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Regulamin przyznania patronatu honorowego  
przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Patronat – patronat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, 

2) Burmistrz – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, 

3) Impreza – wydarzenie, którego organizator ubiega się o objęcie go 

patronatem, 

4) Wniosek – wniosek o objęcie imprezy patronatem. 

2. Objęcie patronatem honorowym przez Burmistrza jest wyróżnieniem, 

podkreślającym rangę przedsięwzięć, które w znacznym stopniu przyczyniają się 

do promocji Miasta Podkowa Leśna i integracji jego mieszkańców, rozwoju 

inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych, sportowych 

korzystnych dla społeczności lokalnej. Poprzez przyznanie patronatu 

honorowego rozumie się wyrażenie zgody na posługiwanie się przez 
wnioskodawcę herbem Miasta Ogrodu Podkowa Leśna z podpisem 
,,Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Podkowa Leśna’’ jako znaku 
charakterystycznego dla udzielenia patronatu. 

3. Patronatem honorowym mogą być objęte: wydarzenia kulturalne, gospodarcze, 

sportowe, konferencje, wydawnictwa oraz innego typu wydarzenia o charakterze 

lokalnym, ponadlokalnym i międzynarodowym uznane przez Burmistrza za 

ważne. 

4. Występując o patronat honorowy Burmistrza należy wypełnić wniosek dostępny 

na stronie Urzędu Miasta Podkowa Leśna i dostarczyć na 21 dni przed 

planowanym przedsięwzięciem. Wnioski złożone po terminie mogą nie zostać 

rozpatrzone.  

Wniosek można złożyć wysyłając listownie na adres: Urząd Miasta Podkowa 

Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna , złożyć osobiście w 

siedzibie urzędu Miasta Podkowa Leśna lub za pomocą poczty elektronicznej na 

adres: promocja@podkowalesna.pl. 

5. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może uwzględnić wnioski złożone po 

przekroczeniu terminu określonego w ust. 3. 

6. O udzieleniu lub odmowie udzielenia patronatu organizator otrzymuje pisemną 

odpowiedź najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku z zastrzeżeniem 

ust. 7. 

7. Organizator może być poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie 

planowanej imprezy, które zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym przez 

Burmistrza terminie. Burmistrz ma także prawo, w razie potrzeby, uzyskania 

dodatkowych opinii od innych podmiotów lub dokonania dodatkowych ustaleń 

związanych ze złożonym wnioskiem. 

8. Okresy związane z wykonaniem określonych czynności, opisanych w ust.7, nie 

wliczają się do terminu określonego w ust. 6.  



9. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w ust. 7, termin określony w ust. 6 

może ulec wydłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 7 dni. 

10. Decyzję o przyznaniu patronatu podejmuje osobiście Burmistrz.  

Decyzja odmowna nie wymaga uzasadnienia. 

11. Objęcie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego 

czy organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani też osobistego udziału Burmistrza w 

imprezie. 

12. O patronat Burmistrza może się ubiegać wyłącznie główny organizator imprezy. 

13. Wnioskodawca, który otrzyma zgodę na patronat honorowy Burmistrza 

zobowiązany jest:  

- do dołożenia wszelkich starań, aby impreza przebiegała zgodnie z 

przedłożonymi we wniosku założeniami,  

-  do umieszczenia informacji o patronacie i herbu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 

na materiałach promocyjnych i informacyjnych, 

- do poinformowania o posiadanym patronacie uczestników oraz środków 

masowego przekazu, które bez stosowania jakichkolwiek preferencji są 

zapraszane do udziału i obsługi medialnej przedsięwzięcia, 

-umieszczenia w uzgodnionym z przedstawicielem Urzędu Miasta Podkowa 

Leśna baneru wraz z herbem Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 

14. Wycofanie się z udzielonego patronatu może nastąpić w przypadku prowadzenia 

przez Wnioskodawcę działań o charakterze promocyjnym, dotyczącym 

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

mogłaby sugerować poparcie dla nich Burmistrza lub w przypadku lobbingowego 

charakteru przedsięwzięcia. Cofnięcie patronatu oznacza natychmiastowe 

zaprzestanie wykonywania przez wnioskodawcę wszelkich przyznanych mu 

uprawnień. 

15. Organizator zobowiązuje się w terminie 14 dni od zakończenia imprezy 

do złożenia informacji zawierającej opis przebiegu wydarzenia wraz 

z dokumentacją fotograficzną (min. 5 zdjęć). Do sprawozdania należy dołączyć 

również kopie materiałów reklamowych i informacyjnych związanych z imprezą, 

o ile takie materiały powstały. 

16. Organizator składając wniosek o objęcie Patronatem wyraża zgodę 

na wykorzystanie przez Urząd Miasta Podkowa Leśna w charakterze 

informacyjno-promocyjnym wszelkich udostępnionych przez organizatora 

materiałów, w tym fotograficznych, związanych z wydarzeniem, na które został 

udzielony patronat. 
 


