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Pan
ProfesorJeruy Sttzeżek
Prezes Zatządu
Fundacji ,,Ubi societas, ibi ius"

ul. Lektykarska2g/9
01,-687 warszawa

w imieniu Ptezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Btonisława Komorowskiego dziękuję za pismo,
skietowane pflez Pata Ptofesora otaz Pana Profesora Brunona Hołysta
i Pana Profesora Romana Hauseta zasłierające ptośbę o objęcie honorowym patfonatem
wydawnictw^ zatyfJłowanego ,,Wielka E,ncyklopedia Ptawa,', które będzie tealtzowane
w latach 2012-201,7.

Mam przfemność poinformować, że Ptezydent Rzeczypospolitej Polskiei z uznanjrcm
i życzhulością odniósł się do zamiatu wydania ,,Wielkiei Encyklopedii Ptawa,,, której publikacja
może w znaczfiyrr' stopniu ptzyczyntć się do wzrostu świadomości ptawnej wśtód Polaków.
Doceniając wa$€ tego przedsięwzięcia, Pan Ptezydent zdecydował o objęciu
,,lTielkiej Encyklopedii P r^w^" honorowym patronatem.

Pragnę jednocześnie ptzekazać, że patfonat Prczydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego dotyczy te' części E,ncyklopedii, która zostanie wydana
do roku 201,5, czy|l' do końca obecnej kadencji ptezydenckiej. Ponieważ p|anwją Państwo
zakonczeńe cyklu wydawniczego w roku 2077, uprzejmie pfosfę o ponowne wystąpienie
o honorowy patronat Prezydenta RP w roku 2075,w nowej kadencji prezydenckiej.

Życzę Państwu owocnych prac nad przygotowaniem i realtzacją projektu wydawniczego
,,$Tielka Encyklopedia P r^:wa" .
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związku z udzielonym paftonatem Ptezydenta RP uptzejmie prosimy o umieszczenie formuły:

Honorow1 Patronat Pre7ydenta Rąec7ypoęoliti Pokki{ Bronisława Konorowskiego \fi zaproszeniach,
lmatenaŁac}r informacyjnych i promocyjnych dotyczących Państwa pzedsięwzięcia.
Prosimy także o przesłanie projektów tych materiałów do konsultacji w Biurze do Sptaw
Wystąpień Ptezydenta i Patronatów, drogą pocztową lub elektroniczną (e-mail:
Magdalena.\X/robe1@prezydent.p1). Jeże|l' ptowadzą Państ'wo stfony intemetowe doĘczące
realŁowanego pro)ektu, prosimy rówtież o zamieszczetie r.ua nich informacji
o honorowym patronacie Ptezydenta RP wraz z linkiem do strony internetowej
www.pfezydent.pl, najlepiej w formie aktywnego logotypu setwisu. Logotyp zostanie ptzesłany
Państwu droga elekffoniczną natychmiast po zgłoszeniu przez Pansr'.va takiej ptośby do Biura
do Spraw !7ystąpień Prezydenta i Patronatów.

W razie wąĘliwośct dotyczących współpr^cy p^tIonackiej ptosimy o kontakt z Biurem
do Sptaw !7ystąpień Prczydenta i Patronatów I{anceladi Prezydenta RP _ tęI: 22/695-24-91,,
fax: 22/ 695-24-88
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Do wiadomości:

Andrzej Dorsz
Dyrektor
Biura Prawa i Ustroju
w l{ancelarii Prezydenta RP
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