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 Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania patronatów  
przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy 

 

WNIOSEK O PATRONAT INSTYTUTU OCHRONY ŚRODOWISKA-PAŃSTWOWEGO 
INSTYTUTU BADAWCZEGO (INSTYTUTU) 

 

 

1. Wniosek o: □  patronat □  patronat honorowy □  patronat merytoryczny  

 ................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

2. Dane organizatora (dokładny adres, krótka charakterystyka): 

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

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

3. Dane kontaktowe osoby koordynującej działania: ………………………………………… 

         ...........................................................................................................................................  

4. Pełna nazwa przedsięwzięcia: 

 .......................................................................................................................................... 

 …………………………………………………………………………………………………… 

5. Miejsce i termin oraz czas trwania przedsięwzięcia: 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

6. Zasięg przedsięwzięcia: 

 □  międzynarodowy               □  ogólnopolski                  □  regionalny 

7. Szczegółowy program przedsięwzięcia (opis lub załącznik): 

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

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

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

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

8. Misja i zakładane cele przedsięwzięcia: 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

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



2 

 

 

 

9. Uzasadnienie (proszę wskazać związek przedsięwzięcia z zakresem działań Instytutu): 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

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

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

10. Do kogo kierowane jest przedsięwzięcie i jaka jest planowana liczba uczestników: 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

11. Jakie są planowane działania promocyjne związane z organizacją przedsięwzięcia: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

12. Źródła finansowania przedsięwzięcia: 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

13. Czy udział w przedsięwzięciu jest odpłatny? 

 □   tak  (koszt: ..........................) □   nie 

14. Czy przedsięwzięcie towarzyszy imprezie o charakterze komercyjnym? 

 □   tak □   nie 

15. Czy organizator planuje osiągnięcie zysku finansowego z przedsięwzięcia? 

□   tak □   nie 

16. W jakim charakterze w przedsięwzięcie zaangażowani będą przedstawiciele Instytutu? 

 □   obecność □  wystąpienie 

17. W przypadku zaproszenia pracowników Instytutu do udziału w charakterze panelistów 
proszę określić zakres tematyczny: 

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

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

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

18. Czy organizacja paneli dyskusyjnych moderowanych przez pracowników Instytutu oraz 
kontakt ze wskazanymi panelistami będą powinnością organizatora? 

 □   tak □   nie 

19. Czy organizator przewiduje zniżki w opłatach dla przedstawicieli Instytutu? 
(jeśli tak, to proszę podać dla ilu osób i w jakiej wysokości) 
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 □   tak □   nie 

 .......................................................................................................................................... 

20. Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny? (jak często się odbywa, proszę załączyć 
materiały z poprzednich edycji) 

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

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

21. Czy wystąpiono o objęcie patronatem przedsięwzięcia do innych instytucji?  
(jeśli tak, należy wymienić te instytucje) 

 □   tak □   nie 

 .......................................................................................................................................... 

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

22. Czy w przedsięwzięcie zaangażowani są przedstawiciele resortu środowiska? 
(jeśli tak, należy wymienić osoby i instytucje) 

 □   tak □   nie 

.......................................................................................................................................... 

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

23. Jeżeli organizator wnioskuje o udzielenie patronatu merytorycznego, to jakiego 
wsparcia oczekuje? (np. prowadzenie panelu, udział w panelu, prezentacji itp.) 

.......................................................................................................................................... 

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

24. Czy o przedsięwzięciu zostaną powiadomione media? (jeśli tak, należy wymienić które) 

 □   tak □   nie 

 .......................................................................................................................................... 

25. Dodatkowe informacje: 
 .......................................................................................................................................... 

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

 

 

 

...........................................                           ……….................................................................. 
     Pieczęć firmowa Data i podpis osoby reprezentującej organizatora 

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres: 
Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa 
oraz adres e-mail: patronaty@ios.gov.pl 

mailto:patronaty@ios.gov.pl

