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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/12 

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy             

w Rzeszowie  

z dnia 21 marca 2012 roku 

 

 

 

Regulamin  

przyznawania i posługiwania się znakiem promocyjnym 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 

§1 

1. Znak graficzno-słowny „WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE” zwany 

dalej Znakiem, wykorzystywany jest w promocji i komunikacji marki Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

 

2. Znak jest dobrem prawnie chronionym, a dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy            

w Rzeszowie oraz kierownik Zespołu ds. Promocji i Komunikacji Społecznej zwany 

dalej udostępniającym jest jedynym podmiotem uprawnionym do wyrażania zgody           

na jego wykorzystywanie przez osoby trzecie. 

 

 

3. Podmiot, który uzyskał prawo do posługiwania się Znakiem na zasadach określonych 

poniżej lub na mocy odrębnych umów/porozumień, zwany jest dalej Korzystającym. 

§2 

1. Prawo używania Znaku bez ograniczeń przysługuje Marszałkowi Województwa 

Podkarpackiego, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego                

w Rzeszowie.  

 

2. Prawo używania Znaku przysługuje podmiotom, które na realizację zadań publicznych 

otrzymały środki z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.   

 

3. Prawo używania Znaku przysługuje podmiotom, z którymi Wojewódzki Urząd Pracy 

zawarł umowy na przeprowadzenie działań promocyjnych, według szczegółowych 

zasad określonych w umowie.  

 

4. Prawo używania Znaku przysługuje podmiotom, które organizują przedsięwzięcia pod 

Honorowym Patronatem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  

 

5. Prawo używania Znaku przysługuje podmiotom korzystającym ze środków 

pochodzących z programów Unii Europejskiej, dla których Wojewódzki Urząd Pracy 

pełni funkcję instytucji, instytucji pośredniczącej lub instytucji wdrażającej. 

 

6. Korzystający wymienieni w ust. 3 mają dodatkowo przy stosowaniu Znaku obowiązek 

przestrzegania wytycznych odnoszących się do beneficjentów określonego programu.  
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§3 

 

1. O przyznanie prawa do posługiwania się Znakiem mogą ubiegać się osoby prywatne, 

podmioty publiczne i gospodarcze, organizacje społeczne oraz inne podmioty.  

 

2. Podmioty wymienione w ust. 1 uzyskują prawo do używania Znaku na podstawie 

pisemnej zgody Dyrektora.  

 

 

3. Prawo do posługiwania się Znakiem może być przyznane wyłącznie podmiotom 

używającym go do celów niekomercyjnych. 

 

§4 

1. Przyznanie prawa do posługiwania się Znakiem odbywa się na pisemny wniosek 

zainteresowanego podmiotu, zawierający niezbędne informacje na temat prowadzonej 

działalności i zamierzonego sposobu wykorzystywania Znaku.  

 

2. W odpowiedzi na wniosek Dyrektor podejmuje decyzję, co do udzielenia prawa 

posługiwania się Znakiem, o czym zawiadamia pisemnie wnioskodawcę.                          

W przypadku decyzji pozytywnej Dyrektor określa zakres posługiwania się Znakiem. 

 

 

3. Nie przewiduje się ograniczeń co do liczby podmiotów, którym może być przyznane 

prawo do posługiwania się Znakiem. 

 

§5 

1. Korzystający mają obowiązek przestrzegać zasad stosowania Znaku zapisanych                

w Księdze Znaku dostępnej w Zespole ds. Promocji i Komunikacji Społecznej 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej Urzędu pod adresem: wup-

rzeszow.pl.    

 

2. Dodatkowo zalecane jest, aby projekty graficzne zawierające Znak, przygotowywane 

przez Korzystających poddawane były akceptacji w Zespole ds. Promocji                           

i Komunikacji Społecznej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. 

 

§6 

 

1. W przypadku Znaku umieszczanego na stronach internetowych i w publikacjach 

elektronicznych Korzystającego, do Znaku dołączony powinien być aktywny link             

do strony internetowej, wskazanej przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy             

w Rzeszowie. 

 

2. Znak nie może być używany w sposób godzący w dobre imię Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Rzeszowie.  

 

 

3. Korzystający w żadnym przypadku nie może odstępować prawa do posługiwania              

się Znakiem osobom trzecim. 
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§7 
 

1. Dyrektor może odebrać prawo posługiwania się Znakiem w przypadku naruszenia 

postanowień niniejszego regulaminu lub zawartych umów/porozumień, po uprzednim 

wezwaniu do zaniechania naruszeń. W takim przypadku Korzystającemu nie przysłu-

gują żadne roszczenia wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

    

2. W przypadku odebrania prawa posługiwania się Znakiem lub po wygaśnięciu okresu, 

na który przyznane zostało prawo do jego używania, Korzystający jest zobowiązany 

do natychmiastowego zaprzestania posługiwania się Znakiem.  


