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REGULAMIN UDZIELANIA HONOROWEGO PATRONATU 
STAROSTY KUTNOWSKIEGO 

 
 
 

Rozdział I 
Zasady przyznawania Patronatu oraz zakres przedsięwzięć możliwych do objęcia Patronatem 

Starosty Kutnowskiego 
 

§1 
 

1. Regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Honorowego Starosty 
Kutnowskiego nad wszelkiego rodzaju imprezami, uroczystościami i  wydarzeniami mającymi 
związek z zadaniami wykonywanymi przez powiat, określonymi w art.4 ustawy o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1445; zm.: poz. 1045 i poz. 1890) o znaczeniu i zasięgu 
lokalnym oraz ponadlokalnym, zwanymi w treści Regulaminu „przedsięwzięciami”. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie: 
www.powiatkutno.eu w zakładce „PATRONATY”. 

3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
a) Patronat – Patronat Honorowy Starosty Kutnowskiego, 
b) Starosta – Starosta Kutnowskiego, 
c) Starostwo – Starostwo Powiatowe w Kutnie.  

 
 

§2 
 

1. Patronat Starosty jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter 
przedsięwzięcia.  

2. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego 
przedsięwzięcia. 

3. Patronatem mogą być objęte różne formy przedsięwzięć, w szczególności takie jak: 
konferencje, seminaria, warsztaty, konkursy, przeglądy, wystawy, rozgrywki w określonej 
dziedzinie sportowej, wyścigi, turnieje, targi, rajdy turystyczne, festiwale, koncerty, 
publikacje (monografie, albumy, itp.) lub materiały filmowe. 

4. W uzasadnionych przypadkach Starosta może zdecydować o przyznaniu Patronatu 
honorowego przedsięwzięciom innym niż określone w ust. 3.  
 

 

Rozdział II 

Procedura przyznawania Patronatu Starosty Kutnowskiego 

§3 
 

1. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o objęcie Patronatem jest Organizator 
przedsięwzięcia.  

2. W przypadku przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej, Organizator zapewnia 
spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie 
imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 611 ze zm.). 

3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, należy każdorazowo zwrócić się o Patronat nad 
każdą kolejną edycją.  
 

http://www.powiatkutno.eu/
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4. Wniosek o objęcie Patronatem należy złożyć w siedzibie Starostwa lub przesłać na adres: 
Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16, 99-300 Kutno. 

5. Adresatem wniosku o objęcie Patronatem jest Starosta Kutnowskiego.  
6. Wzór wniosku o objęcie Patronatem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  
7. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski sporządzone według załączonego wzoru, które 

wpłynęły do Starostwa co najmniej 30 dni przed planowaną datą przedsięwzięcia. 
8. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
9. Brak danych do kontaktu z organizatorem oraz terminu planowanego przedsięwzięcia na 

złożonym wniosku skutkuje odstąpieniem od rozpatrywanego wniosku.  
 

§4  
 

1. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy Patronatu podejmuje wyłącznie Starosta.  
2. O decyzji Starosty Organizator powiadamiany jest nie później niż w ciągu 14 dni od dnia 

złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony                    
(np. konieczność udzielenia dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień dokumentów, itp.).  

3. Patronat jest wyróżnieniem uznaniowym. Starosta może odmówić objęcia Patronatem 
przedsięwzięcia bez podawania przyczyny.  

4. Odmowa udzielenia przedsięwzięciu Patronatu jest ostateczna. Organizatorowi 
przedsięwzięcia nie przysługuje tryb odwoławczy.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może postanowić o cofnięciu decyzji                
o objęciu Patronatem.  

6. Odwołanie Patronatu nad danym przedsięwzięciem nakłada na Organizatora obowiązek 
bezzwłocznej rezygnacji z używania przyznanego Patronatu w odniesieniu do tego 
przedsięwzięcia.  

 
 

§5 
 

1. Objęciu Patronatem Starosty może towarzyszyć ufundowanie przez Powiat Kutnowski 
pucharów, statuetek, nagród rzeczowych dla zwycięzców, itp. lub przekazanie materiałów 
promocyjnych Powiatu Kutnowskiego.  

2. Zakres udzielanego wsparcia ustalany jest indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia.  
 
 
 

Rozdział III 
Korzystanie z Patronatu 

 
§6 

 
1. Organizator przedsięwzięcia objętego Honorowym Patronatem Starosty Kutnowskiego 

zobowiązany jest do: 
a) zamieszczenia informacji o przyznanym Patronacie w zaproszeniach oraz materiałach 

promocyjnych, reklamowych i informacyjnych na temat przedsięwzięcia, posługując się 
logo powiaty, udostępniony przez referat Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego 
w Kutnie, 

b) wzmiankowania faktu otrzymania przyznanego Patronatu w przekazach medialnych 
dotyczących przedsięwzięcia – jeżeli takie przekazy będą miały miejsce,  

c) umieszczenia w widocznym miejscu znaków promocyjnych Powiatu Kutnowskiego 
podczas trwania przedsięwzięcia objętego Patronatem,  
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d) złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia w terminie 7 dni po jego zakończeniu; 
wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,  

e) sporządzenia i przesłania dokumentacji fotograficznej przedsięwzięcia w liczbie minimum 
5 sztuk wybranych zdjęć, w jakości umożliwiającej wykorzystanie na stronie internetowej 
Powiatu Kutnowskiego lub w gazetach lokalnych (przebieg przedsięwzięcia, 
wyeksponowane banery z informacja o patronacie, herbem lub logo powiatu, 
wystąpieniami przedstawicieli powiatu) poczta elektroniczną na adres 
promocja@powiatkutno.eu niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

2. Nie wywiązanie się z zobowiązań, o których mowa w ust. 1 stanowić będzie podstawę do 
odmowy przyznania organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu Starosty Kutnowskiego                     
w przyszłości.  

3. Starostwo zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego umieszczania dostarczonych zdjęć             
z przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej, w publikacjach, folderach, wydawnictwach, 
itp.  

4. Organizator może upublicznić informację o Patronacie po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi.  
5. Fakt przyznania Patronatu nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych                       

i marketingowych.  
6. Niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w ust. 1 stanowi podstawę odmowy 

przyznania Organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu oraz zwrotu przyznanych środków 
finansowych i rzeczowych.  

 
 

Rozdział IV 
Postanowienia końcowe 

 
§7 

 
1. Organizator, który otrzyma zgodę na Patronat zobowiązany jest do dołożenia wszelkich 

starań, aby impreza przebiegała zgodnie z przedłożonym w piśmie założeniami, umieszczania 
informacji o patronacie na materiałach promocyjnych i informacyjnych, poinformowanie                  
o posiadanym Patronacie uczestników przedsięwzięcia. Wszystkie media lokalne, bez 
stosowania jakichkolwiek preferencji, powinny być zaproszone do udziału i obsługi medialnej 
przedsięwzięcia.  

2. Informacja o objęciu Patronatem Starosty Kutnowskiego zamieszczana jest na stronie 
internetowej www.powiatkutno.eu 
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