
Patronat Wojewody Małopolskiego nad przedsięwzięciami  

– zasady i niezbędne informacje
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Co oznacza patronat 

Wojewody Małopolskiego? 

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym 

szczególny charakter przedsięwzięcia. 

Nad jakimi 

przedsięwzięciami 

Wojewoda Małopolski 

może objąć patronat 

honorowy? 

 

Wojewoda Małopolski może objąć honorowy patronat 

nad przedsięwzięciami: 

- o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim 

lub międzynarodowym; 

- organizowanymi na terenie województwa małopolskiego; 

- takimi jak: konferencje, zawody sportowe, konkursy, 

turnieje, wyścigi, imprezy kulturalne, targi, plebiscyty, 

rankingi itp.; 

- niemającymi charakteru komercyjnego; 

- zgodnymi z polityką rządu RP; 

- służącymi: 

• promocji województwa małopolskiego – jego dorobku 

kulturalnego, historii oraz walorów przyrodniczych 

i turystycznych; 

• popularyzacji zdrowego trybu życia, kultury fizycznej 

i sportu; 

• ochronie zdrowia oraz profilaktyce zdrowotnej; 

• umacnianiu lokalnych więzi; 

• rozwojowi nauki, kultury, turystyki;  

• wymianie wiedzy i doświadczeń określonych 

środowisk zawodowych; 

• utrwalaniu tożsamości regionalnej; 

• ochronie środowiska i promocji ekologii; 

• rozwojowi gospodarki i popularyzacji wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań. 

Kto występuje z wnioskiem 

o patronat? 

Z wnioskiem o patronat występuje organizator 

przedsięwzięcia lub osoba przez niego wyznaczona. 

Jak załatwić sprawę? Wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami należy przesłać 

w formie: 

1) tradycyjnej – na adres Biuro Wojewody Małopolskiego, 

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub złożyć na Dzienniku 

Podawczym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 

nr 24; poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30) – 

z dopiskiem na kopercie „PATRONAT HONOROWY” 

lub 

2) elektronicznej – na adres mailowy 

patronaty@malopolska.uw.gov.pl lub przekazać 

za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej 

skrzynki podawczej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

Jakie informacje należy 

podać we wniosku? 

We wniosku o patronat Wojewody Małopolskiego należy 

podać: 

• datę i miejsce przedsięwzięcia;  
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• inne instytucje/ organy, które objęły patronat 

nad imprezą;  

• zasięg przedsięwzięcia; 

• zarys jego koncepcji z uwzględnieniem celów, którym 

będzie ono służyło; 

• krąg odbiorców; 

• informację, czy impreza ma charakter cykliczny. 

 

Organizator może zostać poproszony o złożenie dodatkowych 

wyjaśnień dotyczących planowanego przedsięwzięcia. 

Wzór wniosku Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Kiedy należy złożyć 

wniosek? 

Wniosek powinien zostać złożony nie później niż 30 dni 

przed planowaną datą imprezy. Wnioski złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o objęciu 

patronatu honorowego 

nad imprezą  

 

Informacje o objęciu lub odmowie objęcia przez Wojewodę 

Małopolskiego patronatu honorowego nad przedsięwzięciem 

są przekazywane wnioskodawcom w formie pisemnej, 

w terminie nie później niż 14 dni przed planowanym 

wydarzeniem. Informacje te nie wymagają uzasadnienia. 

 

Ponadto, informacja o tym, że Wojewoda Małopolski objął 

honorowy patronat nad imprezą, zostanie zamieszczona 

na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

Patronat nad imprezami 

cyklicznymi 

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat 

należy występować każdorazowo. 

Patronat a wsparcie 

finansowe 

Objęcie patronatu nad danym przedsięwzięciem nie jest 

równoznaczne z deklaracją wsparcia finansowego 

i organizacyjnego. 

Obowiązki organizatora 

przedsięwzięcia, nad którym 

Wojewoda Małopolski objął 

patronat honorowy 

Organizator przedsięwzięcia, nad którym Wojewoda 

Małopolski objął honorowy patronat, zobowiązany jest 

- informację o tym fakcie: 

• umieścić w przygotowanych materiałach (np. plakatach, 

reklamach, zaproszeniach), 

• uwzględniać w kontakcie z mediami, przy czym formę tej 

informacji należy skonsultować z rzecznikiem prasowym 

Wojewody Małopolskiego; 

- w ciągu 10 dni od zakończenia przedsięwzięcia przedstawić 

krótką, pisemną i fotograficzną relację z jego przebiegu; 

- w przypadku imprezy masowej – spełnić wymogi określone 

w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 

imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. nr 62, poz. 504, 

ze zm.). 

Prawo posługiwania się logo 

Wojewody Małopolskiego 

Organizatorzy przedsięwzięć, nad którymi Wojewoda 

Małopolski objął honorowy patronat, mogą 

w przygotowanych materiałach umieścić logo Wojewody 

Małopolskiego.  

Aby logo zostało udostępnione, należy przesłać stosowne 



wystąpienie na adres mailowy wskazany w piśmie, które 

otrzymał organizator. 

Cofnięcie zgody na objęcie 

patronatu honorowego 

nad przedsięwzięciem 

W uzasadnionych przypadkach Wojewoda Małopolski może 

cofnąć swoją decyzję o objęciu patronatu honorowego 

nad przedsięwzięciem. Informacja o tym fakcie przekazywana 

jest organizatorowi w formie pisemnej. 

Od momentu otrzymania tejże informacji organizator ma 

obowiązek zaprzestać powoływania się na patronat 

Wojewody Małopolskiego. 

Jak uzyskać dodatkowe 

informacje? 

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną 

(pod adresem: patronaty@malopolska.uw.gov.pl) 

lub telefonicznie (pod numerem: 12 39 21 129). 

 

 


