
REGULAMIN 

przyznawania patronatu honorowego Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy 

Ratować” lub uczestnictwa Jerzego Owsiaka/Instruktorów WOŚP w komitecie honorowym. 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie patronatu honorowego 

Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”, zwanego dalej RUR lub uczestnictwa 

Jerzego Owsiaka/Instruktorów WOŚP zwanych dalej WOŚP w komitecie honorowym. 

 

Rozdział 2 

Zasady przyznawania patronatu honorowego RUR lub uczestnictwa WOŚP w komitecie 

honorowym 

§ 2 

1. Patronat honorowy RUR lub udział WOŚP w komitecie honorowym stanowią szczególnego 

rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z Programem 

Edukacyjnym „Ratujemy i  Uczymy Ratować” oraz nauką podstawowych czynności 

ratujących życie. 

2. Prawo do przyznawania patronatu honorowego lub udziału WOŚP w komitecie honorowym 

przysługuje wyłącznie Jerzemu Owsiakowi. 

§ 3 

1. Patronat honorowy RUR lub udział WOŚP w komitecie honorowym może być przyznany 

przedsięwzięciu, które: 

1) ma zasięg, rangę lub znaczenie ponadregionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe; 

2) ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla działań Fundacji WOŚP. 



2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną 

edycję. 

§ 4 

Przyznanie patronatu honorowego RUR lub przyjęcie przez WOŚP udziału w komitecie 

honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego dla 

organizatora. 

§ 5 

Informacja o przyznaniu patronatu honorowego RUR lub wyrażeniu zgody przez WOŚP na 

udział w komitecie honorowym, a także o odebraniu tych wyróżnień jest zamieszczana na 

stronie internetowej Fundacji WOŚP oraz na profilu facebook’owym RUR 

https://www.facebook.com/RatujemyIUczymyRatowac  

 

Rozdział 3 

Procedura przyznawania patronatu honorowego RUR lub udziału WOŚP w komitecie 

honorowym 

§ 6 

1. Wniosek o przyznanie patronatu honorowego RUR lub udziału WOŚP w komitecie 

honorowym organizator składa do Działu „Ratujemy i Uczymy Ratować” Fundacji WOŚP 

według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest na stronie internetowej Fundacji 

WOŚP: http://www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac/cala_polska_uczy_ratowac/patronat. 

3. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku: 

1) szczegółowy program przedsięwzięcia; 

2) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego 

status prawny organizatora i wskazującego osoby uprawnione do jego reprezentowania; 

3) regulamin i harmonogram przedsięwzięcia podpisany przez uprawnione osoby. 

4. Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 3, powinien być przesłany 

na adres: 

https://www.facebook.com/RatujemyIUczymyRatowac


Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Dział „Ratujemy i Uczymy Ratować” 

Ul. Dominikańska 19c 

02-738 Warszawa 

lub złożony w sekretariacie Fundacji nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia 

przedsięwzięcia lub wydarzenia. 

§ 7 

Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 6 ust. 1 i 3 lub złożony po terminie nie 

będzie rozpatrywany. 

§ 8 

1. Dział „Ratujemy i Uczymy Ratować” przedkłada Jerzemu Owsiakowi wniosek o przyznanie 

honorowego patronatu RUR lub udziału WOŚP w komitecie honorowym wraz z opinią 

dotyczącą zasadności przyznania wyróżnienia. 

2. Dział „Ratujemy i Uczymy Ratować” opiniujący wniosek może zwrócić się do organizatora 

o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień. 

§ 9 

O przyznaniu albo odmowie przyznania patronatu honorowego RUR lub udziale albo odmowie 

udziału WOŚP w komitecie honorowym Organizator powiadomiony jest przez Dział 

„Ratujemy i Uczymy Ratować” w formie pisemnej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem 

przedsięwzięcia. 

 

Rozdział 4 

Warunki związane z realizacją patronatu honorowego RUR lub udziałem WOŚP 

w komitecie honorowym 

§ 10 

1. Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym RUR lub w którym WOŚP 

przyjął udział w komitecie honorowym, informuje współorganizatorów oraz uczestników o 

przyznanym wyróżnieniu. 



2. W przypadku objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym RUR lub przyjęcia przez 

WOŚP udziału w komitecie honorowym, organizator umieszcza informacje o przyznanym 

wyróżnieniu we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z 

realizacją przedsięwzięcia. 

3. Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym RUR lub udział WOŚP w komitecie 

honorowym wiąże się z obowiązkiem przedłożenia Fundacji WOŚP przez organizatora 

sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia w formie pisemnej, do którego należy dołączyć 

4 różne fotografie dokumentujące przebieg przedsięwzięcia oraz egzemplarze wszystkich 

opracowanych przez organizatora materiałów informacyjno-promocyjnych, informujących 

o przyznanym wyróżnieniu. 

4. Sprawozdanie wraz z załączonymi materiałami określonymi w ust. 3, powinno zostać 

przesłane w terminie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia na adres wskazany w § 6 ust.4 

lub zostać złożone w sekretariacie Fundacji WOŚP. 

 

Rozdział 5 

Odebranie patronatu honorowego RUR lub rezygnacja WOŚP z udziału w komitecie 

honorowym 

§ 11 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Jurek Owsiak może odebrać przyznane 

wyróżnienie honorowe. 

2. O odebraniu wyróżnienia honorowego organizator jest informowany przez Dział „Ratujemy 

i Uczymy Ratować” w formie pisemnej. 

§ 12 

Odebranie patronatu honorowego RUR lub rezygnacja WOŚP z udziału w komitecie 

honorowym zobowiązuje organizatora do bezzwłocznego zaprzestania używania przyznanego 

wyróżnienia honorowego. 

 

……………………………………….                            ………………………………………. 

Miejsce, data           Pieczęć i podpis organizatora 


