
 
 
 

 
 
 

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 uroczystości, imprezy 
organizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

2. Kurator może objąć patronatem wydarzenia, które posiadają szczególną rangę 
kulturową 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, powiatowy lub gminny. Objęcie imprezy patronatem nie wiąże się z 
udzieleniem wsparcia organizacyjnego lub finansowego. 

 
3. 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. 
 

4. Informacja o przyznaniu przez Kuratora patronatu honorowego zamieszczana jest 
na stronie internetowej Kuratorium. 

 
5. Z wnioskiem o przyznanie patronatu honorowego występuje organizator 

przedsięwzięcia.  
 
6. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:  

a) szkoły i placówki oświatowe, 
b) uczelnie wyższe, 
c) stowarzyszenia i fundacje, 
d) organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne. 

 

7. Kurator obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia osób prywatnych tylko 

w szczególnych przypadkach.  

 

8. Wniosek (załącznik) winien być przesłany na adres Kuratorium listownie. 
 
9. Wniosek o objęcie patronatu honorowego składa się nie później niż 30 dni przed 

rozpoczęciem przedsięwzięcia. Kurator może zwrócić się do wnioskodawcy  
o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenia wyjaśnień, a także 
przedstawić wnioskodawcy warunki, po spełnieniu których możliwe byłoby objęcie 
patronatu. Kurator może odmówić rozpatrzenia wniosku ze względu na 
niespełnienie przez organizatora przedsięwzięcia przedstawionych warunków. 
Odmowa objęcia patronatem przedsięwzięcia jest ostateczna, a wnioskodawcy 
nie przysługuje tryb odwoławczy. 
 

 



 
 
10. 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. 

 
11. Otrzymanie patronatu wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora 

sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia. 
 
12. Stały (coroczny) patronat nad przedsięwzięciem wieloletnim uzyskuje się po 

trzech latach sprawnej i bezpiecznej organizacji.  
 
13. 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. 

 
14. Zasady dotyczące udzielania patronatów stosuje się odpowiednio do spraw 

związanych z udziałem Kuratora w komitetach honorowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Załącznik  

 

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). 

 

 

Informujemy, że zapoznaliśmy się z zasadami przyznawania honorowego patronatu 

Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty i w pełni go akceptujemy. 

 

 

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

/miejsce i data/       /podpis wnioskodawcy i pieczęć/ 

 


