Lubelski Urząd
Wojewódzki
w Lublinie

KARTA USŁUGI
Patronat Wojewody Lubelskiego

Opis sprawy

Patronatem Wojewody Lubelskiego lub jego uczestnictwem
w Komitecie Honorowym mogą być objęte przedsięwzięcia
o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
organizowane na terenie województwa lubelskiego, mające
wyjątkowe znaczenie dla regionu, wysoki poziom organizacyjny
i ustaloną renomę.
Patronat Wojewody Lubelskiego lub uczestnictwo Wojewody
w Komitecie Honorowym jest wyróżnieniem podkreślającym jego
szczególny charakter i znaczenie.

Kogo dotyczy

Z wnioskiem o patronat występuje organizator przedsięwzięcia
lub osoba przez niego wyznaczona.

Wymagane
dokumenty

Wzór
wniosków/formularzy
do pobrania

Sposób wypełnienia
dokumentów

Z prośbą o przyznanie patronatu lub uczestnictwa w Komitecie
Honorowym występuje organizator składając stosowny wniosek.
Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program lub regulamin
przedsięwzięcia.
Wniosek może być przesłany pocztą tradycyjną na adres:
Wojewoda Lubelski, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pocztą
elektroniczną na adres: wojewoda@lublin.uw.gov.pl lub złożony
w Punkcie Obsługi Klienta Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie.

Wniosek o przyznanie patronatu

Informacje dodatkowe:
 w punkcie 2. „Organizator” należy podać nazwę, adres
oraz dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za
realizację projektu
 punkt 6. „Współorganizatorzy/partnerzy/” powinien
zawierać nazwę, adres oraz rolę współorganizatora/partnera
w realizacji projektu
 w punkcie 8. „Historia przedsięwzięcia” proszę
o uwzględnienie informacji, czy poprzednie edycje
przedsięwzięcia były objęte patronatem Wojewody
Lubelskiego.
 w punkcie 9. „Inne, uzyskane lub planowane do uzyskania
patronaty” należy wyszczególnić, które patronaty zostały

już przyznane oraz wskazać datę ich otrzymania.
Ponadto, wniosek powinien zostać podpisany przez podmiot
organizujący przedsięwzięcie.
Wymagane opłaty

Termin złożenia
dokumentów

Brak opłat
Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony nie później
niż 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
Wniosek złożony po tym terminie może nie zostać rozpatrzony.
Jednostką odpowiedzialną za załatwienie sprawy jest Biuro
Wojewody

Jednostka
odpowiedzialna za
załatwienie sprawy

Adres: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

Termin załatwienia
sprawy

Wniosek powinien być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy. Odmowa objęcia
patronatem jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

Pracownik: Magdalena Gąska
numer pokoju: 102
telefon: (81) 74-24-336
e-mail: sekretariat@lublin.uw.gov.pl; wojewoda@lublin.uw.gov.pl

O decyzji Wojewody organizator jest niezwłocznie informowany
na piśmie. Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne
z przyznaniem patronatu, ani zgodą Wojewody na udział w
komitecie honorowym.

Informacje
dodatkowe

Objęcie patronatu nad przedsięwzięciem lub zgoda Wojewody
na udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji
wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla
wnioskodawcy.
W przypadku decyzji pozytywnej organizator jest zobowiązany
do przesłania zaproszenia do udziału w przedsięwzięciu. Decyzja
pozytywna nie gwarantuje jednak obecności Wojewody ani jego
przedstawiciela w wydarzeniu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wojewoda może
odebrać przyznane wyróżnienie. O podjętej decyzji organizator
jest informowany na piśmie.

Podstawa prawna

 Zarządzenie nr 61 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 marca
2012 r.
 Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu
Wojewody Lubelskiego i uczestnictwa Wojewody
Lubelskiego w Komitetach Honorowych
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