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Zasady obejmowania honorowym patronatem 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

przedsięwzięć edukacyjnych 

  

1. Patronat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oznacza honorową opiekę 

nad przedsięwzięciami organizowanymi na terenie województwa wielkopolskiego 

lub całego kraju o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, 

międzynarodowym. 

2. Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty może być objęte przedsięwzięcie, które:  

a) sprzyja rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów, 

b) kształtuje właściwe postawy, aktywność intelektualną, kulturalną i fizyczną, 

c) doskonali wiedzę i umiejętności dzieci i młodzieży, nauczycieli, 

d) stanowi prezentację osiągnięć uczniów, 

e) charakteryzuje się wysoką wartością merytoryczną, programową i organizacyjną, 

f) wyróżnia się szczególnymi walorami, m.in.:  

 wzorową realizacją polityki oświatowej państwa określoną przez Ministra 

Edukacji Narodowej, 

 długoletnią tradycją, nowatorstwem programowym, organizacyjnym 

lub metodycznym, 

 wybitnymi wartościami wychowawczymi, profilaktycznymi, patriotycznymi, 

społecznymi lub wysoką rangą w środowisku. 

g) nie ma charakteru lobbingowego, a w związku z nim nie będą prowadzone żadne 

działania o charakterze promocji konkretnych produktów, usług czy firm. 

3. Wniosek o objęcie patronatem honorowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

przedsięwzięcia mogą składać:  

a) szkoły i placówki; 

b) szkoły wyższe;  

c) organizacje społeczne działające na rzecz oświaty lub wspomagające oświatę; 

d) fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty w uzasadnionych przypadkach.  

4. Wniosek organizatora ubiegającego się o otrzymanie honorowego patronatu 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty należy złożyć według ustalonego wzoru co najmniej 

miesiąc przed planowanym przedsięwzięciem. Wniosek należy przesłać na adresu 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu (ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań). 

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wynikające z charakteru przedsięwzięcia 

(regulamin, harmonogram, program, patronaty innych instytucji, rekomendacje). 

6. Wniosek rozpatrywany będzie w terminie 20 dni od daty wpływu do Kuratorium 

Oświaty w Poznaniu. 

7. Honorowy patronat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty ma charakter uznaniowy. 

Wnioskodawca otrzyma pisemną informację o objęciu lub odmowie objęcia 



przedsięwzięcia edukacyjnego honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty. W zakresie przyznania lub odmowy honorowego patronatu nie przysługuje 

zażalenie i odwołanie w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego. Wielkopolski Kurator Oświaty nie ma obowiązku uzasadniać 

przyznania lub odmowy honorowego patronatu. 

8. Wielkopolski Kurator Oświaty nie obejmuje honorowym patronatem statutowej 

działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji, związków i innych podmiotów. 

9. Wielkopolski Kurator Oświaty nie udziela honorowego patronatu przedsięwzięciom 

o charakterze stałym, w przypadku przedsięwzięć cyklicznych honorowy patronat 

udzielany jest każdorazowo na jedną edycję w danym roku szkolnym. 

10. Wnioskodawca, któremu został przyznany honorowy patronat Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty zobowiązany jest do umieszczenia logotypu Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu na wszystkich materiałach informacyjnych związanych z przedsięwzięciem. 

11. Logotypu nie wolno modyfikować lub przekształcać. Logotyp nie może być używany 

po zrealizowaniu przedsięwzięcia, na które został przyznany patronat. 

12. W uzasadnionych przypadkach Wielkopolski Kurator Oświaty może cofnąć w każdym 

czasie decyzję o objęciu honorowym patronatem przedsięwzięcia bez podania 

przyczyny. W takim przypadku Kuratorium nie pokrywa kosztów związanych 

z cofnięciem patronatu.  

13. Objęcie honorowym patronatem przedsięwzięcia nie oznacza deklaracji wsparcia 

finansowego lub organizacyjnego dla organizatora. Wsparcie finansowe 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty udzielane jest zgodnie z odrębnymi zasadami. 

14. Objęcie honorowym patronatem przedsięwzięcia nie jest równoznaczne z wpisaniem 

konkursu, turnieju, zawodów na listę tzw. konkursów przedmiotowych i tematycznych. 

15. Organizator, który otrzymał honorowy patronat zobowiązany jest do przedstawienia 

sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia w terminie 20 dni od jego zakończenia. 

 
 

Wielkopolski Kurator Oświaty 

Elżbieta Leszczyńska 


