
Instrukcja uzyskania patronatu honorowego 

Patronat honorowy Agencji Badań Medycznych oraz uczestnictwo Prezesa Agencji Badań 

Medycznych w komitecie honorowym 

Honorowy patronat Agencji Badań Medycznych to wyróżnienie, które podkreśla szczególny charakter 

przedsięwzięć bezpośrednio związanych z zakresem działania Agencji Badań Medycznych.  

Udzielenie przedsięwzięciu honorowego patronatu nie jest równoznaczne z udzieleniem wsparcia 

finansowego. 

Kto może złożyć wniosek 

O objęcie honorowym patronatem może starać się każdy, kto organizuje wydarzenie służące promocji 

zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych.  

Aby wydarzenie otrzymało patronat, powinno: 

• mieć szczególny charakter i znaczenie, 

• dotyczyć zadań z obszaru działań Agencji Badań Medycznych. 

Kiedy złożyć wniosek 

Wniosek powinien być złożony nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż jeden miesiąc przed 

rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski składane po terminie mogą zostać nie rozpatrzone.  

Wniosek o udzielenie honorowego patronatu - krok po kroku 

1. Wzór wniosku o udzielenie honorowego patronatu Agencji Badań Medycznych dostępny jest 

do pobrania na stronie internetowej https://abm.gov.pl/. 

2. Wypełniony wzór wniosku należy przesłać pocztą elektroniczną do Agencji Badań Medycznych, 

na adres: media@abm.gov.pl.  

3. Do wniosku należy dołączyć załączniki (szczegółowy program oraz termin przedsięwzięcia, 

informacje o organizatorze, celu, informacje o źródłach finansowania i sponsorach oraz innych 

ewentualnych patronach). 

4. Wniosek zostanie zaopiniowany, a ostateczną decyzję o przyznaniu honorowego patronatu 

podejmie Prezes Agencji Badań Medycznych. 

5. Decyzja ma charakter uznaniowy. Po otrzymaniu patronatu honorowego, należy umieścić taką 

informację oraz logo Agencji Badań Medycznych w materiałach promocyjnych. 

Co przygotować 

Wypełniony wzór wniosku, pobrany ze strony internetowej Agencji Badań Medycznych. Do wniosku 

należy dołączyć program wydarzenia oraz informacje o patronach medialnych i sponsorach. 

Czas oczekiwania  na decyzję  

O decyzji Agencja poinformuje Wnioskodawcę w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Przedstawiciel 

Agencji Badań Medycznych może zwrócić się w tym czasie o przekazanie dodatkowych informacji lub 

wyjaśnień. Ewentualnych uzupełnień należy dokonać w przeciągu 7 dni (liczonych od dnia kontaktu ze 

strony Agencji). W przypadku niedotrzymania terminu okres oczekiwania może się wydłużyć. 

Nieuzupełnienie braków lub nieprzekazanie dodatkowych informacji w wyznaczonym terminie 

skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

https://abm.gov.pl/
mailto:media@abm.gov.pl


Dodatkowe informacje – wzory do pobrania 

Regulamin przyznawania patronatu honorowego.  

Wniosek o objęcie patronatem honorowym.  

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia. 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych. 

 

 


