
 

 
Procedura postępowania w sprawie  

objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym  
przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi 

 

1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi obejmuje 
Patronatem Honorowym przedsięwzięcia o tematyce ściśle związanej 
z działalnością Funduszu. W tym celu Wnioskodawca powinien uzasadnić związek planowanego 
przedsięwzięcia z obszarem aktywności Funduszu.  

2. Patronat Zarządu WFOŚiGW w Łodzi jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny 
charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji Funduszu w zakresie jego finansowego wsparcia 
lub osobistego udziału Członków Zarządu w jego organizacji  
i ogranicza się do części, które bezpośrednio dotyczą spraw związanych z ochroną środowiska 
i zrównoważonym rozwojem. 

3. Przedsięwzięcie powinno mięć zasięg co najmniej wojewódzki, ale dopuszczalne jest także wsparcie 
przedsięwzięć o zasięgu gminnym, powiatowym lub lokalnym. 

4. Objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym służy promocji zagadnień ochrony środowiska oraz 
zrównoważonego rozwoju. 

5. Warunkiem koniecznym do wszczęcia procedury nadania przedsięwzięciu Patronatu Honorowego 
jest wypełnienie oraz dostarczenie do siedziby Funduszu (ul. Dubois 118,  
93-465 Łódź lub na adres e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl) przez Organizatora, nie później niż na 30 
dni przed planowaną datą realizacji przedsięwzięcia, wniosku dostępnego na stronie internetowej 
www.zainwestujwekologie.pl. 

6. W przypadku przyznania przedsięwzięciu Patronatu Honorowego, Wnioskodawcom udostępniany 
jest logotyp WFOŚiGW w Łodzi. Udostępnienie innych nośników reklamowych Funduszu (roll-upów, 
bannerów, itp.) ustalane będzie indywidualnie. 

7. O decyzji dotyczącej objęcia Patronatem Honorowym, Wnioskodawca przedsięwzięcia jest 
każdorazowo powiadamiany w formie pisemnej. Informacja w tym zakresie zamieszczana jest 
również na stronie internetowej Funduszu oraz rozpowszechniana za pośrednictwem mediów 
społecznościowych na profilu WFOŚiGW w Łodzi. 

8. Informacja o której mowa w pkt 5 powinna być umieszczona przez Wnioskodawcę we wszystkich 
materiałach dotyczących danego przedsięwzięcia (zaproszenia/wejściówki/bilety, materiały 
promocyjne, informacja przekazywana za pośrednictwem mediów, komunikat końcowy, itp.). 

9. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronatem Honorowym obejmowana jest każdorazowo 
jego jedna edycja. 

10. Objęcie Patronatem Honorowym zobowiązuje Wnioskodawcę do złożenia sprawozdania 
z przebiegu przedsięwzięcia nie później niż do 30 dni od jego zakończenia. Sprawozdanie, którego 
wzór znajduje się na stronie internetowej www.zainwestujwekologie.pl należy przesłać w wersji 
elektronicznej na adres: fundusz@wfosigw.lodz.pl. Sprawozdanie powinno mieć formę szczegółowej 
informacji wraz z dokumentacją fotograficzną, a także zawierać opis zakresu umieszczania 
wiadomości o Patronacie Honorowym w materiałach promocyjnych, reklamowych, informacyjnych 
oraz o ewentualnym umieszczeniu nośników informacji wizualnej. 

11. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Funduszu za obsługę i udzielanie szczegółowych informacji 
w zakresie objęcia Patronatem Honorowym są pracownicy Zespołu ds. Promocji, tel. 42 663 41 12, 
42 663 41 13 . 

12. Niniejsza procedura obowiązuje także w sytuacji występowania o udział przedstawicieli Funduszu 
w Komitecie Honorowym danego przedsięwzięcia. 
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