
 

 

Zarządzenie nr 30/21 r. 

Rektora  

Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie  

z dnia 6 lipca 2021 r. 

w sprawie Patronatu Honorowego Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni 

 w Krośnie 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021, poz. 478), zarządzam co następuje: 

 

 

 § 1 

Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni obejmuje Patronatem Honorowym wydarzenia 

o charakterze naukowo-kulturalno-sportowym, w szczególności konferencje, 

sympozja, zjazdy, seminaria, wykłady otwarte, cykliczne spotkania o charakterze 

naukowym i popularno-naukowym, imprezy kulturalno-rozrywkowe, obozy, kursy, 

konkursy organizowane przez Uczelnię lub instytucje zewnętrzne z własnej inicjatywy 

lub na wniosek organizatora wydarzenia.  

 

§ 2 

Wniosek o objęcie wydarzenia Patronatem Honorowym Rektora, stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzenia, organizator wydarzenia składa w Biurze Rektora nie 

później niż 30 dni przed planowanym wydarzeniem. 

 

§ 3 

Do czasu uzyskania zgody Rektora organizator wydarzenia nie może rozpowszechniać 

informacji o objęciu wydarzenia Patronatem Honorowym Rektora.  

 

§ 4 

Z ważnym przyczyn, kierując się dobrem Uczelni i jej publicznym charakterem Rektor 

może w każdym czasie cofnąć swoje oświadczenie dotyczące objęcia wydarzenia 

patronatem honorowym. 

 

   § 5 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu decyzję podejmuje Rektor. 

 

  

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                



                   
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/21 Rektora KPU w Krośnie 

 

…………………………………………. 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy/adres/adres e-mail 

 

Wniosek 

o udzielenie Patronatu Honorowego  

Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie 

 

1. Nazwa wydarzenia: ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Jednostka wnioskująca o udzielenie patronatu, adres jednostki: ……………………………………… 

3. Osoba odpowiedzialna za organizację wydarzenia: …………………………………………………………. 

4. Miejsce i termin wydarzenia:……………………………………………………………………………………………… 

5. Zasięg wydarzenia: 

 międzynarodowy      ogólnopolski      regionalny      

6. Cele wydarzenia: ………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Do kogo kierowane jest wydarzenie: ……………………………………………………………………………….. 

8. Planowana liczba uczestników: ………………………………………………………………………………………… 

9. Partnerzy i/lub współorganizatorzy wydarzenia: ……………………………………………………………… 

10. Lista honorowych patronów: …………………………………………………………………………………………… 

11. Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Szczegółowy program/ regulamin wydarzenia (w formie załącznika). 

13. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem 

rozpatrzenia niniejszego wniosku. Zostałem/zostałam pouczona, że klauzula informacyjna 

zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE jest dostępna pod adresem: www.bip.kpu.krosno.pl 

 

..............................................................    ……….............................................................. 

(miejsce i data)  (podpis osoby odpowiedzialnej za 

organizację wydarzenia) 

 

 

Decyzja Rektora: 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na objęcie ww. wydarzenia Patronatem Honorowym Rektora 

Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. 

 

..............................................................    .............................................................. 
  (miejsce i data)                             (podpis Rektora)  


