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Zarządzenie Nr 92/20 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 21 października 2020 r. 

 

w sprawie zasad obejmowania patronatem honorowym 

lub udziału Rektora Politechniki Świętokrzyskiej w komitetach honorowych 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz. U. 2020, poz. 85 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. [Zasady przyznawania patronatu] 

1. Wprowadza się zasady obejmowania wydarzeń/przedsięwzięć patronatem honorowym 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej (zw. dalej patronatem) lub udziału Rektora w komitetach 

honorowych. 

2. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej patronuje wybranym przedsięwzięciom naukowym, 

kulturalnym, społecznym, sportowym oraz innym o szczególnej randze i znaczeniu dla Uczelni 

lub Jej partnerów. 

3. Decyzja Rektora w sprawie objęcia patronatem lub udziału w komitecie honorowym ma 

charakter uznaniowy i ostateczny. 

4. Rektor może odmówić objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym lub przystąpienia 

do komitetu honorowego bez podania przyczyny. Patronatem nie będą obejmowane  

w szczególności Wydarzenia: 

1) naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub normy obyczajowe; 

2) organizowane przez partie polityczne lub służące promocji partii i ugrupowań 

politycznych. 

5. Objęcie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego 

przez Politechnikę Świętokrzyską dla organizatora, a także osobistego udziału Rektora  

w wydarzeniu. 

6. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na 

jedną edycję, nie dłużej jednak niż na okres roku kalendarzowego. 

7. Przyznanie patronatu Rektora Politechniki Świętokrzyskiej oznacza możliwość 

umieszczenia w materiałach dotyczących przedsięwzięcia nazwy lub logotypu Politechniki 

Świętokrzyskiej zgodnie z uczelnianym systemem identyfikacji wizualnej w formie uzgodnionej z 

Biurem Promocji i Komunikacji Uczelni. 

8. Rektor może powierzyć zastępowanie Go w czynnościach w ramach sprawowania 

patronatu lub udziału w komitecie honorowym, przy uwzględnieniu rodzaju i rangi wydarzenia, 

Prorektorowi, Dziekanowi lub innej osobie pełniącej funkcję kierowniczą w Uczelni. 
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§ 2. [Tryb przyznawania patronatu] 

1. Wniosek o przyznanie honorowego patronatu lub o udział Rektora Politechniki 

Świętokrzyskiej w komitecie honorowym organizator składa na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z kompletem dokumentów, nie później niż 30 dni 

przed datą rozpoczęcia przedsięwzięcia w Kancelarii Rektora. 

2. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku szczegółowy program 

przedsięwzięcia wraz z wykazem partnerów/sponsorów oraz danymi do kontaktu, a także 

oświadczenie o przyjęciu niniejszych zasad do wiadomości i stosowania. 

3. W przypadku wniosków złożonych bez zachowania terminu określonego w ust. 1, Rektor 

podejmuje decyzję o dalszym rozpatrywaniu wniosku. 

4. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu organizator zostanie powiadomiony 

drogą pisemną lub elektroniczną w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku do rozpatrzenia.  

5. Politechnika Świętokrzyska zastrzega sobie możliwość wizytacji objętego patronatem 

przedsięwzięcia. 

6. Objęcie patronatem honorowym przez Rektora lub udział w komitecie honorowym wiąże 

się z akceptacją materiałów promocyjno – informacyjnych pod kątem zgodności z księgą 

identyfikacji wizualnej uczelni oraz obowiązkiem złożenia przez organizatora informacji z 

przebiegu przedsięwzięcia. Informacja powinna zostać złożona do Rektora po zakończeniu 

wydarzenia i winna zawierać relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim wycinki 

prasowe i inne powiązane materiały. 

 

§ 3. [Unieważnienie lub wycofanie patronatu] 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może unieważnić lub wycofać 

przyznany patronat, o czym niezwłocznie informuje pisemnie organizatora. 

2. Unieważnienie lub wycofanie patronatu zobowiązuje organizatora do bezzwłocznego 

usunięcia informacji o patronacie oraz wycofania wszystkich materiałów informacyjnych, na 

których widnieje logotyp Politechniki Świętokrzyskiej. 

 

§ 4. 

Niniejsze zarządzenie stosuje się odpowiednio do innych form dotyczących honorowej 

działalności reprezentacyjnej Rektora. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

R e k t o r 

 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba 

 


