
Załącznik do Uchwały 

Nr 37/1363/13 Zarządu 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 

18 września 2013 r. 

 

Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału Marszałka Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Komitecie Honorowym 

 

Rozdział I 
 

Zasady przyznawania  Patronatu Honorowego lub udziału Marszałka Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Komitecie Honorowym 

 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady: 

1) przyznawania Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

imprezom lub wydarzeniom organizowanym szczególnie na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego; 

2) udziału Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Komitecie Honorowym.  
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  
1) Patronat – Patronat Honorowy lub udział Marszałka Województwa Kujawsko-             

Pomorskiego w Komitecie Honorowym; 

2) Marszałek – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 

3) urząd – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 

4) impreza – impreza lub wydarzenie, którego organizator ubiega się o przyznanie Patronatu 

Honorowego lub udział Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Komitecie 

Honorowym; 

5) wniosek – wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego lub udział Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Komitecie Honorowym. 

 

§ 2. 1. Prawo przyznania Patronatu,  jako wyróżnienia  podkreślającego szczególny 

charakter imprez przysługuje wyłącznie Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. W uzasadnionych przypadkach Marszałek może upoważnić członka Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego do udziału w Komitecie Honorowym.  

 

§ 3. Kryteria przyznawania wyróżnień:  

1. Patronat może być przyznany imprezom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie 

międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne oraz istotne i pozytywne znaczenie dla 

promocji województwa, a ich realizacja jest zbieżna z celami strategicznymi uchwalonymi w 

Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. W szczególnych przypadkach Marszałek może zadecydować o przyznaniu Patronatu         

imprezom, które nie spełniają kryteriów określonych w ust. 1. 

  

§ 4. Patronat jest wyróżnieniem honorowym. 

 

§ 5. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, 

rzeczowego lub organizacyjnego. 

 

§ 6. Wykaz imprez objętych Patronatem zamieszczony jest na stronie internetowej 

urzędu www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Patronat Marszałka. 

 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/


§ 7. Patronat nie jest przyznawany imprezom o charakterze komercyjnym i 

marketingowym, a fakt przyznania Patronatu nie może być wykorzystywany do celów 

komercyjnych lub marketingowych.  

 

Rozdział II 
 

Uprawnieni do wnioskowania o przyznanie Patronatu Honorowego lub udziału  

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Komitecie Honorowym 

 

§ 8. Z wnioskiem o przyznanie Patronatu imprezie występuje wyłącznie główny 

organizator imprezy.  

 

§ 9. 1. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu nie może być krótszy 

niż 6 tygodni przed planowaną datą imprezy.  

2. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

3. W uzasadnionych przypadkach Marszałek może uwzględnić wnioski złożone      

po przekroczeniu terminu określonego w ust. 1. 

 

Rozdział III 
 

Procedura przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału Marszałka Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Komitecie Honorowym 

 

§ 10. 1. W celu ubiegania się o przyznanie Patronatu należy wypełnić formularz 

wniosku o jego przyznanie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który jest 

dostępny do pobrania na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Patronat 

Marszałka. 

2. W uzasadnionych przypadkach Marszałek może uwzględnić wniosek złożony w innej 

formie, niż na formularzu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wniosek należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, Gabinet Marszałka, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć w Punkcie 

Informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 

4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych należy każdorazowo występować z wnioskiem 

o Patronat nad poszczególną edycją.  

 

§ 11. 1. Gabinet Marszałka po otrzymaniu wniosku o przyznanie Patronatu kieruje 

zapytanie o opinię na temat zasadności przyznania przedsięwzięciu Patronatu do właściwego 

merytorycznie departamentu, wydziału lub biura urzędu. 

2. Zaopiniowanie następuje w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez departament 

zapytania o opinię.  

3. Przyznanie Patronatu odbywa się w oparciu o opinię sporządzoną przez departament 

na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Dodatkowych informacji niezbędnych do wydania opinii departament merytoryczny 

pozyskuje we własnym zakresie. 

5. Organizator może zostać poproszony o uzupełnienie wniosku lub złożenie dodatkowych 

informacji na temat imprezy. 

6. Termin, o którym mowa w ust. 2, biegnie od dnia otrzymania od organizatora 

uzupełnionego wniosku lub złożenia pełnych informacji na temat imprezy. 

7. O przyznaniu lub odmowie Patronatu, Gabinet Marszałka informuje organizatora 

niezwłocznie w formie pisemnej, a w szczególnych przypadkach telefonicznie. Odmowa 

nie wymaga uzasadnienia. 

http://www.szczecin.pl/boi/procedury/wku/wku_XIII.htm
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/


 

Rozdział IV 
 

Warunki związane z realizacją Patronatu Honorowego lub udziałem Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Komitecie Honorowym 

 

§ 12. 1. . Organizator imprezy, której przyznany został Patronat, zobowiązany 

jest do zastosowania wytycznych w zakresie form promocji Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, dostępnych do 

pobrania na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Patronat Marszałka. 

2. Odstąpienie od zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 stanowić może podstawę 

do odebrania zgody na Patronat, a także do odmowy przyznania organizatorowi imprezy 

Patronatu w przyszłości. 

 

§ 13. 1. Przyznanie Patronatu stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia 

sprawozdania z realizacji imprezy.  

2. Sprawozdanie - wypełnione na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego 

regulaminu, dostępnym  na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Patronat 

Marszałka - należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać 

pocztą, w terminie 30 dni od zakończenia imprezy. 

 

 

Rozdział V 
 

Odebranie Patronatu Honorowego lub rezygnacja z udziału Marszałka Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Komitecie Honorowym 

 

§ 14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Marszałek może odebrać przyznane 

wyróżnienie. O odebraniu Patronatu organizator jest informowany niezwłocznie.   

 

§ 15. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej 

rezygnacji z używania wyróżnienia.    

 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

