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Zarządzenie Nr 94/2020
Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 12 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Kalisza.

Na  podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Wprowadza się  Regulamin przyznawania  Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta  Kalisza,
stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się Wniosek o objęcie wydarzenia Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kalisza,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Kancelarii Prezydenta Miasta.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 498/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Kalisza. 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 94/2020

Prezydenta Miasta Kalisza    
z dnia 12 lutego 2020 r.

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Kalisza

§ 1. Przepisy ogólne

1. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Kalisza – zwany dalej „Patronatem” – jest wyróżnieniem
honorowym,  które  może  być  przyznane  przedsięwzięciom  o  zasięgu,  randze  i  znaczeniu
międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, organizowanym na terenie Miasta
Kalisza.

2.  Honorowy  Patronat  przyznawany  jest  w  celu  podkreślenia  szczególnej  rangi  planowanego
przedsięwzięcia  o  charakterze  niekomercyjnym,  bezpośrednio  związanego  z  promocją
i  kreowaniem  pozytywnego  wizerunku  Miasta  Kalisza,  rozwojem  inicjatyw  społecznych,
kulturowych,  edukacyjnych,  turystycznych,  sportowych,  naukowych,  a  także  promocji  zdrowia
i  profilaktyki  zdrowotnej,  działań  na  rzecz  ochrony  środowiska  oraz  rozwoju  aktywności
gospodarczej, które mają istotne znaczenia dla mieszkańców Kalisza.

3.  Prezydent  Miasta  Kalisza  może  zadecydować  o  przyznaniu  Patronatu  przedsięwzięciom
organizowanym poza  granicami  Miasta  Kalisza,  jeśli  ich  realizacja  przyczynia  się  do  promocji
Miasta Kalisza lub przedsięwzięciom o wymiarze mniejszym niż lokalny, o ile mają one szczególną
wartość dla Miasta Kalisza. 

4.  Przyznanie  Honorowego  Patronatu  Prezydenta  Miasta  Kalisza  nie  jest  równoznaczne
z przyznaniem wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

§ 2. Zasady przyznawania Patronatu

1.  Prawo  przyznania  Patronatu,  jako  wyróżnienia  podkreślającego  szczególny  charakter
przedsięwzięć,  o  których  mowa  w  §  1 ust.  1  i  2  przysługuje  wyłącznie  Prezydentowi  Miasta
Kalisza. 

2.  Prezydent  Miasta  Kalisza  nie  obejmuje  Patronatem przedsięwzięć  mogących  godzić  w  jego
politykę wizerunkową lub interes Miasta Kalisza, przedsięwzięciom o charakterze komercyjnym,
lobbystycznym lub reklamowym.

3.  Prezydent  Miasta  Kalisza  ponadto  nie  obejmuje  Patronatem  wydarzeń,  których  organizator
będzie udostępniał uczestnikom plastikowe lub inne niebiodegradowalne naczynia, sztućce lub inne
przedmioty jednorazowego użytku.

4. Wnioskując o Patronat, organizator oświadcza, że dopełnił wszystkich niezbędnych formalności
związanych  z  organizacją  przedsięwzięcia,  szczególnie  w  zakresie  bezpieczeństwa  jego
uczestników. 



§ 3. Procedura przyznawania Patronatu

1.  O  objęcie  przedsięwzięcia  Patronatem  występuje  organizator  przedsięwzięcia,  kierując  do
Prezydenta  Miasta  Kalisza  pisemny  wniosek  o  przyznanie  Honorowego  Patronatu  Prezydenta
Miasta Kalisza na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Formularz
dostępny  jest  na  stronie  internetowej  www.kalisz.pl  i  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  Kalisza
w Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza.

2.  W przypadku  przedsięwzięć  cyklicznych  o  Patronat  należy  ubiegać  się  każdorazowo  przy
organizacji danej edycji przedsięwzięcia.

3. Wniosek o którym mowa w ust. 1, może być przesłany na adres: Urząd Miasta Kalisza, Główny
Rynek 20, 62-800 Kalisz albo złożony w Kancelarii  Prezydenta Miasta  Kalisza,  albo przesłany
pocztą elektroniczną na adres: kpm@um.kalisz.pl .

4.  Wniosek  o  objęcie  przedsięwzięcia  Patronatem  musi  wpłynąć  do  Urzędu  Miasta  Kalisza
najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem organizacji przedsięwzięcia.

5. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ust. 4 nie będą rozpatrywane.

6. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Kalisza może uwzględnić wnioski złożone po
przekroczeniu terminu określonego w ust. 4.

7.  Wniosek o przyznanie Patronatu podlega zaopiniowaniu przez Kancelarię  Prezydenta Miasta
Kalisza w zakresie zasadności przyznania wyróżnienia.

8. Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza może zwrócić się do organizatora przedsięwzięcia z prośbą
o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień.

9.  Zaopiniowany  wniosek  Kancelaria  Prezydenta  Miasta  Kalisza  kieruje  do  Prezydenta  Miasta
Kalisza.

10.  O  przyznaniu  Patronatu  Kancelaria  Prezydenta  Miasta  Kalisza  niezwłocznie  informuje
organizatora przedsięwzięcia.

11. Organizator przedsięwzięcia może posługiwać się informacją o objęciu wydarzenia Patronatem
dopiero po otrzymaniu informacji o pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Kalisza.

12.  W przypadku odmowy przyznania Patronatu organizator przedsięwzięcia powiadamiany jest
w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

13. Organizator otrzymuje odpowiedź dotyczącą przyznania bądź odmowy przyznania Patronatu
w formie papierowej i drogą elektroniczną.

§ 4. Obowiązki organizatora przedsięwzięcia objętego Patronatem

1.  Ubieganie  się  o  objęcie  przedsięwzięcia  Patronatem  jest  równoznaczne  z  przyjęciem  przez
organizatora przedsięwzięcia zobowiązań określonych w ust. 2, w przypadku uzyskania Patronatu.
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2.  Organizator,  który  uzyskał  patronat  zobowiązany  jest  do  umieszczenia  na  materiałach
związanych z uroczystością lub imprezą informacji o patronacie Prezydenta Miasta Kalisza oraz,
w stosownych miejscach, logotypu promocyjnego Miasta Kalisza bądź herbu Miasta Kalisza. 

3.  Udzielenie  Patronatu  jest  równoznaczne  z  udzieleniem  zgody  na  zamieszczenie  logo/herbu
Miasta w rozumieniu postanowień uchwały Nr 660/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca
2018 r.  w sprawie przyjęcia Systemu Identyfikacji  Wizualnej  dla Miasta  Kalisza,  w tym znaku
graficznego (logo) Miasta Kalisza.

4.  W  przypadku  gdy  organizator  prowadzi  stronę  internetową  lub  profil/stronę  w  mediach
społecznościowych,  zobowiązany  jest  do  zamieszczenia  na  nich  informacji  o  przyznanym
patronacie,  odrębnego  linku  do portalu  www.kalisz.pl oraz  odnośników do  profili/stron  Miasta
Kalisza na kanałach społecznościowych.

5. Organizator zobowiązany jest do przedstawienia Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza projektów
graficznych  materiałów  związanych  z  zamieszczoną  informacją  o  Patronacie  przed  ich
rozpowszechnieniem,  a  także  ekspozycji  znaków  (logo,  banerów,  roll-upów,  ścianek
wystawienniczych)  promocyjnych  Miasta  Kalisza  w  widocznym  miejscu  podczas  trwania
przedsięwzięcia.

§ 5. Odebranie Patronatu Prezydenta Miasta Kalisza 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Kalisza może odebrać przyznany
uprzednio  Patronat.  O  odebraniu  Patronatu  organizator  przedsięwzięcia  jest  informowany
niezwłocznie.

2. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania
tego Patronatu.

http://www.kalisz.pl/


Wniosek o objęcie przedsięwzięcia
honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Kalisza

WNIOSKODAWCA
Imię i nazwisko/

Nazwa organizatora

Adres (ulica, nr)

Miejsce:

Data:

Numer telefonu

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z URZĘDEM MIASTA KALISZA

Imię i nazwisko

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Numer telefonu

e-mail

e-mail

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
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KALISZ

dzień/
dni od - do

miesiąc rok

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 94/2020

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 12 lutego 2020 r.
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Przewidywana liczba uczestników:

lokalny

regionalny

ogólnopolski

międzynarodowy

inny, jaki:

ZASIĘG PRZEDSIĘWZIĘCIA

promocja kultury, edukacji, turystyki, sportu

rozwoju aktywności gospodarczej

promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

działań na rzecz ochrony środowiska

inny, jaki:

CHARAKTER PRZEDSIĘWZIĘCIA

WNIOSKODAWCA PLANUJE OSIĄGNĄĆ ZYSKI FINANSOWE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

tak nie

WNIOSKODAWCA MA ZAMIAR UDOSTĘPNIANIA UCZESTNIKOM SZTUĆCÓW/ NACZYŃ

tak nie

RODZAJ SZTUĆCÓW/ NACZYŃ, O ILE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

środki własne

wielokrotnego użytku jednorazowe, niebiodegradowalnejednorazowe, biodegradowalne

środki UE sponsoring

inne, jakie:

patroni medialni

PARTNERZY/WSPÓŁORGANIZATORZY, PATRONI HONOROWI I MEDIALNI PRZEDSIĘWZIĘCIA

patroni honorowi

partnerzy/
współorganizatorzy



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy 
Głównym Rynku 20. Można się z nim skontaktować listownie ( 62-800 Kalisz Główny Rynek 20), e-mailowo (umkalisz@um.kalisz.pl) lub 
telefonicznie (62 / 765 43 00). Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się e-mailowo: 
iod@um.kalisz.pl lub telefonicznie: +48 515 804 353.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia honorowym patronatem Prezydenta 
Miasta Kalisza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie przez Prezydenta Miasta Kalisza zadania w ramach sprawowania 
przez niego władzy publicznej). Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas 
określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków 
międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) 
swoich danych oraz ograniczenia przetwarzania danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. Jeżeli uznacie, że przetwarzanie waszych danych osobowych narusza przepisy RODO macie prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Podanie danych jest niezbędne do załatwienia sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Informuję, że zapoznałam/em się z zarządzeniem w sprawie przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Kalisza                   
i zobowiązuję się do jego przestrzegania w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

pieczątka i podpis wnioskodawcyMiejsce, data
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program przedsięwzięcia

inne

DO WNIOSKU DOŁĄCZONO
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