
     Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7 Prorektora UJ ds. CM  

z 5 marca 2018 roku 

 

Zasady ubiegania się o patronat honorowy Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ds. Collegium Medicum 

 

1. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum patronuje wybranym 

wydarzeniom naukowym, naukowo-szkoleniowym, kulturalnym i sportowym. 

2. Patronat honorowy Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum mogą 

uzyskać przede wszystkim przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla zakresu 

działania Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, a także wydarzenia 

o charakterze regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

3. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter 

przedsięwzięcia i nie jest jednoznaczny ze wsparciem finansowym, organizacyjnym a także 

osobistym udziałem Prorektora w wydarzeniu. 

4. Patronat honorowy nie jest przyznawany przedsięwzięciom o charakterze komercyjnym. 

5. Wniosek o przyznanie patronatu honorowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych 

Zasad, powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed planowaną datą wydarzenia  

w: Zespole Promocji w Dziale Organizacji i Promocji CM, ul. św. Anny 12, 31-008 

Kraków, pok. 29  

6. Wniosek złożony po terminie wskazanym w pkt. 5 pozostawia się bez rozpatrzenia.  

7. Wnioskodawca może być wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub przedłożenia 

dodatkowych dokumentów. Wnioskodawca może również zostać wezwany do spełnienia 

dodatkowych warunków, po spełnieniu których możliwe będzie objęcie przedsięwzięcia 

patronatem honorowym. Brak złożenia dodatkowych wyjaśnień lub spełnienia dodatkowych 

warunków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.  

8. Prorektor UJ ds. Collegium Medicum podejmuje decyzję w formie pisemnej, z zastrzeżeniem 

punktu 9. Prorektor UJ ds. Collegium Medicum może odmówić udzielenia honorowego 

patronatu bez podania przyczyny. Decyzja Prorektora UJ ds. Collegium Medicum o udzieleniu 

lub odmowie udzielenia patronatu honorowego ma charakter ostateczny i nie przysługuje  

od niej odwołanie.  

9. W wyjątkowych okolicznościach, Prorektor UJ ds. Collegium Medicum może upoważnić 

Dziekana Wydziału Lekarskiego, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego lub Dziekana 

Wydziału Nauk o Zdrowiu do podjęcia decyzji w przedmiocie udzielenia patronatu 

honorowego. W przypadku pozytywnej decyzji wskazanego Dziekana przedsięwzięcie 

odbywa się pod jego patronatem. Decyzja Dziekana o udzieleniu lub odmowie udzielenia 

patronatu honorowego ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.  

10. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy przyznawany jest każdorazowo 

na jedną edycję. 

 



11. W przypadku imprez objętych honorowym patronatem Prorektora UJ ds. Collegium 

Medicum, na które obowiązują wejściówki lub bilety, Organizator zobowiązany jest  

do dostarczenia do Zespołu Promocji w Dziale Organizacji i Promocji CM zaproszeń  

(w liczbie ustalonej między Organizatorem a Zespołem). 

 

12.  W przypadku uzyskania patronatu honorowego wnioskodawca/organizator zobowiązany jest 

do:  

a) zamieszczenia informacji o patronacie honorowym Prorektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum o stosownej treści (np. wydarzenie pod 

patronatem honorowym Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium 

Medicum) na wszelkich materiałach związanych z wydarzeniem;  

b) stosownego oznakowania logotypem UJ CM wszelkich druków i materiałów 

promocyjnych, reklamowych i informacyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki, strona 

www itp.) wyłącznie zgodnie z wytycznymi Systemu Identyfikacji Wizualnej  

– dostępnymi na stronie internetowej Zespołu Promocji UJ CM (zakładka System 

Identyfikacji Wizualnej – założenia systemu). 

 

13. Herb i logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum dostępne są na stronie 

internetowej Zespołu Promocji UJ CM (zakładka System Identyfikacji Wizualnej – pliki 

graficzne do pobrania).  

 

14. Materiały zawierające logo UJ CM  winny być przesłane przed ostateczną realizacją  

do akceptacji Zespołu Promocji w Dziale Organizacji i Promocji CM  na adres 

promocja@cm-uj.krakow.pl.  

 

15. Zespół Promocji w Dziale Organizacji i Promocji CM dokonuje bieżącej aktualizacji 

informacji o wydarzeniach objętych patronatem, które zamieszczane są na stronie internetowej 

Zespołu Promocji UJ CM (zakładka Patronaty)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wniosek o udzielnie patronatu honorowego Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum 

http://www.dop.cm.uj.edu.pl/zespol-promocji/system-identyfikacji-wizualnej/zalozenia-systemu
http://www.dop.cm.uj.edu.pl/zespol-promocji/system-identyfikacji-wizualnej/pliki-graficzne-do-pobrania/
http://www.dop.cm.uj.edu.pl/zespol-promocji/system-identyfikacji-wizualnej/pliki-graficzne-do-pobrania/
mailto:promocja@cm-uj.krakow.pl
http://www.dop.cm.uj.edu.pl/zespol-promocji/patronaty

