
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 36/2017 
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 
z dnia 30 marca 2017 r. 

 
REGULAMIN SPRAWOWANIA PATRONATU HONOROWEGO  

STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO 
 

§ 1 

 

1. Regulamin sprawowania patronatu honorowego Starosty Wałbrzyskiego określa 
zasady obejmowania i sprawowania patronatu honorowego Starosty 
Wałbrzyskiego nad wszelkiego rodzaju przedsięwzięciami, mającymi związek z 
zadaniami wykonywanymi przez powiat, określonymi w art. 4 Ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. 
zm.), organizowanymi na terenie Powiatu wałbrzyskiego. 

2. Użyte w Regulaminie sprawowania patronatu honorowego Starosty 
Wałbrzyskiego określenia oznaczają: 
1) Regulamin - Regulamin sprawowania patronatu honorowego Starosty 

Wałbrzyskiego; 
2) Patronat - patronat honorowy Starosty Wałbrzyskiego; 
3) Starosta – Starosta Wałbrzyski; 
4) Starostwo – Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu; 
5) organizator – osoba fizyczna lub prawna będąca organizatorem 

przedsięwzięcia, dla którego wnioskuje o objęcie patronatem honorowym 
Starosty Wałbrzyskiego; 

6) przedsięwzięcie – impreza, publikacja, uroczystość lub wydarzenie, którego 
autorzy/organizatorzy ubiegają się o objęcie Patronatem; 

7) wniosek – wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym Starosty 
Wałbrzyskiego. 

 
§ 2 

 
1.  Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia organizowane na terenie Powiatu 
     wałbrzyskiego o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.  
2.  W szczególnych lub uzasadnionych przypadkach Patronatem może być objęte 
     przedsięwzięcie odbywające się poza terenem Powiatu wałbrzyskiego lub inne niż  
     określone w § 1 ust. 1 Regulaminu, jeżeli sprzyja ono: 

1) promocji powiatu wałbrzyskiego; 
2) promocji zdrowia; 
3) promocji i rozwojowi edukacji, kultury, turystyki lub sportu; 
4) promocji i rozwojowi aktywności gospodarczej; 
5) działaniom na rzecz ochrony środowiska; 
6) integracji społeczności lokalnych, regionalnych i międzynarodowych. 

3.  Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter  
     przedsięwzięcia. 
4.  Przyznanie Patronatu nie oznacza automatycznej deklaracji wsparcia 
     finansowego, rzeczowego i organizacyjnego przedsięwzięcia. 
5.  W przypadku przedsięwzięć organizowanych cyklicznie, o Patronat należy  
     występować każdorazowo. 
 

 



§ 3 

 

Informacja o przyznaniu Patronatu zamieszczana jest na stronie internetowej 
Starostwa oraz przesyłana w sposób tradycyjny do wnioskodawcy. 

 

§ 4 

 

1.  Z wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje jego organizator. 
2.  Wniosek należy złożyć na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej  
     www.ziemiawalbrzyska.pl w zakładce Powiat Wałbrzyski/Do pobrania lub w  
     Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu w punkcie kancelaryjnym pok. 28.    
     Formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.      
 

§ 5 

 

1.  Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć w Starostwie Powiatowym w  
     Wałbrzychu w punkcie kancelaryjnym pok. 28 lub przesłać na adres: Starostwo  
     Powiatowe w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych nie później niż w  
     terminie 30 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. 
2.  Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może uwzględnić wniosek  
     złożony w terminie krótszym niż wskazany w ust. 1. 
4.  Złożony wniosek jest weryfikowany przez Asystenta Starosty pod kątem   
     zgodności z Regulaminem. Wnioski niezgodne z Regulaminem nie są  
     rozpatrywane. 
 

§ 6 

 

1.   Patronat jest wyróżnieniem uznaniowym.  
2.   Starosta może odmówić objęcia przedsięwzięcia Patronatem bez podania  
      przyczyny. Odmowa udzielenia Patronatu jest ostateczna. Organizatorowi nie  
      przysługuje tryb odwoławczy. 
3.   O decyzji Starosty organizator powiadamiany jest nie później niż w ciągu 15 dni  
      roboczych od dnia wpływu wniosku. W uzasadnionych przypadkach (np.  
      konieczność uzupełnienia dokumentów itp.) termin ten może zostać wydłużony. 
 

§ 7 
 
1.   Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest do: 

1) zamieszczenia informacji o przyznanym Patronacie oraz znaków graficznych 
(herbu, logotypów) Powiatu wałbrzyskiego we wszystkich materiałach 
promocyjnych, reklamowych, informacyjnych i innych, związanych z 
przedsięwzięciem objętym Patronatem. Znaki graficzne dostępne są na 
stronie www.ziemiawalbrzyska.pl w zakładce Powiat Wałbrzyski/Do pobrania; 

2) umieszczenia, w widocznym miejscu, znaków graficznych i innych materiałów 
promocyjnych Powiatu wałbrzyskiego podczas trwania przedsięwzięcia; 

3) złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia w terminie do 10 dni 
roboczych po jego zakończeniu. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu; 

4) sporządzenia dokumentacji fotograficznej przedsięwzięcia w ilości minimum 5 
szt. zdjęć w oryginalnym rozmiarze w formacie jpg i przesłania jej pocztą 
elektroniczną na adres: asystentstarosty@powiat.walbrzych.pl,  niezwłocznie 
po zakończeniu przedsięwzięcia. 

http://www.ziemiawalbrzyska.pl/
http://www.ziemiawalbrzyska.pl/
mailto:asystentstarosty@powiat.walbrzych.pl


2.  Powiat wałbrzyski zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania 
     dostarczonych zdjęć i materiałów na swoich stronach i profilach internetowych   
     oraz publikacjach, folderach itp., a organizator wyraża zgodę na ich  
     wykorzystanie. 
3.  W uzasadnionych przypadkach Powiat wałbrzyski może zastrzec  wykorzystanie  
     dodatkowo własnych materiałów promocyjnych w przedsięwzięciu. 
4.  Organizator może upubliczniać informacje o udzielonym Patronacie dopiero po  
     otrzymaniu pisemnej odpowiedzi. 
5.  Fakt przyznania Patronatu nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych i  
     marketingowych. 


