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Zarządzenie nr 105/2021 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 1 lipca 2021 roku 
 

w sprawie zasad udzielania patronatu honorowego Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 25 pkt 3 Statutu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

 § 1 
1. Patronatem honorowym Rektora mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze  

i znaczeniu dla UPP, a także dla nauki i kultury polskiej. 
2. Patronat, o którym mowa w ust 1, jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym 

szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani 
organizacyjnego. 

3. Rektor nie obejmuje patronatem honorowym inicjatyw komercyjnych ani nie zasiada  
w komitetach honorowych wydarzeń o takim charakterze. 

 
§ 2 

1. Jednostką organizacyjną UPP właściwą w sprawach dotyczących patronatu honorowego 
oraz uczestnictwa Rektora w komitecie honorowym jest Dział Marketingu i Komunikacji. 

2. W celu uzyskania zgody na objęcie wydarzenia patronatem honorowym lub zasiadanie 
Rektora w komitecie honorowym należy wystąpić z pismem przewodnim, kierowanym do 
Rektora przez Dział Marketingu i Komunikacji, oraz interaktywnym wnioskiem, w którym 
wskazuje się: nazwę i datę przedsięwzięcia, krótki jego opis i uzasadnienie, pełną nazwę 
organizatora oraz jego dane teleadresowe. 

3. Wypełniony formularz interaktywny wniosku (wersja preferowana) dostępny jest na stronie 
internetowej www.up.poznan.pl/promocja/patronaty i wysyłany automatycznie mailem do 
adresata. W uzasadnionych przypadkach wniosek (wypełniony w wersji edytowalnej) 
można wysłać mailem na adres: patronat@up.poznan.pl lub złożyć wydrukowany  
w Kancelarii Ogólnej UPP (adresat: Dział Marketingu i Komunikacji), nie później niż  
4 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do 
zarządzenia. 

4. Informacje w sprawach patronatu honorowego lub uczestnictwa Rektora w komitecie 
honorowym przekazywane są w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi. 

5. Odmowa udzielenia patronatu honorowego lub zasiadania Rektora w komitecie honorowym 
jest ostateczna, a wnioskodawca nie może ubiegać się o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

6. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy  przyznawany jest 
każdorazowo na jedną edycję. 

 
§ 3 

1. Organizator wydarzenia objętego patronatem honorowym zobowiązuje się do: 
1) odpowiedniego oznakowania wszelkich druków i materiałów promocyjnych, reklamowych 

i informacyjnych (zaproszeń, plakatów, ulotek itp.) logo UPP zgodnie z wytycznymi 
identyfikacji wizualnej oraz Regulaminem udostępniania podmiotom zewnętrznym 
znaków towarowych UPP; 

2) przedstawienia drogą elektroniczną projektów materiałów promocyjnych przed ich 
ostateczną realizacją – adres: marketing@up.poznan.pl; 



3) zamieszczenia informacji o patronacie lub udziale w komitecie honorowym  
w odpowiednim brzmieniu (np. „wydarzenie pod patronatem honorowym Rektora 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”) we wszystkich materiałach z nim związanych; 

4) uwzględnienia informacji o patronacie honorowym w przekazach skierowanych do 
mediów; 

5) dostarczenia do Działu Marketingu i Komunikacji zaproszeń (zwłaszcza w przypadku 
wydarzeń, na które obowiązują bilety wstępu) w liczbie ustalonej pomiędzy organizatorem 
a Działem; 

6) dostarczenia do Działu Marketingu i Komunikacji sprawozdania z jego realizacji,  
w terminie najpóźniej do miesiąca od daty zakończenia. Wzór sprawozdania stanowi 
załącznik nr 2 do zarządzenia. 

2. Organizator wydarzenia objętego patronatem honorowym może przesłać dodatkowe 
informacje o nim (wyłącznie drogą elektroniczną z oznaczeniem autora treści), dla 
wzbogacenia wpisu i pełniejszego przedstawienia czytelnikowi strony internetowej UPP, nie 
później niż na 2 tygodnie przed datą jego realizacji. 

3. Nadzór nad stosowaniem herbu i logo UPP w celach niekomercyjnych sprawuje Dział 
Marketingu i Komunikacji. Herb i logo UPP w różnych wersjach do wykorzystania  
w materiałach promujących wydarzenie oraz zasady ich użycia są dostępne na stronie: 
www.up.poznan.pl/promocja. 

4. Zasady, o których mowa w ust. 1-3, stosuje się odpowiednio do uczestnictwa Rektora  
w komitecie honorowym. 

 
§ 4 

Traci moc zarządzenie nr 106/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 
4 października 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania Patronatu Honorowego lub 
uczestnictwa w Komitecie Honorowym Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

  Rektor 
     /-/    

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  
 


