
 

ZARZĄDZENIE NR 109/2021 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

z dnia 13 lipca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania 
Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Lubelskiego lub jego członkostwa 

w Komitecie Honorowym 

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) zarządzam, co następuje:  

§ 1. W „Regulaminie przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa 
Lubelskiego lub jego członkostwa w Komitecie Honorowym” stanowiącym załącznik do 
zarządzenia nr 59/2014 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka 
Województwa Lubelskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Lubelskiego 
w Komitetach Honorowych, zmienionym zarządzeniem Nr 24/2016 Marszałka Województwa 
Lubelskiego  z dnia 8 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3. 

1. Z wnioskiem występuje organizator przedsięwzięcia. Wzór wniosku stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Honorowy Patronat należy występować 
każdorazowo.  
3. Prawidłowo wypełniony wniosek, wraz z załącznikami (program, regulamin itp.), powinien 
być złożony w terminie do 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Wniosek 
złożony po tym terminie może nie zostać rozpatrzony. 
4. Formularz wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu dostępny jest na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: 
https://umwl.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0Zal._nr_1_do_Regulaminu.pdf i stronie internetowej 
www.lubelskie.pl. 
5. W uzasadnionych przypadkach Marszałek może uwzględnić wniosek złożony po terminie 
określonym w ust. 3.  
6. Wypełniony formularz wniosku należy: 

1) przesłać drogą elektroniczną przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej 
urzędu; 

2) lub przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem 
poleconym); 

3) lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w godzinach jego pracy; 

4) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
info@ lubelskie.pl załączając podpisany i zeskanowany wniosek. 

7. Dyrektor Kancelarii Marszałka, w przypadkach budzących wątpliwości, co do zasadności 
przyznania Patronatu, występuje o opinię do właściwego merytorycznie departamentu 
Urzędu, który bez zbędnej zwłoki opiniuje wniosek. Formularz opinii stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego Regulaminu 
8. Ostateczną decyzję o przyjęciu Honorowego Patronatu lub udziale w Komitecie 
Honorowym podejmuje Marszałek.  
9. Organizator może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie 
planowanego przedsięwzięcia w ciągu 14 dni od dnia wpływu Wniosku. 
10. O decyzji, o której mowa w ust. 8, organizator powiadamiany jest pisemnie (otrzymuje 
dokument potwierdzający uzyskanie patronatu oraz dyplom Honorowy Patronat Marszałka 
Województwa Lubelskiego – załącznik nr 3 do regulaminu) nie później niż w ciągu 30 dni 
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od dnia złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony 
(np. konieczność uzupełnienia informacji, dokumentów itp.). 
11. Informacja o przyznaniu Patronatu Honorowego bądź przyjęciu członkostwa w Komitecie 
Honorowym jest dodatkowo zamieszczana na stronie internetowej Urzędu www.lubelskie.pl 
w zakładce Urząd Marszałkowski/Patronaty Marszałka.”; 

2)  załącznik nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1do niniejszego 
zarządzenia; 

3)  załącznik nr 3 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 
do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu 
Marszałka Województwa Lubelskiego lub jego członkostwa w Komitecie Honorowym 
uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, stanowiący załącznik nr 3 
do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Kancelarii Marszałka. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

Marszałek Województwa 

Jarosław Stawiarski 
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