
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 23/2022  

Starosty Powiatu Ciechanowskiego   

z dnia 22 lutego 2022 r.  

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA HONOROWEGO PATRONATU ORAZ 

PRZYJMOWANIA PRZEZ STAROSTĘ POWIATU CIECHANOWSKIEGO 

CZŁONKOSTWA W KOMITECIE HONOROWYM 

1. Honorowym patronatem Starosty Powiatu Ciechanowskiego mogą być objęte 

przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, 

organizowane na terenie powiatu ciechanowskiego lub inne wydarzenia o szczególnym 

znaczeniu dla powiatu.  

2. Starosta Powiatu Ciechanowskiego może zdecydować o przyznaniu honorowego patronatu 

przedsięwzięciom organizowanym poza granicami powiatu ciechanowskiego, jeśli ich 

realizacja przyczynia się do promocji powiatu ciechanowskiego.  

3. Honorowy patronat przyznawany jest w celu podkreślenia szczególnego charakteru 

planowanego wydarzenia bezpośrednio związanego z promocją i kreowaniem 

pozytywnego wizerunku powiatu ciechanowskiego, rozwojem inicjatyw społecznych, 

kulturowych, naukowych, gospodarczych, edukacyjnych, sportowych i innych korzystnych 

dla powiatu i jego mieszkańców.  

4. Z wnioskiem o objęcie wydarzenia honorowym patronatem Starosty Powiatu 

Ciechanowskiego występuje organizator wydarzenia.  

5. Wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatu 

Ciechanowskiego, ul. 17 Stycznia 7 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w 

Ciechanowie za pośrednictwem Wydziału Promocji Powiatu i Polityki Społecznej, ul. 17 

Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, z dopiskiem: "Patronat honorowy" lub przesłać drogą 

elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej na platformie ePUAP.  

6. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia honorowym patronatem Starosty Powiatu 

Ciechanowskiego powinien być dostarczony do Urzędu nie później niż 30 dni przed 

planowaną datą wydarzenia.  

7. Wniosek o przyznanie patronatu podlega zaopiniowaniu przez Wydział Promocji Powiatu 

i Polityki Społecznej lub inny właściwy merytorycznie wydział/biuro Starostwa 

Powiatowego w Ciechanowie w zakresie zasadności jego przyznania.  

8. Właściwy merytorycznie wydział lub biuro Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania przekazuje Wydziałowi Promocji Powiatu i 

Polityki Społecznej opinię dotyczącą zasadności przyznania patronatu wraz z 

uzasadnieniem. 

9. Organizator może zostać poproszony o uzupełnienie informacji w sprawie planowanego 

przedsięwzięcia.  

10. Zaopiniowany wniosek Wydział Promocji Powiatu i Polityki Społecznej kieruje do Starosty 

Powiatu Ciechanowskiego.  

11. O przyznaniu honorowego patronatu Wydział Promocji Powiatu i Polityki Społecznej 

niezwłocznie informuje organizatora przedsięwzięcia.  



12. Organizator otrzymuje odpowiedź dotyczącą przyznania bądź odmowy przyznania 

patronatu w formie pisemnej.  

13. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat należy występować 

każdorazowo.  

14. Przyznanie honorowego patronatu nie oznacza udziału Starosty Powiatu Ciechanowskiego 

w wydarzeniu, jak również deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.  

15. W przypadku otrzymania honorowego patronatu organizator przedsięwzięcia jest 

zobowiązany do poinformowania uczestników oraz współorganizatorów o tym 

wyróżnieniu oraz do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, 

plakaty, ulotki) poprzez umieszczenie logo Powiatu Ciechanowskiego, jak również 

informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem honorowym Starosty Powiatu 

Ciechanowskiego. Dodatkowo organizator zobowiązuje się do dołączenia informacji o 

honorowym patronacie na swojej stronie internetowej (jeżeli taka istnieje).  

16. Logo Powiatu Ciechanowskiego używa się wraz z wyrażeniem „Honorowy Patronat 

Starosty Powiatu Ciechanowskiego”.  

17. W przypadku niespełnienia przez organizatorów procedur określonych w regulaminie 

wniosek nie będzie rozpatrywany.  

18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Powiatu Ciechanowskiego może 

odebrać przyznany uprzednio patronat. O odebraniu honorowego patronatu organizator jest 

informowany niezwłocznie w formie pisemnej.  

19. Odebranie honorowego patronatu nakłada na organizatora przedsięwzięcia obowiązek 

bezzwłocznej rezygnacji z używania patronatu.  

20. Zasady dotyczące udzielania honorowych patronatów stosuje się odpowiednio do spraw 

związanych z udziałem Starosty Powiatu Ciechanowskiego w komitetach honorowych.  

 

 

 

 

 


