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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 1500/ 2020 

Prezydenta Miasta Radomia z dnia 1 czerwca 2020 r.  
 

R E G U L A M I N 

obejmowania przedsięwzięć patronatem honorowym Prezydenta Miasta 

Radomia lub udziału Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym 

 

ROZDZIAŁ 1 

Zasady obejmowania przedsięwzięć patronatem honorowym Prezydenta 

Miasta Radomia lub udziału Prezydenta Miasta Radomia w komitecie 

honorowym 

 

§ 1 

Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia lub 

udział Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym są wyróżnieniami 

honorowymi podkreślającymi szczególny charakter wydarzeń bezpośrednio 

związanych z promocją, rozwojem, kreowaniem pozytywnego wizerunku  Miasta 

Radomia, integracją jego mieszkańców, rozwojem inicjatyw społecznych, kulturalnych, 

naukowych, gospodarczych, sportowych i innych korzystnych dla jego mieszkańców. 

 

§ 2 

Patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia mogą być objęte wydarzenia 

które mają zasięg, rangę i znaczenie lokalne (miasto Radom), regionalne (powiat 

radomski), ogólnopolskie lub  międzynarodowe, a ich realizacja służy promocji  

lub budowaniu pozytywnego wizerunku miasta Radomia. Powyższy zapis stosuje się 

również do udziału Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym. 

 

§ 3 

Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia lub 

udział Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji 

wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Urzędu Miejskiego w Radomiu  

dla organizatora. 
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§ 4 

Informacja objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Prezydenta Miasta 

Radomia lub udziale Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym, 

zamieszczana jest na stronie internetowej:  

http://www.radom.pl/page/246,patronaty-honorowe-przyznane-przez-prezydenta-

miasta-radomia.html.  

 

§ 5 

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o objęcie  patronatem honorowym 

Prezydenta Miasta Radomia lub udział Prezydenta Miasta Radomia w komitecie 

honorowym  należy występować każdorazowo. Prezydent  nie udziela patronatów  

o charakterze stałym. 

 

§ 6 

Prezydent Miasta Radomia nie obejmuje patronatem honorowym całokształtu 

działalności osób fizycznych, osób prywatnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, firm, stowarzyszeń, instytucji, związków, 

organizacji i fundacji; nie udziela również patronatów stronom i portalom 

internetowym. 

 

§ 7 

Prezydent Miasta Radomia nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć, 

których czas trwania wykracza poza aktualną kadencję.  

 

§ 8 

Co do zasady Prezydent nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć 

komercyjnych (z wyłączeniem imprez charytatywnych). 

 

§ 9 

Postępowanie dotyczące objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym Prezydenta 

Miasta Radomia lub udziału Prezydenta Miasta Radomia  w komitecie honorowym nie 

podlega opłatom. 
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ROZDZIAŁ 2 

Uprawnieni do wnioskowania o objęcie przedsięwzięcia patronatem 

honorowym Prezydenta Miasta Radomia lub udział Prezydenta Miasta Radomia  

w komitecie honorowym 

§ 10 

Główny organizator wydarzenia (dyrektor/prezes etc.) występuje z wnioskiem o 

objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia  lub 

udział Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym. Formularz wniosku 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

ROZDZIAŁ 3 

Procedura obejmowania przedsięwzięcia patronatem honorowym Prezydenta 

Miasta Radomia lub udziału Prezydenta Miasta Radomia  

w komitecie honorowym  

§ 11 

1. Organizatorzy zwracają się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Radomia  

o objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia  

 lub udział Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym wydarzenia  

za pośrednictwem Kierownika Biura Prezydenta. 

2. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności: 

1) cel przedsięwzięcia; 

2) proponowaną formę zaangażowania się Prezydenta Miasta Radomia; 

3) szczegółowy program przedsięwzięcia; 

4) informacje o organizatorze oraz o osobach nim zarządzających; 

5) listę współorganizatorów, partnerów, patronów honorowych, członków 

komitetów honorowych, patronów medialnych, sponsorów, oraz listy innych 

osób prawnych i fizycznych, których nazwy (nazwiska) lub loga będą 

publikowane w związku z wydarzeniem; 

6) oświadczenie zapewniające, że w związku z wydarzeniem nie będą 

prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych 

produktów, usług  

czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie 

Prezydenta Miasta Radomia lub Urzędu Miejskiego  

w Radomiu dla nich (stanowi integralną część wniosku). 
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest w postaci formularza na stronie 

internetowej www.radom.pl w zakładce załatw sprawę  oraz w Biurze Prezydenta 

(ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, pokój 123). 

4.Wniosek powinien być przesłany pocztą na adres:  Biuro Prezydenta (ul. Jana 

Kilińskiego 30, 26-600 Radom), lub dostarczony osobiście do Biura Obsługi 

Mieszkańca (ul. Kilińskiego 30 pokój 19, 26-600 Radom). Istnieje możliwość przesłania 

formularza drogą elektroniczną na adres mailowy: biuroprezydenta@umradom.pl . 

5. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym Prezydenta Miasta 

Radomia  lub udział Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym należy 

złożyć nie później niż na 45 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. 

6. Wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany. Za datę przyjęcia 

wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego. 

7. W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Radomia może podjąć decyzję  

o rozpatrzeniu wniosku po upływie terminu wskazanym w pkt.5. 

 

§ 12 

1. Biuro Prezydenta Miasta Radomia może odmówić dalszego rozpatrywania wniosku 

ze względu na niespełnienie przez organizatora wymogów proceduralnych 

określonych niniejszym regulaminem. 

2. Biuro Prezydenta rozpatrując wniosek jest zobowiązane ocenić: 

1) czy przedsięwzięcie spełnia wymagania określone w § 2 regulaminu; 

2) czy cel przedsięwzięcia uzasadnia zaangażowanie autorytetu Prezydenta Miasta 

Radomia; 

3) w stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym 

przewidywany ich poziom merytoryczny, a w szczególności: 

 a) planowaną tematykę wystąpień, 

 b) dobór i kwalifikacje prelegentów oraz zaproszonych gości, 

 c) rodzaj instytucji wspierających przedsięwzięcia merytorycznie; 

4) zagrożenie, czy przedsięwzięcie jest jawnym lub ukrytym działaniem 

lobbingowym; 
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5) zagrożenie, czy wyróżnienie honorowe Prezydenta Miasta Radomia zostanie 

wykorzystane w celu promocyjnym produktów lub usług albo w działaniach  

z zakresu reklamy lub PR. 

4. Biuro Prezydenta może zwrócić się do organizatora o przekazanie dodatkowych 

informacji lub udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić organizatorowi warunki,  

po spełnieniu których możliwe byłoby objęcie przedsięwzięcia patronatem 

honorowym Prezydenta Miasta Radomia lub udział Prezydenta Miasta Radomia w 

komitecie honorowym. 

§ 13 

1. Biuro Prezydenta po zakończeniu rozpatrywania wniosku przedstawia 

Prezydentowi Miasta Radomia kartę oceny wniosku (załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu). 

Na podstawie oceny zawartej w wyżej wymienionym dokumencie podejmowana jest 

decyzja co do zasadności objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym  

Prezydenta Miasta Radomia lub udziału Prezydenta Miasta Radomia w komitecie 

honorowym. 

2. O objęciu /odmowie objęcia przedsięwzięcia  patronatem honorowym  Prezydenta 

Miasta Radomia lub udziale /odmowie udziału Prezydenta Miasta Radomia w 

komitecie honorowym organizator powiadomiony zostanie w formie pisemnej w 

terminie  

do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin odpowiedzi zależy od ilości wniosków 

oczekujących na rozpatrzenie w danym momencie. 

3. Decyzja dotycząca patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym  

ma charakter uznaniowy. Odmowa objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym 

Prezydenta Miasta Radomia lub udziału Prezydenta Miasta Radomia w komitecie 

honorowym jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. Wnioskodawcy nie 

przysługuje tryb odwoławczy. 

 

 

Rozdział 4 

Warunki związane z realizacją patronatu honorowego 

lub udziałem Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym 

§ 14 

1. Organizator wydarzenia objętego patronatem honorowym Prezydenta Miasta 

Radomia lub wydarzenia w ramach którego Prezydent Miasta Radomia weźmie   
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 udział w komitecie honorowym, informuje współorganizatorów i uczestników  

o przyznanym wyróżnieniu honorowym.  

2. W przypadku objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym Prezydenta Miasta 

Radomia lub udziału Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym organizator 

umieszcza informację o tym we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych  

i informacyjnych związanych z realizacją przedmiotowego wydarzenia  

lub przedsięwzięcia. 

3. Wszystkie materiały informacyjne/graficzne/reklamowe zawierające symbole 

miasta/logo etc. przed upublicznieniem muszą zostać przesłane do akceptacji 

Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego  w 

Radomiu.  

W przypadku braku konsultacji ze strony organizatora w wyżej ujętych kwestiach 

Biuro Prezydenta zastrzega sobie na tej podstawie prawo do odmowy decyzji 

dotyczącej objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym Prezydenta Miasta 

Radomia   

lub udziału Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym  

w przyszłości. 

4. W przypadku niezastosowania się do sugestii dotyczących umieszczenia symboli 

miejskich przekazanych przez Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta  

i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu lub celowe zaniechanie umieszczenia  

ich na materiałach informacyjnych /graficznych /reklamowych związanych 

 z realizowanym projektem Biuro Prezydenta zastrzega sobie na tej podstawie prawo 

do odmowy decyzji dotyczącej objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym 

Prezydenta Miasta Radomia  lub udziału Prezydenta Miasta Radomia w komitecie 

honorowym w przyszłości. 

5. Podczas trwania wydarzenia objętego patronatem honorowym Prezydenta Miasta 

Radomia lub udziału Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym, organizator 

umieszcza w widocznym miejscu znaki promocyjne Urzędu Miejskiego w Radomiu  

w postaci herbu lub logo miasta Radomia.  

6. Organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany dostarczyć do Biura Prezydenta 

najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia ostateczny scenariusz 

przedsięwzięcia oraz zaproszenie dla Prezydenta Miasta Radomia. 

7. Organizator zobowiązany jest informować Biuro Prezydenta bez zbędnej zwłoki  

o wszystkich zmianach zachodzących w programie przedsięwzięcia. 

8. Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia  

 lub udział Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym wiąże się  

z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu wydarzenia. 

Formularz sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 
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Organizator musi złożyć je najpóźniej po upływie 30 dni od zakończenia 

przedsięwzięcia. 

9. Sprawozdanie powinno być przesłane pocztą na adres:  Biuro Prezydenta (ul. Jana 

Kilińskiego 30, 26-600 Radom), lub dostarczone osobiście do Biura Obsługi 

Mieszkańca (ul. Kilińskiego 30 pokój 19, 26-600 Radom). Istnieje możliwość przesłania 

sprawozdania drogą elektroniczną na adres mailowy: biuroprezydenta@umradom.pl.  

10. W przypadku braku dostarczenia sprawozdania w terminie, Biuro Prezydenta 

zastrzega sobie na tej podstawie prawo do odmowy decyzji dotyczącej objęcia 

przedsięwzięcia patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia  lub udział 

Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym w przyszłości. 

 

Rozdział 5 

Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja Prezydenta Miasta Radomia 

z udziału w komitecie honorowym 

§ 15 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (niespełnienie wymagań, o których mowa  

w § 9) Prezydent Miasta Radomia może w oparciu o opinię Kierownika Biura 

Prezydenta odebrać przyznane uprzednio wyróżnienie honorowe.  

§ 16 

O odebraniu patronatu honorowego lub rezygnacji Prezydenta Miasta Radomia  

z udziału w komitecie honorowym organizator jest informowany niezwłocznie w 

formie pisemnej. 

§ 17 

Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja Prezydenta Miasta Radomia  

z udziału w komitecie honorowym nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej 

rezygnacji z używania przyznanego wyróżnienia honorowego. 

 

PREZYDENT MIASTA 

 

        (-) Radosław Witkowski 

 


