
ZASADY PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO FUNDACJI 

EDUKACJI POLONIJNEJ 

 

1. Patronatem honorowym Fundacji Edukacji Polonijnej mogą zostać objęte przedsięwzięcia, 

których cele są związane z realizacją celów statutowych Fundacji Edukacji Polonijnej, 

w  szczególności takich jak: 

a. szerzenie polskiej edukacji wśród Polaków przebywających poza granicami kraju, 

zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 

b.  wspieranie i promowanie działań edukacyjno-oświatowych w zakresie wszechstronnego 

rozwoju dzieci i młodzieży zamieszkałej w kraju oraz dzieci i  młodzieży polonijnej,  

c. krzewienie polskiej kultury,  

d. promowanie języka polskiego za granicą. 

2. Patronatem honorowym Fundacji Edukacji Polonijnej mogą być objęte przedsięwzięcia 

realizowane przez osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zwane dalej Organizatorami.  

3. O przyznanie Patronatu Honorowego Fundacji mogą ubiegać się podmioty określone 

w  punkcie 2, realizujące projekt o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim oraz 

regionalnym. 

4. Fundacja Edukacji Polonijnej nie obejmuje patronatem honorowym działalności żadnego 

z  Organizatorów, a jedynie konkretne przedsięwzięcia, wydarzenia bądź projekty.  

5. Przyznanie przez Fundację Edukacji Polonijnej patronatu honorowego nie oznacza deklaracji 

wsparcia finansowego lub organizacyjnego Organizatorów. 

6. Otrzymanie Patronatu Honorowego nie jest równoznaczne z obecnością przedstawiciela 

Fundacji Edukacji Polonijnej podczas organizowanego przedsięwzięcia.  

7. Fundacja Edukacji Polonijnej co do zasady obejmuje patronatem działalność niekomercyjną. 

W przypadku przedsięwzięć o szczególnie doniosłym znaczeniu lub w  przypadku 

przeznaczenia dochodu lub jego części na cele dobroczynne Fundacja Edukacji Polonijnej 

może podjąć decyzję o objęciu patronatem honorowym przedsięwzięcia o innym charakterze.  

8. W przypadku projektów cyklicznych patronat honorowy jest przyznawany każdorazowo 

na  jedną edycję. Organizator projektu cyklicznego może się każdorazowo ubiegać o objęcie 

patronatem honorowym Fundacji Edukacji Polonijnej kolejnej edycji.  

9. Fundacja Edukacji Polonijnej obejmuje swoim Patronatem wyłącznie przedsięwzięcia 

o  charakterze apolitycznym. 

10. W celu uzyskania Patronatu Organizator jest zobowiązany do złożenia wniosku zgodnie 

ze  wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu. 

11. Organizator jest zobowiązany do dołączenia do wniosku:  



a. szczegółowego programu przedsięwzięcia,  

b. wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu  potwierdzającego status 

prawny Organizatora i wskazującego osoby uprawnione do jego reprezentowania, 

c. regulamin i harmonogram przedsięwzięcia podpisany przez uprawnione osoby.  

12. Wniosek Organizatora o objecie Patronatem Honorowym należy przesłać na adres Fundacji 

Edukacji Polonijnej: Fundacja Edukacji Polonijnej 31-153 Kraków ul. Szlak 20/8 lub drogą 

elektroniczną na adres: sekretariat@polonia.edu.pl w terminie 30 dni przed realizacją 

planowanego przedsięwzięcia. Wnioski przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

13. Decyzję o objęciu przedsięwzięcia Patronatem podejmuje Prezes Fundacji Edukacji Polonijnej 

w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. Decyzja ta jest ostateczna. 

14. Fundacja Edukacji Polonijnej zastrzega sobie prawo do cofnięcia decyzji o udzieleniu 

Patronatu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku: 

a. podania nieprawdziwych informacji lub naruszenia przepisów obowiązujących 

Organizatora; 

b. prowadzenia przez Organizatora lub uczestnika imprezy działań o charakterze 

promocyjnym, dotyczących konkretnych produktów, usług czy firm, 

c. lobbingowego charakteru przedsięwzięcia. 

15. Informacje o przyznaniu Patronatu Honorowego oraz jego wycofaniu będą przesyłane drogą 

mailową lub korespondencyjnie na adres wskazany przez Organizatora. 

16. W przypadku objęcia przedsięwzięcia Patronatem Organizator umieszcza informację 

o  przyznanym Patronacie na stronie internetowej, o ile taką posiada, oraz w  materiałach 

promujących przedsięwzięcie. 

17. Objęcie przedsięwzięcia Patronatem wiąże się z obowiązkiem Organizatora do  uprzedniego 

przedłożenia Fundacji Edukacji Polonijnej wzorów materiałów promocyjnych, a po realizacji 

przedsięwzięcia w terminie do 30 dni sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia. 
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