
 

 

 

REGULAMIN UDZIELANIA PATRONATU  
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 

 

Przepisy ogólne 

§1 

1. Regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie patronatu Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji, zwanej dalej FRSE. 

Zasady przyznawania patronatu 

§2 

1. Patronat FRSE jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć 

bezpośrednio związanych z edukacją, nauką i promowaniem mobilności edukacyjnej. 

§3 

1. Patronat FRSE może być przyznany przede wszystkim przedsięwzięciu, które: 

a. ma zasięg, rangę i znaczenie ponadregionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe; 

b. ze względu na poruszaną tematykę jest istotne dla polityki programów FRSE; 

c. służy promocji lub kreowaniu pozytywnego wizerunku polskiej nauki i edukacji; 

d. upowszechnia rezultaty projektów edukacyjnych finansowanych ze środków europejskich; 

e. zapewnia bezpłatny udział  dla uczestników. 

2. Patronat FRSE może być również przyznany szczególnie wartościowym przedsięwzięciom 

o charakterze lokalnym lub regionalnym. 

3. FRSE nie udziela patronatu przedsięwzięciom, które mają charakter komercyjny, lobbystyczny lub 

reklamowy. W szczególnych przypadkach FRSE może objąć patronatem przedsięwzięcie 

organizowane przez podmiot komercyjny, jeśli gwarantuje ono wysoki poziom merytoryczny, 

nie jest nastawione bezpośrednio na zysk oraz zostanie uznane za istotne z punktu widzenia 

priorytetów FRSE. 

4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat FRSE należy występować każdorazowo. 

§4 

1. Przyznanie patronatu FRSE nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub 

organizacyjnego FRSE dla organizatora. 

§5 



 

 

1. Przyznanie patronatu FRSE oznacza: 

a. przekazanie przez FRSE  logotypu Fundacji do umieszczenia na wszystkich materiałach 

promocyjno-informacyjnych; 

b. możliwość umieszczenia informacji o przedsięwzięciu objętym patronatem na stronie FRSE 

i w newsletterze FRSE. 

2. Informacja o przyznaniu patronatu FRSE powinna być zamieszczona na stronach internetowych 

organizatora przedsięwzięcia. 

Procedura przyznawania patronatu FRSE 

§6 

1. Wniosek o przyznanie patronatu FRSE organizator składa do Biura Promocji FRSE poprzez 

wypełnienie wniosku on-line dostępnego na stronie internetowej FRSE. 

2. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku: 

a. szczegółowy program przedsięwzięcia; 

 

3. Zespół Promocji i Komunikacji FRSE przedkłada dyrektorowi Biura Promocji wniosek o przyznanie 

patronatu FRSE wraz z opinią dotyczącą zasadności przyznania wyróżnienia. 

4. Wniosek wraz z kompletem dokumentów o których mowa w ust. 2. powinien być wypełniony nie 

później niż 45 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia. 

5. Niedotrzymanie terminu wskazanego w ust. 3 może stanowić podstawę do negatywnego 

rozpatrzenia wniosku. 

6. O objęciu albo odmowie objęcia patronatem FRSE wnioskodawca zostanie powiadomiony w formie 

pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem korespondencji 

elektronicznej. 

§7 

1. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu patronatu organizator jest zobowiązany do niezwłocznego 

przekazania Biuru Promocji FRSE: 

a. logotypu organizatora (jeśli posiada); 

b. logotypu przedsięwzięcia (jeśli dotyczy); 

c. innych materiałów, jeśli FRSE uzna je za konieczne. 

 
 

http://www.frse.org.pl/wniosek-o-objecie-patronatem-frse


 

 

Warunki związane z realizacją patronatu FRSE 

§8 

1. Organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany poinformować współorganizatorów oraz uczestników 

o przyznanym patronacie.  

2. W przypadku objęcia patronatem FRSE całości przedsięwzięcia organizator jest zobowiązany 

umieścić informację o przyznanym patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych 

i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej informującej 

o przedsięwzięciu. 

3. FRSE zastrzega sobie  możliwość wizytacji przedsięwzięcia objętego patronatem. 

 

Odebranie patronatu FRSE 
§9 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach FRSE może odebrać przyznany wcześniej patronat. 

2. O odebraniu patronatu organizator jest informowany przez Zespół Promocji i Komunikacji FRSE 

telefonicznie oraz pisemnie. 

3. Odebranie patronatu FRSE nakłada na organizatora obowiązek niezwłocznego usunięcia informacji 

o objęciu patronatem, w tym zaprzestania używania logotypu FRSE. 

4. FRSE nie ponosi kosztów organizatora związanych z usunięciem informacji o której mowa w ust. 3. 


