
REGULAMIN 

przyznawania Honorowego Patronatu Wojewody Świętokrzyskiego, 

uczestnictwa Wojewody Świętokrzyskiego w Komitetach Honorowych 

 

1. Patronatem Wojewody Świętokrzyskiego lub jego uczestnictwem w Komitecie Honorowym mogą 

być objęte przedsięwzięcia organizowane na terenie województwa świętokrzyskiego lub mające 

wyjątkowe znaczenie dla województwa, powinny się charakteryzować wysokim poziomem 

organizacyjnym oraz ustaloną renomę. 

2. Objęcie patronatem przez Wojewodę Świętokrzyskiego lub uczestnictwo Wojewody 

Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym jest szczególnym wyróżnieniem, które podkreśla jego 

charakter i znaczenie. 

3. Wojewoda może objąć patronatem lub wyrazić zgodę na uczestnictwo w komitecie honorowym 

przedsięwzięć, które: 

a) promują województwo w kraju i na świecie, 

b) popularyzują dziedzictwo historyczne lub współczesne osiągnięcia mieszkańców regionu, 

c) rozwijają inicjatywy społeczne, kulturalne, naukowe, gospodarcze i sportowe, korzystne dla 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

d) aktywizują i integrują społeczności regionalne, 

e) poprawiają jakość życia i wzmacniają potencjał ekonomiczny regionu, 

4. W przypadku wydarzeń cyklicznych o honorowy patronat lub uczestnictwo w Komitecie 

Honorowym należy występować każdorazowo. 

5. Udzielenie patronatu lub przyjęcie zaproszenia do uczestnictwa w Komitecie Honorowym nie 

oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego, ani osobistego udziału Wojewody 

Świętokrzyskiego w wydarzeniu. 

6.  Z wnioskiem o przyznanie patronatu lub uczestnictwa w Komitecie Honorowym występuje 

główny organizator, składając stosowny wniosek stanowiący załącznik do pisma przewodniego. 

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

7. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program lub regulamin przedsięwzięcia. 

8. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed planowanym 

rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wniosek złożony po tym terminie może pozostać bez rozpatrzenia 

9. Wniosek może być przesłany pocztą na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, al. IX Wieków 

Kielc 3, 25-516 Kielce, przysłany pocztą elektroniczną na adres: wojewoda@kielce.uw.gov.pl lub 

złożony w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

10.  Wojewoda o objęciu patronatem lub o uczestnictwie w Komitecie Honorowym bądź o odmowie 

swojego udziału niezwłocznie informuje organizatora na piśmie lub e-mailem. 

11.  Organizator może posługiwać się informacją o przyznanym patronacie dopiero po otrzymaniu 

odpowiedzi z Biura Wojewody ŚUW. 



12. W przypadku przyznania patronatu lub udziału Wojewody Świętokrzyskiego w komitecie 

honorowym organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach 

informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem: informacji o tym fakcie. 

13. Na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego organizator będzie zobowiązany do złożenia 

sprawozdania z przebiegu wydarzenia. 

14. Niewywiązanie się ze zobowiązania, zawartego w punkcie 13 może stanowić podstawę do 

odmowy przyznania organizatorowi Patronatu Wojewody Świętokrzyskiego w przyszłości. 

15. Wojewoda może odebrać przyznany patronat w szczególnych przypadkach, zwłaszcza: 

a) prowadzenia przez organizatora lub uczestnika imprezy działań o charakterze promocyjnym, 

dotyczących konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która 

mogłaby sugerować poparcie dla nich wojewody, 

b) lobbingowego i komercyjnego charakteru przedsięwzięcia. 

O odebraniu patronatu organizator zostanie poinformowany bezzwłocznie. 

 


