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REGULAMIN 

przyznawania Patronatu Pracodawców Ziemi Lubelskiej  

 

 § 1.  

1. Regulamin określa zasady obejmowania przedsięwzięć Pracodawców Ziemi Lubelskiej. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) Patronacie, należy przez to rozumieć patronat Pracodawców Ziemi Lubelskiej lub patronat PZL; 

2) Przedsięwzięciu, należy przez to rozumieć imprezę lub wydarzenie, którego organizator ubiega  

się o objęcie Patronatem; 

3) Wniosku, należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie Patronatu Pracodawców Ziemi Lubelskiej. 

§ 2 

1. Patronat Pracodawców Ziemi Lubelskiej, jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter 

przedsięwzięcia związanego z gospodarką województwa lubelskiego, rozwojem przedsiębiorstw, 

pogłębianiem współpracy zagranicznej w dziedzinie gospodarki, zwiększaniem świadomości wśród 

młodych przedsiębiorców i pasjonatów przedsiębiorczości, misji gospodarczych oraz kongresów nauki, 

szkoleń, projektów, sympozjów i debat. 

2. Wyróżnieniem tym obejmowane są najważniejsze przedsięwzięcia, przede wszystkim cykliczne oraz 

jubileuszowe, o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym lub regionalnym, których tematyka 

zbieżna jest z zadaniami samorządu województwa, bądź inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze 

oraz dużym znaczeniu dla promocji województwa. 

3. Przyznanie Patronatu PZL nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.   

4. Patronat może być przyznany wyłącznie przez Prezesa Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej.  

§ 3. 

1. Z wnioskiem występuje organizator przedsięwzięcia.  

2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy występować każdorazowo.  

3. Prawidłowo wypełniony wniosek, wraz z załącznikami (program, regulamin itp.), powinien być 

złożony w siedzibie Związku lub przesłany pocztą w terminie do 45 dni przed planowanym 

przedsięwzięciem. Wniosek złożony po tym terminie może nie zostać rozpatrzony.   

4. Organizator może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanego 

przedsięwzięcia w ciągu 14 dni od dnia wpływu Wniosku. 
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5. O decyzji przyznania patronatu organizator powiadamiany jest pisemnie, nie później niż w ciągu 30 dni 

od dnia złożenia wniosku. W przypadku braków formalnych termin do ich uzupełnienia wynosi 7 dni. 

Tym samym termin powiadomienia o przyznaniu patronatu jest odpowiednio przedłużany. 

6. Informacja o przyznaniu Patronatu jest także zamieszczana na stronie internetowej Związku 

www.pracodawcylublin.pl w zakładce Nasz Patronat.  

§ 4. 

Patronat PZL jest wyróżnieniem uznaniowym. Prezes Zarządu PZL może odmówić objęcia 

przedsięwzięcia Patronatem. 

§ 5. 

1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku, organizator zamieszcza informację o przyznanym 

patronacie. Podczas trwania przedsięwzięcia, które zostało objęte patronatem, organizator  

ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej  

w widocznym miejscu – logotyp do pobrania umieszczony jest na stronie internetowej w zakładce 

Nasz Patronat. 

2. Wnioskodawca zobowiązany jest upublicznić informację o uzyskanym Patronacie. 

3. Po zakończeniu przedsięwzięcia objętego Patronatem wnioskodawca jest zobowiązany przekazać 

sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim załączniki w postaci fotorelacji, 

folderów, plakatów, prospektów. 

 


