
Zasady obejmowania przez Komendanta Głównego Straży Granicznej 

patronatu honorowego  

lub udziału w komitecie honorowym 

 

I. Kryteria obejmowania patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym  

1.  Komendant Główny Straży Granicznej może objąć patronat honorowy lub wziąć udział  

w komitecie honorowym przedsięwzięcia o istotnym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa 

państwa, w tym w szczególności związanego z ustawowymi zadaniami Straży Granicznej oraz 

wpływającego na pozytywny wizerunek Straży Granicznej. 

2. Komendant nie obejmuje patronatu honorowego oraz nie bierze udziału w komitecie 

honorowym przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym i lobbingowym lub mogącym 

negatywnie wpłynąć na wizerunek Straży Granicznej. 

3. W wyjątkowych przypadkach komendant może objąć patronat honorowy lub wziąć udział  

w komitecie honorowym przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym, jeżeli służy ono dobru 

publicznemu albo ma charakter charytatywny.  

4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych objęcie patronatem honorowym kolejnej edycji 

wymaga oddzielnej zgody komendanta. 

II. Procedura obejmowania patronatu honorowego lub uczestnictwa w komitecie honorowym 

1. Organizator przedsięwzięcia występuje z wnioskiem o objęcie przez komendanta patronatu 

honorowego lub zgodę komendanta na udział w komitecie honorowym. Wzór wniosku 

zamieszczony jest na stronie internetowej www.strazgraniczna.pl w zakładce Patronaty 

(http://strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/patronaty-honorowe-kg-s/2783,Patronaty-

Honorowe-Komendanta-Glownego-Strazy-Granicznej.html). 

2. Do wniosku dołącza się oświadczenie zapewniające, że: 

 w związku z przedsięwzięciem nie będą prowadzone działania o charakterze promocyjnym 

konkretnych produktów, usług czy firm, w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla 

nich komendanta; 
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 inicjatywa nie ma charakteru lobbingowego. 

3. Wnioski organizatorów o objęcie patronatu honorowego lub udział komendanta w komitecie 

honorowym wraz z załącznikami składa się nie później niż 30 dni przed dniem przedsięwzięcia.  

 Wnioski należy przesłać na adres: Komenda Główna Straży Granicznej, al. Niepodległości 100, 

02-514 Warszawa.  

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku, gdy nie spełnia on wymogów 

formalnych. 

5. Informacja o objęciu patronatu honorowego lub o udziale w komitecie honorowym 

zamieszczana jest na stronie internetowej Straży Granicznej w zakładce Patronaty.  

III. Warunki związane z objęciem patronatu honorowego lub z udziałem w komitecie 

honorowym. 

1. Do organizatora należy odpowiednie oznakowanie materiałów promocyjnych (plakatów, 

banerów, folderów okolicznościowych, zaproszeń itp.), związanych z przedsięwzięciem,  

w szczególności przez umieszczenie logo Straży Granicznej, informacji, że przedsięwzięcie 

odbywa się pod patronatem honorowym komendanta oraz poinformowanie mediów o fakcie, 

że przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem honorowym komendanta. 

2. Objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym nie oznacza udzielenia 

wsparcia finansowego organizatorowi oraz nie powoduje skutków finansowych dla Straży 

Granicznej. 

IV. Cofnięcie zgody o objęciu patronatu honorowego lub rezygnacja z udziału w komitecie 

honorowym. 

1. Komendant zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody o objęciu patronatem honorowym  

lub rezygnacji z udziału w komitecie honorowym przedsięwzięcia.  

2. W przypadku cofnięcia zgody lub rezygnacji komendant nie pokrywa żadnych kosztów 

poniesionych przez organizatora. 

 


