REGULAMIN
obejmowania wydarzeń patronatem honorowym przez Związek Powiatów Polskich
i delegowania przedstawicieli Związku Powiatów Polskich do komitetów honorowych
Rozdział I.
Przepisy ogólne
§1.
Wydarzenia o zasięgu co najmniej ponadregionalnym, mające duże znaczenie dla samorządu
terytorialnego w Polsce, zwłaszcza dla samorządu powiatowego, Związek Powiatów Polskich,
zwany dalej Związkiem, może objąć patronatem honorowym lub delegować do komitetu
honorowego takiego wydarzenia swoich przedstawicieli.
§2.
1. Objęcie patronatu honorowego przez Związek lub delegowanie do komitetu honorowego
przedstawicieli Związku jest szczególnym wyróżnieniem honorowym, podkreślającym rangę
wydarzenia.
2. Objęcie patronatu honorowego lub delegowanie do komitetu honorowego przedstawicieli
przez Związek nie uprawnia organizatora wydarzenia do uzyskania jakiegokolwiek wsparcia
organizacyjnego, finansowego lub merytorycznego od Związku.
§3.
Zawarte w dalszej części regulaminu przepisy dotyczące trybu udzielania patronatu honorowego
Związku, obowiązków organizatora wydarzenia związanych z udzieleniem temu wydarzeniu
patronatu honorowego oraz cofnięcia patronatu honorowego, stosuje się odpowiednio do
przypadku delegowania przedstawicieli Związku do komitetu honorowego danego wydarzenia.
Rozdział II.
Tryb obejmowania wydarzeń patronatem honorowym
§4.
1. Patronat honorowy nad danym wydarzeniem jest przyznawany na wniosek organizatora.
2. Wniosek o objęcie wydarzenia patronatem honorowym jest składany najpóźniej miesiąc przed
planowanym rozpoczęciem wydarzenia alternatywnie:
1) w postaci papierowej na adres siedziby Związku;
2) w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: zpp@zpp.pl
3. Wzór wniosku o objęcie patronatem honorowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
§5.
1. Dyrektor Biura Związku za pomocą Biura Związku sprawdza poprawność formalną
wniosku o objęcie patronatem honorowym i dokonuje jego weryfikacji.
2. Dyrektor Biura Związku może wezwać wnioskodawcę do przedłożenia w wyznaczonym
terminie dodatkowych informacji lub udzielenia wyjaśnień pod rygorem odrzucenia wniosku.
§6.
1. Dyrektor Biura Związku przedkłada wniosek o objęcie patronatem honorowym wraz
z rekomendacją co do sposobu jego rozpatrzenia na ręce Prezesa Związku.
2. Prezes Związku może:
1) uwzględnić wniosek obejmując wydarzenie honorowym patronatem Związku;
2) warunkowo uwzględnić wniosek określając warunki, jakie musi spełnić wnioskodawca,
by organizowane przez niego wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Związku;
3) odrzucić wniosek.
3. W przypadku wydarzeń cyklicznych Prezes rozstrzyga czy honorowym patronatem zostaje
objęty cały cykl, czy jedynie najbliższe wydarzenie.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wnioskodawca jest zobowiązany w terminie
wyznaczonym przez Prezesa Związku przedłożyć informację o spełnieniu wyznaczonych
warunków pod rygorem odrzucenia wniosku.
5. Rozstrzygnięcie Prezesa jest ostateczne i nie wymaga uzasadnienia.
6. Wnioskodawca jest informowany o rozstrzygnięciu Prezesa w formie pisemnej.
Rozdział III.
Obowiązki organizatora wydarzenia objętego patronatem honorowym Związku
§7.
Organizator wydarzenia objętego patronatem honorowym Związku jest zobowiązany do:
1) umieszczania we wszystkich materiałach związanych z wydarzeniem informacji
o honorowym patronacie Związku, a w przypadku gdy materiały te zawierają elementy
graficzne – również loga Związku;
2) umieszczenia w miejscu wydarzenia co najmniej dwóch plansz promocyjnych Związku –
jednej przy wejściu na teren wydarzenia, a drugiej – w miejscu, gdzie odbywa się
najistotniejsza część wydarzenia;
3) zapewnienia nie mniej niż dwóm przedstawicielom Związku bezpłatnego uczestnictwa
w wydarzeniu.
2. Logo, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zostaje udostępnione przez Związek w formie
elektronicznej.
3. Plansze promocyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, udostępniane są przez Związek.
1.

§8.
1. Organizator wydarzenia objętego honorowym patronatem Związku jest zobowiązany
w terminie 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia do złożenia pisemnego sprawozdania z jego
przebiegu.
2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
Rozdział IV.
Odebranie patronatu honorowego
§9.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Związku może, po zasięgnięciu opinii
Dyrektor Biura Związku, odebrać patronat honorowy.
2. Za szczególnie uzasadnione przypadki uznaje się w szczególności:
1) podanie nieprawdziwych informacji we wniosku o objęcie patronatem honorowym;
2) w przypadku wydarzeń cyklicznych objętych stałym patronatem – niezłożenie
sprawozdania z danej edycji wydarzenia.
3. O odebraniu patronatu honorowego organizator wydarzenia jest informowany w formie
pisemnej.
§10.
Odebranie patronatu honorowego nakłada na organizatora obowiązek:
1) usunięcia ze wszystkich materiałów związanych z wydarzeniem, a znajdujących się
w dyspozycji organizatora, informacji o honorowym patronacie Związku,
2) w sytuacji, gdy informacja o udzieleniu patronatu została już upowszechniona,
w szczególności poprzez rozpowszechnienie materiałów – poinformowania w odpowiedni
sposób o cofnięciu patronatu honorowego.

