Załącznik do Zarządzenia nr 108
Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty
z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zasady przyznawania patronatu honorowego lub uczestnictwa WarmińskoMazurskiego Kuratora Oświaty w komitecie honorowym
1. Patronat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i udział Kuratora w komitecie
honorowym jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia
bezpośrednio związanego z edukacją i wychowaniem.
2. Wyróżnienie w postaci patronatu honorowego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
lub udziału w komitecie honorowym może być przyznany przedsięwzięciu o wysokim
poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które spełnia następujące kryteria:
a) jest przedsięwzięciem niekomercyjnym,
b) ma zasięg, rangę lub znaczenie ponadregionalne, ogólnopolskie lub
międzynarodowe;
c) jest bezpośrednio związane z edukacją i wychowaniem ze względu na poruszaną
problematykę.
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty może objąć patronat honorowy lub przyjąć udział
w komitecie honorowym także przedsięwzięciu o zasięgu lokalnym i regionalnym, które
posiada szczególną rangę społeczną lub kulturową.
3. Objęcie przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty patronatu honorowego lub
przyjęcie udziału w komitecie honorowym nie wiąże się z udzieleniem wsparcia finansowego,
rzeczowego lub organizacyjnego organizatorowi przedsięwzięcia.
4. Objęcie patronatu honorowego przez Kuratora wiąże się z możliwością udziału Kuratora lub
jego przedstawiciela w przedsięwzięciu po uprzednim zaproszeniu przez organizatora.
5. Informacja o przyznaniu przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty patronatu
honorowego lub wyrażeniu zgody przez Kuratora na udział w komitecie honorowym, a także
odebraniu tych wyróżnień jest zamieszczana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Olsztynie pod adresem www.ko.olsztyn.pl.
6. Z wnioskiem o przyznanie patronatu honorowego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty lub udział Kuratora w komitecie honorowym występuje organizator przedsięwzięcia.
W przypadku występowania innej osoby w imieniu organizatora do wniosku należy dołączyć
stosowne upoważnienie.
7. 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,
e) inne podmioty realizujące przedsięwzięcia na rzecz oświaty.
8. Wniosek o przyznanie patronatu honorowego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
lub udział Kuratora w komitecie honorowym organizator składa według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do Zasad.
9. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt. 8 dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Olsztynie: www.ko.olsztyn.pl.
10. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku:
1) szczegółowy program przedsięwzięcia,
2) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego dokumentu
potwierdzającego status prawny organizatora i wskazującego osoby uprawnione do jego
reprezentowania (nie dotyczy podmiotów, o których mowa w pkt 7 lit. a –b);
3) regulamin i harmonogram przedsięwzięcia podpisane przez uprawnione osoby,
4) inne dokumenty wynikające z charakteru przedsięwzięcia/uroczystości (m.in.
rekomendacje i patronaty innych instytucji, materiały informacyjne tj.: ulotki, broszury,
plakaty).
11. Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w pkt. 10, należy przesłać na
adres:
Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9,
10-959 Olsztyn
lub złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem
przedsięwzięcia (decyduje data rejestracji w Kuratorium).
W uzasadnionych sytuacjach Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty może przyznać patronat
honorowy lub wyrazić zgodę na udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia po złożeniu
wniosku w terminie krótszym niż wskazany wyżej.
12. Wniosek niekompletny lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.
13. O przyznaniu albo odmowie przyznania patronatu honorowego przez WarmińskoMazurskiego Kuratora Oświaty lub udziale albo odmowie udziału Kuratora w komitecie
honorowym organizator powiadamiany jest w formie pisemnej.
14. W trakcie rozpatrywania sprawy wnioskodawca może być zobligowany do przekazania
dodatkowych informacji i dokumentów.
15. Przyznanie lub odmowa przyznania patronatu lub udział albo odmowa udziału Kuratora
w komitecie nie ma charakteru postanowienia i decyzji w rozumieniu przepisów ustawy –

Kodeks postępowania administracyjnego, a zatem w tym zakresie nie przysługuje zażalenie
i odwołanie.
16. Stanowisko w sprawie patronatu honorowego lub udziału Kuratora w komitecie
honorowym nie wymaga uzasadnienia.
17. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat lub uczestnictwo w komitecie
honorowym należy wystąpić każdorazowo.
18. O wszelkich zmianach dokonanych po uzyskaniu patronatu należy powiadomić Kuratora.
19. W przypadku objęcia przez Kuratora patronatu honorowego lub przyjęcia przez Kuratora
udziału w komitecie honorowym, wnioskodawca zamieszcza informację o przyznanym
patronacie, bądź przyjęciu zaproszenia do udziału w komitecie honorowym na wszystkich
materiałach informacyjnych związanych z danym przedsięwzięciem, posługując się
udostępnionymi znakami graficznymi, a także informuje współorganizatorów oraz uczestników
o przyznanym wyróżnieniu.
20. Udostępnionych znaków graficznych nie wolno modyfikować lub przekształcać.
Udostępnione znaki graficzne nie mogą być używane po ustaniu realizacji danego
przedsięwzięcia w związku, z którym zostało przyznane wyróżnienie honorowe.
21. Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym wiąże
się z obowiązkiem przedłożenia Kuratorowi przez organizatora sprawozdania z przebiegu
przedsięwzięcia w formie pisemnej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik
nr 2 do Zasad. Wzór sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Olsztynie: www.ko.olsztyn.pl.
22. Nieprzestrzeganie powyższych zasad przez wnioskodawcę może być podstawą odmowy
udzielenia patronatu w kolejnych edycjach przedsięwzięcia.
23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kurator może cofnąć przyznane wyróżnienie
honorowe, o czym poinformuje organizatora w formie pisemnej. W takim przypadku Kurator
nie pokrywa kosztów związanych z cofnięciem wyróżnienia.
24. Cofnięcie patronatu honorowego lub rezygnacja Kuratora z udziału w komitecie
honorowym zobowiązuje organizatora do natychmiastowego zaprzestania używania
przyznanego wyróżnienia honorowego.
25. 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.).

