
Uchwała  43/22/Z 

Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

z dnia 28.06.2022 r. 

w sprawie zasad używania i wykorzystywania emblematu Śląskiego Związku 

Piłki Nożnej 

 

Na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustanawia się zasady używania i wykorzystywania emblematu (logo) Śląskiego Związku Piłki Nożnej, 

będący podstawą wizualnej identyfikacji stowarzyszenia, którego wzór oraz specyfikacja określone 

zostały w Księdze Znaku stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

1. Emblemat (logo) stanowi własność Śląskiego Związku Piłki Nożnej i podlega ochronie na 

podstawie właściwych przepisów prawa. 

2. Emblemat, według wytycznych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 

wykorzystywany jest w dokumentach, opracowaniach, promocji, kreacji wizerunkowej 

i komunikacji Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 

§ 3 

1. Zgodę na wykorzystanie emblematu wydaje Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej na pisemny 

wniosek zainteresowanego podmiotu zawierający informację na temat prowadzonej działalności 

i zamierzonego sposobu wykorzystania emblematu. 

2. Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej wyraża zgodę na wykorzystanie emblematu, określając 

zakres posługiwania się znakiem. Wyrażenie zgody może być uzależnione od przedstawienia do 

akceptacji projektu graficznego wykorzystania emblematu. 

3. Prawo wykorzystania emblematu bez ubiegania się o zgodę przysługuje: 

 

a) Podokręgom Śląskiego Związku Piłki Nożnej, 

b) podmiotom, które na mocy odrębnych umów i porozumień realizują wspólne projekty, 

promocyjne, sportowe i inne, na zlecenie lub w porozumieniu ze Śląskim Związkiem Piłki 

Nożnej a używanie znaku ma miejsce w trakcie realizacji tych projektów, zadań i przedsięwzięć 

oraz w związku z ich realizacją. 

§ 4 

1. Wykorzystanie emblematu w celach komercyjnych jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Prezesa 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Przez komercyjne wykorzystanie emblematu rozumie się w szczególności: 

a) umieszczanie emblematu na produktach przeznaczonych do sprzedaży lub na materiałach 

powiązanych bezpośrednio z takim produktem jak opakowania, instrukcje i inne, 



b) umieszczanie emblematu na materiałach reklamowych bezpośrednio zachęcających do 

kupna produktów lub usług, 

c) posługiwanie się prawem do korzystania z emblematu jako gwarancji określonego poziomu 

jakości towarów lub usług, 

d) wykorzystanie emblematu w każdy inny sposób mający na celu promocję produktów lub 

usług. 

 

§ 5 

1. Korzystający mają obowiązek przestrzegać zasad stosowania emblematu zapisanych w Księdze 

Znaku. 

2. Księga Znaku dostępna jest w siedzibie Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 

3. W przypadku emblematu umieszczanego na stronach internetowych i w publikacjach 

elektronicznych korzystającego, do emblematu dołączony powinien być aktywny link do strony 

internetowej Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 6 

1. Emblemat nie może być wykorzystywany w sposób godzący w interes i dobre imię Śląskiego 

Związku Piłki Nożnej, jej organów i Podokręgów. 

2. Podmioty, które uzyskały zgodę na wykorzystywanie emblematu, nie mogą odstępować osobom 

trzecim prawa do posługiwania się emblematem bez zgody Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 

§ 7 

1. Zgoda na wykorzystywanie emblematu może być cofnięta w przypadku naruszenia postanowień 

niniejszej uchwały, odstępstwa od wydanej zgody, naruszenia postanowień umowy, odstępstwa od 

zasad określonych w Księdze Znaku. 

2. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystywanie emblematu lub po wygaśnięciu okresu, na który 

przyznane zostało prawo do jego wykorzystywania, korzystający jest zobowiązany do 

natychmiastowego zaprzestania posługiwania się emblematem. 

§ 8 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezesowi Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

 


