
 

 

 

R E GU L A M I N 
PRZYZNAWANIA HONOROWEGO PATRONATU 
MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN 

 
1. Honorowy patronat Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym 

szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć zgodnych i/ lub bezpośrednio związanych z misją i profilem 
Muzeum. 

 
2. Przyjęcie honorowego patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego. 

 
3. Z wnioskiem o objęcie honorowym patronatem występuje organizator przedsięwzięcia. 

 
4. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis, program i regulamin przedsięwzięcia.  

 
5. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony nie później niż miesiąc przed planowanym rozpoczęciem 

przedsięwzięcia. Wniosek złożony po tym terminie będzie rozpatrywany jedynie w wyjątkowych okolicznościach. 
 

6. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
www.polin.pl/patronaty lub pod adresem mailowym patronaty@polin.pl. 

 
7. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 

ul. Anielewicza 6 00-157  Warszawa z dopiskiem „wniosek o patronat” lub mailem pod adres: patronaty@polin.pl 
z tytułem maila „Wniosek o patronat”. 

 
8. Złożone wnioski kierowane są do właściwych jednostek organizacyjnych. 

 
9. Dyrektor Muzeum lub wskazany przez niego Zastępca podejmuje decyzję w oparciu o opinię właściwych 

kierowników komórek organizacyjnych. 
 

10. Muzeum może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, 
a także przedstawić warunki, które należy spełnić, by uzyskać honorowy patronat. 

 
11. Decyzja o wyrażeniu zgody na objęcie danego wydarzenia patronatem zostaje udzielona w formie pisemnej. 

W uzasadnionych przypadkach może zostać potwierdzona umową patronacką, podpisaną przez obie strony. 
 

12. Odmowa udzielenia honorowego patronatu jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy. 
 

13. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia, nad którym Muzeum objęło honorowy patronat informuje o tym 
współorganizatorów i uczestników.  

 
14. Ponadto organizator umieszcza informację o tym fakcie oraz logo Muzeum we wszystkich materiałach 

promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedmiotowego wydarzenia lub przedsięwzięcia 
i przesyła projekty tych materiałów do akceptacji mailem na adres patronaty@polin.pl. 

15. Logotyp Muzeum (znak towarowy POLIN
TM

) jest dostępny do pobrania na stronie www.polin.pl/patronaty. 

16. Organizator może posługiwać się informacją o objęciu patronatem przez Muzeum dopiero po otrzymaniu decyzji 
o objęciu patronatu lub podpisaniu umowy przez Muzeum i organizatora. 

 
17. W szczególnych przypadkach Muzeum może unieważnić decyzję przyznającą dany patronat, o czym organizator 

jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej. 
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