
 

 

Wzór formularza wniosku online o patronat 
Niniejszy wzór formularza wniosku online o patronat ma pomóc Państwu w przygotowaniu właściwego 
wniosku. Wzór zawiera wszystkie rubryki pojawiające się w formularzu online, co zapewni Państwu przegląd 
wymaganych informacji. Jeżeli wolą Państwo wysłać wniosek o patronat drogą pocztową, prosimy albo 
wydrukować formularz wniosku, wypełnić go i dołączyć do dokumentacji dotyczącej patronatu, albo upewnić 
się, że podali Państwo w piśmie z prośbą o patronat wszystkie informacje wymagane w formularzu. Serdecznie 
dziękujemy za kontakt z nami! 

OGÓLNE INFORMACJE O ORGANIZATORZE 

Tytuł 

Nazwisko 

Imię  

E-mail 

Organizacja (jeśli dotyczy) Adres 

Kod pocztowy 

Miejscowość/Miasto 

Kraj zamieszkania 

Telefon 

Strona internetowa organizatora/organizacji (jeżeli jest dostępna) 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDARZENIA 

Tytuł 

Data początkowa  

Data zakończenia  

 Niniejszym deklaruję, że rozumiem, że jeżeli wydarzenie, którego dotyczy wniosek o patronat, rozpoczyna się przed upływem 
dwóch miesięcy od dnia dzisiejszego (data złożenia formularza internetowego), mogę spotkać się z odmową patronatu ze 
względu na spóźnione złożenie wniosku, choćby wniosek był zgodny ze wszystkimi innymi przepisami dotyczącymi patronatu 
Parlamentu Europejskiego.  
Wyciąg z przepisów, art. 3 ust. 1: „Przewodniczący powinien otrzymać wnioski co najmniej dwa miesiące przed datą 
rozpoczęcia wydarzenia”. 

Lokalizacja/lokalizacje (proszę określić miasto/miasta i kraj/kraje) 

Strona internetowa wydarzenia (jeżeli jest dostępna): 

Wydarzenie o charakterze niezarobkowym/niekomercyjnym: proszę określić, czy wydarzenie ma charakter lub cel komercyjny oraz ma 
na celu reklamowanie lub promowanie marek bądź działalności handlowej, bez względu na to, czy ma to skutek natychmiastowy lub 
oczekiwany, bezpośredni lub pośredni, np. przez pobieranie zbyt wysokich opłat za udział w wydarzeniu bądź prezentowanie cen lub 
znaków handlowych; 

 TAK 

 NIE 

Ewentualne inne informacje konieczne do zilustrowania niezarobkowego/niekomercyjnego wymiaru wydarzenia  

Zasięg geograficzny uczestników 

 międzynarodowy 

 europejski 

 krajowy 

 regionalny 

 lokalny 

 



 

 

Cele i opis projektu: proszę wyjaśnić związek organizowanego wydarzenia z celami i działalnością Parlamentu 
Europejskiego lub  celami, strategiami i działaniami Unii Europejskiej oraz uzasadnić, w jaki sposób wydarzenie podkreśla 
rolę, wkład lub priorytety Parlamentu Europejskiego lub Unii Europejskiej w danej dziedzinie) (do 1500 znaków) 

Program: proszę przedstawić główne tematy oraz, jeśli dotyczy, listę mówców;  

Uczestnicy i grupa docelowa (np. badacze/naukowcy / pracownicy akademiccy, nauczyciele/wychowawcy/szkoleniowcy, 
studenci/młodzież, politycy/decydenci / urzędnicy służby cywilnej, społeczeństwo obywatelskie / organizacje 
pozarządowe) 

WIDOCZNOŚĆ 

Proszę podać, na jakich materiałach informacyjnych lub promocyjnych widniałoby specjalne logo PE zaprojektowane do 
celów patronatu (np. ulotki, zaproszenia, drukowane programy, transparenty, strony internetowe) 

Proszę podać szczegóły dotyczące widoczności organizowanego wydarzenia w mediach 

DODATKOWE INFORMACJE 

Dalsze szczegóły (tutaj można podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wydarzenia lub zwrócić się do 
przewodniczącej Parlamentu Europejskiego i wyjaśnić powody, dla których powinna objąć patronat nad tym wydarzeniem; 
jeżeli wydarzenie jest wspierane przez posła do Parlamentu Europejskiego lub korzysta z jego udziału, zaznacz to tutaj) 

Czy Parlament Europejski obejmował w przeszłości patronat nad organizowanymi przez Państwa wydarzeniami? 

 TAK 

 NIE 

Jeżeli tak, proszę wymienić wszystkie takie wydarzenia: 

Czy w przypadku tego wydarzenia inne osoby lub organy zgodziły się objąć patronat nad tym wydarzeniem lub czy 
zwrócono się o objęcie patronatu nad tym wydarzeniem do innych osób bądź organów? 

 TAK 

 NIE 

Jeżeli tak, proszę podać nazwę/nazwisko oraz wskazać, czy objęcie patronatu zostało potwierdzone: 

Czy Państwa organizacja jest zarejestrowana w rejestrze służącym przejrzystości? 

 TAK 

 NIE 

ZGODA NA PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD OKREŚLONYCH W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH 
PATRONATU (https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/pl-rules-governing-
patronage-by-ep-19970609.pdf); Uwaga: jeżeli warunki kwalifikowalności nie będą przestrzegane, 
przewodnicząca może w każdej chwili wycofać decyzję o objęciu patronatu nad wydarzeniem 

 TAK 

 NIE 

DANE KONTAKTOWE 

 Chcę otrzymywać informacje o wydarzeniach organizowanych przez Parlament Europejski. 

Z otrzymywania informacji można zrezygnować w dowolnym momencie, wysyłając e-mail do Biura Kontaktowego PE w 
kraju zamieszkania. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/pl-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/pl-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf

