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ZASADY PRZYZNAWANIA PATRONATU SEP 

 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

Zasady określają procedurę i kryteria oceny wniosków o przyznanie patronatu SEP. 

 

 

Rozdział 2 

Zasady przyznawania patronatu  

 

§ 2 

Patronat SEP stanowi wyróżnienie dla wydarzenia bezpośrednio związanego z: 

• promowaniem Stowarzyszenia, 

• propagowaniem przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą elektryką, 

• promocją zawodu elektryka, 

• promocją edukacji technicznej, 

• bezpieczeństwem w elektrotechnice. 

 

§ 3 

Patronat SEP może być przyznany wydarzeniu, które: 

• ma zasięg regionalny, ogólnopolski lub międzynarodowy; 

• ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla Stowarzyszenia. 

 

§ 4 

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną 

edycję. 

 

§ 5 

Decyzję pod względem formalnym przygotowuje Biuro SEP (Dział Naukowy), a decyzję o 

przyznaniu patronatu podejmuje Zarząd Główny SEP lub prezes SEP, wspólnie z 

wiceprezesem SEP odpowiedzialnym za współpracę z instytucjami zewnętrznymi i 

stowarzyszeniami.  

 

§ 6 

Przyznanie przez Zarząd Główny SEP patronatu wydarzeniu nie jest jednoznaczne ze 

wsparciem finansowym lub organizacyjnym Stowarzyszenia dla organizatora. 

 

§ 7 

Informacja o przyznaniu patronatu jest przekazywana organizatorowi – wnioskodawcy oraz 

jest zamieszczana na stronie internetowej SEP. 
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Rozdział 3 

Procedura przyznawania patronatu SEP 

 

§ 8 

Wniosek o przyznanie patronatu honorowego SEP organizator – wnioskodawca składa do 

Biura SEP na formularzu wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do Zasad. 

 

§ 9 

Wzór formularza wniosku jest dostępny na stronie www.sep.com.pl   

 

§ 10 

Organizator – wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku: 

• szczegółowy program organizowanego przedsięwzięcia; 

• dane organizatora i osoby uprawnionej do jego reprezentowania (wyciąg z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub dokumentu potwierdzającego status prawny organizatora). 

 

§ 11 

Wniosek wraz z kompletem dokumentów powinien wpłynąć do Biura SEP nie później niż na 

30 dni przed datą wydarzenia. Wniosek, który nie spełnia wyżej określonych wymogów lub 

został złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

 

§ 12 

O przyznaniu patronatu SEP lub jego odmowie organizator wydarzenia zostanie 

powiadomiony w terminie 14 dni od podjęcia decyzji. 

 

Rozdział 4 

Warunki realizacji patronatu  

 

§ 13 

Organizator wydarzenia, któremu Zarząd Główny SEP przyznał patronat informuje 

współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym patronacie. 

 

§ 14 

1. Organizator umieszcza logo SEP (załącznik nr 2) oraz informacje o przyznanym 

patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z 

realizacją wydarzenia oraz przekazuje Zarządowi Głównemu SEP zaproszenia do 

bezpłatnego udziału. 

2. Jednostki organizacyjne SEP mogą nieodpłatnie użyć znaku SEP 

3. Użycie znaku SEP dla patronatu komercyjnego jest odpłatne (do uzgodnienia z ZG 

SEP).  

§ 15 

Objęcie wydarzenia patronatem wiąże się z obowiązkiem przedłożenia SEP sprawozdania 

organizatora z przebiegu wydarzenia w formie pisemnej, do którego należy dołączyć 

egzemplarz wszystkich opracowanych przez organizatora materiałów edukacyjnych oraz 

informacyjno-promocyjnych, informujących o przyznanym patronacie. Sprawozdanie wraz 

załączonymi materiałami powinno zostać przesłane w terminie 30 dni od zakończenia 

wydarzenia na adres SEP.  
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Rozdział 5 

Odebranie patronatu SEP  

 

§ 16 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny SEP może odebrać przyznany 

patronat, o czym organizator wydarzenia jest informowany na piśmie. 

 

§ 17 

Odebranie patronatu zobowiązuje organizatora do bezzwłocznego usunięcia informacji o jego 

przyznaniu ze wszystkich materiałów promocyjnych, informacyjnych i innych związanych z 

realizacją przedsięwzięcia. 

 

Rozdział 6 

Udział Prezesa SEP w komitetach honorowych  

 

§ 18 

Przepisy o przyznawaniu patronatu stosuje się analogicznie do udziału w komitecie 

honorowym Prezesa SEP.  

 

Załączniki:  

1. formularz wniosku do pobrania,  

2. wzór porozumienia, 

3. wzór logo i zasady jego używania na stronie www.sep.com.pl 

 

 

Zasady przyznawania patronatów SEP zatwierdzono uchwałą Prezydium ZG SEP nr 182 – 

2014/2018 z 12 kwietnia 2017 r. 

 

 

Prezes SEP 

 

/-/ Piotr Szymczak 


