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UCHWAŁA NR XIX/146/2012
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Powiatu Krapkowickiego
oraz zasad jego używania i wykorzystywania
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
(Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.), Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustanawia się znak promocyjny (logo) Powiatu Krapkowickiego, zwany dalej znakiem.
2. Znak składa się z sygnetu, logotypu i haseł promocyjnych.
3. Sygnetem jest prostokąt w kolorach niebieskim i czerwonym z wpisanymi w niego białymi elementami:
1) połową orła piastowskiego Jana II Dobrego symbolizującą związek z województwem opolskim;
2) rzeką Odrą z trzema falami, symbolizującymi trzy społeczności – polską, śląską i niemiecką, zgodnie zamieszkujące powiat;
3) pięcioma gwiazdami sześcioramiennymi, symbolizującymi pięć gmin powiatu;
4) Odrowążem, herbem św. Jacka urodzonego w powiecie krapkowickim.
4. Logotypem jest stylizowany napis „Powiat Krapkowicki”.
5. Wzór podstawowej wersji znaku oraz wzory graficzne sygnetu i logotypu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
6. Dopuszcza się różne użycie kombinacji sygnetu, logotypu i haseł promocyjnych.
7. Hasła promocyjne, zasady kompozycji graficznej znaku i prawidłowego odwzorowania określa Księga
Znaku przyjmowana przez Zarząd Powiatu. Znak może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach
określonych w Księdze Znaku.
§ 2. Znak stanowi własność Powiatu Krapkowickiego i podlega ochronie prawnej.
§ 3.1. Znak wykorzystywany jest w promocji, kreacji wizerunkowej i komunikacji Powiatu Krapkowickiego.
2. Zgodę na wykorzystanie znaku wydaje Starosta Krapkowicki z zastrzeżeniem § 4 i § 5.
§ 4.1. Prawo wykorzystywania znaku bez ubiegania się o zgodę przysługuje:
1) organom powiatu;
2) Radnym Powiatu Krapkowickiego;
3) Staroście Krapkowickiemu;
4) Starostwu Powiatowemu w Krapkowicach;
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5) jednostkom organizacyjnym powiatu i osobom prawnym powiatu;
6) powiatowym służbom, inspekcjom i strażom;
7) gminom z terenu powiatu w celu promocji powiatu.
2. Prawo wykorzystywania 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
powiatu realizują powierzone im zadania publiczne lub są organizatorami przedsięwzięcia objętego patronatem
honorowym Starosty Krapkowickiego, a używanie znaku ma miejsce w trakcie realizacji tych projektów, zadań
i przedsięwzięć oraz w związku z ich realizacją.
§ 5.1. Wykorzystanie znaku w celach komercyjnych jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu Krapkowickiego.
2. Przez komercyjne wykorzystanie znaku rozumie się w szczególności:
1) umieszczanie znaku na produktach przeznaczonych do sprzedaży lub na materiałach powiązanych bezpośrednio z takim produktem jak opakowania, instrukcje i inne;
2) umieszczanie znaku na materiałach reklamowych bezpośrednio zachęcających do kupna produktów lub usług;
3) posługiwanie się prawem do korzystania ze znaku jako gwarancji określonego poziomu jakości towarów lub usług;
4) wykorzystanie znaku w każdy inny sposób mający na celu promocję produktów lub usług.
§ 6.1. Zgody na wykorzystanie znaku udziela się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu, zawierający informacje na temat prowadzonej działalności i zamierzonego sposobu wykorzystywania znaku.
2. Starosta lub Zarząd wyrażają zgodę na wykorzystanie znaku, określając zakres posługiwania się znakiem.
Wyrażenie zgody można uzależnić od przedstawienia do akceptacji projektu graficznego wykorzystania znaku.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, ustala Zarząd Powiatu.
§ 7.1. Korzystający mają obowiązek przestrzegać zasad stosowania znaku zapisanych w Księdze Znaku.
2. Księga Znaku dostępna jest w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach oraz na stronie internetowej
www.powiatkrapkowicki.pl.
3. W przypadku znaku umieszczanego na stronach internetowych i w publikacjach elektronicznych korzystającego, do znaku dołączony powinien być aktywny link do strony internetowej www.powiatkrapkowicki.pl.
§ 8.1. Znak nie może wykorzystywany w sposób godzący w interes i dobre imię powiatu, jego organów
i jednostek organizacyjnych.
2. Osoby, które uzyskały zgodę na wykorzystywanie znaku, nie mogą odstępować osobom trzecim prawa
do posługiwania się znakiem.
§ 9.1. Zgoda na wykorzystywanie znaku może być cofnięta w przypadku naruszenia postanowień niniejszej
uchwały, odstępstwa od wydanej zgody, naruszenia postanowień umowy, odstępstwa od zasad określonych
w Księdze Znaku, po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń.
2. 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.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Krapkowickiego
Roman Chmielewski
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Załącznik
do Uchwały Nr XIX/146/2012
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 14 czerwca 2012 r.

