Wyższa Szkoła Policji
w Szczytnie

Szczytno, 28 czerwca 2022 r.

L.dz. A -2886/2022

DECYZJA NR 94/2022
KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania patronatu honorowego/naukowego
Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, jego udziału w komitecie
honorowym/naukowym oraz użyczenia logo WSPol
Na podstawie § 6 zarządzenia nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej
i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r. poz. 38, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1.
Wprowadzam do użytku Regulamin przyznawania patronatu honorowego/naukowego KomendantaRektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, jego udziału w komitecie honorowym/naukowym
oraz użyczenia logo WSPol, stanowiący załącznik do decyzji.
§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant-Rektor
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
insp. dr hab. Iwona Klonowska, prof. WSPol

Załącznik
do decyzji nr 94/2022
Komendanta-Rektora
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Regulamin
przyznawania patronatu honorowego/naukowego Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie, jego udziału w komitecie honorowym/naukowym oraz użyczenia logo WSPol

§ 1.
Regulamin określa zasady oraz tryb obejmowania patronatu honorowego/naukowego
przez Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i/lub jego udziału w komitecie
naukowym/honorowym przedsięwzięć określonych w § 3, a także użyczenia logo Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie.
§ 2.
Przez użyte w decyzji określenia należy rozumieć:
1) WSPol lub Uczelnia – Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie;
2) Komendant-Rektor – Komendanta-Rektora WSPol;
3) Zastępca Komendanta-Prorektor – Zastępcę Komendanta-Prorektora WSPol;
4) Kanclerz – Kanclerza WSPol;
5) Kierownik Rektoratu – Kierownika Rektoratu WSPol;
6) logo WSPol – godło Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którego wzór określa załącznik nr 2
do statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, zwanego dalej „statutem”, stanowiącego
załącznik
do
uchwały
nr
53/IV/2019
Senatu
Wyższej
Szkoły
Policji
w Szczytnie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu, zatwierdzonego decyzja
nr 54 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (Dz. Urz. MSWiA poz. 39);
7) patronat – patronat honorowy i/lub naukowy;
8) komitet – komitet honorowy i/lub naukowy;
9) wnioskodawca – podmiot wnioskujący o objęcie przez Komendanta-Rektora patronatem, udział
Komendanta-Rektora w komitecie lub wnioskujący o wykorzystanie logo WSPol.

1.

2.
3.
4.

§ 3.
Komendant-Rektor obejmuje patronatem lub uczestniczy w komitecie:
1) przedsięwzięcia związanego z zakresem ustawowych i statutowych zadań WSPol,
2) konferencji,
3) przedsięwzięcia o istotnym znaczeniu dla nauki, dydaktyki, kultury i/lub sportu wymagającym
wyróżnienia i podkreślenia szczególnego charakteru
zwanych dalej "przedsięwzięciem".
Objęcie patronatem, udział w komitecie lub użyczenie logo WSPol wymaga zgody KomendantaRektora.
Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia
i nie jest równoznaczny z udzieleniem wsparcia finansowego czy organizacyjnego.
Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym. W szczególnych
przypadkach Komendant-Rektor może podjąć decyzję o objęciu patronatem wydarzenia
o charakterze komercyjnym.

5. Zgoda Komendanta-Rektora na objęcie patronatem lub udział w komitecie przedsięwzięcia nie jest
równoznaczna z wyrażeniem zgody na użyczenie logo WSPol w materiałach promocyjnych
i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz osobistym udziale KomendantaRektora lub przedstawicieli WSPol w danym przedsięwzięciu.
6. Objęcie patronatem, udział w komitecie lub użyczenie logo WSPol ma charakter uznaniowy.
Odmowa nie wymaga uzasadnienia.
7. W odniesieniu do Zastępcy Komendanta-Prorektora i Kanclerza przepisy niniejszej decyzji stosuje
się odpowiednio w zakresie podejmowanych decyzji i załatwiania spraw dotyczących działania
nadzorowanych przez nich komórek.
§ 4.
1. Komendant-Rektor może objąć patronatem przedsięwzięcie lub wziąć udział w komitecie
na wniosek złożony przez wnioskodawcę, według wzoru określonego w załączniku nr 1.
2. Wniosek można składać:
1) osobiście w Rektoracie WSPol;
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Rektorat Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rektorat@wspol.edu.pl (w formie
zeskanowanej, tak aby możliwa była identyfikacja podmiotu składającego wniosek).
3. Wniosek należy przesłać w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie i podjęcie decyzji
przez Komendanta-Rektora, jednak nie później niż na trzydzieści dni przed datą planowanego
przedsięwzięcia. Decyduje data wpływu do WSPol.
4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z jego pozytywnym rozpatrzeniem.
§ 5.
1. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozpatruje Kierownik Rektoratu.
2. Kierownik Rektoratu rozpatrując wniosek:
1) bierze pod uwagę w szczególności:
a) zasadność i celowość udziału Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie w planowanym przedsięwzięciu,
b) kompletność danych złożonych we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1,
c) zagrożenia związane z wykorzystaniem wizerunku Policji oraz Uczelni, które mogą
sugerować promowanie produktów, usług i firm związanych bezpośrednio
lub pośrednio z danym przedsięwzięciem;
2) może zwrócić się do wnioskodawcy o udzielenie dodatkowych informacji na temat
planowanego przedsięwzięcia.
3. Kierownik Rektoratu może zwrócić się do kadry kierowniczej WSPol o wyrażenie opinii
w sprawie zasadności i celowości objęcia patronatu przez Komendanta-Rektora i/lub jego udziału
w komitecie.
4. Kierownik Rektoratu, po rozpatrzeniu wniosku, przedkłada Komendantowi-Rektorowi
rekomendację wraz z opinią o zasadności i celowości objęcia patronatu i/lub udziału
w komitecie.
§ 6.
1. Podmioty zainteresowane uzyskaniem zgody na użyczenie logo WSPol składają wniosek ,według
wzoru określonego w załączniku nr 2.
2. Logo WSPol może być użyte w zakresie w jakim udzielono zgody wnioskodawcy, zgodnie

3.

4.
5.
6.

ze złożonym wnioskiem.
Wnioskodawca, po uzyskaniu zgody na użyczenie logo WSPol, otrzymuje od pracownika komórki
administracji właściwej w sprawach organizacji pracy Komendanta-Rektora logo
w wersji elektronicznej. Logo zostanie przesłane na adres e-mail wskazany we wniosku.
Dokonywanie wszelkich zmian w logo jest zabronione.
Zgoda Komendanta-Rektora na użyczenie logo WSPol pracownikom, funkcjonariuszom
oraz studentom WSPol nie jest wymagana w celach edukacyjnych i promujących Uczelnię.
Przepisy § 4 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 7.
1. Wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozpatruje Kierownik Rektoratu, po uzyskaniu opinii
Kierownika Działu Komunikacji Społecznej WSPol.
2. Kierownik Rektoratu rozpatrując wniosek:
1) bierze pod uwagę w szczególności:
a) zasadność i celowość użyczenia logo WSPol wnioskodawcy,
b) ewentualne zagrożenia związane z wykorzystaniem wizerunku Policji oraz Uczelni,
które mogą sugerować promowanie produktów, usług i firm związanych bezpośrednio
lub pośrednio z danym przedsięwzięciem;
2) może zwrócić się do wnioskodawcy o udzielenie dodatkowych informacji na temat
planowanego przedsięwzięcia;
3) zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu materiałów promocyjnych
i innych,
w których wykorzystano logo WSPol.
3. Kierownik Rektoratu, po rozpatrzeniu wniosku, przedkłada Komendantowi-Rektorowi
rekomendację wraz z opinią o zasadności i celowości użyczenia logo WSPol.
§ 8.
Kierownik Rektoratu lub wyznaczony przez niego pracownik/funkcjonariusz przekazuje wnioskodawcy
informację dotyczącą:
1) zgody Komendanta-Rektora na objęcie patronatu i/lub udziału w komitecie i/lub użyczenie logo
WSPol dla przedsięwzięcia.
2) odmowy Komendanta-Rektora na objęcie patronatu, i/lub udziału w komitecie i/lub użyczenie
logo WSPol dla przedsięwzięcia.
§ 9.
Komendant-Rektor może wyrazić zgodę na zamieszczenie przez wnioskodawcę informacji
o objęciu patronatem i/lub udziału w komitecie przedsięwzięcia w materiałach promocyjnych
i informacyjnych związanych z realizacją wydarzenia.
§ 10.
1. Komendant-Rektor zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o odwołaniu patronatu
lub odwołaniu jego udziału w komitecie danego przedsięwzięcia bądź odwołaniu zgody
na użyczenie logo WSPol w szczególności, gdy wnioskodawca zataił istotne informacje mające
wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji.
2. O odwołaniu patronatu Komendanta-Rektora lub odwołaniu jego udziału w komitecie danego
przedsięwzięcia bądź odwołaniu zgody na użyczenie logo WSPol organizator informowany jest
niezwłocznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
3. W przypadku odwołania patronatu Komendanta-Rektora lub odwołania jego udziału
w komitecie danego przedsięwzięcia bądź odwołaniu zgody na użyczenie logo WSPol,

wnioskodawca jest zobowiązany do bezzwłocznego zaprzestania:
1) informowania o objęciu wydarzenia patronatem Komendanta-Rektora lub jego udziale
w komitecie danego przedsięwzięcia;
2) wykorzystywania logo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie we wszelkich materiałach wydanych
po otrzymaniu decyzji, w tym również w materiałach przygotowanych, ale jeszcze nie
rozpowszechnionych.
4. WSPol nie ponosi kosztów z tym związanych.

§ 11.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant-Rektor
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
insp. dr hab. Iwona Klonowska, prof. WSPol

Załącznik nr 1 do decyzji nr 94/2022
Komendanta-Rektora
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

...................................................
(miejscowość, data)
Komendant-Rektor
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
za pośrednictwem
Kierownika Rektoratu
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno
WNIOSEK



o objęcie przez Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie patronatu
honorowego/naukowego*
o
udział
Komendanta-Rektora
Wyższej
Szkoły
Policji
w
Szczytnie
w komitecie honorowym/naukowym*

1. Dane organizatora:
1) imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy: ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…………..
2) adres, telefon, fax, e-mail: …………………………………...………………………………......
…………………………………………………………………………………………………....
3) współorganizatorzy przedsięwzięcia: ………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………....
2. Informacje o przedsięwzięciu:
1) nazwa przedsięwzięcia: ………………………………………………………………………….
2) data rozpoczęcia, czas trwania oraz miejsce organizacji: ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
3) cel przedsięwzięcia: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...….
4) zasięg: międzynarodowy/ogólnopolski/regionalny*
5) przewidywana liczba uczestników: …………………...…………………………………………
6) program przedsięwzięcia, regulamin, lista prelegentów, skład komitetów: honorowego,
naukowego, organizacyjnego, informacja o przyznanych patronatach honorowych/naukowych
oraz medialnych, dodatkowe informacje – w formie załączników do wniosku.
3. Finansowanie przedsięwzięcia:
1) źródła finansowania (wskazać ewentualnych sponsorów): ……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
2) odpłatność za udział (wskazać koszt): …………………………………………………………..
3) czy przyniesie zysk wnioskodawcy: …………………………………………………………….
4. Dodatkowe informacje:
1) charakter cykliczny przedsięwzięcia: tak/nie* - (jeśli tak, proszę wskazać, kto obejmował
patronatem przedsięwzięcie w poprzedniej edycji – w formie załącznika do wniosku);
2) przyznane patronaty – w formie załącznika do wniosku;

3) zakres współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie: ……………………………………....
…………………………………………………………………………………………………....

……………………………………

……………………………………

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby upoważnionej)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych wskazanych we wniosku jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
WSPol przy użyciu poczty elektronicznej – adres e-mail iod.odo.wspol@wspol.edu.pl lub listownie - adres korespondencyjny ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z przepisów prawa, lecz jest niezbędne do podjęcia działań w celu
rozpatrzenia złożonego wniosku.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury przyznania lub odmowy objęcia przez Komendanta-Rektora Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie patronatu honorowego/naukowego lub udziału w komitecie honorowym/naukowym.
Przesłankę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO (lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Obowiązek prawny, stanowiący
podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, został określony w przepisach prawa dotyczących zasobów archiwalnych i
archiwów oraz zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej
w Komendzie Głównej Policji oraz niektórych innych jednostkach organizacyjnych Policji.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt Policji.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty w szczególności: firmy wspierające WSPol w obsłudze systemów
teleinformatycznych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi na podstawie zawartych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymywania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Osoba, do której dane należą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania;
Biorąc pod uwagę obowiązki prawne wynikające z przepisów prawa dotyczących zasobów archiwalnych i archiwów oraz określających
metody i formy pracy kancelaryjnej, nałożonych na WSPol, powodujących konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych przez
WSPol, Państwa prawo do żądania od administratora usunięcia swoich danych osobowych zostaje ograniczone.
Osoba, do której dane należą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Prosimy o poinformowanie osób wskazanych we wniosku o objęcie przez Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie patronatu
lub udziału w komitecie honorowym/naukowym, o przetwarzaniu ich danych osobowych do celów związanych z przyznaniem lub odmową
przyznania patronatu honorowego/naukowego Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz udziału lub odmowy udziału
Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w komitecie honorowym/naukowym Państwa przedsięwzięcia.

……………………………………

……………………………………

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę)

Uwagi:
* właściwe zaznaczyć

Załącznik nr 2 do decyzji nr 94/2022
Komendanta-Rektora
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

...................................................
(miejscowość, data)

Komendant-Rektor
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
za pośrednictwem
Kierownika Rektoratu
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno
WNIOSEK
o użyczenie logo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
1. Dane wnioskodawcy:
1) imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy: …………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………
2) adres, telefon, fax, e-mail: ……………………………………...………………………..………
………………………………………………………………………………….………………...
2. Cel wykorzystania logo*: ………………………………………………………….……………...…
………………………………………………………………….…………………………………….
(np. umieszczenie w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej, inny – wskazać jaki)

3. Zakres wykorzystania logo:
1) Forma/rodzaj materiału/produktu na których ma być umieszczone logo:
……………………………………………………………………...……………………….……
……………………………………………………………………………………………………
(ulotki, gadżety, banery, roll-upy, prezentacja multimedialna itp.)

Sposób dystrybucji (w tym informacja dot. odpłatności):………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3) Obszar wykorzystania: krajowy/międzynarodowy*;
4. Planowany czas wykorzystywania …………………………………….…………………………….
2)

(data rozpoczęcia, czas trwania)

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

…………………………………………..
(pieczęć, podpis wnioskodawcy)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych wskazanych we wniosku jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
WSPol przy użyciu poczty elektronicznej – adres e-mail iod.odo.wspol@wspol.edu.pl lub listownie (adres korespondencyjny ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z przepisów prawa, lecz jest niezbędne do podjęcia działań w celu
rozpatrzenia złożonego wniosku.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o uzyskanie zgody na użyczenie logo WSPol.
Przesłankę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO (lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Obowiązek prawny, stanowiący
podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, został określony w przepisach prawa dotyczących zasobów archiwalnych
i archiwów oraz zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej
w Komendzie Głównej Policji oraz niektórych innych jednostkach organizacyjnych Policji.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt Policji.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty w szczególności: firmy wspierające WSPol w obsłudze systemów
teleinformatycznych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi na podstawie zawartych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymywania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Osoba, do której dane należą, posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania.
Biorąc pod uwagę obowiązki prawne wynikające z przepisów prawa dotyczących zasobów archiwalnych i archiwów oraz określających
metody i formy pracy kancelaryjnej nałożonych na WSPol, powodujących konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych przez
WSPol, Państwa prawo do żądania od administratora usunięcia swoich danych osobowych zostaje ograniczone.
Osoba, do której dane należą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Prosimy o poinformowanie osób wskazanych we wniosku o uzyskanie
o przetwarzaniu ich danych osobowych do celów związanych z jego rozpatrzeniem.
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WSPol,

