
Zarządzenie Nr 7/2020 

Rzecznika Finansowego 

z dnia 26 maja  2020 r. 

 

w sprawie nadania regulaminu obejmowania patronatem honorowym oraz uczestnictwa 

w komitecie honorowym Rzecznika Finansowego 

 

Na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Biura Rzecznika Finansowego:  

 

§ 1 

Nadaje się regulamin obejmowania patronatem honorowym oraz uczestnictwa w komitecie 

honorowym Rzecznika Finansowego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2020  

Rzecznika Finansowego z dnia 26 maja 2020 r.  

 

 

 

Regulamin obejmowania patronatem honorowym oraz uczestnictwa w komitecie 

honorowym Rzecznika Finansowego 

 

 

§ 1. 

1. Objęcie patronatem honorowym przez Rzecznika Finansowego lub udział w komitecie 

honorowym, są wyróżnieniami podkreślającymi szczególny charakter wydarzenia służącego 

ochronie praw klientów podmiotów rynku finansowego.  

2. Patronatu nie udziela się i nie przyjmuje się zaproszenia do komitetu honorowego 

przedsięwzięcia, jeśli ma ono charakter komercyjny, lobbingowy lub reklamowy. 

3. Objęcie patronatem honorowym lub uczestnictwo w komitecie honorowym może być 

przyznawane w szczególności:  

1) programom edukacyjnym, których treści służą ochronie praw klientów podmiotów rynku 

finansowego;  

2) konkursom, których treści służą ochronie praw klientów podmiotów rynku finansowego 

3) konferencjom naukowym, których treści służą ochronie praw klientów podmiotów rynku 

finansowego;  

3) webinariom, których treści służą ochronie praw klientów podmiotów rynku finansowego;  

4) szkoleniom, których treści służą ochronie praw klientów podmiotów rynku finansowego;  

5) publikacjom naukowym oraz popularnonaukowym, których treści służą ochronie praw 

klientów podmiotów rynku finansowego. 

4. Przyznanie patronatu honorowego lub uczestnictwa w komitecie honorowym nie oznacza 

osobistego udziału w wydarzeniu Rzecznika Finansowego.  

5. W wydarzeniach objętych honorowym patronatem Rzecznika Finansowego może wziąć 

udział wskazany przez niego przedstawiciel.  

6. Objęcie patronatem honorowym lub uczestnictwo w komitecie honorowym nie wymaga 

uzasadnienia.  

 



§ 2. 

1. Organizator wydarzenia występuje do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o objęcie 

patronatem honorowym lub o wyrażenie zgody na udział w komitecie honorowym.  

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i 

dostępny jest w postaci formularza na stronie internetowej Rzecznika Finansowego.  

3. W przypadku wniosków złożonych w innej niż wskazana w niniejszym Regulaminie formie 

lub wniosków niekompletnych Rzecznik Finansowy wzywa do uzupełnienia braków 

formalnych.  

4. Wypełniony wniosek należy przesłać alternatywnie:  

1) na adres:  

Biuro Rzecznika Finansowego 

Al. Jerozolimskie 87 

02-001 Warszawa; 

2) złożyć w kancelarii Biura Rzecznika Finansowego; 

3) przesłać w formie elektronicznej, w formacie pdf, na adres: patronaty@rf.gov.pl 

5. Dodatkowe prośby zawarte we wniosku nie podlegają rozpatrzeniu i należy je składać 

odrębnym pismem.  

 

§ 3. 

1. Wniosek należy złożyć, nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem 

wydarzenia.  

2. Niedotrzymanie terminu wskazanego w ust. 1 może stanowić podstawę do negatywnego 

rozpatrzenia wniosku.  

 

§ 4. 

1. Organizator ma obowiązek przedłożyć kompletną listę współorganizatorów, sponsorów, 

patronów honorowych i medialnych. 

2. Uchybienie obowiązkowi określonemu w ust. 1, bądź wprowadzenie w błąd co do treści 

określonych w ust. 1 skutkuje natychmiastowym odebraniem patronatu honorowego, bądź 

rezygnacją z udziału w komitecie honorowym. 

3. O objęciu albo odmowie objęcia patronatem honorowym bądź udziale albo odmowie udziału 

w komitecie honorowym, wnioskodawca zostaje powiadomiony w formie pisemnej, za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.  

 

mailto:patronaty@rf.gov.pl


§ 5. 

1. Informacja o objęciu patronatem honorowym lub wyrażeniu zgody na udział w komitecie 

honorowym, jak również informacja o odebraniu powyższych wyróżnień, jest zamieszczana na 

stronie internetowej Rzecznika Finansowego.  

2. W przypadku wydarzeń cyklicznych objęcie patronatem honorowym lub wyrażenie zgody 

na udział w komitecie honorowym jest przyznawane oddzielnie na każde wydarzenie.  

3. Objęcie patronatem honorowym lub wyrażenie zgody na udział w komitecie honorowym nie 

oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego oraz organizacyjnego Rzecznika 

Finansowego dla organizatora.  

 

§ 6. Odmowa objęcia patronatem honorowym lub wyrażenia zgody na udział w komitecie 

honorowym, ma charakter ostateczny, nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej 

środek odwoławczy.  

 

§ 7. 

1. W przypadku objęcia patronatem honorowym lub przyznania uczestnictwa w komitecie 

honorowym, organizator wydarzenia zobowiązany jest do publicznego informowania o 

przyznanym wyróżnieniu oraz do ekspozycji logo Rzecznika Finansowego na materiałach 

promocyjnych związanych z przedmiotowym wydarzeniem.  

2. Organizator wydarzenia zobowiązany jest uzyskać akceptację Biura Rzecznika Finansowego 

co do sposobu ekspozycji logo Rzecznika Finansowego.  

3. W terminie do 30 dni po zakończeniu wydarzenia, organizator zobowiązany jest do 

przedstawienia sprawozdania z przebiegu wydarzenia. 

  

§ 8. W uzasadnionych przypadkach Rzecznik Finansowy może podjąć decyzję o odebraniu 

patronatu honorowego lub zrezygnować z udziału w komitecie honorowym.  

 

§ 9. O odebraniu patronatu honorowego lub rezygnacji z udziału w komitecie honorowym 

organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej, bez konieczności uzasadnienia.  

 

§ 10. 

1. Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja z udziału w komitecie honorowym nakłada 

na organizatora obowiązek niezwłocznego usunięcia informacji o objęciu patronatem 



honorowym lub o udziale w komitecie honorowym, w tym zaprzestania używania logo 

Rzecznika Finansowego.  

2. Rzecznik Finansowy nie ponosi kosztów organizatora związanych z usunięciem informacji, o której 

mowa w ust. 1.  
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