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Regulamin przyznawania patronatu Forum Uniwersytetów Polskich 

 

§1 

Regulamin określa procedurę i zasady przyznawania patronatu Forum Uniwersytetów 

Polskich. 

§2 

 Ilekroć w Regulaminie mowa o:  

1) FUniP – należy przez to rozumieć Forum Uniwersytetów Polskich,  

2) Patronacie – należy przez to rozumieć patronat Forum Uniwersytetów Polskich,  

3) Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie patronatu Forum 

Uniwersytetów Polskich,  

4) Przedsięwzięciu – należy przez to rozumieć imprezę lub wydarzenie, którego Organizator 

ubiega się o objęcie Patronatem Forum Uniwersytetów Polskich,  

5) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczący Forum Uniwersytetów 

Polskich,  

6) Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Forum Uniwersytetów Polskich. 

§3 

1. Patronat jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw.  

2. Objęcie patronatem dotyczy przedsięwzięć posiadających zasięg, rangę i znaczenie 

międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne oraz istotne i pozytywne znaczeniu dla nauki, 

dydaktyki i działalności studenckiej.  

3. Przyjęcie patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego 

przedsięwzięcia.  

4. Prawo przyznania patronatu przysługuje wyłącznie Przewodniczącemu po konsultacji 

z Prezydium. 

 



 
 
 

 

www.funip.pl 

§4 

1. Z wnioskiem o przyznanie patronatu występuje wyłącznie główny organizator 

przedsięwzięcia.  

2. W przypadku przedsięwzięć o charakterze cyklicznym patronat przyznawany jest 

każdorazowo na jedną edycję.  

3. Termin składania wniosku o przyznanie patronatu nie może być krótszy niż 4 tygodnie 

przed zaplanowaną datą przedsięwzięcia. 

 4. Do wniosku należy dołączyć program przedsięwzięcia. 

 5. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może rozpatrzyć wnioski złożone po 

przekroczeniu terminu określonego ust. 3. 

 

§5 

1. W celu ubiegania się o przyznanie patronatu należy wypełnić wniosek, którego wzór 

stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Formularz wniosku dostępny jest na stronie 

internetowej www.funip.pl. 

2. Wypełniony wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy przesłać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: funip@psrp.org.pl. 

3. Przewodniczący może zobowiązać wnioskodawcę do przedłożenia dodatkowych informacji 

i dokumentów. 

 

§6 

1. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu, organizator powiadamiany jest za 

pomocą poczty elektronicznej przez Prezydium w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.  

2. W przypadku przyznania patronatu, organizator otrzymuje dokument potwierdzający, 

o którym mowa w ust.1.  

3. Patronat jest wyróżnieniem uznaniowym. Odmowa jego przyznania jest ostateczna i nie 

wymaga uzasadnienia. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy. 
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§7 

1. Organizator przedsięwzięcia, któremu przyznany został patronat zobowiązany jest do: 

 1) poinformowania współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym wyróżnieniu,  

 2) umieszczenia logo FUniP we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących wydarzenia.  

2. Objęcie przedsięwzięcia patronatem jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie logo 

FUniP. 3. Prezydium zastrzega sobie prawo do możliwości konsultowania przygotowanych 

przez organizatora materiałów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 na etapie ich projektu 

i akceptowania ich przed ostatecznym wydrukiem.  

4. Po zakończeniu przedsięwzięcia organizator jest zobowiązany przez Prezydium, do 

przesłania sprawozdania z jego realizacji.  

5. W przypadku nieumieszczenia logo, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 Przewodniczący może 

podjąć decyzję o odmowie objęcia patronatem przedsięwzięć realizowanych przez danego 

organizatora. 

§8 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może odebrać przyznany 

patronat, o czym organizator poinformowany zostanie niezwłocznie za pomocą poczty 

elektronicznej.  

2. Odebranie patronatu nakłada na organizatora obowiązek usunięcia informacji 

o przyznanym wyróżnieniu, w tym rezygnacji z używania logo FUniP. 

 


