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REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA PATRONATU LUB UCZESTNICTWA WOJEWODY OPOLSKIEGO 

LUB WICEWOJEWODY OPOLSKIEGO W KOMITECIE  HONOROWYM 

 
 

 
Zasady przyznawania patronatu honorowego lub uczestnictwa w komitecie honorowym 

 
1. Patronatem Wojewody Opolskiego lub Wicewojewody Opolskiego mogą być objęte istotne 

przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

 
2. Wojewoda Opolski lub Wicewojewoda Opolski może objąć patronatem honorowym m.in. 

przedsięwzięcia: 

 
a) promujące województwo w kraju lub na świecie, 

b) rozwijające inicjatywy społeczne, kulturalne, naukowe, gospodarcze i sportowe, korzystne dla 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

c) promujące politykę rządu i rządowe programy rozwoju lokalnego. 

 

 
3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję, 

 

4. Przyznanie patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego 

przedsięwzięcia. 

 
5. Zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu Wojewody Opolskiego, Wicewojewody Opolskiego lub 

jego przedstawiciela (obecność, wystąpienie) składana jest odrębnym pismem (w formie załącznika 

do wniosku). 

 
6. Informacja o przyznaniu patronatu honorowego przez Wojewodę Opolskiego lub Wicewojewodę 

Opolskiego zamieszczana jest na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

(www.opole.uw.gov.pl). 

 
7. Powyższe zasady obowiązują także w przypadku wystąpienia o udział Wojewody Opolskiego lub 

Wicewojewody Opolskiego w komitecie honorowym przedsięwzięcia. 

 
Procedura przyznawania patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym 

 
1. Z wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia patronatem występuje jego organizator nie później niż na 

30 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. 

 
2. Wniosek o przyznanie patronatu honorowego lub udziału Wojewody Opolskiego/Wicewojewody 

Opolskiego w komitecie honorowym organizator składa do Biura Wojewody według wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej 

Urzędu w zakładce Patronaty. 

 
3. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku szczegółowy program przedsięwzięcia.  

W razie konieczności Biuro Wojewody może wystąpić do organizatora o przekazanie dodatkowych 

informacji. 

 
4. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Opolski Urząd 
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Wojewódzki, Biuro Wojewody Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), złożyć w Kancelarii lub 

przesłać pocztą elektroniczną na adres: patronaty@opole.uw.gov.pl. 

 
5. Informacja o przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu przekazywana jest organizatorowi  

w formie pisemnej niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Wojewodę Opolskiego lub 

Wicewojewodę Opolskiego. 

 

6. W przypadku przyznania patronatu organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia 

w materiałach informacyjno – promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o 

udzieleniu patronatu oraz logo Wojewody Opolskiego lub Wicewojewody Opolskiego. Logo 

dostępne jest na stronie internetowej Urzędu w zakładce Patronaty. 

 

7. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do zamieszczenia logo Wojewody Opolskiego lub 

Wicewojewody Opolskiego w widocznym miejscu podczas organizowanej imprezy. 

 

8. Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem ma obowiązek złożyć sprawozdanie z jego 

przebiegu w terminie 14 dni od jego zakończenia. Sprawozdanie powinno zawierać opis przebiegu 

przedsięwzięcia, fotografie, materiały promocyjne itp. 

 
9. Organizator, który otrzymał zgodę na patronat honorowy lub na udział Wojewody 

Opolskiego/Wicewojewody Opolskiego w komitecie honorowym, jest zobowiązany do 

dostarczenia Wojewodzie lub Wicewojewodzie zaproszenia na to wydarzenie. 

 
10. W uzasadnionych przypadkach Wojewoda Opolski lub Wicewojewoda Opolski  może odebrać 

przyznany wcześniej patronat. O podjętej decyzji organizator jest informowany niezwłocznie  

w formie elektronicznej bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej.  

 
11. Powyższe zasady obowiązują także w przypadku wystąpienia o udział Wojewody Opolskiego lub 

Wicewojewody Opolskiego w komitecie honorowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
 
Lidia Witczyk 
Inspektor Wojewódzki w Biurze Wojewody Opolskiego 

tel. 77 45 24 252; 782 990 006 

e-mail: patronaty@opole.uw.gov.pl
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