Załącznik do Uchwały Nr 1547/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Procedury przyznawania patronatu honorowego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych
w Łodzi

Procedura przyznawania patronatu honorowego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Regulamin określa standardową procedurę i zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie patronatu
honorowego OIPiP w Łodzi, w komitetach honorowych.
Rozdział 2
Zasady

przyznawania

patronatu

honorowego

OIPiP

w

Łodzi

w

komitetach honorowych

§ 2.
1. Patronat honorowy OIPiP w Łodzi w komitetach honorowych stanowią szczególnego rodzaju
wyróżnienie dla organizacji przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z:

promocją samorządu pielęgniarek i położnych,

promocją zawodów pielęgniarek i położnych,

edukacją zdrowotną,

ochroną zdrowia.
§ 3.
1. Patronat honorowy OIPiP w Łodzi w komitetach honorowych może być przyznany organizowanemu
przedsięwzięciu, które:
1) może mieć zasięg i znaczenie regionalne, ponadregionalne, ogólnopolskie lub
międzynarodowe,
2) ze względu na poruszaną merytorykę jest istotne dla działalności samorządu zawodowego
pielęgniarek i położnych,
3) ze względu na poruszaną problematykę ma znaczenie dla rozwoju zawodu pielęgniarki
i położnej,
4) propaguje i promuje pozycję zawodu pielęgniarki i położnej w systemie opieki zdrowotnej
oraz społeczeństwie.
2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych bądź wieloetapowych patronat jest przyznawany
każdorazowo na jedną edycję.
§ 4.
Decyzję o przyznaniu patronatu honorowego OIPiP w Łodzi podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek
i Położnych lub Prezydium ORPiP.
§ 5.
Przyznanie przez Prezydium ORPIP patronatu honorowego lub przyjęcie przez OIPiP w Łodzi patronatu
honorowego lub udziału w komitetach honorowych nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub
organizacyjnego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych dla organizatora.
§ 6.
Informacja o przyjęciu przez Prezydium ORPIP patronatu honorowego lub przyjęciu przez ORPIP patronatu
honorowego, jest zamieszczana na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
www.oipp.lodz.pl

Rozdział 3
Procedura przyznawania patronatu honorowego OIPiP w Łodzi, w komitetach honorowych
§ 7.
1. Wniosek o przyznanie patronatu honorowego OIPiP w Łodzi w komitecie honorowym organizator
składa do biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 1
do Regulaminu.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest na stronie internetowej Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych www.oipp.lodz.pl
3. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku:
1) Ramowy program organizowanego przedsięwzięcia.
2) Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego status
prawny organizatora i wskazującego osoby uprawnione do jego reprezentowania.
4. Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 3, powinien być przesłany na adres:
ul. Emilii Plater 34, Łódź 91-762; tel. 42 633 69 63; 42 633 71 06 ; fax 42 633 68 74, e-mail:
biuro@oipp.lodz.pl, lub złożony w sekretariacie OIPiP w Łodzi nie później niż na 60 dni przed dniem
rozpoczęcia organizowanego przedsięwzięcia.
§ 8.
Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 7 ust. 1 i 3 lub złożony po terminie nie będzie
rozpatrywany.
§ 9.
1. Wniosek o przyznanie patronatu honorowego OIPiP w Łodzi po zaopiniowaniu pod kątem zasadności
przedkłada się Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium ORPiP.
2. Podmiot organizujący przedsięwzięcie przygotowuje materiał o przyznanie patronatu honorowego OIPiP
w Łodzi może zwrócić się o wydanie opinii w sprawie zasadności wniosku o przyznanie patronatu lub
udziału OIPiP w komitecie honorowym przedsięwzięcia do właściwej merytorycznie komórki
organizacyjnej ORPiP (lub innych zewnętrznych organizacji) działających w obszarze zawodu
pielęgniarki i położnej, jak również do Organizatora przedsięwzięcia w celu uzyskania dodatkowych
informacji lub udzielenie wyjaśnień.
3. O przyznaniu albo odmowie przyznania patronatu honorowego OIPiP lub uczestnictwa OIPiP
w komitecie honorowym, Organizator przedsięwzięcia powiadomiony zostanie, w ciągu 10 dni
po podjęciu decyzji.
Rozdział 4
Warunki związane z realizacją patronatu honorowego lub udziałem OIPiP
w komitetach honorowych
§ 10.
1. Organizator przedsięwzięcia, które OIPiP w Łodzi objęła patronatem honorowym lub przyjęła udział
w komitecie honorowym, informuje współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym patronacie.
2. W przypadku objęcia przez OIPiP patronatem honorowym lub udziale OIPiP w komitetach honorowych,
organizator umieszcza informacje o przyznanym patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych
i informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz przekazuje Okręgowej Radzie
Pielęgniarek i Położnych pulę zaproszeń do bez kosztowego udziału w przedsięwzięciu.
3. Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym lub udział OIPiP w komitecie honorowym wiąże się
z obowiązkiem przedłożenia Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych sprawozdania organizatora
z przebiegu przedsięwzięcia w formie pisemnej, do którego należy dołączyć 2 egzemplarze wszystkich
opracowanych przez organizatora materiałów edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych,
informujących o przyznanym wyróżnieniu.
4. Sprawozdanie wraz załączonymi materiałami określonymi w ust. 3, powinno zostać przesłane
w terminie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia na adres wskazany w §7 ust. 4 lub zostać złożone
w sekretariacie OIPiP.

Rozdział 5
Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z udziału
w komitecie honorowym
§ 11.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach OIPiP, może odebrać przyznany patronat honorowy lub
wycofać swój udział w komitecie honorowym.
2. O odebraniu patronatu honorowego Organizator przedsięwzięcia jest informowany w formie pisemnej.
§ 12.
Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja OIPiP z udziału w komitecie honorowym zobowiązuje
organizatora do bezzwłocznego usunięcia informacji o przyznanym patronacie ze wszystkich materiałów
promocyjnych, informacyjnych i innych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Załączniki:
- Wniosek o udzielenie patronatu honorowego.

Sekretarz ORPiP
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Przewodnicząca ORPiP
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