do osob spoza Urz\!du. 

OdpowiedZ na propozycj~ dotyc~q obj~cia patronatem przedsi~wzi~cia lub udzialu Ministra 

Finansow w komitecie honorowym przekazywana jest do wnioskodawcy w formie pisemnej. 

Lista patronatow przyznanych w latach 20 I 0-20 II oraz przedsi~wzi~c z udzialem Ministra 

Finansow w komitecie honorowym w ww. okresie zamieszczona jest na stronie internetowej 

Ministerstwa Finansow (www.mf.gov.pl/patronaty) . Wykazjest aktualizowany na biei.~co. 

W przypadku decyzji odmownej zainteresowany podmiot otrzymuje pisemn~ in fo rmacjc; 

o podj~tej decyzji . W zal~czeniu przekazuj~ kopie udzielonych w biei.~cym roku odpowiedzi. 

zawieraj~cych decyzje 0 odmowie przyznania patronatu. 

W Ministerstwie Finansow nie obowi~zuj~ wytyczne zobowi~zuj~ce podmiot, ktorego wniosek 

o przyznanie patronatu zostal uwzgl\!dniony. do sporz~dzenia spraw07:dania z wydarzeni a 

obj\!tego patronatem. Zgodnie jednak z ww. dokumentem wewn~trznym w przypadku 

przyznanla patronatu. organizaror przedsi\!wzic;cia jest zobowi~zany do umieszczenia 

w materialach infonnacyj no - promocyjnych zwi¥anych z tym wydarzeniem informacj i 0 tym 

fakcie oraz logo Ministerstwa Finansow oraz baneru roll up w okreslonym przez Ministerstwo 

Finansow miejscu (na i.yczenie Ministerstwa Finansow). Ponadto ww. podmioty proszone s~ 

o nadeslanie materialow lub publikacj i. w ktorych zawaJ1a jest infonnacja 0 prLyznanym 

patronacie. W zal~czeniu przekazuj~ informacje otrzymane w bie7.~cym roku. 

Przedstawiaj~c powyZsze, jednoczesnie uprzejmie infonnuj\!, i.e notatki zwi¥ane z ww. 

procesem dot. przyznania patronatu lub uczestnictwa Ministra Finansow w komitecie 

honorowym nie stanowi~ informacji publicznej . Takiego bowiem waloru nie maj~ notatki 

zwilgane z pJanami a ia anow. Ministerstwo Finansow nie ma obowi~zku uzasad niac 

wnioskodawcom powodow swoich decyzji w zakresie przyznania patronatow lub udzialu 

Ministra Finansow w komitecie honorowym . Przyczyn\! odmowy przyznania patronalu slanowil 

m.in. fakt, i.e tematyka projektu nie mieScila s iC; Sc isle w zakresie dzialalnosci Ministerstwa 

Finansow. przedsic;wzi\!cie mialo przcde wszystkim komercyjno - promocyjny charakter. czy 

, 



warsztatowo - szko leniowy. W zalqczeniu przekazujl' odpowiedzi odmowne m.in. zawierajqce 
uzasadnienie podj"tej decyfji w ww. sprawach. 

Niniejsza informacja zostaje przekazana na wskazany we wniosku adres poczty 
elektronicznej. 

Zal~czniki: ww. 
Kopiaa/a 

Podmiol udosl"pniajqcy informacj~ : Minister Finans6w 

Zaslp,pca D~ekl9{. 
~i · a~ 

~~'"'SzkU NICk an ' 

Osoba. ktara udosl"pnila informacj,, : Agnieszka Nieklan, Zasl"pca Dyrektora Biuro Mini slra 

Osoba, kt6ra wytworzyla informacjl' oraz odpowiada za tresc informacji : Iwona Wicik. Naczeln ik 
Wydzialu PrOlokolarnego Biuro Minis,ra 

Data udostl'pnienia informacj i: 13 grudnia 20 II r. 




