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REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA HONOROWEGO PATRONATU STAROSTY OTWOCKIEGO 

 

§1. Regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Honorowego Starosty 

Otwockiego 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 2019 r. w poz. 511), o znaczeniu i zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym, zwanymi 

w treści zarządzenia „Przedsięwzięciami”.  

§2. O przyznanie Honorowego Patronatu Starosty Otwockiego występuje organizator 

Przedsięwzięcia. Patronat przyznawany jest w formie dyplomu. 

§3. 1. Warunkiem wszczęcia procedury nadania Honorowego Patronatu Starosty Otwockiego jest 

złożenie wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Wnioski należy składać:   

1) osobiście lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock 

lub  

2) za pośrednictwem skrzynki kontaktowej na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl).  

§4. Wniosek o objęcie Honorowym Patronatem Starosty Otwockiego powinien być dostarczony do 

Urzędu nie później niż 30 dni przed planowaną datą Przedsięwzięcia.  

§5. W uzasadnionych przypadkach Starosta Otwocki może zdecydować o przyznaniu Honorowego 

Patronatu uwzględniając wnioski złożone po terminie określonym w §4.  

§ 6. 1. Wniosek, o którym mowa w §4, wymaga opinii Biura Kultury i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. Wydanie opinii Biura następuje w terminie do 7 dni od dnia otrzymania 

wniosku.   

2. Biuro Kultury i Promocji kieruje zarekomendowany wniosek do Sekretariatu Starosty. Decyzję 

w sprawie objęcie przedsięwzięcia Honorowym Patronatem Starosty wydaje Starosta. O decyzji 

w sprawie przyznania Honorowego Patronatu Starosty Biuro Kultury i Promocji informuje 

organizatora, nie później niż 7 dni przed datą imprezy lub wydarzenia. W uzasadnionych 



przypadkach, uwzględniających wnioski złożone po terminie, decyzja o przyznaniu Patronatu może 

nastąpić w czasie krótszym niż 7 dni przed imprezą. 

§7. Przyznanie Honorowego Patronatu nie jest tożsame z udziałem Starosty  w Przedsięwzięciu, jak 

również z udzieleniem wsparcia finansowego oraz organizacyjnego. Starosta może wyznaczyć osobę, 

która będzie reprezentowała go w wydarzeniu, któremu patronuje. 

§8. Odmowa objęcia patronatem Przedsięwzięcia nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej 

odwołanie.  

§9. W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu Starosty Otwockiego organizator 

Przedsięwzięcia jest zobowiązany do:  

1) zamieszczenia informacji o przyznanym Honorowym Patronacie Starosty Otwockiego  

w zaproszeniu oraz materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych na temat 

Przedsięwzięcia, posługując się znakami graficznymi herbu i logo Powiatu Otwockiego,  

2) informowania w przekazach medialnych o objęciu Przedsięwzięcia Honorowym Patronatem 

Starosty Otwockiego, jeżeli takie przekazy będą miały miejsce w sposób uzgodniony z Biurem Kultury 

i Promocji,  

3) umieszczenia w widocznym miejscu znaków promocyjnych Powiatu Otwockiego podczas trwania 

Przedsięwzięcia, w sposób uzgodniony z Biurem Kultury i Promocji.  

4) sporządzenia i przesłania dokumentacji fotograficznej Przedsięwzięcia w liczbie minimum 5 zdjęć, 

w jakości umożliwiającej ich wykorzystanie na stronie internetowej Powiatu Otwockiego lub w 

gazetach lokalnych (przebieg Przedsięwzięcia, wyeksponowane banery Powiatu Otwockiego, 

wystąpienia przedstawicieli Powiatu Otwockiego) pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiat-

otwocki.pl.  

§10. Niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w § 9, może stanowić podstawę odmowy 

przyznania organizatorowi Przedsięwzięcia Honorowego Patronatu Starosty  w kolejnych 

Przedsięwzięciach organizatora.  

§11. Organizator Przedsięwzięcia podlegającego objęciu Honorowym Patronatem Starosty 

Otwockiego wyraża zgodę na nieodpłatne umieszczenie dostarczonych materiałów dotyczących 

Przedsięwzięcia na stronie internetowej Urzędu, w prasie lokalnej oraz w innych publikacjach, 

wydawnictwach, folderach.  

§12. Znaki graficzne do pobrania, znajdują się na stronie www.powiat-otwocki.pl w zakładce Powiat 

→O Powiecie →Symbole Powiatu Otwockiego.  

§ 13. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Otwocki może odebrać przyznany 

uprzednio patronat. O odebraniu Patronatu organizator przedsięwzięcia jest informowany 

niezwłocznie.  

2. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora przedsięwzięcia obowiązek bezzwłocznej rezygnacji 

z informowania o fakcie objęcia Przedsięwzięcia Honorowym Patronatem Starosty Otwockiego. 


