
Regulamin przyznawania patronatu Samorządu Studentów UAM 
 
 

§ 1 
 

Regulamin określa procedurę i zasady przyznawania patronatu Samorządu Studentów         
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  
 
 

§ 2 
 

Ilekroć w Regulaminie mowa o: 
 
1. Samorządzie - należy przez to rozumieć Samorząd Studentów Uniwersytetu im. Adama           
Mickiewicza w Poznaniu;  
2. Patronacie - należy przez to rozumieć patronat Samorządu Studentów Uniwersytetu           
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;  
3. Wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o patronat Samorządu Studentów            
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
4. Inicjatywie - należy przez to rozumieć wydarzenie, imprezę lub akcję, których            
Organizator ubiega się o patronat Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama          
Mickiewicza w Poznaniu; 
5. Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Samorządu Studentów          
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
6. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu           
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  
 

§ 3 
 

1. Patronat stanowi wyróżnienie i uznanie dla inicjatywy bezpośrednio związanej         
z działalnością studencką.  

2. Patronat może zostać przyznany inicjatywie o charakterze studenckim, która         
aktywizuje, animuje lub edukuje środowisko studenckie bądź szerszą grupę         
odbiorców. Inicjatywa powinna mieć na celu wywołanie pozytywnego wpływu na          
środowisko studenckie.  

3. W przypadku inicjatyw cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo        
wyłącznie na jedną edycję inicjatywy.  

4. Decyzję o przyznaniu patronatu podejmuje Przewodniczący po konsultacji        
z Zarządem.  

5. Przyjęcie patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego         
przedsięwzięcia.  

6. Przewodniczący może odmówić przyznania patronatu bez podania przyczyny        
odmowy, a decyzja ta jest ostateczna.  



7. W szczególnych przypadkach Przewodniczący może odebrać przyznany patronat,        
o czym organizator jest niezwłocznie informowany w formie elektronicznej.        
Odebranie patronatu jest równoznaczne z obowiązkiem zaprzestania używania        
przyznanego patronatu, w tym zaprzestania używania logotypu Samorządu.  

8. Przewodniczący odmawia przyznania Patronatu w szczególności w stosunku        
do inicjatyw o charakterze politycznym, niezgodnych z tradycjami akademickimi        
i interesem Samorządu oraz naruszających wartości uznawane przez Samorząd        
lub Uniwersytet. 
 

§ 4 
 

1. Z wnioskiem o przyznanie patronatu może wystąpić wyłącznie główny Organizator          
przedsięwzięcia, dalej zwany „Wnioskodawcą”.  

2. Termin składania wniosku o przyznanie patronatu nie może być krótszy niż cztery            
tygodnie przed zaplanowaną datą przedsięwzięcia.  

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może rozpatrzyć wnioski złożone        
po przekroczeniu terminu określonego w ust. 2.  

4. W celu przyznania patronatu należy wypełnić i złożyć dostępny wniosek, wysyłając           
go na adres mailowy SS UAM (samorzad@amu.edu.pl). 

5. Przewodniczący albo upoważniona przez niego osoba może zobowiązać        
Wnioskodawcę do przedłożenia dodatkowych informacji i dokumentów.  

6. Przewodniczący w terminie 14 dni od złożenia wniosku przekazuje decyzję          
dot. odmowy albo przyjęcia inicjatywy pod patronat, o której informuje         
Wnioskodawcę mailowo.  
 

 
§ 5 

 
 

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

2) Poinformowania współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym Patronacie.  
3) Umieszczenia logotypu Samorządu na wszystkich materiałach informacyjnych       

i promocyjnych dotyczących inicjatywy.  
4) Zamieszczenia na stronie internetowej inicjatywy lub Organizatora informacji        

o przyznaniu patronatu Samorządu. 
5) Po zakończeniu przedsięwzięcia organizator jest zobowiązany przez Zarząd        

do przesłania sprawozdania z realizacji inicjatywy.  
6) Zastosowania zaleceń przedstawicieli Samorządu co do materiałów opatrzonych        

logotypem Samorządu. 
 

mailto:samorzaduam@gmail.com


2. W przypadku nie umieszczenia logotypu Samorządu na materiałach określonych          
w ust. 2 Przewodniczący może podjąć decyzję o odmowie objęcia patronatem          
kolejnych przedsięwzięć realizowanych przez danego Organizatora.  
3. Organizator nie może dokonywać zmian w logotypie Samorządu. Organizator          
zobowiązany jest do użytkowania logotypu Samorządu zgodnie z księgą znaku. 
 

 
§ 6 

 
1. Wnioskodawca zobowiąznany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem         

przed złożeniem wniosku oraz akceptacji jego postanowień. Wnioskodawca        
oświadcza, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe i zgodne z prawem.  

 
 


