
 

Zarządzenie Nr 61/2018 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 listopada 2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu obejmowania przedsięwzięć Patronatem Honorowym 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz udziału Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia. 

 

Na podstawie art. 43 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 

913 ze zmianami) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się regulamin obejmowania przedsięwzięć Patronatem Honorowym Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego oraz udziału Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Województwa Wielkopolskiego, Dyrektorowi Gabinetu Marszałka 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 3 

Traci moc zarządzenie Nr 19/2016 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu obejmowania przedsięwzięć Patronatem Honorowym Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego oraz udziału Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

Marek Woźniak 

  



 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 61/2018 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 listopada 2018 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu obejmowania przedsięwzięć Patronatem Honorowym 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz udziału Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia. 

 

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz udział Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia to forma wyróżnienia przedsięwzięć, inicjatyw  

i wydarzeń, które wzbogacając społeczne życie województwa, przyczyniają się do promocji Województwa 

Wielkopolskiego i kształtowania jego pozytywnego wizerunku. 

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) koniecznym jest 

uaktualnienie zasad przyznawania patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym przedsięwzięcia.  

W związku z tym wprowadza się Regulamin obejmowania przedsięwzięć Patronatem Honorowym Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego oraz udziału Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Komitecie Honorowym 

przedsięwzięcia, ustala się wzór wniosku o objęcie Patronatem Honorowym Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego oraz udziale Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Komitecie Honorowym. 

W związku z powyższym wprowadzenie zasad przyznawania Patronatu Honorowego Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego lub udziału Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Komitecie Honorowym 

przedsięwzięcia jest zasadne. 



Załącznik 
do Zarządzenia nr 61/2018 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 21.11.2018 r. 

 
 
 

Regulamin 
obejmowania przedsięwzięć Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

oraz udziału Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia. 
 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady: 

1) obejmowania przedsięwzięć Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 

2) udziału Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Komitecie Honorowym. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Patronacie, należy przez to rozumieć Patronat Honorowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego; 

2) Udział w Komitecie Honorowym, należy rozumieć udział Marszałka Województwa Wielkopolskiego  
w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia; 

3) Marszałku, należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Wielkopolskiego; 

4) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu; 

5) Przedsięwzięciu, należy przez to rozumieć imprezę lub wydarzenie, którego organizator ubiega się  
o objęcie patronatem lub udziałem w Komitecie Honorowym; 

6) Wniosku, należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie patronatu lub udziału w Komitecie Honorowym; 

7) Opinii, należy przez to rozumieć opinię merytorycznego departamentu lub biura Urzędu lub jednostki 
organizacyjnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego o zasadności przyznania patronatu danemu 
przedsięwzięciu oraz udziału w Komitecie Honorowym; 

8) Komitecie Honorowym, należy przez to rozumieć zespół, który powstał w celu uświetnienia bądź wsparcia 
przedsięwzięcia. 

§ 2 

1. Objęcie patronatem oraz udział w Komitecie Honorowym dotyczy przedsięwzięć o szczególnej randze  
i znaczeniu dla Województwa Wielkopolskiego, mających zasięg regionalny lub ogólnokrajowy,  
w szczególności przyczyniających się do: 

1) promocji województwa, ze szczególnym uwzględnieniem promocji kultury, 

2) promocji edukacji, turystyki oraz sportu, 

3) rozwoju aktywności gospodarczej, 

4) promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 

5) promocji działań na rzecz ochrony środowiska, 

6) rozwoju inicjatyw służących integracji społeczności lokalnej. 

2. Objęcie przedsięwzięcia patronatem lub udział w Komitecie Honorowym nie są równoznaczne  
z udzieleniem wsparcia finansowego i organizacyjnego przez samorząd województwa. 

3. Patronatem lub udziałem w Komitecie Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym. 

4. W wyjątkowych przypadkach, możne być objęta patronatem lub udziałem w Komitecie Honorowym inicjatywa 
komercyjna, jeśli służy ona dobru publicznemu lub ma charakter charytatywny. 



5. W przypadku objęcia przedsięwzięcia patronatem lub udziału w Komitecie Honorowym, organizator 
przedsięwzięcia w uzgodnieniu z Gabinetem Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu zobowiązany jest do: 

1) oznakowania przedsięwzięcia logotypem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 

2) zamieszczenie informacji na materiałach promocyjnych organizatora (publikacjach, plakatach, banerach, 
folderach okolicznościowych, zaproszeniach itp.), że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem 
Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest 
członkiem Komitetu Honorowego, z jednoczesnym zobowiązaniem organizatora do poinformowania  
o tym fakcie mediów (lokalnej telewizji, prasy, radia) w przypadku oprawy medialnej, 

3) odbioru z siedziby Urzędu i wyeksponowania podczas przedsięwzięcia zewnętrznych i wewnętrznych 
elementów identyfikacji wizualnej Województwa Wielkopolskiego typu baner, roll-up lub ścianka  
a następnie do zwrotu do siedziby Urzędu. 

6. W uzasadnionych przypadkach Urząd może zastrzec wykorzystanie dodatkowo własnych materiałów 
promocyjnych. 

§ 3 

1. Wzór wniosku o objęcie przedsięwzięcia patronatem lub o udział w Komitecie Honorowym stanowi  
Załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Z wnioskiem o patronat lub udział w Komitecie Honorowym występuje organizator przedsięwzięcia. 

3. Prawidłowo wypełniony wniosek, wraz z załącznikami powinien być złożony na adres: 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego,  
Al. Niepodległości 34,  
61-714 Poznań 

lub przesłany pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: marszalek@umww.pl 

w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Wniosek złożony po tym terminie może 
nie zostać rozpatrzony. 

4. W uzasadnionych przypadkach Marszałek może uwzględnić wniosek złożony po terminie określonym  
w ust. 3. 

5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat lub udział w Komitecie Honorowym należy występować 
każdorazowo.  

6. Formularz wniosku, który stanowi załącznik do regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu 
www.umww.pl/patronaty-i-komitety-honorowe. 

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Gabinetu Marszałka, właściwe departamenty lub biura Urzędu  
i jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przygotowują opinię merytoryczną, 
określającą celowość objęcia patronatem lub udziału w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia. 

8. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia patronatu lub udziału w Komitecie Honorowym podejmuje Marszałek 
lub Dyrektor Gabinetu Marszałka. 

9. Organizator może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanego 
przedsięwzięcia. 

10. Informacje o objęciu lub odmowie objęcia patronatem lub udziale w Komitecie Honorowym przekazywane są 
wnioskodawcom w formie pisemnej, bez konieczności podania uzasadnienia. 

11. Informacje na temat objęcia patronatem lub udziału w Komitecie Honorowym oraz rejestr wniosków, 
prowadzone są przez Gabinet Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu i zostają zamieszczane na stronie internetowej Urzędu: www.umww.pl 

12. W uzasadnionych przypadkach Marszałek może podjąć decyzję o wycofaniu się z objętego patronatem  
przedsięwzięcia lub zrezygnowaniu z udziału w Komitecie Honorowym. O podjętej decyzji, która nie wymaga 
uzasadnienia, organizator jest niezwłocznie poinformowany pisemnie. 



13. Decyzja Marszałka o wycofaniu się z objętego patronatem przedsięwzięcia lub rezygnacji z udziału  
w Komitecie Honorowym zobowiązuje organizatora do wycofania z materiałów informacyjno-promocyjnych  
i zaproszeń wiadomości o patronacie lub udziale w Komitecie Honorowym oraz usunięcia logotypów 
Województwa Wielkopolskiego. 

  



 
 

Wniosek o objęcie Patronatem Honorowym 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

oraz udziale Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Komitecie Honorowym 

 
1. Wniosek o (proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi): 

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego  
członkostwo w Komitecie Honorowym  
przewodniczenie Komitetowi Honorowemu  

2. Informacje o Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko lub nazwa: 
 

Adres: 
 

Telefon: 
 

E-mail: 
 

www: 
 

Typ organizatora (proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi; możliwość zaznaczenia więcej niż jednej 
odpowiedzi): 

administracja publiczna  organizacja pozarządowa  osoba prywatna  

firma komercyjna  jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego  

inna (proszę podać jaka?)  

 

Krótka charakterystyka organizatora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Załącznik do Regulaminu obejmowania przedsięwzięć   
Patronatem Honorowym Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego 
oraz udziału Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia 



Osoba odpowiedzialna za kontakt z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. 

Imię i nazwisko: 
 

Telefon: 
 

E-mail: 
 

3. Informacje o przedsięwzięciu 

Nazwa przedsięwzięcia: 
 
 

Termin realizacji przedsięwzięcia: 
 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

 

Charakter (proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi; możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi): 

edukacyjny   kulturalny   turystyczny   naukowy  

rozrywkowy   ekonomiczny  społeczny   patriotyczny  

sportowy   komercyjny   niekomercyjny  

inny (proszę wpisać jaki?)  

 

Zasięg terytorialny projektu (proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi): 

międzynarodowy  ogólnopolski   regionalny   lokalny  

Jakiego obszaru dotyczy przedsięwzięcie? 

 

Cel i opis przedsięwzięcia: 
 
 
 
 
 
 

Grupa docelowa: 
 

Liczba uczestników: 
 

Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny? (proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi) 

Tak      Nie  

Jeśli przedsięwzięcie ma charakter cykliczny proszę napisać po raz który jest organizowane, jak często się odbywa, 
czy poprzednie edycje były objęte patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

 
 



Czy udział w przedsięwzięciu jest odpłatny dla uczestników? (proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi) 

Tak        Nie  

Jeżeli tak, to proszę podać wysokość opłaty na jednego uczestnika i co obejmuje: 

 
 

Czy wnioskodawca planuje osiągnięcie zysku finansowego z przedsięwzięcia? (proszę o zaznaczenie właściwej 
odpowiedzi) 

Tak        Nie  

Jeżeli tak, to proszę podać na co zostanie przeznaczony zysk: 

 
 

Źródła finansowania przedsięwzięcia: 

 
 

Planowane działania promocyjne projektu: 
 
 
 

Patroni medialni imprezy (proszę wymienić): 
 
 
 

4. Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji przedsięwzięcia 

Partnerzy i/lub współorganizatorzy przedsięwzięcia (proszę wymienić) oraz ich zadania przy realizacji projektu: 
 
 
 

Czy wystąpiono o objęcie patronatem honorowym / udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia do innych 
instytucji/organizacji? (proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi) 

Tak        Nie  

Jeśli tak, proszę wymienić organizacje/osoby, do których wystąpiono z wnioskiem o patronat honorowy/udział w 
komitecie honorowym: 

 
 
 

Przyjęcie patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym potwierdzili: 
 
 
 

5. Uzasadnienie prośby o patronat honorowy / udział w komitecie honorowym: 

 
 
 
 
 
 
 



Załączniki (proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi; możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi): 

program przedsięwzięcia  lista prelegentów  regulamin konkursu  

lista zwycięzców  rekomendacje  materiały z poprzedniej edycji  

inne (proszę wpisać jakie?)  

 
 

 

Akceptacje niezbędne do rozpoczęcia procedury przyznania Patronatu Honorowego Marszalka 
Województwa Wielkopolskiego oraz/lub udziału Marszałka Województwa Wielkopolskiego  
w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia (proszę o zaznaczenie): 

 

Akceptuję regulamin zawarty w Zarządzeniu Marszałka Zarządzeniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
Nr 61/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu obejmowania przedsięwzięć 
Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz udziału  Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia. 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią poniższej informacji dotyczącej przetwarzanie danych osobowych. 

Państwa dane osobowe (w zakresie: imię i nazwisko, adres korespondencyjny i/lub adres e-mail i/lub telefon) są 
przetwarzane w związku z przysłanym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wnioskiem  
o objęcie Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz udziale Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego w Komitecie Honorowym w celu realizacji procedury przyznania lub odmowy objęcia Patronatem 
Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz udziału lub odmowy udziału Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego w Komitecie Honorowym Państwa przedsięwzięcia. 

Informujemy, że Państwa dane osobowe określone we wniosku na który odpowiadamy, są przetwarzane przez 
Marszałka Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW), 
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, zgodnie z Państwa intencją w celach komunikacji z Państwem oraz 
archiwizacyjnych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 

Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Podanie danych osobowych 
jest warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu z Państwem.  

Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną, a także prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować  z Inspektorem 
ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl. 

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji. 

Prosimy o poinformowanie osób wskazanych we wniosku o objęcie Patronatem Honorowym Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego oraz udziale Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Komitecie Honorowym  
o przetwarzaniu ich danych osobowych do celów związanych z przyznaniem lub odmową przyznania Patronatu 
Honorowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz udziału lub odmowy udziału Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego w Komitecie Honorowym Państwa przedsięwzięcia. 

 

 

 

 

..................................................................  .......................................................................... 

(miejsce i data)      (podpis wnioskodawcy i pieczęć) 
 


