
 

Poz. 96 

ZARZĄDZENIE NR 38 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 5 kwietnia 2018 r. 

w sprawie Zasad Udzielania Patronatu Honorowego 
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

Na podstawie § 35 ust. 14 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: 
Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

§ 1 
Ustala się Zasady Udzielania Patronatu Honorowego Rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego, które stanowią załącznik do zarządzenia. 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik  
do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. 

w sprawie Zasad Udzielania Patronatu Honorowego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

ZASADY UDZIELANIA PATRONATU HONOROWEGO 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

1. Rektor patronuje wydarzeniom o charakterze naukowym, społecznym 
i kulturalnym. Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Warszawskiego mogą 
być objęte wydarzenia o szczególnej randze i znaczeniu dla Uniwersytetu 
Warszawskiego, a także dla nauki i kultury polskiej, zgodne z celami określonymi 
w Misji Uniwersytetu Warszawskiego.  

2. Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Warszawskiego jest 
wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter i znaczenie wydarzeń, o których 
mowa w  ust. 1.  

3. W przypadku wydarzeń cyklicznych o Patronat Honorowy Rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego należy występować każdorazowo. 

4. W celu uzyskania Patronatu Honorowego Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego organizator zobowiązany jest do przesłania Wniosku o Patronat 
Honorowy Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, którego wzór stanowi załącznik do 
Zasad Udzielania Patronatu Honorowego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. 

5. Wniosek należy składać nie później niż 30 dni przed planowaną datą 
rozpoczęcia wydarzenia: 
1) pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Warszawski 

 Sekretariat Rektora 
 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
 00-927 Warszawa; 

2) pocztą elektroniczną na adres: rektor@adm.uw.edu.pl; 
3) bezpośrednio w Sekretariacie Rektora.  

6. Objęcie wydarzenia Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego nie  oznacza deklaracji osobistego uczestnictwa Rektora oraz   
umieszczenia informacji o wydarzeniu w mediach uczelnianych.  

7. Rektor nie obejmuje patronatem wydarzeń o charakterze komercyjnym lub 
reklamowym.  

8. W przypadku udzielenia Patronatu Honorowego organizator zobowiązany 
jest do oznakowania materiałów zgodnie z zarządzeniem nr 1 Rektora UW z dnia 
2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu identyfikacji wizualnej 
Uniwersytetu Warszawskiego  oraz do poinformowania, że wydarzenie odbywa się pod 
Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.  

9. O decyzji w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Patronatu Honorowego 
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego wnioskodawca informowany jest drogą 
elektroniczną na adres wskazany we wniosku.  

10. Decyzja o odmowie udzielenia Patronatu Honorowego Rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

11. W szczególnych przypadkach Rektor może unieważnić decyzję 
o udzieleniu Patronatu Honorowego.  

mailto:rektor@adm.uw.edu.pl
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Załącznik 
do Zasad Udzielania Patronatu Honorowego 

Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

WNIOSEK O PATRONAT HONOROWY  
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

1. Wnioskodawca  

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………. 

Instytucja: …………………………………………………………………….……….. 

Adres: ………………………………………………………………………………….. 

Telefon: ………………………………………………………………………………... 

E-mail: …………………………………………………...…………………………….. 

2. Nazwa wydarzenia: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

3. Miejsce i termin wydarzenia: 

............................................................................................................................. 

4. Zasięg wydarzenia: 

 międzynarodowy      ogólnopolski      regionalny      lokalny  

5. Cele wydarzenia: (jeżeli informacje na temat wydarzenia można znaleźć na 

stronie www, to proszę  podać również adres strony) 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

6. Do kogo kierowane jest wydarzenie i jaka jest planowana liczba uczestników: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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7. Źródła finansowania wydarzenia (uwaga: Wniosek nie pełni jednocześnie 

funkcji wniosku o jakikolwiek rodzaj dofinansowania wydarzenia ze środków 

Uniwersytetu Warszawskiego): 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

8. Czy udział w wydarzeniu jest odpłatny? 

 tak (koszt ………………………………….........................)  nie   

9. Czy wnioskodawca planuje osiągnięcie zysku finansowego z wydarzenia? 

 tak     nie 

10. Partnerzy i/lub współorganizatorzy wydarzenia: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

11. Czy wydarzenie ma charakter cykliczny?  

(jeśli tak, należy podać informację, czy uprzednio było objęte honorowym 
patronatem) 

 tak     nie 

………………………………………………………………………………………… 

12. Czy wystąpiono o objęcie patronatem wydarzenia do innych instytucji? 

(jeśli tak, należy wymienić te instytucje) 

 tak     nie 
………………………………………………………………………………………… 

13. Czy wydarzenie uzyskało już patronat innej instytucji?  
(jeśli tak, proszę je wymienić) 
 tak     nie 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

14. Uzasadnienie prośby o patronat honorowy: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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15. Szczegółowy program, lista prelegentów, regulamin wydarzenia (w formie 

załącznika). 

16. Informujemy, że zapoznaliśmy się z Zasadami Udzielania Patronatu 

Honorowego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i w pełni je akceptujemy. 

 

 

 

............................................................. ............................................................. 
(miejsce i data) (podpis wnioskodawcy i pieczęć) 

 

 

 

 

Opinia dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu 

w przypadku wydarzeń organizowanych przez pracowników, studentów lub 

doktorantów Uniwersytetu. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

............................................................. ............................................................. 
(miejsce i data) (podpis dziekana lub kierownika jednostki 

i pieczęć) 
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