
 
 

Regulamin przyznawania prawa do użytkowania i posługiwania się 

Marką lokalną „Prosto z Serca – Produkt Ziemi Piotrkowskiej”. 
 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) jest opis trybu 

przyznawania prawa do używania i posługiwania się Marką lokalną „Prosto z Serca – 

Produkt Ziemi Piotrkowskiej” (zwaną dalej „Znakiem” lub „Marką lokalną”). 

2. Marka lokalna powstała z potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, 

organizacji społecznych i instytucji, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju 

Powiatu Piotrkowskiego, w oparciu o lokalne zasoby oraz bogate dziedzictwo 

kulturowe, przyrodnicze  i historyczne. 

3. Marka lokalna „Prosto z Serca – Produkt Ziemi Piotrkowskiej” jest narzędziem 

promocji produktów, usług związanych z regionem, oferowanych przez twórców 

i usługodawców z terenu Powiatu Piotrkowskiego, rozumianego jako obszar 11 gmin: 

Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, 

Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz (zwanego dalej 

„Obszarem” lub „Powiatem”). 

4. Rolą Znaku jest wskazywanie rekomendacji dla produktów i usług nim znakowanych, 

stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji 

pomiędzy producentami i usługodawcami, a klientami, mieszkańcami i gośćmi 

powiatu. 

5. Celem znakowania produktów i usług wysokiej jakości, sprzyjających 

zrównoważonemu rozwojowi powiatu, w oparciu o lokalne zasoby oraz dziedzictwo 

kulturowe, przyrodnicze  i historyczne jest:: 

a) wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych dla 

budowania Marki lokalnej; 

b) tworzenie sieci współpracy lokalnych producentów, twórców i usługodawców; 

c) wsparcie lokalnej przedsiębiorczości; 

d) dbałość o wysoką jakość produktów i usług; 

e) tworzenie oferty turystycznej bazującej na lokalnych produktach i usługach; 

f) rozbudzanie w lokalnej społeczności i w lokalnych twórcach inicjatyw, dążących 

do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu. 

6. Właścicielem Marki lokalnej jest jednostka samorządu terytorialnego Powiat 

Piotrkowski z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 

Piotrków Trybunalski. 

7. Znak stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują 

Powiatowi Piotrkowskiemu. 



 

§ 2 

1. O prawo do używania i posługiwania się Znakiem mogą ubiegać się: 

a) osoby fizyczne zamieszkałe i prowadzące zorganizowaną działalność zarobkową    

na terenie powiatu wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły,                    

niestanowiącą jednak działalności gospodarczej na mocy wyraźnego przepisu 

ustawy; 

b) przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział, faktycznie działający na obszarze 

powiatu oraz osoby będące przedsiębiorcami, do których nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; 

c) organizacje posiadające siedzibę i faktycznie działające na obszarze powiatu, 

choćby nie posiadały statusu przedsiębiorcy; 

d) rolnicy z terenu powiatu prowadzący rolniczy handel detaliczny lub usługi 

turystyczne (agroturystyka); 

e) jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, mające oddział 

i działające na obszarze powiatu; 

f) organizacje (z wyłączeniem grup nieformalnych) posiadające siedzibę i faktycznie 

działające na obszarze powiatu, choćby nie posiadały statusu przedsiębiorcy, jeżeli 

posiadanie tego statusu nie jest wymagane dla zgodnego z prawem wprowadzania 

do obrotu zgłaszanego produktu/usługi. 

2. Prawo do używania i posługiwania się Znakiem może zostać przyznane wyłącznie 

podmiotom, co do których w trybie określonym Regulaminem zostanie stwierdzone, 

że: 

a) posiadają wszelkie wymagane pozwolenia, zezwolenia, koncesje, uprawnienia do 

wprowadzania do obrotu zgłaszanego produktu/usługi i prowadzenia, związanej 

z tym działalności i przestrzegają wymagań prawnych, związanych z prowadzoną 

działalnością, a także nie naruszają w prowadzonej działalności zasad współżycia 

społecznego; 

b) prowadzą działalność zgodnie z wymogami ochrony środowiska. 

 

§ 3 

1. Znak przyznawany jest produktom w trzech kategoriach: 

a) produkty spożywcze; 

b) produkty rękodzielnicze oraz użytkowe; 

c) oferty turystyczno- rekreacyjne oraz usługi gastronomiczne  

i noclegowe. 

2. Produkty i usługi, w stosunku do których przyznaje się prawo do używania 

i posługiwania się Znakiem muszą charakteryzować się następującymi cechami: 

a) są związane z obszarem przynajmniej jednej z gmin wskazanych w § 1 ust 3; 

b) wysoką jakością; 

c) dostępnością i rozpoznawalnością na rynku; 

d) przyjaznością dla środowiska; 

e) oryginalnością. 

3. Kryteria oceny produktów i usług stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Prawo do używania i posługiwania się Znakiem przyznawane jest na mocy decyzji 

Komisji nadawania Marki lokalnej „Prosto z Serca – Produkt Ziemi Piotrkowskiej 

(zwanej dalej „Komisją”), która zawarta zostanie w Uchwale Komisji. 



5. Prawo do używania i posługiwania się Znakiem przysługuje Użytkownikom 

wyłącznie w odniesieniu do konkretnych produktów lub usług, dla których zostało 

przyznane. 

6. Nabycie prawa do używania i posługiwania się Znakiem następuje z chwilą określoną 

w umowie licencyjnej, zawieranej pomiędzy Powiatem Piotrkowskim, a podmiotem, 

który zgodnie ze wskazaniem Komisji uzyskał uprawnienie do jej zawarcia. 

7. Wzór umowy licencyjnej, wiążącej Powiat Piotrkowski z podmiotem uprawnionym    

do używania i posługiwania się Znakiem, zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Umowa licencyjna określa prawa i obowiązki jej stron związane z używaniem               

i posługiwaniem się Znakiem. 

8. Posługiwanie się Znakiem w odniesieniu do produktów lub usług, stanowiących 

zmodyfikowane wersje produktów lub usług, dla których prawo to zostało przyznane 

jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach, gdy modyfikacje mieszczą się w ocenie 

Komisji w zakresie wyznaczonym decyzją Komisji w przedmiocie przyznania prawa 

do zawarcia umowy licencyjnej lub w zakresie wyznaczonym treścią umowy 

licencyjnej. 

§ 4 

1. Wniosek o uzyskanie prawa do używania i korzystania ze Znaku (zwany dalej 

"Wnioskiem") należy złożyć w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze zgodnie     

ze wzorem, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

2. Wnioski można składać na adres siedziby Powiatu Piotrkowskiego ul. Dąbrowskiego 

7, 97-300 Piotrków Trybunalski lub drogą elektroniczną na adres mail 

starosta@powiat-piotrkowski.pl. Od złożenia wniosku nie pobiera się opłaty. 

3. Przewodniczący przed terminem posiedzenia Komisji wzywa Wnioskodawcę do 

dostarczenia w wyznaczonym terminie Produktu podlegającego ocenie.  

4. Prawo do używania i korzystania ze Znaku przyznawane jest w formie Uchwały 

podjętej przez Komisję. 

5. Komisja rozpatruje złożone wnioski nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym. 

 

§ 5 

1. Prawo do używania i posługiwania się Znakiem jest bezpłatne. 

2. Zasady używania i posługiwania się Znakiem zostały określone w umowie licencyjnej. 

3. Umowa licencyjna zawierana jest między podmiotem, któremu na mocy Uchwały 

Komisji przyznane zostało prawo używania i posługiwania się Znakiem a Powiatem 

Piotrkowskim. 

4. W ciągu 21 dni od przekazania Użytkownikowi informacji o podjęciu przez Komisję 

decyzji o przyznaniu prawa do używania Znaku jest on zobowiązany do podpisania 

umowy licencyjnej z Powiatem Piotrkowskim. 

5. W przypadku nie zawarcia umowy w wyznaczonym terminie decyzja o przyznaniu 

prawa do używania Znaku może zostać cofnięta. 

6. Znak przyznawany jest na okres do końca roku kalendarzowego następującego            

po roku podjęcia przez Komisję Uchwały, z możliwością przedłużenia o kolejne trzy 

lata według uproszczonej procedury. 

7. Procedura uproszczona przyznawania Znaku polega na złożeniu w terminie 

do 3 miesięcy przed terminem, w którym wygasa prawo do używania i korzystania    

ze Znaku, pisemnego sprawozdania z wykorzystania znaku w okresie jego używania 

wraz z opisem planowanego wykorzystania go na kolejne 3 lata. Decyzję                     

mailto:starosta@powiat-piotrkowski.pl


o przedłużeniu przyznania prawa do używania i korzystania ze Znaku podejmuje         

w drodze Uchwały Komisja. 

8. Komisja przekaże Wnioskodawcy informację o podjętej decyzji w terminie 

10 dni od dnia jej podjęcia. Przekazanie informacji nastąpi listem poleconym na adres 

podany we wniosku lub do rąk własnych za poświadczeniem odbioru. Decydująca     

dla zachowania terminu wskazanego w niniejszym ustępie będzie data stempla 

pocztowego. 

9. Zawarcie aneksu do umowy licencyjnej, prowadzącego do przedłużenia okresu jej 

obowiązywania o 3 lata, powinno nastąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia 

Wnioskodawcy informacji o przyznaniu mu uprawnienia do zawarcia takiego aneksu. 

Po bezskutecznym upływie przedmiotowego terminu Powiat Piotrkowski będzie 

uprawniony do odmowy podpisania aneksu do umowy licencyjnej. 

 

§ 6 

1. Przyznanie Znaku uprawnia Użytkownika Znaku, w okresie obowiązywania umowy 

licencyjnej, do: 

a) posługiwania się, przy oznaczaniu produktów lub usług, dla których przyznano prawo 

do korzystania ze Znaku, sformułowaniem: „produkt/usługa wyróżniona Znakiem 

„Prosto z Serca – Produkt Ziemi Piotrkowskiej” w roku .......”; 

b) korzystania ze Znaku, jako znaku graficzno-słownego poprzez trwałe oznakowanie 

wyróżnionych produktów i usług; 

c) korzystania z certyfikatu i statuetki przyznanych dla wyróżnionych Znakiem oraz 

innych udostępnianych form wizualizacji; 

d) korzystania z kampanii reklamowych i promocyjnych, prowadzonych przez Powiat 

Piotrkowski oraz podmioty współpracujące, nawiązujących do otrzymanego Znaku; 

e) korzystania z dotyczących Znaku spotkań, służących wymianie doświadczeń, 

zacieśnianiu współpracy, organizowanych przez Powiat Piotrkowski, podmioty 

współpracujące oraz przez innych Użytkowników Znaku. 

2. Przyznanie Znaku zobowiązuje Użytkownika Znaku, w okresie obowiązywania 

umowy licencyjnej, do: 

a) przestrzegania postanowień Regulaminu; 

b) należytego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy licencyjnej; 

c) współpracy z Powiatem Piotrkowskim przy realizacji działań promocyjnych 

dotyczących Znaku; 

d) powstrzymania się w stosunku do Powiatu Piotrkowskiego i innych Użytkowników   

od zachowań, które w odniesieniu do relacji między przedsiębiorcami mogłyby zostać 

zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

e) oznaczania określonych umową licencyjną produktów lub usług Znakiem; 

f) oznaczania Znakiem miejsc sprzedaży produktów lub usług określonych umową 

licencyjną, dokonywanej osobiście, jak też przez osoby działające na jego rzecz lub 

zlecenie; 

g) stosowania Znaku na materiałach promocyjnych lub reklamowych; stronach 

internetowych; portalach społecznościowych Użytkowników, odnoszących się           

do produktów lub usług określonych umową licencyjną; 

h) utrzymywania wysokiej jakości wprowadzanych do obrotu produktów i usług,            

ze szczególnym uwzględnieniem produktów i usług, dla których nabył prawo             

do oznaczania ich Znakiem; 



i) informowania Powiatu Piotrkowskiego o okolicznościach istotnych dla realizacji 

celów oznaczania produktów i usług Znakiem, o wszelkich naruszeniach przez osoby 

trzecie praw przysługujących Użytkownikowi do Znaku, o wszelkich naruszeniach 

przez innych Użytkowników ich zobowiązań wynikających z Regulaminu oraz            

o wszelkich zagrożeniach dla realizacji zobowiązań Użytkowników wynikających       

z Regulaminu lub umowy licencyjnej; 

j) uczestniczenia na zaproszenie Powiatu Piotrkowskiego w targach branżowych lub 

podobnych przedsięwzięciach; 

k) zachowania w tajemnicy wszelkich nie podanych do wiadomości publicznej 

informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji 

mających wartość gospodarczą, co do których Powiat Piotrkowski podjął działania 

w celu zachowania ich poufności, w szczególności oznaczył je jako poufne. 

 

§ 7 

1. Komisja Znaku jest powoływana i odwoływana przez Starostę Powiatu 

Piotrkowskiego. 

2. Komisja Znaku działa w składzie: 

a) Przewodniczący Komisji, 

b) od 3 – 7 Członków Zwyczajnych. 

3. W skład Komisji mogą wchodzić przedstawiciele następujących podmiotów: 

a) 1 przedstawiciel samorządu; 

b) 1 przedstawiciel mediów; 

c) 3 przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania; 

d) 1 przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej w obszarze gastronomii; 

e) 1 członek organizacji turystycznej. 

4. Kadencja Członka Komisji trwa 4 lata. 

5. Prace Komisji są koordynowane przez Przewodniczącego Komisji. 

6. Siedzibą Komisji jest siedziba Powiatu Piotrkowskiego. 

7. Zebrania Komisji odbywać się będą w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz         

w roku. 

8. Posiedzenia Komisji zwołuje się, zawiadamiając wszystkich członków Kapituły,         

co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia, wysyłając zaproszenia pocztą 

elektroniczną. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia 

oraz przewidywany porządek obrad. 

9. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, Przewodniczącego 

Posiedzenia Komisji wybierają obecni na posiedzeniu członkowie Komisji. 

10. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół obejmujący utrwalenie podjętych decyzji. 

Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji. 

11. Pierwsze posiedzenie Komisji w danej kadencji zwołuje Starosta.  

12. Na pierwszym Posiedzeniu Komisja wybiera przewodniczącego i uchwala regulamin 

swego działania. 

 

§ 8 

1. Do zadań Komisji należy w szczególności przyjmowanie i ocena wniosków pod 

względem formalnym i merytorycznym. 

2. Wszelkie decyzje Komisji są podejmowane, pod rygorem nieważności, w obecności 

co najmniej 2/3 składu Komisji. 

3. Każdemu Członkowi Komisji przysługuje w głosowaniu jeden głos. 



4. Głosowania Członków Komisji przeprowadzane są w trybie jawnym. 

5. Uchwała przyznająca prawo używania Znaku musi zawierać: 

a) stanowisko Komisji, określenie warunków używania Znaku - w szczególności 

określenie produktów lub usług dla których ma być przyznane prawo do 

oznaczania ich Znakiem; 

b)  datę podjęcia decyzji; 

c) uzasadnienie. 

6. W sytuacji, gdy Komisja poweźmie uzasadnione wątpliwości co do okoliczności 

powołanych we wniosku lub z innych względów uzna to za celowe, może wystąpić do 

Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku, w szczególności poprzez przedłożenie 

dodatkowych materiałów, udzielenie informacji lub złożenie wyjaśnień. 

7. Wszelkie koszty przygotowania oraz ewentualnego uzupełnienia wniosku pokrywa 

Wnioskodawca. 

8. Uchwałę podjętą przez Komisję podpisuje co najmniej dwóch członków Kapituły, 

w tym Przewodniczący Komisji. 

9. Uchwały komisji są ostateczne – nie przysługują od niej żadne środki zaskarżenia. 

 

§ 9 

1. Obsługą administracyjną i techniczną przy działaniach związanych z procesem 

weryfikacji i przyznawania, a także promocji Znaku zajmuje się Wydział Aktywizacji 

Społecznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. 

2. Do zadań wydziału  należy w szczególności: 

a) organizacja procesu nadawania Znaku od strony promocyjno- informacyjnej; 

b) bezpośrednie kontakty i doradztwo dla podmiotów zainteresowanych otrzymaniem 

prawa do Używania Znaku; 

c) monitorowanie wypełniania warunków umowy licencyjnej przez Użytkownika 

Znaku; 

d) obsługa administracyjna Komisji Znaku. 

 

§ 10 

1. Komisja Znaku ma prawo do cofnięcia uchwały (decyzji uprawniającej do używania 

i posługiwania się Znakiem) w przypadku: 

a) stwierdzenia niedotrzymywania przez Użytkownika Znaku warunków umowy 

licencyjnej; 

b) zgłoszenia zasadnie umotywowanego wniosku przez Użytkownika Znaku; 

c) niezawarcia umowy licencyjnej w terminie wskazanym w § 5 ust. 4 i 9 oraz 

niespełniania świadczeń wskazanych w § 6. 

d) rażącego naruszenia lub powtarzającego się naruszania przez Użytkownika jego 

zobowiązań wynikających z Regulaminu, umowy licencyjnej lub innych 

zobowiązań wynikających ze stosunków umownych łączących go z Powiatem 

dotyczących posługiwania się Znakiem. 

2. Uchwałę w przedmiocie odebrania prawa do używania i posługiwania się Znakiem 

podejmuje Komisja. 

3. Procedura odebrania prawa do używania i posługiwania się Znakiem wszczynana jest 

z inicjatywy Komisji. 

4. W toku rozpoznawania zasadności odebrania prawa do używania i posługiwania się 

Znakiem Komisja powinna wysłuchać Użytkownika lub zapoznać się z jego 

pisemnymi wyjaśnieniami. 



5. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z jego udziałem w postępowaniu 

w przedmiocie odebrania prawa do używania i posługiwania się Znakiem. 

6. Użytkownik jest zobowiązany do trwałego zaprzestania używania i posługiwania się 

Znakiem natychmiast po doręczeniu mu przez Komisję Uchwały w przedmiocie 

odebrania mu prawa do używania i posługiwania się Znakiem.   

7. Informacja o odebraniu prawa do używania i posługiwania się Znakiem może zostać 

podana przez Komisję do publicznej wiadomości na koszt Użytkownika. 

8. Z chwilą wygaśnięcia prawa do używania i posługiwania się Znakiem Użytkownik 

zobowiązany jest do natychmiastowego wydania (zwrotu) certyfikatu wykazującego 

jego uprawnienie do wykonywania tego prawa. 

 

§ 11 

1. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Komisji Znaku. Sprawy 

nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Komisja Znaku. 

2. Użytkownicy Znaku akceptują warunki Regulaminu oraz wyrażają zgodę na 

przetwarzanie i upublicznianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

użytkowania Znaku „Prosto z Serca – Produkt Ziemi Piotrkowskiej”. 

3. Administratorem danych osobowych jest Starosta Powiatu Piotrkowskiego z siedzibą 

w Starostwie Powiatowym, ul. Dąbrowskiego 7, 97–300 Piotrków Trybunalski, e-

mail: starosta@powiat-piotrkowski.pl; tel.: 44 732 88 00, 44 732 88 01, fax: 44 732 88 

03. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.5. 

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest częścią karty 

zgłoszeniowej. 

 

§ 12 

Decyzje Komisji przyznające Znak będą każdorazowo ogłaszane publicznie w prasie 

regionalnej/lub lokalnej,  na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego oraz profilu 

Powiatu Piotrkowskiego w serwisie społecznościowym Facebook. 

 

§ 13 

Komisja znaku zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu. Wszelkie 

zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatu 

Piotrkowskiego. 

§ 14 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Starostę Powiatu 

Piotrkowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki: 

 

Załączniki nr 1 Kryteria oceny produktów i usług zgłaszanych do przyznawania prawa do 

użytkowania i posługiwania się Marką lokalną „Prosto z Serca – Produkt Ziemi 

Piotrkowskiej”. 

Załączniki nr 2Wzór wniosku zgłoszenia - wypełnianego przez podmioty ubiegające się o 

uzyskanie prawa do użytkowania i posługiwania się Marką lokalną „Prosto z Serca – Produkt 

Ziemi Piotrkowskiej”. 

Załączniki nr 3 Wzór umowy licencyjnej. 
 


