
 

Załącznik 
do Uchwały Nr 10/109/20/VI 
Zarządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 3 marca 2020 roku 

 

 

REGULAMIN 

ZNAKU „PRODUKT WARMIA MAZURY” 

 

Niniejszy Regulamin wprowadza zasady przyznawania, posługiwania się i pozbawienia 

prawa do używania znaku „Produkt Warmia Mazury”, zwanego w dalszej części Regulaminu 

„Znakiem”. 

Znak powstał w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług lokalnych, świadczonych 

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Znak został stworzony w ramach Projektu 

„Produkt z Warmii i Mazur” o numerze WNP-RPWM.01.03-28-005/13, dofinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 

§ 1 

Definicje 

1. Produkt – każde wytworzone dobro materialne, służące do zaspokojenia potrzeb 

nabywców. Za produkt nie mogą być uznawane dobra intelektualne, zwierzęta i wszelkie 

postacie energii. 

2. Usługa – środek zaspokojenia potrzeb ludzkich, zarówno materialnych jak 

i niematerialnych, podejmowany w ramach prowadzonej przez Usługodawcę 

działalności. 

3. Wydarzenie – ważne przedsięwzięcie lub znaczące osiągnięcie mające znaczenie  

z punktu widzenia promocji Warmii i Mazur. 

4. Używający Znaku – podmiot, który po pozytywnej weryfikacji przeprowadzonej przez 

Zespół Opiniodawczo-Doradczy, o którym mowa w § 5 oraz akceptacji Marszałka 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, otrzymał prawo do używania Znaku. 

5. Zespół – Zespół Opiniodawczo-Doradczy powołany przez Marszałka Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w celu oceny wniosków o przyznanie prawa do używania znaku 

„Produkt Warmia Mazury” oraz składania rekomendacji w zakresie pozbawienia prawa 

do używania Znaku”. 

6. Regulamin – regulamin dotyczący procedury i zasad przyznania oraz posługiwania się 

Znakiem. 
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 § 2 

Charakterystyka Znaku 

1. Prawo do używania Znaku przyznawane jest w trzech kategoriach: 

1) Produkt, 

2) Usługa, 

3) Wydarzenie. 

2. Znak „Produkt Warmia Mazury” jest znakiem towarowym, który dnia 27.08.2014 r. został 

zgłoszony do Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (obecna 

nazwa: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante) i w dniu 

28.01.2015 r. został zarejestrowany pod nr 013204731. 

3. Właścicielem Znaku jest Województwo Warmińsko-Mazurskie. 

§ 3 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o prawo do używania Znaku 

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o prawo do używania Znaku jest osoba fizyczna, 

osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną, wytwarzająca produkt, świadcząca usługę bądź organizująca 

wydarzenie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, prowadząca działalność 

gospodarczą lub zawodową w okresie co najmniej 24 miesięcy licząc do dnia złożenia 

wniosku. Zgłoszone produkty, usługi, wydarzenia powinny posiadać charakter unikalny, 

nowatorski, wyróżniający się w regionie. 

§ 4 

Zasady i tryb wyłonienia podmiotów, którym przyznane ma być prawo 

do używania Znaku 

1. Podmioty, wskazane w § 3, ubiegające się o przyznanie prawa do używania Znaku 

składają formularz wniosku w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Koordynacji Promocji, 

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn lub w wersji elektronicznej na adres: 

biuropromocji@warmia.mazury.pl. Formularz wniosku do pobrania znajduje się  

na stronie internetowej www.warmia.mazury.pl/produkt oraz stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu. 

2. Wniosek rozpatrywany jest przez Zespół Opiniodawczo-Doradczy, zwany dalej 

„Zespołem”. 

3. Po uzyskaniu przez wniosek pozytywnej opinii Zespołu, Departament Koordynacji 

Promocji występuje do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o akceptację 

wyboru podmiotu, który uzyska prawo używania znaku „Produkt Warmia Mazury”. 

mailto:biuropromocji@warmia.mazury.pl
http://www.warmia.mazury.pl/produkt
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4. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego może zdecydować w przedmiocie 

przyznania bądź odmowy przyznania prawa do używania znaku „Produkt Warmia 

Mazury”, niezależnie od opinii Zespołu. 

5. Prawo używania Znaku przyznawane jest na podstawie umowy dotyczącej prawa 

używania Znaku, zawieranej pomiędzy Używającym Znaku a Województwem 

Warmińsko-Mazurskim. 

6. Podmiot, który uzyskał prawo do korzystania ze Znaku otrzymuje potwierdzający ten fakt 

certyfikat. 

§ 5 

Zespół Opiniodawczo-Doradczy 

1. Zespół składa się z sześciu członków powoływanych przez Marszałka Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego spośród wybranych przez niego osób. 

2. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego spośród członków Zespołu wyznacza 

Przewodniczącego Zespołu. 

3. Zespół dokonując oceny wniosku kieruje się następującymi kryteriami: 

1) W przypadku oceny Produktu: 

 miejscem wytwarzania produktu (teren województwa warmińsko-mazurskiego), 

 okresem obecności na rynku przedsiębiorstwa wytwarzającego produkt, który dla 

wydania pozytywnej opinii przez Zespół nie może być krótszy niż 24 miesiące, 

 znaczeniem produktu z punktu widzenia potencjału promocyjnego Warmii i Mazur, 

 znaczeniem produktu z punktu widzenia przyczyniania się do rozwoju gospodarczego 

województwa, 

 znaczeniem produktu z punktu widzenia przyczyniania się do wzrostu 

zainteresowania województwem jako miejscem do życia lub/i prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

 brakiem kwalifikacji produktu do produktów żywnościowych wymienionych 

w załączniku nr I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 2012/C 326/01 (Dz. 

U. C. 326, 26.10.2012). 

2) W przypadku Usługi: 

 miejscem świadczenia usługi (teren województwa warmińsko-mazurskiego), 

 okresem istnienia na rynku przedsiębiorstwa świadczącego usługi, który dla wydania 

pozytywnej opinii przez Zespół nie może być krótszy niż 24 miesiące, 

 znaczeniem usługi z punktu widzenia potencjału promocyjnego Warmii i Mazur, 

 znaczeniem usługi z punktu widzenia przyczyniania się do rozwoju gospodarczego 

województwa, 
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 znaczeniem usługi z punktu widzenia przyczyniania się do wzrostu zainteresowania 

województwem jako miejscem do życia lub/i prowadzenia działalności gospodarczej, 

 jakością świadczonych usług, 

 brakiem kwalifikacji usługi do usług gastronomicznych. 

3) W przypadku Wydarzenia: 

 miejscem odbywania się wydarzenia (teren województwa warmińsko-mazurskiego), 

 przeprowadzeniem przynajmniej jednej edycji wydarzenia, w okresie nie krótszym niż 

12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, 

 znaczeniem wydarzenia z punktu widzenia potencjału promocyjnego Warmii i Mazur, 

 znaczeniem wydarzenia z punktu widzenia przyczyniania się do rozwoju 

gospodarczego województwa, 

 znaczeniem wydarzenia z punktu widzenia przyczyniania się do wzrostu 

zainteresowania województwem jako miejscem do życia lub/i prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

4. Zespół wydaje opinię kolegialnie. Do wydania pozytywnej opinii wymagana jest zwykła 

większość głosów. 

5. Od opinii Zespołu Opiniodawczo-Doradczego, jak też od udzielenia bądź nieudzielenia 

akceptacji wyboru podmiotu przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 6 

Prawo do używania Znaku i sposób jego używania 

1. Prawo do używania znaku „Produkt Warmia Mazury” przyznawane będzie każdorazowo 

na okres, na który przysługuje Województwu prawo ochronne na Znak. Okres 

obejmujący uprawnienie Używającego Znaku do korzystania ze Znaku każdorazowo 

oznaczony zostanie datą w umowie. 

2. W terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc przed upływem okresu, na który przyznano 

prawo do używania Znaku, Używający Znaku jest uprawniony do złożenia wniosku 

o jego przedłużenie na kolejny okres. Do w/w wniosku Używający Znaku zobowiązany 

jest dołączyć oświadczenie, że w okresie używania Znaku zachowane będą co najmniej 

dotychczasowe standardy prowadzenia działalności, w szczególności w stosunku do 

jakości Produktu/Usługi/Wydarzenia, dla promocji którego Znak został przyznany. 

3. Używający Znaku może używać go w celu promocji swojego produktu, usługi lub 

wydarzenia, któremu Znak został przyznany. 
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4. Promocja może się odbywać poprzez używanie znaku „Produkt Warmia Mazury”  

w powiązaniu ze swoim produktem, usługą lub wydarzeniem w obrocie gospodarczym, 

w mediach oraz we własnych materiałach informacyjno-promocyjnych. 

5. W okresie używania Znaku używający Znaku zobowiązany jest zachować co najmniej 

dotychczasowe standardy prowadzenia działalności, w szczególności w stosunku  

do jakości Produktu/Usługi/Wydarzenia, dla promocji którego Znak został przyznany. 

6. Używający Znaku nie może używać Znaku w innym celu i w związku z innym 

Produktem, Usługą lub Wydarzeniem niż ten, dla którego Znak został przyznany. 

7. Postać graficzna znaku „Produkt Warmia Mazury” używana w materiałach informacyjno-

promocyjnych nie może występować w rozmiarze mniejszym niż 2,5 cm x 2,5 cm, 

ponadto, umieszczając Znak w powyższych materiałach należy uzupełnić go o rok, 

w którym prawo do korzystania ze Znaku zostało przyznane zgodnie z zasadami 

opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

8. Znak „Produkt Warmia Mazury” podlega ochronie prawnej. 

9. Używanie znaku „Produkt Warmia Mazury” bez uzyskania prawa do jego używania 

według procedury opisanej w Regulaminie skutkować będzie odpowiedzialnością 

określoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 

14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L z dnia 

16 czerwca 2017 r., Nr 154, str. 1) i w odpowiednim zakresie w ustawie z dnia  

30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776, z późń. 

zm.).  

§ 7 

Kontrola prawa do używania Znaku 

1. Kontrolę sposobu korzystania z prawa do używania Znaku sprawuje Departament 

Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie.  

2. Organ kontrolujący uprawniony jest do kontroli doraźnych, w tym także do kontroli 

terenowej w miejscu prowadzenia działalności przez Używającego Znaku oraz kontroli  

w miejscu wykonywania usługi, sprzedaży i promocji produktu bądź przeprowadzania 

wydarzenia.  

3. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności danych podanych we wniosku  

i będących podstawą do przyznania prawa do korzystania ze Znaku ze stanem 

rzeczywistym.  

4. Z kontroli sporządza się protokół, który w przypadku stwierdzenia istotnych 

nieprawidłowości, Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego, 
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przedkłada Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z wnioskiem  

o pozbawienie prawa do korzystania ze znaku „Produkt Warmia Mazury”. 

§ 8 

Pozbawienie prawa do używania Znaku 

1. Prawo do używania Znaku wygasa z upływem czasu, na jaki Używającemu Znak 

udzielono prawa do korzystania ze Znaku. 

2. Zespół Opiniodawczo-Doradczy na skutek stwierdzenia lub pozyskania informacji, 

że Znak używany jest niezgodnie z Regulaminem Znaku, tj. Używający: używa 

go do innego produktu, usługi lub wydarzenia, niż te, którym Znak został przyznany; 

obniżył standardy produktu, usługi lub wydarzenia, dla którego uzyskał prawo 

do używania Znaku; przekazał produkt, usługę lub wydarzenie innemu podmiotowi, 

może – po zweryfikowaniu informacji – zarekomendować Marszałkowi pozbawienie 

Użytkownika prawa do używania Znaku. 

3. Pozbawienie prawa do korzystania ze Znaku „Produkt Warmia Mazury” ma charakter 

ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie ani wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy.  

4. Używający Znaku o decyzji Marszałka w przedmiocie pozbawienia prawa do korzystania 

ze Znaku zostaje powiadomiony pisemnie. 

§ 9 

Ustanowienie i zmiana Regulaminu 

1. Regulamin lub odpowiednio jego zmiana wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i jest dostępny w siedzibie 

Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz na stronie internetowej 

www.warmia.mazury.pl/produkt.  

2. Wszelkie zmiany w Regulaminie dokonywane będą przez Zarząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

3. Regulamin ma zastosowanie do podmiotów ubiegających się o prawo do używania 

Znaku lub wnioskujących o przedłużenie okresu używania Znaku. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Zastrzega się możliwość wykorzystywania danych osobowych podmiotów ubiegających 

się o przyznanie prawa do używania Znaku „Produkt Warmia Mazury”, a także 

podmiotów, które uzyskały prawo do posługiwania się Znakiem wyłącznie  

na potrzeby postępowania dotyczącego przyznawania, używania i pozbawiania tego 

prawa oraz na potrzeby zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa 

http://www.warmia.mazury.pl/produkt
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Warmińsko-Mazurskiego kampanii związanych z promowaniem znaku „Produkt Warmia 

Mazury”. 

2. Złożenie wniosku o przyznanie prawa do używania Znaku „Produkt Warmia Mazury” jest 

równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i wyrażeniem zgody  

na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w ust. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- Nr 1 – Zasady umieszczania roku edycji przy Znaku „Produkt Warmia Mazury” 


