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ABC dla III sektora: 
ZADANIA PUBLICZNE 

 

 

 

 

 

 

SKRYPT nr 3 

Zasady promowania zadań publicznych 
Poradnik dla organizacji realizujących zadania publiczne finansowane i współfinansowane  

ze środków samorządów z terenu powiatu ostródzkiego: 

Powiat Ostródzki, Gmina Miejska Ostróda, Gmina Ostróda, Gmina Morąg, Gmina Miłomłyn,  

Gmina Dąbrówno, Gmina Małdyty, Gmina Grunwald, Gmina Łukta, Gmina Miłakowo 

 
 

Spis treści: 

 

1.1. Informacja o współfinansowaniu i herb/logo 

1.2. Miejsce oznakowania 

1.3. Zasady stosowania herbu/logo 

1.4. Podpowiedzi 

1.5. Do pobrania 

1.6. Najczęściej popełniane błędy 

 

 

 

 

 

Publikacja (Skrypt nr 4) powstała w ramach zadania 
„Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych” realizowanego przez Ostródzkie 
Stowarzyszenie Kulturowe „SASINIA” 

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ludności 
Niemieckiej HERDER w Morągu w roku 2011 

 

     
 

Zadanie współfinansowane ze środków  
Powiatu Ostródzkiego 

 

 

Aktualizacja publikacji (Skrypt 4) została dokonana  
w ramach zdania „Małe Forum Pełnomocników” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw 
Obywatelskich w roku 2012 

 

 
 

Zadanie współfinansowane ze środków  
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem 

Powiatu Ostródzkiego ani Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
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!!! Obowiązek informowania o źródle finansowania zadania mają wszystkie podmioty 

realizujące zadanie publiczne finansowane lub współfinansowane ze środków 

miasta/gminy/powiatu. 

 

 

 

1.1. Informacja o współfinansowaniu i herb/logo 

 

Materiały wytworzone w wyniku realizacji zadania publicznego ze środków samorządu 

powinny: 

 

 być opatrzone w widocznym miejscu informacją o współfinansowaniu ze środków 

samorządu, np.: 
 

„Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy …………………..” 

 

 zawierać znak graficzny – herb/logo miasta/gminy/powiatu 
 

 

Przykład: 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Łukta 

 
 

 

Dodatkowo publikacje należy uzupełnić dopiskiem: 

„Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym 

stanowiskiem ………………………wpisać nazwę miasta/gminy/powiatu…………………..” 

 

 

 

1.2. Miejsca oznakowania 

 

Oznakowaniu podlegają wszystkie materiały, przedmioty, lokale, urządzenia związane  

z realizacją zadania, w szczególności: 

 

 ulotki, plakaty, broszury 

 zaproszenia, listy obecności, programy szkoleń/imprez 

 banery, roll-upy 

 strona internetowa 

 korespondencja, papier firmowy, korespondencja elektroniczna 

 publikacje, wydawnictwa 

 materiały i notatki dla mediów* 

 artykuły, ogłoszenia w prasie tylko w przypadku finansowania/współfinansowania 

publikacji ze środków dotacji 

 gadżety, materiały reklamowe finansowane/współfinansowane z dotacji, np. smycze, 

długopisy, notatniki, stroje 
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 slajdy prezentacji multimedialnych 

 sprzęty i urządzenia zakupione z dotacji** 

 lokale/miejsca, w których odbywają się wydarzenia objęte zadaniem, np. sale 

szkoleniowe, konferencyjne, boiska 

 biuro projektu 

 segregatory, teczki, w których archiwizowane są dokumenty związane z realizacją 

zadania 

 

Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest do ustnego informowania uczestników 

zadania o współfinansowaniu zadania z budżetu miasta/gminy/powiatu. 

 

W przypadku materiałów dla mediów informację o współfinansowaniu można zawrzeć w treści 

materiału bez stosowania herbu/logonie ma obowiązku oznakowania drobnego sprzętu 

biurowego, np. zszywacz, dziurkacz;  

 

W przypadku małego sprzętu, na którym nie ma możliwości zamieszczenia informacji lub grozi 

to utratą gwarancji, np. aparat fotograficzny – informację o współfinansowaniu/finansowaniu 

wraz z herbem umieszczamy na opakowaniu 

 

 

 

1.3. Zasady stosowania herbu/logo 

 

Znak graficzny – herb/logo należy stosować zgodnie z następującymi zasadami: 

 

 herb/logo musi być czytelne i widoczne 

 jeśli herb/logo sąsiaduje z innymi znakami graficznymi, np. z logotypem organizacji, to 

nie może być od niego mniejszy 

 nie zmieniamy proporcji herbu/logo 

 zgodnie z uchwałą miasta/gminy/powiatu o wykorzystaniu herbu/logo 

 

W przypadku braku informacji o współfinansowaniu/finansowaniu i herbu/logo na 

wytworzonych materiałach, koszty poniesione ze środków dotacji, związane z ich 

wytworzeniem mogą zostać uznane za niekwalifikowalne. 

 

 

 

1.4. Podpowiedzi 

 

 Unikajmy treści, obrazów, wiadomości mogących szerzyć stereotypy, wywoływać sensację 

lub dyskryminować ludzi, sytuacje, miejsca. 

 

 Wykorzystując do promocji wizerunek osób trzecich, np. zdjęcie w prasie, na którym są 

widoczne twarze uczestników szkolenia – pamiętajmy o uzyskaniu od nich zgody na 

wykorzystanie wizerunku w celu promocji zadania/projektu. 
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Przykład: 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY  

NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

W związku z przystąpieniem do projektu/zadania pt. ,,………tytuł 

projektu/zadania……………” realizowanego przez ………………. nazwa 

oferenta……………………. wyrażam zgodę na używanie  

i rozpowszechnianie mojego wizerunku/ głosu/wypowiedzi przez 

………… nazwa beneficjenta ……………………., dla celów działań 

informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu/ 

zadania ,,……tytuł projektu/zadania ……”. 

 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub 

nagrania wykonane podczas zajęć i spotkań mogą zostać 

umieszczone na stronie internetowej projektu oraz wykorzystane  

w materiałach promocyjnych. Podpisanie oświadczenia jest 

dobrowolne.  

 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących  

i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem ,,……… 

nazwa beneficjenta/oferenta………”, z tytułu wykorzystywania 

mojego wizerunku/głosu/ wypowiedzi na potrzeby określone  

w oświadczeniu. 

 

 

…………………………...........                                              ……………………………… 

/miejscowość i data/    /czytelny podpis/ 
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1.5. Do pobrania 

 

Samorząd Herb / Logo 
Informacja o współfinansowaniu 

/preferowana/ 

Powiat Ostródzki 

 

Zadanie współfinansowane ze środków 
Powiatu Ostródzkiego 

Gmina Miejska Ostróda 

 

Zadanie współfinansowane ze środków 
Gminy Miejskiej Ostróda 

Gmina Morąg 

 

Zadanie współfinansowane ze środków 
Gminy Morąg 

Gmina Ostróda 

 

Zadanie współfinansowane ze środków 
Gminy Ostróda 

Gmina Dąbrówno 

 

Zadanie współfinansowane ze środków 
Gminy Dąbrówno 

Gmina Miłomłyn 

 

Zadanie współfinansowane ze środków 
Gminy Miłomłyn 

Gmina Małdyty 

 

Zadanie współfinansowane ze środków 
Gminy Małdyty 

Gmina Łukta 

 

Zadanie współfinansowane ze środków 
Gminy Łukta 

Gmina Miłakowo 

 

Zadanie współfinansowane ze środków 
Gminy Miłakowo 

Gmina Grunwald 

 

Zadanie współfinansowane ze środków 
Gminy Grunwald 

 

Logotypy w wersji elektronicznej do pobrania na www.cwop.org.pl w zakładce „ABC” 

 

 

 

 

http://www.cwop.org.pl/
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1.6. Najczęściej popełniane błędy 

 

 

 brak informacji o współfinansowaniu na materiałach zakupionych/ powstałych w ramach 

zadania 

 

 niepoprawnie sformułowana informacja o współfinansowaniu 

 

 brak herbu/logotypów 

 

 brak informacji ustnej uczestników o współfinansowaniu z budżetu samorządu 

 

 brak informacji o współfinansowaniu zadania w biurze projektu / siedzibie organizacji 

 

 brak informacji o współfinansowaniu na dokumentach księgowych 

 

 


