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R E GU L A M I N 

PRZYZNAWANIA HONOROWEGO PATRONATU  

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

LUB JEGO CZŁONKOSTWA W KOMITECIE HONOROWYM 

 

 

1. Honorowy patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub jego członkostwo 

w Komitecie Honorowym jest wyróŜnieniem honorowym, podkreślającym szczególny 

charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z polityką kulturalną 

Państwa i resortu kultury. 

2. WyróŜnienie to zarezerwowane jest przede wszystkim dla najwaŜniejszych wydarzeń 

kulturalnych oraz cyklicznych (szczególnie jubileuszowych) przedsięwzięć, mających 

wyjątkowe znaczenie dla kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego, wysoki 

poziom organizacyjny i artystyczny, ustaloną renomę, zasięg międzynarodowy 

lub ogólnopolski. 

3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat lub członkostwo 

w Komitecie Honorowym naleŜy występować kaŜdorazowo. 

4. Sprawowanie honorowego patronatu lub członkostwo w Komitecie Honorowym 

wydarzenia lub przedsięwzięcia o innej randze niŜ wymienione w pkt. 2 Minister 

moŜe powierzyć sekretarzowi stanu lub podsekretarzom stanu w Ministerstwie 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

5. Sekretarz stanu i podsekretarze stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego obejmują honorowym patronatem przedsięwzięcia zgodnie 

z merytorycznym zakresem czynności. 

6. Przyjęcie honorowego patronatu lub członkostwo w Komitecie Honorowym 

nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego. 

7. Z wnioskiem o honorowy patronat lub członkostwo w Komitecie Honorowym 

występuje organizator przedsięwzięcia. 

8. Do wniosku naleŜy dołączyć szczegółowy program przedsięwzięcia lub regulamin. 

9. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złoŜony nie później niŜ dwa miesiące 

przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wniosek złoŜony po tym terminie 

moŜe nie być rozpatrywany. 

10. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl  
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11. Wypełniony formularz wraz z załącznikami naleŜy przesłać na adres: Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Ministra, ul. Krakowskie Przedmieście 

15/17, 00-071 Warszawa. 

12. ZłoŜone wnioski kierowane są do właściwych departamentów merytorycznych. 

13. Minister podejmuje decyzję w oparciu o opinię właściwych departamentów 

merytorycznych. 

14. Biuro Ministra lub departament merytoryczny moŜe zwrócić się do wnioskodawcy 

o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a takŜe przedstawić 

warunki, które naleŜy spełnić, by uzyskać honorowy patronat. 

15. O decyzji Ministra organizator informowany jest pisemnie w terminie do 30 dni 

od daty złoŜenia wniosku. 

16. Odmowa udzielenia honorowego patronatu lub członkostwo w Komitecie 

Honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy. 

17. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia, nad którym Minister przyjął honorowy 

patronat lub wyraził zgodę na członkostwo w Komitecie Honorowym, informuje 

współorganizatorów i uczestników o przyznanym wyróŜnieniu honorowym.  

18. Ponadto organizator umieszcza informację o tym fakcie oraz logo Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego we wszystkich materiałach promocyjnych 

i informacyjnych, związanych z realizacją przedmiotowego wydarzenia 

lub przedsięwzięcia. 

19. Organizator moŜe posługiwać się informacją o przyznanym wyróŜnieniu dopiero 

po otrzymaniu odpowiedzi z Biura Ministra. 

20. W szczególnych przypadkach Minister moŜe uniewaŜnić decyzję przyznającą dane 

wyróŜnienie, o czym organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej. 

 


