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Minister Środowiska

Regulamin wykorzystywania logo oraz szablonów materiałów promocyjnych Konferencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - COP24 („Regulamin”)
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§1. Postanowienia ogólne
Skarb Państwa - Ministerstwo Środowiska (dalej: „Ministerstwo Środowiska”) przygotowało,
na potrzeby 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu (COP24), 14. sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z
Kioto (CMP 14) wraz ze wznowioną 1 sesją Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron
Porozumienia paryskiego (CMA1.3), zwanej dalej „Konferencją”, logo Konferencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - COP24 („Logo”) oraz szablony materiałów
promocyjnych, m.in. plakat, roll up, winder („Szablony”).
Niniejszy regulamin został opracowany w celu zapewnienia spójności wizualnej związanej z
promocją Konferencji.
Logo oraz Szablony są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).
Ministerstwu Środowiska przysługują autorskie prawa majątkowe do Logo oraz Szablonów.
Ministerstwo Środowiska może udzielić licencji niewyłącznej do korzystania z Logo lub
Szablonów na zasadach określonych w Regulaminie („Licencja”).
Ministerstwo Środowiska może wyrazić zgodę na korzystanie z opracowań Szablonów na
zasadach określonych w Regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa
polskiego.
§2. Tryb udzielania Licencji
oraz wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do Szablonów
Podmiot występujący o uzyskanie licencji na wykorzystanie Logo lub Szablonów lub o
wyrażenie zgody na rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań Szablonów
(„Wnioskodawca”) składa wniosek do Biura do spraw Organizacji konferencji COP24
Ministerstwa Środowiska, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wniosek składa się:
1) w formie pisemnej na adres: Ministerstwo Środowiska, Biuro do spraw Organizacji
Konferencji COP24, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; lub
2) wysyłając skan podpisanego wniosku w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej:
cop24@mos.gov.pl.
Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją przez Wnioskodawcę Regulaminu oraz
zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
Zgoda na wykorzystanie Logo lub Szablonów zostanie przekazana Wnioskodawcy za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Wnioskodawcy wskazany we wniosku, wraz z
plikiem zawierającym Logo w wybranej przez Wnioskodawcę wersji i formacie (wersja: polska
lub angielska; format: JPG, PDF, EPS lub PNG) lub plikami zawierającymi Szablony (wersja:
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angielska, format: PDF). Do zgody na wykorzystanie Logo zostanie dołączona księgą znaku
dotyczącą Logo lub jej fragment. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 4 jest równoznaczne z udzieleniem Wnioskodawcy
Licencji do Logo lub Szablonów, na warunkach określonych we wniosku, w zgodzie oraz w
Regulaminie.
Zgoda na rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań Szablonów zostanie przekazana
Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Wnioskodawcy wskazany we
wniosku.
Ministerstwo Środowiska zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zgody na wykorzystanie
Logo lub Szablonów lub rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań Szablonów przez
Wnioskodawcę, bez podawania przyczyn. Informacja o odmowie udzielenia zgody zostanie
przekazana Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Wnioskodawcy
wskazany we wniosku.
§ 3. Logo
Logo może być wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie w celach promocji Konferencji.
Logo może być wykorzystywane jedynie w całości, nie dopuszcza się wykorzystywania Logo w
częściach.
Logo może być wykorzystywane wyłącznie w materiałach informacyjno-promocyjnych
Wnioskodawcy lub na produktach Wnioskodawcy wskazanych we wniosku, o którym mowa w §
2 ust. 1.
§ 4. Szablony
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Szablony mogą być wykorzystane przez Wnioskodawcę wyłącznie w celu promocji Konferencji.
Szablony mogą być wykorzystywane jedynie w całości, nie dopuszcza się wykorzystywania
Szablonów w częściach.
Ministerstwo Środowiska może wyrazić zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań
Szablonów wyłącznie w zakresie tłumaczenia obszarów edytowalnych w celu stworzenia wersji
językowej zgodnej z językiem oficjalnym w kraju Wnioskodawcy, na polach eksploatacji
wymienionych w § 5 ust. I.
§5. Warunki udzielenia Licencji
Licencja może być udzielona na jednym lub większej ilości wymienionych poniżej pól
eksploatacji, z zastrzeżeniem § 3 ust. I i § 4 ust. 1:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej
liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego,
techniką cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku;
2) wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych;
3) użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie oryginału lub egzemplarzy osobom
trzecim;
4) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;
5) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
Licencja udzielona na podstawie Regulaminu upoważnia do korzystania z Logo lub Szablonów
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw wskazanych w zgodzie, o której mowa w
§ 2 ust. 4 lub 6.
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Licencja udzielana jest na okres od dnia udzielenia zgody, o której mowa w § 2 ust. 4 lub 6, do
dnia przekazania prezydencji kolejnemu krajowi na 25. sesji Konferencji Stron Ramowej
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP25).
Licencja, w związku z celem jej udzielenia, określonym w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1, jest
nieodpłatna.
Licencjobiorca nie jest uprawniony do upoważnienia innej osoby do korzystania z Logo lub
Szablonów w zakresie uzyskanej Licencji.
Licencjobiorca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów graficznych, określonych w
księdze znaku, o której mowa w § 2 ust. 4.
Licencjobiorca zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną, na adres poczty
elektronicznej: cop24@mos.gov.pl, przed wykorzystaniem Logo w materiałach lub na
produktach, projektów/wizualizacji sposobu jego wykorzystania w celu weryfikacji zgodności z
wymogami określonymi w księdze znaku, o której mowa w § 2 ust. 4.
Ministerstwo Środowiska może zgłaszać uwagi lub zastrzeżenia do projektów/wizualizacji,
o których mowa w ust. 7, które Licencjobiorca jest zobowiązany uwzględnić, pod rygorem
zastosowania postanowień § 6. Brak uwag lub zastrzeżeń w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania projektów/wizualizacji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody.
§6. Kontrola, wypowiedzenie Licencji,
odwołanie zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Szablonów
Ministerstwo Środowiska zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania Logo oraz Szablonów
przez Wnioskodawcę, a także rozporządzania i korzystania z opracowań Szablonów przez
Wnioskodawcę, w szczególności prawo żądania przesłania przez Wnioskodawcę projektów
wykorzystania Logo lub tłumaczenia opracowania Szablonu na język polski lub angielski.
Ministerstwo Środowiska zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Licencji ze skutkiem
natychmiastowym, w szczególności z ważnych przyczyn którymi są m.in. wykorzystywanie Logo
lub Szablonów z naruszeniem warunków wynikających ze zgody, o której mowa w § 2 ust. 4, a
także z Regulaminu.
Ministerstwo Środowiska zastrzega sobie prawo do odwołania zgody na rozporządzanie i
korzystanie z opracowań Szablonów ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności z ważnych
przyczyn, którymi są m.in. nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu lub warunków udzielonej
zgody, o której mowa w § 2 ust. 6.
Ministerstwo Środowiska może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku
wykorzystania Logo lub Szablonów lub opracowań Szablonów niezgodnie z postanowieniami
Regulaminu lub udzieloną zgodą.

§7. Zmiany Regulaminu
Minister Środowiska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym
zmiany te obowiązują od chwili ogłoszenia, tj. zamieszczenia na stronie internetowej
www.cop24.gov.pl, chyba że Minister Środowiska postanowi inaczej.

Załącznik nr 1
do Regulaminu wykorzystywania logo
oraz szablonów materiałów promocyjnych
Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zmian Klimatu (COP24)

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE LOGO LUB SZABLONÓW MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W
__________________________ SPRAWIE ZMIAN KLIMATU (COP24)_____________________
DANE WNIOSKODAWCY
1 .Nazwa i adres wnioskodawcy

2. Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko
Telefon
E - mail
ZAKRES WYKORZYSTANIA LOGO KONFERENCJI COP24
1. Fonna/rodząj materiału /produktu na których ma zostać zamieszczone logo Konferencji COP24

2. Cel wykorzystania materiału /produktu na którym ma zostać zamieszczone logo Konferencji
COP24

3. Planowany termin publikacji/prezentacji materiału/produktu z logo Konferencji COP24

4. Planowane miejsce publikacji/prezentacji materiału/produktu z logo Konferencji COP24

5. Potrzebny format pliku
a. JPG (polskie)
□
e. JPG (angielskie) I I

□

b. PDF (polskie) Q
c. EPS (polskie)
□ d.PNG (polskie)
O
f. PDF (angielskie) Q
g. EPS (angielskiej I I h.PNG (angielskiej I I
WYKORZYSTANIE LOGO KONFERENCJI COP24
(proszę zaznaczyć pola eksploatacji na których miałoby być wykorzystywane Logo Konferencji
COP24)
utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej
liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku;

□
□
□

użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie oryginału lub egzemplarzy osobom
trzecim;
wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;

□

rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych;

WYKORZYSTANIE SZABLONÓW MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
KONFERENCJI COP24
Nazwa imprezy/wydarzenia podczas, którego zostaną wykorzystane szablony

2.

Planowany termin imprezy/wydarzenia podczas, którego zostaną wykorzystane szablony

3.

Planowane miejsce imprezy/wydarzenia, podczas którego zostaną wykorzystane szablony

Forma/rodzaj materiału promocyjnego:
a. plakat Bl |

b. roll-up 80/200 [

c. winder 80/200 Q

przesłanie plików graficznych do samodzielnego wydruku - potrzebny format pliku:
a. PDF - wersja angielska I I

WYKORZYSTANIE SZABLONÓW MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
KONFERNECJI COP24
(proszę zaznaczyć pola eksploatacji na których będą wykorzystywane szablony materiałów
promocyjnych)

□
□
□
□

□

utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej
liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku;
wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych;
użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie oryginału lub egzemplarzy osobom
trzecim;
wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań
wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;

rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

WYRAŻENIE ZGODY
NA ROZPOWSZECHNIANIE I KORZY ST ANIEZ OPRACOWAŃSZABLONÓW
MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH KONFERENCJI COP24
1. Forma/rodzaj materiału promocyjnego:

a. plakat BI CU

b. roll-up 80/200 □

c. winder 80/200 EU

2. Rodzaj opracowania:
| tłumaczenie obszarów edytowalnych w celu stworzenia wersji językowej zgodnej z językiem
oficjalnym w kraju Wnioskodawcy, tj. językiem..............................
| tłumaczenie obszarów edytowalnych w celu stworzenia wersji językowej zgodnej z językiem
oficjalnym w kraju Wnioskodawcy, tj. językiem..............................

ROZPOWSZECHNIANIE I KORZYSTANIE Z OPRACOWAŃ SZABLONÓW
MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH KONFERENCJI COP24
(proszę zaznaczyć pola eksploatacji na których miałyby być wykorzystywane opracowania
szablonów materiałów promocyjnych)

□

utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej
liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku;

□
□

wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych;
użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie oryginału lub egzemplarzy osobom
trzecim;

□

wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań
wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;

□

rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

Oświadczenia Wnioskodawcy:
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem wykorzystywania logo oraz szablonów materiałów
promocyjnych Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu(COP24), akceptuję treść Regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Podpis Wnioskodawcy

Załącznik nr 2
do Regulaminu wykorzystywania logo
oraz szablonów materiałów promocyjnych
Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu COP24
- Wzór zgody -

Adresat

1.

Udzielam (wpisać nazwę podmiotu)...............................................................................
niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na warunkach określonych w niniejszej zgodzie i w
Regulaminie wykorzystywania logo oraz szablonów materiałów promocyjnych Konferencji
Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24

na wykorzystanie logo Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP24 w
zakresie wskazanym przez wnioskodawcę we wniosku.
Logo może być wykorzystywane w całości, wyłącznie w celu promocji Konferencji, na następujących
polach eksploatacji:

POLA EKSPLOATACJI WYKORZYSTYWANIA LOGO KONFERENCJI COP24

□

utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej
liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku;

□
□
□

wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych;

□

rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.;

użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie oryginału lub egzemplarzy osobom
trzecim;
wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;

(podpis)

II. Udzielam (wpisać nazwę podmiotu)...............................................................................
niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na warunkach określonych w niniejszej zgodzie i w
Regulaminie wykorzystywania logo oraz szablonów materiałów promocyjnych Konferencji
Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24

na wykorzystanie szablonów materiałów promocyjnych Konferencji Narodów Zjednoczonych w
sprawie Zmian Klimatu COP24:
a. plakat Bl Q

b. roll-up 80/200 Q

c. winder 80/200 O

w zakresie wskazanym przez wnioskodawcę we wniosku.
Szablony mogą być wykorzystywane w całości, wyłącznie w celu promocji Konferencji, na
następujących polach eksploatacji:

POLA EKSPLOATACJI WYKORZYSTYWANIA SZABLONÓW
MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH KONFERENCJI COP24

□
□
□
□

□

utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej
liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku;
wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych;
użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie oryginału lub egzemplarzy osobom
trzecim;
wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań
wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;

rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet

(podpis)

III. Wyrażam (wpisać nazwę podmiotu)
na rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań szablonów materiałów promocyjnych
Konferencji CQP24:_____________________________________________________

I. Forma/rodzaj materiału promocyjnego:
a. plakat Bl Ö

b. roil-up 80/200 □

c. winder 80/200 CU

2. Rodzaj opracowania:
I | tłumaczenie obszarów edytowalnych w celu stworzenia wersji językowej zgodnej z językiem
oficjalnym w kraju Wnioskodawcy, tj. językiem..............................
| tłumaczenie obszarów edytowalnych w celu stworzenia wersji językowej zgodnej z językiem
oficjalnym w kraju Wnioskodawcy, tj. językiem..............................
Opracowania szablonów materiałów promocyjnych mogą być wykorzystane na następujących polach
eksploatacji:_______________________________________________________________________
POLA EKSPLOATACJI ROZPOWSZECHNIANIA I KORZYSTANIA Z
OPRACOWAŃ SZABLONÓW MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
KONFERNECJI COP24

□

utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej
liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku;

□
□

wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych;
użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie oryginału lub egzemplarzy osobom
trzecim;

□

wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań
wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;

□

rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.;

(podpis)
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