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ZARZĄDZENIE NR 55/2013 

 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

 

z dnia 29 października 2013 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad obejmowania honorowym patronatem Kujawsko- 

Pomorskiego Kuratora Oświaty przedsięwzięć edukacyjnych 

 

Na podstawie § 30 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, 

stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/13 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  

z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty  

w Bydgoszczy 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się zasady rozpatrywania wniosków o objęcie przedsięwzięć 

edukacyjnych honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

 

§ 2.1. Honorowy patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  

jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć edukacyjnych, 

organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

2. Prawo obejmowania honorowym patronatem, o którym mowa w ust. 1 przysługuje 

wyłącznie Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty. 

3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, patronat jest przyznawany każdorazowo 

na jedną edycję. 

 

§ 3.1. Ustala się następujące zasady ubiegania się o objęcie przedsięwzięcia 

honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

2. Honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty mogą być 

obejmowane przedsięwzięcia edukacyjne, w tym: konkursy, festiwale, konferencje, 

przeglądy, zawody, inne przedsięwzięcia), które mają zasięg gminny, miejski, powiatowy, 

wojewódzki, ogólnopolski oraz doniosłe znaczenie, związane z realizacją celów dydaktyki, 

wychowania i opieki w szkołach lub placówkach oświatowych, a w szczególności: 

1) sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów; 

2) kształtują postawy powszechnie akceptowane, aktywność intelektualną, kulturalną  

i fizyczną; 

3) doskonalą wiedzę i umiejętności dzieci i młodzieży; 

4) stanowią prezentację osiągnięć uczniów szkół i placówek; 

5) charakteryzują się wysoką wartością merytoryczną, programową i organizacyjną;  

6) wyróżniają się szczególnymi walorami, m.in.:  

a) długoletnią tradycją,  

b) nowatorstwem programowym, organizacyjny lub metodycznym,  

c) posiadają wybitne wartości wychowawcze, patriotyczne, społeczne, profilaktyczne 

lub wysoką rangę w środowisku lokalnym, regionalnym lub ogólnopolskim.  

3. Honorowy patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty jest przyznawany 

w oparciu o opinię merytoryczną pracowników nadzoru pedagogicznego. 

4. Przyznanie honorowego patronatu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  

nie oznacza deklaracji wsparcia organizacyjnego lub finansowego dla organizatora. 



2 
 

5. Organizator przedsięwzięcia zapewnia spełnienie wszystkich warunków 

określonych w ustawie o organizacji imprez masowych w przypadku realizacji tego typu 

inicjatywy. 

 

§ 4.1 Adresaci przedsięwzięcia (uczniowie i nauczyciele szkół lub placówek)  

nie mogą ponosić żadnych kosztów związanych z uczestniczeniem w organizowanym 

przedsięwzięciu. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpatrzenie wniosku  

z zadeklarowaną kwotą ponoszoną przez uczestnika przedsięwzięcia  

oraz uzasadnieniem jej wydatkowania.  

3. Organizator przedsięwzięcia edukacyjnego nie może czerpać zysków finansowych 

w związku z jego organizacją. 

§ 5. Organizatorami przedsięwzięcia edukacyjnego mogą być: 

1) szkoły i placówki oświatowe; 

2) uczelnie wyższe; 

3) stowarzyszenia i fundacje; 

4) organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne. 

 

§ 6.1 Wniosek o objęcie patronatem honorowym przez Kujawsko-Pomorskiego 

Kuratora Oświaty przedsięwzięcia edukacyjnego mogą składać:  

1) szkoły i placówki; 

2) szkoły wyższe; 

3) organizacje działające na rzecz oświaty, kultury lub wspomagające oświatę; 

4) fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty (osoby prywatne) tylko  

w szczególnych i uzasadnionych przypadkach. 

2. Z wnioskiem o objęcie danego przedsięwzięcia honorowym patronatem Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty występuje organizator przedsięwzięcia edukacyjnego według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Do opisanego w ust. 2 wniosku organizator zobowiązany jest dołączyć regulamin 

przedsięwzięcia edukacyjnego, które ma być objęte honorowym patronatem. 

4. Wniosek organizatora o objęcie przedsięwzięcia honorowym patronatem  

przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty powinien być złożony na co najmniej 

miesiąc (30 dni) przed planowaną imprezą oświatową. 

5. Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w § 6 należy złożyć  

na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. 

6. Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 6 nie będzie rozpatrywany. 

7. Odmowa objęcia patronatem honorowym przedsięwzięcia jest ostateczna  

i nie przysługuje od niej odwołanie. 

8. Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty może zwrócić się do organizatora  

o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień. 

 

§ 7. 1. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu, Kujawsko-Pomorski Kurator 

Oświaty informuje organizatora w formie pisemnej. 

2. Informacja o przyznaniu patronatu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – załącznik nr 2. 

3. Organizator zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z przebiegu 

przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia – załącznik nr 3. 

4. W przypadku niewywiązania się organizatora z obowiązku opisanego w ust. 3, 

kolejne wnioski organizatora o udzielenie patronatu będą rozpatrywane negatywnie. 
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§ 8. Objęcie honorowym patronatem jest równoznaczne z: 

1) promocją imprezy oświatowej poprzez publikację na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, po wcześniejszym przesłaniu pocztą 

elektroniczną odpowiednich danych przez organizatora; 

2) udostępnieniem logotypu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, jeżeli we 

wniosku zgłoszono taką potrzebę, do wykorzystania w materiałach drukowanych  

i elektronicznych o charakterze informacyjnym, związanych z realizacją 

przedsięwzięcia; 

3) możliwości udziału przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy  

w przedsięwzięciu. 

 

§ 9.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kujawsko-Pomorski Kurator 

Oświaty może odebrać honorowy patronat. 

2. O odebraniu honorowego patronatu organizator informowany jest w formie 

pisemnej. 

 

§ 10. Objęcie patronatem przedsięwzięć o charakterze konkursu, turnieju i olimpiady 

nie oznacza wpisania przedsięwzięcia na listę konkursów lub olimpiad realizowanych  

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

w sprawie organizacji oraz sposobów prowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 

Nr 13, poz. 125 z poźn. zm.) i uzyskania z tego tytułu jakichkolwiek uprawnień w związku  

z rekrutacją do szkół i palcówek. 

 

§ 11. Traci moc zarządzenie Nr 68/2010 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  

z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad obejmowania honorowym patronatem 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przedsięwzięć edukacyjnych. 

 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Kujawsko-Pomorski 

   Kurator Oświaty 
 

 Anna Łukaszewska 

 


