
Regulamin przyznawania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego 

§ 1 

1. Patronat Starosty Gnieźnieńskiego jest wyróżnieniem honorowym, które służy 

podkreśleniu rangi przedsięwzięcia realizowanego na terenie powiatu lub poza jego 

terenem, które przyczynia się do promocji Powiatu Gnieźnieńskiego, integracji jego 

mieszkańców, rozwoju inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych, naukowych, 

gospodarczych i innych, korzystnych dla powiatu i jego mieszkańców. 

2. Patronatem mogą być objęte różne formy przedsięwzięć, w szczególności takie jak: 

konferencje, seminaria, warsztaty, konkursy, przeglądy, wystawy, wyścigi, turnieje, 

targi, rajdy turystyczne, festiwale, koncerty, akcje charytatywne i inicjatywy 

społeczne, jak również publikacje (monografie, albumy, itp.) i materiały filmowe 

służące wykonywaniu zadań Powiatu oraz realizacji celów ujętych w dokumentach 

strategicznych Powiatu Gnieźnieńskiego. 

3. W szczególnych przypadkach patronatem Starosty Gnieźnieńskiego może zostać objęte 

przedsięwzięcie inne niż wskazane w pkt 1 i pkt 2. 

4. Patronatem Starosty Gnieźnieńskiego nie obejmuje się przedsięwzięć czysto 

komercyjnych oraz budzących wątpliwości co do zachowania zasad etyki. Fakt 

przyznania patronatu nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych. 

5. Przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego nie oznacza deklaracji wsparcia 

finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego, ani też osobistego udziału Starosty 

Gnieźnieńskiego w przedsięwzięciu. 

6. Objęcie przedsięwzięcia patronatem Starosty Gnieźnieńskiego może być 

uzasadnieniem do ubiegania się przez organizatora o wsparcie finansowe. Decyzja  

o wsparciu finansowym przedsięwzięcia objętego patronatem może być podjęta przez 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wyłącznie w sytuacji dostępności środków na ten cel 

w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego.  

7. Patronatem Starosty Gnieźnieńskiego automatycznie obejmuje się przedsięwzięcia 

organizowane przez: 

a. organy Powiatu Gnieźnieńskiego, 

b. urząd Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, 

c. jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, 

d. służby, inspekcje i straże Powiatu Gnieźnieńskiego, 

e. organizacje pozarządowe w ramach otrzymanej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego 

dotacji na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j.),  

a informacje o objęciu przedsięwzięcia patronatem Starosty Gnieźnieńskiego oraz 

wynikających z tego faktu praw i obowiązków zawiera się w umowie dotacji. 

Odpowiedzialność za należyte przygotowanie umów dotacji spoczywa na 

właściwych merytorycznie dyrektorach wydziałów Starostwa Powiatowego  

w Gnieźnie. 

8. Automatyczne objęcie przedsięwzięcia patronatem Starosty Gnieźnieńskiego nie 

zwalnia podmiotów wymienionych w pkt 7 z przestrzegania zapisów niniejszego 

regulaminu, z zastrzeżeniem zapisów pkt 9. 

9. Podmioty wymienione w pkt 7 są zwolnione z obowiązku składania wniosku  

o przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego oraz sprawozdania z realizacji 

przedsięwzięcia objętego patronatem Starosty Gnieźnieńskiego na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie. Jednocześnie są zobowiązane do przekazania 



pisemnej informacji o organizowanym przez siebie przedsięwzięciu obejmującej: 

nazwę, miejsce i termin przedsięwzięcia wraz z ewentualnymi elementami graficznymi 

(plakat, ulotka, itp.) drogą elektroniczną na adres: promocja@powiat-gniezno.pl 

najpóźniej na 5 dni przed planowaną imprezą. 

10. W przypadku innych podmiotów niż wymienione w pkt 7, decyzje o przyznaniu  

/ odmowie przyznania patronatu podejmuje Starosta Gnieźnieński. 

11. Osobą uprawnioną do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących przyznawania 

patronatu oprócz Starosty Gnieźnieńskiego jest upoważniony przez Starostę pracownik 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. W sytuacjach budzących wątpliwości co do 

przyznania patronatu, upoważniony pracownik może wyrazić zgodę na jego przyznanie 

po wcześniejszej akceptacji wniosku przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego. 

§ 2 

1. Patronat Starosty Gnieźnieńskiego przyznawany jest na wniosek głównego organizatora 

przedsięwzięcia. 

2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem patronatu. 

3. Organizator przedsięwzięcia składa do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Papieża 

Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta, 

wniosek o przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Do wniosku, o którym mowa w pkt 3, należy załączyć program i / lub regulamin 

przedsięwzięcia oraz inne materiały obrazujące realizację przedsięwzięcia. 

5. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia wniosku jest złożenie kompletnego wniosku, 

wypełnionego w sposób czytelny w terminie określonym w pkt 6.   

6. Termin składania wniosku o przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego nie może 

być krótszy niż 30 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. 

7. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wnioski złożone po terminie, o którym 

mowa w pkt 6, i / lub w innej formie niż na formularzu, o którym mowa w pkt 3, mogą 

zostać uwzględnione. 

9. Organizator przedsięwzięcia może zostać poproszony o uzupełnienie wniosku lub 

złożenie dodatkowych informacji na temat przedsięwzięcia. 

§ 3 

1. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego, organizator 

przedsięwzięcia jest informowany pisemnie w terminie 14 dni od daty złożenia 

wniosku. 

2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat Starosty Gnieźnieńskiego 

przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję. 

3. Odmowa przyznania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego nie wymaga uzasadnienia i nie 

podlega odwołaniu. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzja o przyznaniu patronatu Starosty 

Gnieźnieńskiego może zostać cofnięta. O odebraniu patronatu organizator 

przedsięwzięcia informowany jest niezwłocznie. 

5. Odebranie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego nakłada na organizatora 

przedsięwzięcia obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania przyznanego 

wyróżnienia w odniesieniu do tego przedsięwzięcia. 
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§ 4 

Przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego stanowi zobowiązanie organizatora do: 

 dołożenia wszelkich starań, aby przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie  

z polskim prawem i przedłożonymi we wniosku założeniami,  

 dostarczenia krótkiej relacji tekstowej i fotograficznej z przebiegu przedsięwzięcia na 

adres: promocja@powiat-gniezno.pl w terminie 7 dni od jego zakończenia celem 

zamieszczenia na stronach internetowych/portalach społecznościowych Powiatu 

Gnieźnieńskiego. 

§ 5 

1. Objęcie patronatem Starosty Gnieźnieńskiego określonego przedsięwzięcia wiąże się  

z obowiązkiem po stronie organizatora do poinformowania o tym fakcie mediów, 

zamieszczenia stosownych informacji w prasie oraz w innych publikatorach. 

Organizator jest zobowiązany również do umieszczenia logo Powiatu Gnieźnieńskiego 

na materiałach informacyjno-promocyjnych, tj. plakatach, ulotkach, reklamach, 

zaproszeniach, itp. oraz do poinformowania uczestników przedsięwzięcia  

o posiadanym patronacie. 

2. Podczas trwania przedsięwzięcia, któremu przyznany został patronat Starosty 

Gnieźnieńskiego, organizator ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu 

znaków promocyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego. W tym celu zostanie mu udostępniony 

baner, roll’up lub inny nośnik z logo powiatu, który organizator przedsięwzięcia jest 

zobowiązany odebrać ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie we własnym zakresie oraz 

zwrócić w terminie 2 dni od zakończenia przedsięwzięcia w stanie niepogorszonym.  

W przypadku zwrotu uszkodzonego nośnika, organizator zobowiązuje się do pokrycia 

ewentualnych kosztów jego naprawy. 

§ 6 

Przyznanie określonemu przedsięwzięciu patronatu Starosty Gnieźnieńskiego jest 

równoznaczne z udzieleniem jego organizatorowi zgody na użycie znaków towarowych 

identyfikujących Powiat Gniezno, zgodnie z Regulaminem używania znaków towarowych 

identyfikujących Powiat Gniezno, przyjętego uchwałą nr 1275/2014 Zarządu Powiatu 

Gnieźnieńskiego z dnia 27.08.2014 roku z późniejszymi zmianami, w odniesieniu do tego 

przedsięwzięcia, co stanowi podstawę do podpisania umowy licencyjnej na użycie znaków 

towarowych identyfikujących Powiat Gniezno. 

§ 7 

Niewywiązanie się przez organizatora przedsięwzięcia ze zobowiązań zawartych  

w niniejszym regulaminie może stanowić podstawę odmowy przyznania organizatorowi 

przedsięwzięcia patronatu Starosty Gnieźnieńskiego w przyszłości. 

§ 8 

Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia spełnienie 

wymogów określonych w ustawie z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

(Dz. U. 2017.1160 t. j.). 

 

 



§ 9 

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie prowadzi 

rejestr: wniosków o przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego oraz informacji  

o przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego. 

§ 10 

1. Powiatowi Gnieźnieńskiemu przysługuje prawo kontroli organizatora przedsięwzięcia  

w zakresie prawidłowego korzystania z przyznanego patronatu Starosty Gnieźnieńskiego, 

jak również spełniania warunków określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Powiat Gnieźnieński zastrzega sobie prawo do wystąpienia z roszczeniami w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń zasad korzystania z patronatu Starosty 

Gnieźnieńskiego, wynikających z niniejszego regulaminu i obowiązujących przepisów 

prawa. 

3. Powiat Gnieźnieński zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego 

regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego – wzór 

wniosku o przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego 

Wniosek o przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego 

1. Dane teleadresowe i identyfikacyjne głównego organizatora przedsięwzięcia 

pełna nazwa podmiotu  

adres siedziby podmiotu  

NIP  

REGON  

nr wpisu w KRS/innym rejestrze  

telefon / fax  

e-mail / www  

imię i nazwisko osoby do kontaktu  

telefon   

e-mail   

2. Charakterystyka przedsięwzięcia 

nazwa przedsięwzięcia   

miejsce organizacji przedsięwzięcia  

termin organizacji przedsięwzięcia   

charakter przedsięwzięcia 

(właściwe zaznaczyć) 

 kulturalny  sportowy  historyczny 

 ekologiczny  prozdrowotny  promocyjny 

 gospodarczy  inny:  

zasięg przedsięwzięcia 

(właściwe zaznaczyć) 

 lokalny  regionalny 

 ogólnopolski  międzynarodowy 

opis przedsięwzięcia  

adresaci przedsięwzięcia  

planowana liczba uczestników  

czy udział w przedsięwzięciu jest 

odpłatny? (właściwe zaznaczyć) 
 tak  nie 

czy organizator planuje osiągnięcie 

zysku finansowego z realizacji 

przedsięwzięcia? (właściwe zaznaczyć) 

 tak  nie 

źródła finansowania przedsięwzięcia   

planowane działania promocyjne 

(forma i zasięg) 
 

informacje dotyczące użycia znaków 

towarowych identyfikujących 

Powiat Gniezno (logo powiatu),  

m. in.: czy będą użyte, a jeśli tak, 

to: gdzie, kiedy, w jaki sposób, itp. 

 

współorganizatorzy, partnerzy  

pozostali patroni  

patroni medialni  



inne uwagi / uzasadnienie wniosku  

3. Załączniki do wniosku (właściwe zaznaczyć) 

     program przedsięwzięcia 

 regulamin przedsięwzięcia 

 
wizualizacja graficzna przedstawiająca sposób użycia znaków towarowych, w formie 

plików poglądowych JPG lub PDF, zapisana na nośniku cyfrowym 

 inne:  

4. Oświadczenia głównego organizatora przedsięwzięcia 

1. Oświadczam, że jest mi znany Regulamin przyznawania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego, 

akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do ich stosowania. 

2. Oświadczam, że jest mi znany Regulamin używania znaków towarowych identyfikujących 

Powiat Gniezno przyjęty uchwałą nr 1275/2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 

27.08.2014r. z późniejszymi zmianami, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do ich 

stosowania. 

3. Oświadczam, że przedsięwzięcie opisane w pkt 2 niniejszego wniosku będzie odbywać się  

z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa. 

  

 

 

 ……………………………………………………... 

 (data i podpis organizatora) 

5. Informacje Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 

data wpływu wniosku  

numer wniosku  

ewentualne opinie / uzgodnienia   

decyzja o udzieleniu patronatu  

data i podpis osoby upoważnionej  

 


