
 

  
 

 

 

 
 

Regulamin korzystania z logo Marka Polska Gospodark a 

Ministerstwo Rozwoju jest wyłącznym właścicielem oraz zarządzającym logo Marki Polskiej 
Gospodarki. Celem stosowania logo Marka Polskiej Gospodarki jest promocja polskiej gospodarki na 

rynkach zagranicznych i rynku krajowym. 

Zasady korzystania oraz u życzania logo Marka Polskiej Gospodarki w ramach obs zaru działa ń 

Ministerstwa Rozwoju. 

Założenia podstawowe: 

1. Ministerstwo Rozwoju jest właścicielem logo oraz posiada wszelkie prawa autorskie i pokrewne do 
logo. Używanie logo bez zgody Ministerstwa Rozwoju pociąga za sobą odpowiedzialność karną 
przewidzianą stosownymi przepisami. 

2. Logo Marka Polskiej Gospodarki jest prawnie chronione, logo jest zarejestrowane w Urzędzie 
Patentowym RP. 

3. Logo Marka Polskiej Gospodarki może być wykorzystywane wyłącznie w celach promocji polskiej 
gospodarki na rynkach zagranicznych oraz na rynku krajowym. 

4. Ministerstwo Rozwoju zezwala na używanie logo Marki Polskiej Gospodarki bez uzyskania zgody 
wyłącznie w przypadkach, gdy logo umieszczane jest na materiałach informacyjnopromocyjnych 
służących promowaniu polskiej gospodarki jako całości, promowaniu danego sektora polskiej 
gospodarki jako całości, materiałach promocyjno-informacyjnych instytucji/przedsiębiorstwa służących 
promowaniu danego podmiotu z wyłączeniem oznakowania logiem produktów i/lub usług. 

5. Logo Marka Polskiej Gospodarki może być umieszczane wyłącznie na nośnikach służących 
promocji polskiej gospodarki takich jak: druki, ulotki, filmy i spoty reklamowe oraz inne środki 
audiowizualne; strony internetowe, plansze, roll-up’y, gadżety promocyjne, prezentacje multimedialne, 
systemy wystawiennicze, materiały przygotowane na konferencje, seminaria, sympozja, szkolenia. 

6. Stosowanie logo na własnych produktach lub materiałach promujących produkt wymaga uzyskania 
zgody Ministerstwa Rozwoju. 

7. Logo Marka Polskiej Gospodarki nie może być wykorzystywane w celach nie zgodnych z niniejszym 
regulaminem. 

8. Pobranie logo ze strony Ministerstwa Rozwoju jest równoznaczne z akceptację niniejszego 
regulaminu, podmiot i/lub osoba pobierająca logo ma obowiązek dbać o to, by nie było ono 
wykorzystywane w sposób sprzeczny z regulaminem, w szczególności by nie było umieszczane  
w publikacjach i materiałach naruszających prawo lub dobro Ministerstwa Rozwoju. 

Zasady korzystania ze znaku: 

1. Logo Marka Polskiej Gospodarki użyczane jest bezpłatnie. 

2. Zgoda na korzystnie z logo Marka Polskiej Gospodarki wyrażana jest w formie pisemnej. 

3. Zgoda na wykorzystanie logo Marka Polskiej Gospodarki jest jednorazowa, na czas określony  
i dotyczy konkretnego materiału promocyjnego a także produktu i/lub usługi. 

4. Ministerstwo Rozwoju zastrzega sobie prawo do kontrolowania realizacji zgody na wykorzystywanie 
logo Marka Polskiej Gospodarki przez podmiot otrzymujący zgodę oraz odwołanie zgody w przypadku 
gdy podmiot nie wywiązuje się z warunków zawartych w zezwoleniu. 

5. Podmiot otrzymujący zgodę na wykorzystywanie, a także podmiot wykorzystujący logo  
w przypadkach nie wymagających zgody Ministerstwa Rozwoju zobowiązany jest do przestrzegania 
wymogów graficznych logo Marka Polskiej Gospodarki (wymiary, kolorystyka, rozmieszczenie, tło, 
miejsca umieszczenia, pole ochronne itp.) określonych przez Ministerstwo Rozwoju oraz do 
respektowania praw autorskich związanych ze znakiem zgodnie z zasadami opisanymi w Księdze 
Marki Polskiej Gospodarki. 



 

  
 

 

 

6. Niedozwolone jest stosowanie logo oddzielnie, tj. stosowanie samego znaku graficznego (sieci 
uzupełniających się ludzi w kształcie litery „P”) i słowa „Polska”. 

Procedura wyst ąpienia o u życzenie logo: 

1. Podmiot występujący o uzyskanie zgody na wykorzystanie logo musi wystąpić z pisemnym 
wnioskiem do Ministerstwa Rozwoju zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej 
Ministerstwa Rozwoju. 

2. Wniosek zawierać musi dokładną informację o : 

a. Przedmiocie promocji; 

b. Języku Publikacji; 

c. Nośniku na którym zostanie umieszczony logo; 

d. Zasadach dystrybucji nośnika takich jak: nakład, płatny lub bezpłatny itp. 


