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REGULAMIN 

przyznawania Patronatu Honorowego 

Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego  

 

1. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego może objąć patronatem honorowym przedsięwzięcia 

związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa oraz ukierunkowane na kształtowanie postaw 
patriotycznych i obronnych w społeczeństwie. 

2. Patronaty mają charakter jednorazowy. W przypadku przedsięwzięć organizowanych cyklicznie 
o przyznaniu patronatu należy występować każdorazowo. 

3. Szef BBN nie obejmuje patronatem inicjatyw, którym patronuje Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej lub jest w nie zaangażowany w jakikolwiek inny sposób. W tym przypadku możliwy jest 
jednak udział Szefa BBN w komitecie honorowym, o ile taki zostanie powołany. 

4. Szef BBN nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze komercyjnym oraz 
organizowanych wyłącznie przez osoby prywatne. 

5. Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym Szefa BBN nie jest równoznaczne z udzieleniem 

wsparcia materialnego, organizacyjnego lub merytorycznego przez BBN. W przypadku szczególnie 
wartościowych przedsięwzięć Szef BBN może podjąć decyzję o jego wsparciu organizacyjnym lub 

merytorycznym. 

6. Z wnioskiem o przyznanie patronatu występuje organizator nie później niż 1 miesiąc przed 
planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wniosek złożony po tym terminie może nie zostać 
rozpatrzony. Wniosek o przyznanie patronatu organizator składa drogą elektroniczną na adres 
bbn@bbn.gov.pl lub w formie listowej na adres Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 

10, 00-315 Warszawa. 

7. Wnioski o przyznanie patronatu poddawane są ocenie w celu sprawdzenia czy założenia oraz cele 
a także, jego poziom merytoryczny i organizacyjny uzasadniają zaangażowanie Szefa BBN. 

8. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu organizator jest informowany drogą listową lub 
elektroniczną. Decyzja w tym zakresie nie wymaga uzasadnienia. Organizator przedsięwzięcia, 
którego wniosek został pozytywnie rozpatrzony, otrzymuje dokument potwierdzający przyznanie 
patronatu honorowego Szefa BBN. 

9. Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem ma prawo posługiwać się logotypem BBN oraz 
powinien zamieścić informację o patronacie honorowym na materiałach informacyjnych i 
promocyjnych dotyczących wydarzenia. Po zakończeniu przedsięwzięcia organizator powinien 
przekazać do BBN informację o jego przebiegu w formie komunikatu prasowego.  

10. Szef BBN może zadecydować o odebraniu patronatu. Decyzja w tym zakresie nie wymaga 
uzasadnienia. O odebraniu patronatu organizator jest informowany drogą listową lub 

elektroniczną. Odebranie patronatu zobowiązuje organizatora do bezzwłocznego wycofania 
materiałów informacyjnych i promocyjnych zawierających logotyp BBN oraz nieposługiwania się 
informacją o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Szefa BBN. 
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