
Zasady obejmowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty  

honorowego patronatu nad uroczystościami i imprezami 

 

1. Patronat Warmińsko-Mazurskiego  Kuratora  Oświaty  jest  wyróżnieniem  honorowym  

podkreślającym  szczególny  charakter  przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z edukacją 

i wychowaniem organizowanego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.  

2. Honorowym patronatem mogą być obejmowane wydarzenia,  które  posiadają  szczególną  

rangękulturową  lub  społeczną,  konkursy,  przedsięwzięcia  naukowe  i  edukacyjne, 

imprezy  i  zawody  sportowe,  zwane  dalej  "przedsięwzięciem"  mające  masowy  i otwarty  

charakter  oraz  zasięg  międzynarodowy,  ogólnopolski,  regionalny, wojewódzki. 

3. Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty może objąć patronatem także przedsięwzięcia  

o zasięgu powiatowym i gminnym, które posiadają szczególną rangę społeczną  

lub kulturową. 

4. Przedsięwzięcia objęte patronatem nie mogą posiadać charakteru komercyjnego,  

a objęcie wydarzenia patronatem nie wiąże się z udzieleniem przez Warmińsko – 

Mazurskiego Kuratora Oświaty wsparcia organizacyjnego lub finansowego. 

5. Udzielenie patronatu honorowego przez Kuratora polega na:   

a) udostępnieniu logotypu Kuratorium Oświaty w Olsztynie do wykorzystania we wszystkich  

drukowanych  i elektronicznych materiałach informacyjnych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia,  

b) możliwości udziału przedstawiciela Kuratora w przedsięwzięciu.   

6. Informacja o przyznaniu przez Kuratora patronatu honorowego zamieszczana jest  

na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie. 

7. Z wnioskiem o przyznanie patronatu honorowego występuje organizator przedsięwzięcia. 

W przypadku występowania innej osoby w imieniu organizatora do wniosku należy dołączyć 

stosowne upoważnienie. 

8. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:   

a)  szkoły i placówki oświatowe,  

b)  uczelnie wyższe,  

c)  stowarzyszenia,  fundacje i instytucje prowadzące działalność statutową na rzecz oświaty, 

d)  organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne.  

9. Wniosek o objęcie patronatu honorowego składa się nie później niż 30 dni przed 

rozpoczęciem przedsięwzięcia (decyduje data rejestracji w Kuratorium). 



10. Do wniosku należy dołączyć: 

1) program przedsięwzięcia,  

2) regulamin,  

3) harmonogram, 

4) inne dokumenty wynikające z charakteru przedsięwzięcia/uroczystości  

(m.in. rekomendacje i patronaty innych instytucji, materiały informacyjne np. ulotki, 

broszury, plakaty), 

5) informację o dorobku merytorycznym wnioskodawcy, 

6) kopię części statutu ( dotyczy instytucji prowadzących działalność statutową na rzecz 

oświaty – pkt. 8 c niniejszych Zasad). 

11. Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać: 

1) osobiście lub pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 7/9,  

10-959 Olsztyn, 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej (wniosek zeskanowany z pieczęcią i podpisem)  

na adres: ko@ko.olsztyn.pl 

12. Brak wymaganej dokumentacji o której mowa w pkt. 10, w tym także niekompletnie 

wypełniony wniosek skutkują pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.   

13. Odmowa objęcia patronatem przedsięwzięcia jest ostateczna, a wnioskodawcy  

nie przysługuje tryb odwoławczy. 

14. Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty każdorazowo zastrzega sobie prawo  

do nieprzyznania patronatu bez podania przyczyny. 

15. Podczas rozpatrywania wniosku brane są pod uwagę w szczególności następujące 

kryteria: 

a) niekomercyjny charakter przedsięwzięcia, 

b) kompletność przedkładanych z wnioskiem dokumentów, 

c) wartości merytoryczne, wychowawcze, społeczne i kulturowe przedsięwzięcia, 

d) zasięg terytorialny przedsięwzięcia, 

e) realizacja celów polityki oświatowej państwa oraz celów nadzoru pedagogicznego  

w danym roku szkolnym, 

f) dorobek merytoryczny instytucji ubiegającej się o patronat w obszarze działań na rzecz 

dzieci i młodzieży, 
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g) innowacyjne i nowatorskie rozwiązania służące podniesieniu jakości pracy szkół 

 i placówek, 

h) znaczenie imprezy i uroczystości szkolnej dla  lokalnej społeczności 

16. Organizator przedsięwzięcia, nad którym Kurator objął patronat  umieszcza informację   

o tym  we  wszystkich  materiałach  promocyjnych  i  informacyjnych związanych  

z realizacją  przedsięwzięcia.  Podczas uroczystości lub imprezy organizator ma obowiązek 

umieścić logotyp Kuratorium albo inny znak informacyjny oraz informować uczestników  

o fakcie  objęcia uroczystości patronatem. W przypadku gdy organizator prowadzi stronę  

internetową, zobowiązany jest do zamieszczenia na niej informacji o przyznanym patronacie.   

17. Otrzymanie patronatu wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania 

z przebiegu przedsięwzięcia w terminie 30 dni od jego zakończenia (wg wzoru sprawozdania  

załącznik. nr 2). 

18. Nieprzestrzeganie powyższych zasad przez wnioskodawcę może być podstawą odmowy 

udzielenia patronatu w kolejnych edycjach przedsięwzięcia. 

19. Objęcie patronatem konkursu (zawodów, turnieju) nie oznacza wpisania tego 

przedsięwzięcia na listę tzw. Konkursów kuratoryjnych realizowanych w ramach 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r., 

Nr 13 poz. 125 ze zm.). 

20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kurator może postanowić o cofnięciu 

patronatu,  o czym  niezwłocznie  poinformuje  organizatora  w  formie  pisemnej. Odebranie 

patronatu skutkuje obowiązkiem natychmiastowego zaprzestania używania wszelkich 

uprawnień związanych z jego udzieleniem. 

21. Zasady dotyczące udzielania patronatów stosuje się odpowiednio do spraw związanych  

z udziałem Kuratora w komitetach honorowych.  

22. Niniejsze zasady obowiązują z dniem 1.04.2015 roku. 

Podstawa prawna : art.31 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr 1 

 

WNIOSEK O HONOROWY PATRONAT  WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY  

 

1.  Wnioskodawca (imię, nazwisko lub nazwa, adres, telefon, e-mail):  

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

2.  Wniosek o:   

 honorowy patronat  udział w komitecie honorowym    

3.  Nazwa przedsięwzięcia:  

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

4.  Miejsce i termin przedsięwzięcia:  

..................................................................................................................................................... 

5.  Zasięg przedsięwzięcia:  

 - międzynarodowy  - ogólnopolski  - regionalny 

 - wojewódzki  - powiatowy  - gminny 

6.  Cele przedsięwzięcia:  

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

7.  Do  kogo  kierowane  jest  przedsięwzięcie  i  jaka  jest  planowana  liczba uczestników:  

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 



8.  Czy udział w przedsięwzięciu jest odpłatny?  

 - tak  - nie 

 

9.  Czy  wnioskodawca  planuje  osiągnięcie  zysku  finansowego  z przedsięwzięcia?  

 - tak  - nie 

10.  Partnerzy i/lub współorganizatorzy przedsięwzięcia:  

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

11.  Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny?   

 tak (proszę podać także informację, czy uprzednio było objęte honorowym patronatem) 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 nie   

12.  Uzasadnienie wniosku (ewentualnie dodatkowe wyjaśnienia)  

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Szczegółowy program/ regulamin przedsięwzięcia (w formie załącznika).   

13. Informujemy,  że  zapoznaliśmy  się  z  zasadami  przyznawania  honorowego  patronatu  

Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty i w pełni go akceptujemy.  

14. Oświadczenie wnioskodawcy:  

 
Oświadczam, że wydarzenie/przedsięwzięcie  nie ma charakteru lobbingowego. 

W związku z wydarzeniem/przedsięwzięciem nie będą prowadzone żadne działania  

o charakterze promocji konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej 

formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich przez Kuratora.  

 

..............................................................                             ............................................................  

           (miejsce i data)                                                                                               (podpis wnioskodawcy i pieczęć) 



.................................................................... 

.................................................................... 

(Imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) 

Adres: ....................................................... 

Tel./Fax: ................................................. 

E-mail: ....................................................., www: ……………………………………….. 

sygnatura patronatu: .............................................. 

 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie  

 

ul. Piłsudskiego 7/9 

10-959 Olsztyn 

 

SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTEGO PATRONATEM  

1. Opis wydarzenia lub przedsięwzięcia (notatka informacyjna dotycząca przebiegu 
wydarzenia, terminu i miejsca, liczby uczestników oraz zaproszonych gości): 

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

2. Zrealizowane działania promocyjne związane z wydarzeniem lub przedsięwzięciem: 
.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

3. Inne informacje: 
.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

4. Wnioski dotyczące uzyskanych efektów 

............................................................................................................................. ................

............................................................................................................................................. 

                                                                                                              

 .........................................                                                          ..................................................... 
             (Data i miejsce)                                  (Podpis wnioskodawcy) 

 



 

Załączniki do sprawozdania (zdjęcia, informacje prasowe, wykaz publikacji w mediach): 

1. Ulotki i/lub broszury, i/lub plakaty małoformatowe i inne drukowane materiały 

promocyjne oraz informujące o wydarzeniu lub przedsięwzięciu.  

 

2. Zdjęcia z wydarzenia, w tym zdjęcia przedstawiające sposób eksponowania nazwy  

i logotypu Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty. 

 

3. Zdjęcia materiałów promocyjnych oraz informujących o wydarzeniu  

lub przedsięwzięciu, które ze względu na rozmiar lub gabaryty nie mogą stanowić 

załącznika do niniejszego sprawozdania. 

 

 

 


