
Załącznik 

do Zarządzenia Nr 5/2021 

Starosty Inowrocławskiego 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

 

REGULAMIN 

OKREŚLAJĄCY ZASADY UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY  

STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO  NA UŻYWANIE 

 LOGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO 

  
  § 1. 1. Logo Powiatu Inowrocławskiego jest podstawą wizualnej identyfikacji oraz 

unifikacji wizerunku Powiatu Inowrocławskiego. Logo służy celom identyfikacyjnym oraz 

promocyjno–reklamowym Powiatu Inowrocławskiego i może być używane: 

1) podczas wszystkich uroczystości, w których Powiat Inowrocławski jest gospodarzem, 

współgospodarzem lub uczestnikiem; 

2) podczas wszelkich imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym 

i rekreacyjnym, które są wspierane finansowo lub organizacyjnie przez Powiat 

Inowrocławski; 

3) do sygnowania wydawnictw współpracujących z Powiatem Inowrocławskim; 

4) jako element promocyjny na wszelkich upominkach, drukach, gadżetach, pamiątkach 

i nośnikach reklamowych związanych z Powiatem Inowrocławskim; 

5) w przedsięwzięciach, które zostały objęte honorowym patronatem Starosty 

Inowrocławskiego;  

6) w innych przypadkach, jeżeli jest to związane z promocją Powiatu Inowrocławskiego.  

            2. Logo Powiatu Inowrocławskiego może być używane wyłącznie zgodnie ze wzorem 

i specyfikacją techniczną zawartą w Księdze Identyfikacji Wizualnej. 

            3. Nie dopuszcza się stosowania modyfikacji Logo, a jego używanie nie może być 

sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, porządkiem publicznym oraz naruszać 

dobrych obyczajów. 

 

            § 2. Prawo do korzystania z Logo Powiatu Inowrocławskiego przysługuje: 

1) organom Powiatu Inowrocławskiego; 

2) Starostwu Powiatowemu w Inowrocławiu; 

3) powiatowym jednostkom organizacyjnym. 

 

§ 3. 1. Dopuszcza się możliwość używania Logo Powiatu Inowrocławskiego przez 

inne  podmioty niż wymienione w § 2,  po uzyskaniu pisemnej zgody Starosty 

Inowrocławskiego.  

2. Warunkiem uzyskania zgody jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

            3. Zgodę na wykorzystanie Logo Powiatu Inowrocławskiego wydaje się jednorazowo 

na czas trwania przedsięwzięcia określonego we wniosku, o którym mowa w ust.2 

            4. Starosta Inowrocławski rozpatruje wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie 

z Logo, o którym mowa w ust. 2 w ciągu 14 dni od jego złożenia. 



            5. Logo Powiatu Inowrocławskiego jest udostępniane wyłącznie przez Wydział 

Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, w różnych formatach 

graficznych (jpg, gif, cdr).  

  

           § 4. Korzystanie z Logo Powiatu Inowrocławskiego przez podmioty nieupoważnione 

bądź w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem i złożonym przez podmiot wnioskiem, 

będzie uważane za naruszenie praw przysługujących Powiatowi Inowrocławskiemu i będzie 

sankcjonowane na drodze prawnej, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

     

            

 


