
 
Regulamin obejmowania przedsięwzięć
Patronatem Starosty Bełchatowskiego

Rozdział 1

Zakres przedsięwzięć możliwych do objęcia Patronatem Starosty Bełchatowskiego

1. Patronat Starosty Bełchatowskiego jest wyróżnieniem honorowym, nie związanym bezpośrednio  

z  udzieleniem  wsparcia  finansowego  z  budżetu  Powiatu  Bełchatowskiego.

2. Patronat Starosty Bełchatowskiego służy podkreśleniu szczególnego charakteru przedsięwzięć 

realizowanych  na  terenie  powiatu  lub  poza  jego  terenem,  które  przyczyniają  się  do  promocji

Powiatu Bełchatowskiego i jego rozwoju w następujących obszarach:

1) integracja społeczności lokalnych i regionalnych;

2) pobudzanie aktywności gospodarczej;

3) rozwój sportu, turystyki, kultury i sztuki;

4) ochrona dziedzictwa kulturowego;

5)   bezpieczeństwo publiczne;

6)   promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna.

3. 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.) lub materiały filmowe realizujące tematykę w obszarach wymienionych w ust.2.

4.  W  przypadkach  szczególnych,  Starosta  Bełchatowski  może  zdecydować  o  objęciu  patronatem

przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia, o których mowa w ust.3.

5.  Patronatem nie mogą być objęte przedsięwzięcia  realizowane dla  osiągnięcia  zysku (działania  

o charakterze komercyjnym).

Rozdział 2

Uprawnieni do wnioskowania oraz procedura przyznawania

Patronatu Starosty Bełchatowskiego

1. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o objęcie Patronatem Starosty Bełchatowskiego 



jest organizator przedsięwzięcia.

2.  W  przypadku  przedsięwzięcia  mającego  charakter  imprezy  masowej,  organizator  zapewnia

spełnienie wymogów określonych  w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. z 2018

poz.1870 z późn.zm.).

3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, należy każdorazowo zwrócić się o Patronat nad kolejną

edycją.  Zasada  ta  nie  dotyczy przedsięwzięć  organizowanych z  inicjatywy Komisji  Stałych  Rady

Powiatu w Bełchatowie, oraz których powiat jest współorganizatorem.

4.Wniosek o objecie Patronatem Starosty Bełchatowskiego należy w formie pisemnej skierować na

adres: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów.

5.Adresatem wniosku o objęcie Patronatem jest Starosta Bełchatowski.

6.Wzór wniosku o objęcie Patronatem określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.  Rozpatrywane  będą  wyłącznie  wnioski  sporządzone  wg  załączonego  wzoru,  które  wpłynęły  

do Starostwa Powiatowego co najmniej na 21 dni przed planowaną datą przedsięwzięcia.

8. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadkach wyjątkowych i o szczególnym

znaczeniu  dla  powiatu  Starosta  Bełchatowski  może  zdecydować  o  objęciu  patronatem wniosków,

które wpłynęły po terminie. 

9. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy patronatu podejmuje Starosta Bełchatowski.

10.  Brak  danych  do  kontaktu  z  organizatorem  oraz  terminu  planowanego  przedsięwzięcia  

na złożonym wniosku skutkuje odstąpieniem od rozpatrywania wniosku.

11.Udzielenie odpowiedzi na wniosek następuje w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku w formie

pisemnej lub powiadomienie telefonicznego.

12.Uzyskanie  Patronatu  Starosty  Bełchatowskiego  powoduje  po  stronie  organizatora  obowiązek

poinformowania  o  tym  fakcie  we  wszystkich  formach  promocyjnych  i  informacyjnych

towarzyszących  przedsięwzięciu  (zaproszenia,  plakaty,  ogłoszenia  prasowe,  itp.),  jak  również

wyeksponowania,  stosownie  do  dostępnych  mu  możliwości,  znaków  promujących  Powiat

Bełchatowski podczas trwania przedsięwzięcia, np. herb powiatu na banerze, itp.



13.  Objęciu  Patronatem  Starosty  może  towarzyszyć  głównie ufundowanie  pucharów,  statuetek,

medali,  dyplomów, nagród rzeczowych (w postaci np. sprzętu sportowego, turystycznego, książek,

multimediów, akcesoriów komputerowych, sprzętu RTV i AGD), zakup określonej usługi związanej

ściśle z przedmiotem organizowanego przedsięwzięcia, przekazanie materiałów promocyjnych z logo

Powiatu Bełchatowskiego bądź  wsparcie organizacyjne.

14. Zakres udzielanego wsparcia ustalany jest indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia.

15. W przypadku, gdy organizator otrzymał z budżetu Powiatu Bełchatowskiego środki na realizację

przedsięwzięcia  (np.  poprzez  dotację  celową  lub  środki  z  zakresu  edukacji  ekologicznej)  może

ubiegać się jedynie o tytularny patronat Starosty Bełchatowskiego.

16. Organizator, który otrzyma zgodę na patronat zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby

impreza  przebiegła  zgodnie  z  przedłożonymi  w  piśmie  założeniami,  umieszczania  informacji  

o  patronacie  na  materiałach  promocyjnych,  informacyjnych,  poinformowanie  o  posiadanym

patronacie  uczestników  przedsięwzięcia,  a  także  media,  które  bez  stosowania  jakichkolwiek

preferencji są zaproszone do udziału i obsługi medialnej przedsięwzięcia.

17. Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem zobowiązany jest do: 

1) poinformowania uczestników wydarzenia o przyznanym patronacie, 

2) umieszczenia  informacji  o  patronacie  opatrzonej  logotypem  lub  herbem  Powiatu
Bełchatowskiego  we  wszystkich  materiałach  promocyjnych,  reklamowych
i informacyjnych, oraz przesłania projektów przed ich drukiem i publikacją do akceptacji na
adres e-mail: powiat@powiat-belchatowski.pl,

3) wyeksponowania  w  widocznym  miejscu  baneru  lub  rollupu  Powiatu  Bełchatowskiego
podczas trwania przedsięwzięcia, 

4) dostarczenia  imiennego  zaproszenia  dla  Starosty  Bełchatowskiego  
oraz  harmonogramu/scenariusza  przedsięwzięcia  nie  później  niż  7  dni  przed  jego
rozpoczęciem,

5) udostępnienie dokumentacji fotograficznej i notatki prasowej z przedsięwzięcia w celu jego
promocji  w  publikatorach  Starostwa  Powiatowego  w  Bełchatowie.  Materiały  te  należy
przesłać  w  ciągu  3  dni  od  zakończenia  przedsięwzięcia  na  adres  powiat@powiat-
belchatowski.pl.

18. Niespełnienie zobowiązań, o których mowa w pkt. 17 może skutkować w przyszłości odmową

udzielenia  wnioskodawcy  patronatu  Starosty  Bełchatowskiego  nad  tym  samym  lub  innym

przedsięwzięciem. 



19.    W  terminie  14  dni  od  zakończenia  przedsięwzięcia  organizator  zobowiązany  jest  złożyć

sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Starosty – w przypadkach wskazanych

przez Starostę w informacji o objęciu patronatem.

20.  Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

21.  W  szczególności  w  uzasadnionych  przypadkach  Starosta  Bełchatowski  może  postanowić  

o cofnięciu decyzji o objęciu Patronatem.

22.  Odmowa objęcia patronatem Starosty Bełchatowskiego nie wymaga uzasadnienia i nie podlega

odwołaniu.

23.   Odebranie  Patronatu  Starosty  Bełchatowskiego  nad  danym  przedsięwzięciem  nakłada  

na  organizatora  obowiązek  bezzwłocznej  rezygnacji  z  używania  przyznanego  wyróżnienia  

w odniesieniu do tego przedsięwzięcia.

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

1. Starosta Bełchatowski, po otrzymaniu pisma z prośbą o objęcie patronatem, wskazuje wydział

odpowiedzialny za realizację zadania.

2. Ewidencję  wniosków  o  przyznanie  Patronatu  Starosty  Bełchatowskiego  oraz  pozostałą

dokumentację prowadzi wydział merytoryczny.

3. W  przypadku  udzielenia  wsparcia  w  ramach  Patronatu  Starosty  Bełchatowskiego,

wydatkowanie  środków  z  budżetu  powiatu  dokonuje  się  z  zastosowaniem  ,,Regulaminu

udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie.

4. Informacja  o  objęciu  Patronatem  Starosty  Bełchatowskiego  zamieszczana  jest  na  stronie

internetowej Powiatu: www.powiat –belchatowski.pl.

5. Przed  wypełnieniem  wniosku  o  patronat  Starosty  Bełchatowskiego  należy  zapoznać  się
z  klauzulą  informacyjną  dotyczącą  przetwarzania  danych  osobowych  w  Starostwie
Powiatowym w Bełchatowie oraz niniejszym Regulaminem. 

6. Złożenie  podpisu  pod  wnioskiem  o  objęcie  Patronatem  Starosty  Bełchatowskiego  jest
jednoczesnie  potwierdzeniem  zapoznania  się  z  treścią  Klauzuli  informacyjnej,  dotyczącej



ochrony  danych  osobowych  w  Starostwie  Powiatowym  w  Bełchatowie,  która  stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu. 


