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I. Co należy zrobić?
W związku z realizowanym przedsięwzięciem albo organizowaną uroczystością podmiot ubiegający
się o otrzymanie rekomendacji lub patronatu Mazowieckiego Kuratora Oświaty składa wniosek według
ustalonego wzoru i inne wymagane dokumenty do Kuratorium Oświaty w Warszawie, co najmniej na
1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia planowanego przedsięwzięcia/ uroczystości (jeżeli regulamin
inicjatywy

przewiduje

formę

etapów,

przed

terminem

rozpoczęcia

realizacji

I

etapu

przedsięwzięcia/inicjatywy). Wnioski, które nie zachowują 1 miesięcznego terminu nie podlegają
rozpatrzeniu (decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty).

Wniosek można złożyć w siedzibie Kuratorium Oświaty w Warszawie, wnieść za pośrednictwem
operatora pocztowego lub środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę
Podawczą lub przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej (wniosek zeskanowany z pieczęcią
i podpisem) na adres: kuratorium@kuratorium.waw.pl.

Dodatkowych informacji udziela Wydział – Biuro Kuratora Oświaty w Warszawie pod numerem
telefonu 22 551 24 00 wew. 5132.

II. Wymagane dokumenty
1. wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę wniosek o objęcie patronatem lub udzielenie
rekomendacji, zawierający w szczególności: dane organizatora (nazwa, adres, telefon
kontaktowy), miejsce i datę, cele ogólne przedsięwzięcia/ uroczystości, informację
o finansowaniu przedsięwzięcia, a także o dotychczasowym dorobku merytorycznym
i oświadczeniu w danym zakresie oraz inne dane określone we wzorze wniosku, który stanowi
załącznik do procedury,
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2. w przypadku występowania w imieniu organizatora/wnioskodawcy do wniosku należy dołączyć
upoważnienie do reprezentowania organizatora/wnioskodawcy,
3. szczegółowy program przedsięwzięcia, regulamin, harmonogram, jako załączniki do wniosku,
4. inne dokumenty dołączane do wniosku, wynikające z charakteru przedsięwzięcia/uroczystości
(m.in. rekomendacje i patronaty innych instytucji, materiały informacyjne tj.: ulotki, broszury,
plakaty).

III. Realizacja
Przyznanie lub odmowa przyznania patronatu/rekomendacji jest wydawana w formie pisemnej,
w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Warszawie. W trakcie
rozpatrywania sprawy wnioskodawca może być zobligowany do przekazania dodatkowych informacji
i dokumentów. Wówczas termin przyznania lub odmowy przyznania patronatu/ rekomendacji może
ulec wydłużeniu o okres związany z przekazaniem dodatkowych informacji lub dokumentów przez
wnioskodawcę.
Podczas rozpatrywania wniosku brane są pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
1. niekomercyjny charakter przedsięwzięcia,
2. stopień przygotowania projektu do realizacji, w tym kompletność przekładanych z wnioskiem
dokumentów,
3. dorobek merytoryczny instytucji ubiegającej się o patronat lub rekomendację w obszarze
działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz nauczycieli,
4. realizacja polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym,
5. realizacja

celów

priorytetowych

określonych

w

programie

współpracy

Wojewody

Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi,
6. realizacja celów Kuratorium Oświaty w Warszawie,
7. wartości merytoryczne i wychowawcze,
8. innowacyjne i nowatorskie rozwiązania służące podniesieniu jakości pracy szkoły lub placówki,
9. przedsięwzięcie skierowane do dzieci, młodzieży i nauczycieli,
10.imprezy i uroczystości szkolne o szczególnym znaczeniu dla przeżywających je społeczności,
11. zasięg terytorialny przedsięwzięcia.
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Brak wymaganej dokumentacji, o której mowa we wniosku i w niniejszej karcie w pkt II (w tym
także niekompletnie wypełniony wniosek, brak podpisu i pieczęci/nadruku instytucji na
wniosku, zamiana wzoru wniosku) skutkują pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Przyznany patronat/rekomendacja przekazywany jest wnioskodawcy według ustalonego wzoru.
Informacja w tym zakresie podawana jest do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na stronie
internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Realizacja przedsięwzięcia objętego patronatem/rekomendacją w sposób niegwarantujący jego
prawidłowego przebiegu albo w sposób sprzeczny z ustalonymi celami i kryteriami skutkuje cofnięciem
przyznanego patronatu/rekomendacji. Informacja w tym zakresie przekazywana jest pisemnie do
wnioskodawcy. Może także podlegać upublicznieniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Warszawie.

IV. Opłaty
Przyznanie patronatu/rekomendacji nie podlega opłatom.

V. Przysługujące prawa i obowiązki

1. Przyznanie lub odmowa przyznania patronatu/rekomendacji nie ma charakteru postanowienia
i decyzji w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, a zatem
w tym zakresie nie przysługuje zażalenie i odwołanie.
2. Wnioskodawca, któremu został przyznany patronat/ rekomendacja, umieszcza logo
Mazowieckiego Kuratora Oświaty (w niezmienionej formie graficznej) na wszystkich
materiałach informacyjnych związanych z danym przedsięwzięciem, a także informuje
współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym wyróżnieniu.
3. Logo Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie może być używane po ustaniu realizacji danego
przedsięwzięcia w związku, z którym został przyznany patronat/rekomendacja.
4. Odebranie patronatu honorowego lub rekomendacji zobowiązuje organizatora do bezzwłocznej
rezygnacji z używania przyznanego patronatu/rekomendacji.
5. Przyznany patronat/rekomendacja jest pozafinansową formą współpracy z instytucją
zewnętrzną. Wnioskodawcy, który otrzymał patronat lub rekomendację nie przysługuje z tego
tytułu żadne roszczenie finansowe lub/ i rzeczowe.
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6. Podmiot, który otrzymał patronat/ rekomendację dokonuje sprawozdania z realizacji
przedsięwzięcia objętego patronatem lub rekomendacją w terminie miesiąca od jego
zakończenia.
7. Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia w regulaminie danego przedsięwzięcia
zapisu,

iż:

objęcie

patronatem/rekomendacją

konkursu

(zawodów,

turnieju)

przez

Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły.

VI. Podstawa prawna
Art. 51 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze
zm.).

