
ZARZĄDZENIE Nr 18

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania wzorów graficznych pism 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 16 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, 
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 
17 stycznia 2012 r. zmienionego zarządzeniem Nr 41 z dnia 30 sierpnia 2013 r. i Nr 72 z 
dnia 28 października 2015 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 kwietnia 2017 r. wprowadza się do stosowania wzór graficzny pism        
urzędowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty stosowanych przy wydawaniu decyzji     
i postanowień administracyjnych, opinii uchwał i opinii w sprawie likwidacji szkół lub 
placówek, ocen pracy dyrektorów szkół lub placówek oraz kierowanych do organów 
władzy i administracji państwowej  (Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Prezesa Rady 
Ministrów, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów, Rzeczników: Praw Obywatelskich, 
Praw Dziecka, Praw Pacjenta, senatorów, posłów, radnych, wojewodów, starostów, 
marszałków samorządów województw, przewodniczących rad gmin, powiatów 
i województw, Najwyższej Izby Kontroli i innych organów administracji państwowej) oraz 
odpowiedzi na skargi i pisma procesowe w sprawach cywilnych i administracyjnych, 
stanowiący załącznik Nr 1, z zastrzeżeniem § 5.

§ 2. Z dniem 1 kwietnia 2017 r. wprowadza się do stosowania wzór graficzny pism        
urzędowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczących spraw indywidualnych 
interesantów, stanowiących odpowiedzi na zapytania osób fizycznych i innych 
podmiotów oraz podpisywanych  z upoważnienia Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
w sprawach związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad szkołami 
i placówkami oraz udostępnieniem informacji publicznej, ponownym wykorzystaniem 
informacji sektora publicznego, udzielaniem informacji prasowych, realizacją programów 
rządowych, systemu informacji oświatowej i zamówień publicznych, a także pism 
procesowych z zakresu prawa pracy stanowiący załącznik Nr 2, z zastrzeżeniem § 5 – 
do stosowania przez Wydziały Kuratorium Oświaty w Warszawie i samodzielne 
stanowiska.

§ 3. Z dniem 1 kwietnia 2017 r. wprowadza się do stosowania wzór graficzny pism        
urzędowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczących spraw indywidualnych 
interesantów, stanowiących odpowiedzi na zapytania osób fizycznych i innych 
podmiotów oraz wydawanych z upoważnienia Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
w sprawach związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad szkołami 
i placówkami oraz udostępnieniem informacji publicznej, ponownym wykorzystaniem 
informacji sektora publicznego, udzielaniem informacji prasowych, realizacją programów 
rządowych, systemu informacji oświatowej i zamówień publicznych, stanowiący 
załącznik Nr 3, z zastrzeżeniem § 5 – do stosowania przez Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Warszawie i samodzielne stanowiska.

§ 4. Z dniem 1 kwietnia 2017 r. wprowadza się do stosowania wzór graficzny pism        
urzędowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty stanowiących materiały informacyjno-
promocyjne, patronaty, zaproszenia oraz powiadomienia o planowanych konferencjach 
i spotkaniach, stanowiący załącznik Nr 4, z zastrzeżeniem § 5.
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§ 5. Wzorów graficznych pism urzędowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty, o których 
mowa w paragrafach od 1 do 4,  nie stosuje się w przypadkach, gdy przepisy odrębne 
przewidują stosowanie innych wzorów pism.

§ 6. Dyrektorzy wydziałów Kuratorium Oświaty w Warszawie, dyrektorzy delegatur 
Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze 
są zobowiązane do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego, 
Administratorowi Systemu EZD, Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Informacją 
w Kuratorium Oświaty w Warszawie według właściwości oraz dyrektorom delegatur 
Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu według rozdzielnika.

                                                                                  Mazowiecki Kurator Oświaty               

                                                                                                  /-/

                                                                                      Aurelia Michałowska


