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Zasady przyznawania patronatu przez
Sieć Badawcza Łukasiewicz 
Polimerowych i Barwników (Patronat Łukasiewicz 

 
 
 

Patronat Sieć Badawcza 
Polimerowych i Barwników  jest przyznawany przedsięwzięciom, których 
tematyka wpisuje się w zakres działalności instytutu, jak również dla których 
Instytut wyraża swoje poparcie. Organizatorzy w następstwie dec
objęciu wydarzenia patronatem uzyskują prawo do użycia logotypu 
Łukasiewicz – IMPiB w materiałach informacyjno
przedsięwzięcia ze wskazaniem, że przedsięwzięcie objęte jest Patronatem 
Łukasiewicz – IMPiB.
 
Procedura przyznaw
 

 Wypełniony „Wniosek o przyznanie Patronatu Łukasiewicz 
Organizator przedsięwzięcia przesyła na adres Sieć Badawcza 
Łukasiewicz 
Barwników, ul. Marii Skłodowskiej
mailowo na adres: 
„Wniosek o Patronat Łukasiewicz 

 Czas na złożenie wniosku: nie później niż 30 dni przed terminem
przedsięwzięcia.

 Wnioskodawca otrzyma odpowiedź w ciągu maksymalnie 14 dni.
 

 
 
Organizatorzy przedsięwzięcia, którzy otrzymali Patronat 
Łukasiewicz – IMPiB zobowiązani są do:
 

 Zagwarantowania właściwej oprawy wydarzenia, stosownej do jego 
rangi. 

 Umieszczenia logotypu Łukasiewicz 
podczas imprezy oraz na materiałach promujących przedsięwzięcia; 
materiały te przed publikacją muszą uzyskać akceptację Łukasiewicz 
– IMPiB. Adres do wysyłki materiałów do akceptacji: 
marketing@impib.lukasiewicz.gov.pl

 Poinformowania mediów o wydarzeniu.

 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników 
100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, Tel: +48 56 650 00 44 

sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl │ NIP: 879 017 06 91, REGON: 000044569
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydz. Gospodarczy KRS Nr: 0000856159 

 
Zasady przyznawania patronatu przez

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów 
Polimerowych i Barwników (Patronat Łukasiewicz 

Patronat Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów 
Polimerowych i Barwników  jest przyznawany przedsięwzięciom, których 
tematyka wpisuje się w zakres działalności instytutu, jak również dla których 
Instytut wyraża swoje poparcie. Organizatorzy w następstwie dec
objęciu wydarzenia patronatem uzyskują prawo do użycia logotypu 

IMPiB w materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących 
przedsięwzięcia ze wskazaniem, że przedsięwzięcie objęte jest Patronatem 

IMPiB. 

Procedura przyznawania Patronatu Łukasiewicz – IMPiB:

Wypełniony „Wniosek o przyznanie Patronatu Łukasiewicz 
Organizator przedsięwzięcia przesyła na adres Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i 
Barwników, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87
mailowo na adres: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl
„Wniosek o Patronat Łukasiewicz - IMPiB”. 
Czas na złożenie wniosku: nie później niż 30 dni przed terminem
przedsięwzięcia. 
Wnioskodawca otrzyma odpowiedź w ciągu maksymalnie 14 dni.

Organizatorzy przedsięwzięcia, którzy otrzymali Patronat 
IMPiB zobowiązani są do: 

Zagwarantowania właściwej oprawy wydarzenia, stosownej do jego 

Umieszczenia logotypu Łukasiewicz – IMPiB w widocznym miejscu 
podczas imprezy oraz na materiałach promujących przedsięwzięcia; 
materiały te przed publikacją muszą uzyskać akceptację Łukasiewicz 

IMPiB. Adres do wysyłki materiałów do akceptacji: 
marketing@impib.lukasiewicz.gov.pl. 
Poinformowania mediów o wydarzeniu. 

 

06 91, REGON: 000044569 

Zasady przyznawania patronatu przez 
Instytut Inżynierii Materiałów 

Polimerowych i Barwników (Patronat Łukasiewicz –IMPiB) 

Instytutu Inżynierii Materiałów 
Polimerowych i Barwników  jest przyznawany przedsięwzięciom, których 
tematyka wpisuje się w zakres działalności instytutu, jak również dla których 
Instytut wyraża swoje poparcie. Organizatorzy w następstwie decyzji o 
objęciu wydarzenia patronatem uzyskują prawo do użycia logotypu 

promocyjnych dotyczących 
przedsięwzięcia ze wskazaniem, że przedsięwzięcie objęte jest Patronatem 

IMPiB: 

Wypełniony „Wniosek o przyznanie Patronatu Łukasiewicz - IMPiB” 
Organizator przedsięwzięcia przesyła na adres Sieć Badawcza 

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i 
urie 55, 87-100 Toruń lub 

sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl, z tytułem: 

Czas na złożenie wniosku: nie później niż 30 dni przed terminem 

Wnioskodawca otrzyma odpowiedź w ciągu maksymalnie 14 dni. 

Organizatorzy przedsięwzięcia, którzy otrzymali Patronat 

Zagwarantowania właściwej oprawy wydarzenia, stosownej do jego 

IMPiB w widocznym miejscu 
podczas imprezy oraz na materiałach promujących przedsięwzięcia; 
materiały te przed publikacją muszą uzyskać akceptację Łukasiewicz 

IMPiB. Adres do wysyłki materiałów do akceptacji: 
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 Umożliwienia Łukasiewicz 
promocyjnych w trakcie przedsięwzięcia.

 Przekazania Łukasiewicz 
wejściówek na przedsięwzięcie w przypadku wydarzeń z limitowaną 
liczbą uczestników.

 Przekazania Łukasiewicz 
i fotorelacji z przedsięwzięcia wraz ze zgodą na wykorzystanie 
materiałów w działaniach promocyjno
IMPiB. 

 
 
Dodatkowe informacje:
 

 Przyznanie Patronatu Łukasiewicz 
wsparcia finansowego, rzeczowego, organizacyjnego, ani z osobistym 
udziałem przedstawicieli inst

 Zależnie od charakteru przedsięwzięcia istnieje możliwość 
indywidualnego ustalania warunków i zakresu współpracy w ramach 
Patronatu Łukasiewicz 

 Zgoda na udzielenie danemu przedsięwzięciu Patronatu Łukasiewicz 
IMPiB może 
Organizatora przedsięwzięcia ze zobowiązań wynikających z uzyskania 
Patronatu. 

 W terminie 30
zobowiązany do przesłania do sekretariatu Łukasiewicz 
na adres:sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl pisemnego sprawozdania 
z realizacji przedsięwzięcia, formularz do pobrania ze strony 
www.impib.lukasiewicz.gov.pl

 Dokumenty niezbędne do uzyskania patronatu 
internetowej: 
Patronat: https://impib.lukasiewicz.gov.pl/patronat/

 
Załączniki: 
 
Załącznik nr. 1 Wniosek 
Załącznik nr. 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przyznawania 
Patronatu Łukasiewicz 
Załącznik nr. 3 Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem

 
 

 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników 
100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, Tel: +48 56 650 00 44 

sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl │ NIP: 879 017 06 91, REGON: 000044569
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydz. Gospodarczy KRS Nr: 0000856159 

Umożliwienia Łukasiewicz – IMPiB dystrybucji własnych materiałów 
promocyjnych w trakcie przedsięwzięcia. 
Przekazania Łukasiewicz – IMPiB uzgodnionej z Organizatorem puli 
wejściówek na przedsięwzięcie w przypadku wydarzeń z limitowaną 
liczbą uczestników. 
Przekazania Łukasiewicz – IMPiB informacji prasowej w postaci relacji 
i fotorelacji z przedsięwzięcia wraz ze zgodą na wykorzystanie 

ałów w działaniach promocyjno-informacyjnych Łukasiewicz 

Dodatkowe informacje: 

Przyznanie Patronatu Łukasiewicz – IMPiB nie wiąże się z udzieleniem 
wsparcia finansowego, rzeczowego, organizacyjnego, ani z osobistym 
udziałem przedstawicieli instytutu w przedsięwzięciu.
Zależnie od charakteru przedsięwzięcia istnieje możliwość 
indywidualnego ustalania warunków i zakresu współpracy w ramach 
Patronatu Łukasiewicz – IMPiB.  
Zgoda na udzielenie danemu przedsięwzięciu Patronatu Łukasiewicz 

 zostać cofnięta w przypadku niewywiązania się przez 
Organizatora przedsięwzięcia ze zobowiązań wynikających z uzyskania 

W terminie 30 dni od zakończenia wydarzenia organizator jest 
zobowiązany do przesłania do sekretariatu Łukasiewicz 
na adres:sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl pisemnego sprawozdania 
z realizacji przedsięwzięcia, formularz do pobrania ze strony 
www.impib.lukasiewicz.gov.pl    
Dokumenty niezbędne do uzyskania patronatu znajdują się na stronie 
internetowej: www.impib.lukasiewicz.gov.pl, w zakładce 

https://impib.lukasiewicz.gov.pl/patronat/

1 Wniosek o przyznanie Patronatu Łukasiewicz 
2 Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przyznawania 

Patronatu Łukasiewicz – IMPiB 
3 Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem
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IMPiB dystrybucji własnych materiałów 

uzgodnionej z Organizatorem puli 
wejściówek na przedsięwzięcie w przypadku wydarzeń z limitowaną 

IMPiB informacji prasowej w postaci relacji 
i fotorelacji z przedsięwzięcia wraz ze zgodą na wykorzystanie 

informacyjnych Łukasiewicz – 

IMPiB nie wiąże się z udzieleniem 
wsparcia finansowego, rzeczowego, organizacyjnego, ani z osobistym 

ytutu w przedsięwzięciu. 
Zależnie od charakteru przedsięwzięcia istnieje możliwość 
indywidualnego ustalania warunków i zakresu współpracy w ramach 

Zgoda na udzielenie danemu przedsięwzięciu Patronatu Łukasiewicz – 
zostać cofnięta w przypadku niewywiązania się przez 

Organizatora przedsięwzięcia ze zobowiązań wynikających z uzyskania 

dni od zakończenia wydarzenia organizator jest 
zobowiązany do przesłania do sekretariatu Łukasiewicz – IMPiB  
na adres:sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl pisemnego sprawozdania 
z realizacji przedsięwzięcia, formularz do pobrania ze strony 

znajdują się na stronie 
, w zakładce Instytut > 

https://impib.lukasiewicz.gov.pl/patronat/. 

o przyznanie Patronatu Łukasiewicz – IMPiB 
2 Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przyznawania 

3 Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem 


