
                                               Załącznik  
                                                                     do Zarządzenia Nr 6/13 

                                                                  Starosty Pabianickiego  
                                                                    z dnia 25 stycznia 2013 roku  

 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA  
PATRONATU I PATRONATU HONOROWEGO  

PRZEZ STAROSTĘ PABIANICKIEGO 
ORAZ  

 JEGO UDZIAŁU W KOMITETACH HONOROWYCH 
 
 
 
 

§ 1 
 

Niniejszy Regulamin określa zasady udzielenia i sprawowania Patronatu, Patronatu 

Honorowego przez Starostę Pabianickiego oraz  jego udziału w Komitetach Honorowych. 

 
§ 2 

 
Sprawowanie Patronatu, Patronatu Honorowego przez Starostę Pabianickiego oraz jego udział 

w Komitetach Honorowych odnosi się do imprez i wydarzeń o charakterze powiatowym, 

ponadpowiatowym, ogólnopolskim, międzynarodowym, które wpisują się w zadania Powiatu 

Pabianickiego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji powiatu i budowaniu jego 

pozytywnego wizerunku.  

 
§ 3 

 
1. Sprawowanie Patronatu lub Patronatu Honorowego przez Starostę Pabianickiego oraz 

jego udział w Komitetach Honorowych jest wyróżnieniem i nadaje rangę 

organizowanemu przedsięwzięciu. 

2. Przyznanie Patronatu, Patronatu Honorowego lub członkostwa w Komitecie 

Honorowym nie jest równoznaczne z deklaracją wsparcia finansowego lub 

rzeczowego danego przedsięwzięcia. 

  

§ 4 
 

1. Warunkiem koniecznym do wszczęcia procedury nadania Patronatu, Patronatu 

Honorowego przez Starostę Pabianickiego lub jego udziału w Komitecie Honorowym  

jest złożenie:  

-   pisma przewodniego z dokładnym opisem przedsięwzięcia  

-   projektu regulaminu 



- wniosku w formie formularza (format. pdf) dostępnego na stronie 

 internetowej www.powiat.pabianice.pl w zakładce PATRONAT/ 

 WSPÓŁORGANIZACJA - PATRONAT (Wniosek stanowi załącznik nr 1).  

2. Pismo przewodnie wraz z regulaminem i wnioskiem należy złożyć najpóźniej                      

w terminie 21 dni przed planowaną datą przedsięwzięcia w Wydziale Infrastruktury 

Społecznej i Spraw Obywatelskich (budynek B, pok. 39) lub w informacji Starostwa 

(budynek A). 

3. Jedynie w przypadku wniosku istnieje możliwość przesłania go drogą elektroniczną na 

adres: sgabara@powiat.pabianice.pl lub powiat@powiat.pabianice.pl. 

   

   § 5 

1. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. 

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku informacja o objęciu przez Starostę 

Pabianickiego patronatu bądź udziału w Komitecie Honorowym powinna być 

włączona do regulaminu i umieszczona we wszystkich informacjach o imprezie 

(zaproszenia do udziału, plakaty, dyplomy, informacja prasowa, komunikat końcowy, 

itp.).  

3. Organizator po uzyskaniu zgody może posługiwać się herbem Powiatu Pabianickiego 

wyłącznie w ramach organizacji danego przedsięwzięcia. Herb można pobrać ze 

strony www.powiat.pabianice.pl w zakładce PATRONAT/ WSPÓŁORGANIZACJA - 

HERB POWIATU.  

4. W ramach sprawowania Patronatu, Patronatu Honorowego przez Starostę 

Pabianickiego lub jego udziału w Komitecie Honorowym możliwe jest przekazanie 

materiałów promocyjnych dla uczestników imprezy celem promocji Powiatu 

Pabianickiego.  

§ 6 

1. Przyznanie Patronatu, Patronatu Honorowego przez Starostę Pabianickiego lub jego 

udział w Komitecie Honorowym zobowiązuje organizatora do złożenia krótkiego 

sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia w formie formularza (format pdf.) 

dostępnego na stronie internetowej www.powiat.pabianice.pl w zakładce PATRONAT/ 

WSPÓŁORGANIZACJA - PATRONAT w ciągu 14 dni od jego zakończenia. 

Sprawozdanie powinno być przesłane w wersji elektronicznej na adres: 

sgabara@powiat.pabianice.pl lub powiat@powiat.pabianice.pl bądź dostarczone do  



Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich (budynek B, pok. 39) lub 

do informacji Starostwa (budynek A). (Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 2). 

2  Do sprawozdania należy dołączyć dokumentację fotograficzną  - minimum 3 zdjęcia.     

3 Brak sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia może skutkować odmową przyznania 

Patronatu bądź udziału w Komitecie Honorowym Starosty Pabianickiego                                 

w przyszłości.           

§ 7      

1. Decyzja o nie wyrażeniu zgody na udzielenie Patronatu, Patronatu Honorowego przez 

Starostę Pabianickiego lub jego udziału w Komitecie Honorowym  nie podlega 

odwołaniu bądź złożeniu zażalenia.  

2. O fakcie nie wyrażenia zgody na udzielenie Patronatu, Patronatu Honorowego przez 

Starostę Pabianickiego oraz udziału Starosty Pabianickiego w Komitecie Honorowym 

organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej. 

3. Starosta może cofnąć zgodę udzielenia Patronatu, Patronatu Honorowego bądź 

wycofać się z udziału w Komitecie Honorowym jeśli organizator postępuje niezgodnie 

z regulaminem bądź zasadami etycznymi i prawnymi przy organizacji danego  

przedsięwzięcia. 

 

 

 

 


