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REGULAMIN PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO  
LUB UCZESTNICTWA W KOMITECIE HONOROWYM 

 
 
 

§ 1  
 
Objęcie Patronatem Honorowym lub uczestnictwo Prezydenta Miasta Krosna w Komitecie 

Honorowym jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia, 

bezpośrednio związanym z promocją, rozwojem, funkcjonowaniem miasta Krosna. 

 

§ 2  

 

Prezydent Miasta Krosna obejmuje Patronat Honorowy nad przedsięwzięciami całkowicie 

przygotowanymi do realizacji, posiadającymi doprecyzowane wszystkie elementy niezbędne 

do ich urzeczywistnienia.  

§ 3 

 

Prezydent Miasta Krosna nie obejmuje Patronatu Honorowego nad przedsięwzięciami, których 

czas trwania wykracza poza aktualną kadencję. 

 

§ 4 

 

Przyjęcie Patronatu Honorowego, uczestnictwo w Komitecie Honorowym nie oznacza 

deklaracji osobistego udziału Prezydenta Miasta Krosna oraz wsparcia finansowego lub 

organizacyjnego.  

 

§ 5 

 W przypadku pomników lub tablic pamiątkowych Prezydent Miasta Krosna nie obejmuje 

Patronatu Honorowego nad ideą budowy oraz samym procesem powstawania pomnika – 

może natomiast zadecydować o objęciu takiego patronatu nad uroczystością odsłonięcia 

gotowego pomnika lub tablicy pamiątkowej. 

 

 



§ 6 

 

Prezydent Miasta Krosna nie obejmuje Patronatu Honorowego nad statutową działalnością 

instytucji, stowarzyszeń, fundacji, związków i organizacji. 

 

§ 7 

 

W przypadku organizacji przedsięwzięć wymagających wydania przez Urząd Miasta Krosna 

zezwoleń, opinii itp. udzielenie Patronatu Honorowego lub udział w Komitecie Honorowym 

Prezydenta Miasta Krosna, nie zwalnia z obowiązku dopełnienia wymaganych procedur ani 

też nie upoważnia do zniżek lub anulowania ewentualnych wymaganych opłat.  

 

§ 8 

  
Decyzja w sprawie objęcia Patronatem Honorowym ma charakter uznaniowy. Odmowa 

przyznania Patronatu nie wymaga uzasadnienia. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb 

odwoławczy.  

 

§ 9 

 

1. W przypadku objęcia przez Prezydenta Miasta Krosna Patronatu Honorowego lub zgody 

Prezydenta Miasta Krosna na udział w Komitecie Honorowym, organizator wydarzenia 

zobowiązany jest do zamieszczenia w materiałach promocyjnych przedsięwzięcia, logotypu 

lub herbu miasta Krosna.  

2. Aby otrzymać wersję elektroniczną herbu miasta Krosna oraz zgodę na wykorzystanie 

znaku, należy zwrócić się pisemnym wnioskiem do Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta 

Krosna. 

3. Aby otrzymać wersję elektroniczną logotypu Krosno Miasto Szkła oraz zgodę                               

na wykorzystanie znaku, należy zwrócić się pisemnym wnioskiem do Wydziału Promocji                        

i Turystyki Urzędu Miasta Krosna.   

 

§ 10 

 

1. Z wnioskiem o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym występuje 

organizator przedsięwzięcia. W przypadku, gdy o patronat honorowy ubiega się instytucja, 

z wnioskiem występuje osoba kierująca instytucją (urzędem, stowarzyszeniem, fundacją, 

organizacją, szkołą, szkołą wyższą itp.).  



2. Osoby i instytucje ubiegające się o Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Krosna 

składają pisemny wniosek na adres: Prezydenta Miasta Krosna, ul. Staszica 2, 38-400 

Krosno lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@um.krosno.pl – nie później niż 30 

dni przed planowanym wydarzeniem.  

3. Wniosek złożony po tym terminie może zostać nierozpatrzony.  

4. O decyzji w sprawie Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Krosna wnioskodawca 

poinformowany zostaje w formie pisemnej. 

5. Wydarzenia nad którymi Prezydent Miasta Krosna objął Patronat Honorowy, a które 

odbywają się cyklicznie, a ich charakter nie uległ zmianie, nie wymagają ponownego 

złożenia wniosku o przyznanie Patronatu Honorowego.    

6. Informacja o Patronacie Honorowym oraz o członkostwie w Komitecie Honorowym 

Prezydenta Miasta Krosna jest publikowana na oficjalnej stronie miasta Krosna 

www.krosno.pl.  
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