
ZARZĄDZENIE NR 52/2020 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

z dnia 9 października 2020 r. 

w sprawie zasad obejmowania przedsięwzięć i uroczystości honorowym patronatem 

Starosty Nowodworskiego 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 920) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania patronatu Starosty Nowodworskiego, stanowiący załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Promocji i Spraw Społecznych. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 42 Starosty Nowodworskiego z dnia 2 września 2011 roku w sprawie 

obejmowania imprez i wydarzeń patronatem Starosty Nowodworskiego. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Starosta Nowodworski 

/-/ Krzysztof Kapusta 

  



Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2020 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia 9 października 2020 r. 

Regulamin przyznawania patronatu 

Starosty Nowodworskiego 

1. Patronat Starosty Nowodworskiego jest wyróżnieniem, które może być przyznane 

przedsięwzięciom o zasięgu lokalnym, regionalnym ogólnopolskim, międzynarodowym, których 

realizacja przyczyni się do promocji Powiatu Nowodworskiego i tworzenia jego pozytywnego 

wizerunku. 

2. Patronatem nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym i reklamowym. 

3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat należy się ubiegać każdorazowo przy 

organizacji kolejnej edycji przedsięwzięcia. 

4. Patronat Starosty Nowodworskiego nad wydarzeniem nie oznacza, że Powiat Nowodworski staje 

się jego współorganizatorem i nie jest równoznaczny ze wsparciem finansowym wydarzenia. 

5. Przyznanie patronatu może być uzasadnieniem dla wsparcia imprezy środkami finansowymi. 

6. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia patronatem Starosty 

Nowodworskiego jest organizator wydarzenia, nie może to być osoba fizyczna. 

7. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem Starosty Nowodworskiego, stanowiący załącznik 

do niniejszego Regulaminu, powinien być dostarczony do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Mazowieckim nie później niż 30 dni przed planowaną datą wydarzenia. 

8. Wniosek złożony po terminie wskazanym w pkt. 7 nie będzie rozpatrywany. 

9. W uzasadnionych przypadkach Starosta Nowodworski może uwzględnić wniosek złożony po 

przekroczeniu terminu określonego w pkt. 7. 

10. Starosta Nowodworski może zwrócić się do organizatora o złożenie dodatkowych wyjaśnień 

w sprawie planowanego wydarzenia. 

11. Wniosek można przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: promocja@nowodworski.pl 

lub w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100 

Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego 1B. 

mailto:promocja@nowodworski.pl


12. Decyzja o objęciu lub odmowa objęcia przedsięwzięcia patronatem przekazywana jest 

wnioskodawcy w formie pisemnej, poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną. 

13. Wnioskodawca może posługiwać się informacją o objęciu przedsięwzięcia patronatem Starosty 

Nowodworskiego dopiero po otrzymaniu informacji zwrotnej. 

14. Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem zobowiązany jest do: 

a) poinformowania uczestników wydarzenia o przyznanym patronacie, 

b) umieszczenia informacji o patronacie opatrzonej herbem Powiatu Nowodworskiego we 

wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, oraz przesłania projektów 

przed ich drukiem i publikacją do akceptacji na adres e-mail: promocja@nowodworski.pl. 

c) wyeksponowania w widocznym miejscu baneru lub rollupu powiatu nowodworskiego podczas 

trwania przedsięwzięcia, 

d) przesłania noty prasowej i 10 zdjęć, które zostaną wykorzystane w mediach społecznościowych 

i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w ciągu 7 dni 

od zakończenia przedsięwzięcia, na adres e-mail: promocja@nowodworski.pl. 

15. Niespełnienie zobowiązań, o których mowa w pkt. 14 może skutkować w przyszłości odmową 

udzielenia wnioskodawcy patronatu Starosty Nowodworskiego nad tym samym lub innym 

przedsięwzięciem. 

16. Informacje o przedsięwzięciach objętych patronatem Starosty Nowodworskiego są zamieszczane 

na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, na co organizator 

wyraża zgodę. 

17. W uzasadnionych przypadkach Starosta Nowodworski może odebrać przyznany patronat. 

Wnioskodawca jest informowany o tym fakcie niezwłocznie i od tego momentu jest on zobowiązany 

do rezygnacji z używania przyznanego wcześniej wyróżnienia. 

18. Sprawy z zakresu patronatów Starosty Nowodworskiego prowadzone są przez Zespół Promocji 

i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Szczegółowe 

informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 765 32 04. 

19. Przed wypełnieniem wniosku o patronat Starosty Nowodworskiego należy zapoznać się z klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Nowym 

Dworze Mazowieckim dostępną na stronie internetowej www.bip.nowodworski.pl oraz niniejszym 

Regulaminem. 

http://www.bip.nowodworski.pl/


Załącznik do Regulaminu  

przyznawania patronatów Starosty Nowodworskiego 

Wniosek o patronat Starosty Nowodworskiego 

 Nazwa wydarzenia  

1.  

Organizator/wnioskodawca 
(pełna nazwa, dokładny adres, 
imię i nazwisko przedstawiciela, 
telefon kontaktowy, adres e-
mail), status organizatora: 
(stowarzyszenie, fundacja 
podać nr KRS, inne)  

 

2.  Cele przedsięwzięcia  

3.  
Miejsce, termin, godzina 
rozpoczęcia przedsięwzięcia 

 

4.  
Zasięg terytorialny 
przedsięwzięcia 

 

5.  
Do kogo adresowane jest 
przedsięwzięcie 

 

6.  

Zakres oczekiwanego wsparcia 
ze strony Starosty 
Nowodworskiego1 
(w przypadku ubiegania się 
o dofinansowanie lub nagrody 
rzeczowe załączyć kosztorys) 

 rzeczowe  

 organizacyjne 

 promocyjne 

 finansowe 

7.  
Oczekiwana kwota wsparcia 
finansowego (podać kwotę) 

 

8.  
Jeśli wsparcie finansowe 
zostanie przyznane, na co 
zostanie ono przeznaczone 

 Nagrody  

 Usługi (z wyłączeniem usługi 
gastronomicznej) 

9.  
Źródła finansowania 
przedsięwzięcia (proszę 
wymienić) 

 

10.  Sposób promocji wydarzenia  

11.  
Dostępność wydarzenia 
(wstęp wolny, bilety, 
zaproszenia, inne) 

 

                                                           
1 właściwe zakreślić znakiem x 



 Nazwa wydarzenia  

12.  

Czy wystąpiono do innych 
instytucji o objęcie 
przedsięwzięcia patronatem? 
(jeżeli tak, proszę wymienić) 

 

13.  Załączniki:  

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim oraz z regulaminem 

przyznawania patronatów Starosty Nowodworskiego wprowadzonym Zarządzeniem 

Nr 52/2020 Starosty Nowodworskiego z dnia 9 października 2020 r. 

Dodatkowe informacje o wydarzeniu (proszę o uzupełnienie): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………… 

(data i podpis organizatora/wnioskodawcy) 

Wypełnia Starostwo 

Decyzja Starosty Nowodworskiego Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody2 

…………………………………………………………………….. 
(podpis Starosty Nowodworskiego) 

 

                                                           
2 niewłaściwe skreślić 


