
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 

XXIX/434/20 Rady Miasta 

Białystok z dnia 28 września 2020 r. 

 

Zasady stosowania znaku graficznego- logo Miasta Białystok 
 

§ 1. 

Logo Miasta Białystok, zwane dalej logiem, stanowi własność Miasta i służy celom 

identyfikacyjnym, popularyzatorskim oraz promocyjno-reklamowym Miasta. 

 

§ 2. 

1. Prawo do używania logo przysługuje: 

1) organom Miasta; 

2) Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku; 

3) miejskim jednostkom organizacyjnym. 

2. Prawo wykorzystania znaku bez ubiegania się o zgodę przysługuje także podmiotom, które na 

mocy odrębnych umów i porozumień realizują wspólne projekty kulturalne, promocyjne, 

sportowe i inne, na zlecenie Miasta realizują powierzone im zadania publiczne lub są 

organizatorami przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym Prezydenta Miasta, a 

używanie znaku ma miejsce w trakcie realizacji tych projektów, zadań przedsięwzięć oraz w 

związku z ich realizacją.  

 

§ 3. 

1. Logo może być używane tylko zgodnie ze wzorem graficznym, określonym w załączniku Nr 1 

do uchwały oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej Miasta Białystok. 

2. Zabrania się używania logo do działalności sprzecznej z prawem, zasadami współżycia 

społecznego lub dobrymi obyczajami.  

3. Logo może być używane w sposób estetyczny zapewniający poszanowanie jego wizerunku.  

 

§ 4. 

1. Warunkiem uzyskania zgody na używanie lub rozpowszechnianie logo przez podmioty inne niż 

wymienione w § 2, jest złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Białegostoku wraz z opisem 

sposobu używania logo oraz projektem graficznym umieszczenia wizerunku logo.  

2. Prezydent Miasta Białegostoku może udzielić zgody na używanie logo jeżeli służy to celom 

promocyjno-informacyjnym. 

3. Zgoda na używanie logo może być w każdym czasie cofnięta w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przepisów prawa lub warunków korzystania  z logo.  

4. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystywanie znaku lub po wygaśnięciu okresu, na który 

przyznane zostało prawo do jego wykorzystywania, korzystający ze znaku jest zobowiązany do 

natychmiastowego zaprzestania posługiwania się nim. 

5. Udzielenie zgody na korzystanie z logo następuje nieodpłatnie.  

6. Miasto zastrzega sobie prawo kontroli podmiotów w zakresie sposobu używania logo oraz 

prawo do podjęcia działań przeciwko podmiotom postępującym niezgodnie z niniejszymi 

zasadami oraz naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Prezydent Miasta Białegostoku prowadzi elektroniczny rejestr podmiotów używających logo.  

 

 


