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Przedmiot sprawy 
Przyznanie honorowego patronatu Wojewody Świętokrzyskiego, uczestnictwo 
Wojewody Świętokrzyskiego w komitecie honorowym. 

Kogo dotyczy? 

Organizatorzy przedsięwzięć odbywających się na terenie województwa 
świętokrzyskiego lub mających wyjątkowe znaczenie dla województwa 
świętokrzyskiego chcący uzyskać patronat honorowy lub członkostwo Wojewody 
Świętokrzyskiego w komitecie honorowym. 

Co przygotować? 
Wniosek o przyznanie patronatu (udział w komitecie honorowym), którego 
formularz (do pobrania) dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Wniosek o przyznanie patronatu (udział w komitecie honorowym) wraz  
z załączonym programem lub regulaminem przedsięwzięcia. 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Podstawą rozpatrzenia jest prawidłowo wypełniony i czytelnie podpisany wniosek - 
zgodnie z „Regulaminem przyznawania Honorowego Patronatu Wojewody 
Świętokrzyskiego, uczestnictwa Wojewody Świętokrzyskiego w Komitetach 
Honorowych”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 77 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. 

Ile muszę zapłacić? Nie dotyczy. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Wniosek wraz z załącznikami  powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed 
planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wniosek złożony po tym terminie może 
pozostać bez rozpatrzenia. 

Gdzie załatwię 
sprawę? 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – Biuro Wojewody,  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 
Wniosek może być przesłany pocztą na adres Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego lub złożony w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 
Dodatkowe informacje: tel. 41 342 12 32. 

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną? 

Wniosek może być przesłany na adres poczty elektronicznej: 
wojewoda@kielce.uw.gov.pl 

Co zrobi urząd? 
Wojewoda o objęciu patronatem lub o uczestnictwie w komitecie honorowym bądź 
o odmowie swojego udziału informuje organizatora na piśmie lub pocztą 
elektroniczną. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Wojewoda o objęciu patronatem lub o uczestnictwie w komitecie honorowym bądź 
o odmowie swojego udziału niezwłocznie informuje organizatora po rozpatrzeniu 
wniosku. 

Jak się odwołać? Nie dotyczy. 

Informacje 
dodatkowe 

Wszelkie kwestie wyjaśnia „Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu 
Wojewody Świętokrzyskiego, uczestnictwa Wojewody Świętokrzyskiego  
w Komitetach Honorowych” – załącznik do Zarządzenia nr 77 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. 
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Podstawa prawna 

Zarządzenie nr 77/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r.  
w sprawie nadania regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Wojewody 
Świętokrzyskiego, uczestnictwa Wojewody Świętokrzyskiego w Komitetach 
Honorowych. 

 
 
    

        


