
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR ........................................ 

RADY MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia ........................................ 2023 r. 

w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Miasta Racibórz 

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 38 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
zgodnie z Uchwałą Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności 
Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 listopada 2016 r., poz. 5641) 

Rada Miasta Racibórz 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się znak promocyjny Miasta Racibórz w formie Logo. Wzór Logo oraz 
specyfikacja techniczna znajduje się w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/345/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 października 
2022 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Miasta Racibórz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Śląskiego. 



Logo 

miasta 
Racibórz

Załącznik do uchwały Nr ........................................
Rady Miasta Racibórz
z dnia ........................................ 2023 r.



Logo Raciborza to uproszczona i geometryczna wersja herbu 
miasta, który skonstruowany jest z tarczy heraldycznej i 
wpisanego w nią godła wraz z logotypem i taglinem. 


Herb i logo heraldyczne
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Linearnie wykreślony znak opiera się o formę dwunastokąta 
foremnego.

Konstrukcja 
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Podstawowa odmiana logo to wersja linearna.  


W układzie poziomym, napis “Racibórz” z dopisaną datą 
założenia miasta znajduje sie po prawej stronie tarczy.


W układzie pionowym główny napis wraz z dopiskiem jest 
umieszczony centralnie pod tarczą. 


W odmianie negatywowej, rysunek orła jest wypełniony żeby 
utrzymać heraldycznie poprawny kontrast do tła tarczy.

Odmiany 
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Pole ochronne wyznacza kwadrat, którego bok jest równy 
połowie szerokości tarczy herbu.



Pole ochronne
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Dla zachowania czytelności i jakości odtworzenia logo nie 
powinno być skalowane poniżej wielkości minimalnych, 
podanych dla szerokości tarczy.


Wielkości te wynikają z czytelności tekstów logotypu i tagline’u, 
które nie powinny być mniejsze niż 5 pt wielkości pisma.



Skalowanie
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> 12px 
> 5mm





System nazw jednostek urzędu miasta oraz miejskich 
placówek i spółek.


Nazwy tworzone są jako dopisek, po prawej stronie głównego 
napisu, w dwóch formach

 Kiedy nazwa posiada swój skrót lub nazwę potoczną, 
dopisek może być wykreślony tym samym stopniem, na 
głównej linii pisma.

 Oficjalne, dłuższe nazwy stanowią dopisek o mniejszym 
stopniu pisma, łamane do dwóch lub maksymalnie trzech 
wierszy. Dolny wiersz zawsze równany jest do głównej linii 
pisma (01) napisu Racibórz. Górny wiersz, jeśli dopisek 
posiada 3 wiersze, równany jest do średniej linii pisma (02) 
napisu Racibórz.

System oznaczeń
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Głównym kolorem przypisanym do logo Miasta Racibórz jest 
czerwony, zaczerpnięty wprost z barw heraldycznych. 


Dodatkowo logo może funkcjonować w wersjach 
achromatycznych (linearnej i wypełnionej) do druków  
w czerni i bieli, pieczęci, grawerów, itp.

Kolorystyka logo
Pantone Warm Red C�

CMYK: 0, 90, 80, 0

RGB: #F22020 
RAL 3028 - Pure Red 
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PANTONE 11-0601

RGB: #FFFFFF 
RAL 9010 - Pure White 



Na jasnych i mało nasyconych tłach, stosowany jest pozytyw 
herbu, czyli nie wypełniona wersja linearna.


Na ciemnych lub mocno nasyconych tłach, stosowana jest 
wersja negatywowa.



Stosowanie
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Uzasadnienie 

Ustanawia się znak promocyjny Miasta Racibórz w formie Logo. 
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