Załącznik
do zarządzenia Nr 111/2018
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przyjmowania przez Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego członkostwa w Komitecie
Honorowym
§1
1. Objęcie Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
przyjęcie przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego członkostwa w Komitecie
Honorowym stanowią szczególnego rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięcia.
2. Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego lub członkostwem
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w Komitecie Honorowym mogą zostać
objęte, w szczególności, przedsięwzięcia:
1) naukowe,
2) edukacyjne,
3) kulturalne,
4) gospodarcze,
5) sportowe,
określane dalej mianem Patronatu.
3. Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego mogą zostać objęte
publikacje.
§2
1. Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim lub międzynarodowym.
2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy występować
każdorazowo.
3. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i
organizacyjnego.
4. Patronatem nie obejmuje się przedsięwzięć wykraczających poza okres trwania
kadencji Rektora.
§3
1. Patronat przyznaje Rektor.
2. Poprzez przyznanie Patronatu rozumie się także wyrażenie zgody na posługiwanie
się przez wnioskodawcę logo Uniwersytetu Wrocławskiego na zasadach
określonych w Systemie Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Informację o przyznaniu Patronatu zamieszcza się na stronie
internetowej
Uniwersytetu Wrocławskiego.
§4
1. Z wnioskiem o objęcie Patronatem występuje organizator przedsięwzięcia do
Rektora poprzez Biuro ds. Promocji.
2. Do wniosku o Patronat należy dołączyć szczegółowy program (opis)
przedsięwzięcia.
3. Do wniosku o Patronat nad wydaniem publikacji należy dołączyć skróconą
informację o zawartości publikacji oraz odpowiednio: informację o numerze ISBN,
numerze ISSN, numerze w rejestrze prasy.

4. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony nie później niż na 60 dni
przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.
5. W przypadku objęcia Patronatem publikacji wniosek należy złożyć na 60 dni przed
przekazaniem publikacji do druku.
6. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 4 i 5, nie będą rozpatrywane.

7. Formularz wniosku stanowi Załącznik do Regulaminu.
8. Formularz wniosku do wypełnienia dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
głównej Uniwersytetu Wrocławskiego www.uni.wroc.pl. Wnioski, które nie zostały
złożone na formularzu, pozostawione będą bez rozpatrzenia.
§5
1. Biuro ds. Promocji opiniuje każdy złożony wniosek.
2. Biuro ds. Promocji może przekazać każdy złożony wniosek do zaopiniowania
właściwej jednostce merytorycznej dla danego typu spraw.
3. Rektor podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania Patronatu po
zapoznaniu się z opinią Biura ds. Promocji i, jeśli dotyczy, opiniami jednostek
merytorycznych.
4. Organizator może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie
planowanego przedsięwzięcia. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust.
6, biegnie od dnia otrzymania odpowiedzi od organizatora.
5. Rektor może odmówić objęcia przedsięwzięcia Patronatem bez podania przyczyny.
6. O przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu organizator powiadamiany jest
pisemnie lub elektronicznie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia
wniosku.
§6
1. Organizator przedsięwzięcia, któremu przyznany został Patronat, zobowiązany jest
do poinformowania współorganizatorów i uczestników o przyznanym wyróżnieniu.
2. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem ma obowiązek:
1) umieszczenia w widocznym miejscu właściwego logo Uniwersytetu
Wrocławskiego, jak również informacji o Patronacie we wszystkich materiałach
promocyjnych, reklamowych i informacyjnych związanych z realizacją danego
przedsięwzięcia, zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu
Wrocławskiego, a w szczególności uzgodnić formę graficzną wszystkich ww.
materiałów z Biurem ds. Promocji przed ich upublicznieniem,
2) zadbać o wzmiankowanie faktu przyznanego wyróżnienia w przekazach
medialnych dotyczących tego przedsięwzięcia,
3) przekazać do Biura ds. Promocji sprawozdania z przedsięwzięcia, wraz z
dokumentacją fotograficzną potwierdzającą eksponowanie Patronatu podczas
realizacji przedsięwzięcia, w ciągu 30 dni od jego zakończenia.
3. Wydawca publikacji objętej Patronatem zobowiązane jest do nieodpłatnego
dostarczenia do Biura ds. Promocji co najmniej 10 egzemplarzy publikacji w ciągu
30 dni od dnia jej wydania.

§7
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może odebrać przyznane
uprzednio wyróżnienie. O odebraniu Patronatu organizator jest informowany
niezwłocznie w formie pisemnej.
2. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji
z używania wyróżnienia i usunięcia informacji o nim ze wszystkich materiałów, a
gdy nie jest to możliwe umieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o
odebraniu Patronatu.
§8
Zasady dotyczące udzielania Patronatu przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
stosuje się odpowiednio do spraw związanych z udzielaniem Patronatu Prorektorów
Uniwersytetu Wrocławskiego.
§9
Rektor sprawuje Patronat jako patron jedyny i wyłączny w ramach Uniwersytetu
Wrocławskiego. Przedsięwzięcia objęte Patronatem Rektora nie mogą być obejmowane
Patronatami prorektorów.
§ 10
W Komitetach Honorowych przedsięwzięć Uniwersytetu Wrocławskiego Rektor pełni
funkcję Przewodniczącego.

