
Zarządzenie nr 68 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 6 lipca 2021 r. 

 

w sprawie zasad używania i udostępniania godła Uniwersytetu w Białymstoku 

oraz stosowania własnych znaków identyfikacyjnych 
 

 

Na podstawie § 6 ust. 2 i § 17 ust. 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku zarządzam, co 

następuje: 

 
§ 1 

Uniwersytet w Białymstoku posiada godło, którego wzór określa uchwała Senatu Uniwersytetu 

w Białymstoku. 

 

§ 2 

1. Godło jest umieszczane: 

1) w sali senatu, salach posiedzeń (np. rady wydziału, rady instytutu), salach/aulach 

wykładowych,  

2) na oficjalnej stronie internetowej Uniwersytetu i jednostek Uniwersytetu, z tym że na 

stronie Uniwersytetu umieszcza się je obok godła Rzeczpospolitej Polskiej, 

3) na dokumentach potwierdzających przyznanie odznaczenia i nadanie tytułu 

uniwersyteckiego, 

4) na dyplomach ukończenia studiów, dyplomach honorowych, dyplomach doktorskich, 

dyplomach habilitacyjnych, świadectwach ukończenia studiów podyplomowych, 

świadectwach ukończenia innych form kształcenia, zgodnie ze wzorami 

zatwierdzonymi przez senat,  

5) na papierze firmowym Uniwersytetu, 

6) na listach gratulacyjnych podpisywanych przez rektora, prorektorów, 

7) na uchwałach senatu, rady uczelni i aktach prawnych wydawanych przez rektora.  

2. Godło może być umieszczane na: 

1) papierze firmowym jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, 

2) wizytówkach służbowych pracowników Uniwersytetu, 

3) stronie mediów społecznościowych prowadzonych przez Uniwersytet                                            

w Białymstoku, 

4) materiałach promocyjnych przygotowywanych przez Dział Promocji, 

5) publikacjach wydawanych przez wydawnictwo Uniwersytetu, 

6) publikacjach wydawanych przez inne wydawnictwo w przypadku dofinansowania lub 

finansowania jego wydania.  

3. Godło może być umieszczone w innych miejscach niż wskazane w ust. 2 wyłącznie za 

zgodą rektora. 

 

§ 3 

1. Godła używają jednostki organizacyjne Uniwersytetu w Białymstoku zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Zarządzeniu. 

2. Za zgodą rektora godła mogą używać organizacje studenckie i doktoranckie oraz Parlament  

Studencki i Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów. Wnioskodawca we wniosku                             

o wyrażenie zgody na używanie godła wskazuje sposób, miejsce i okres jego użycia. 



3. Podmioty, z którymi zawarto umowę o współpracy mogą używać godła na zasadach 

określonych w umowie lub za zgodą rektora, na wniosek podmiotu. We wniosku podmiot 

wskazuje sposób, miejsce i okres używania godła. 

4. W przypadku udzielenia przez rektora patronatu honorowego jednocześnie wyrażana jest 

zgoda na używanie godła. Patronaty honorowe oznaczane są godłem Uniwersytetu                             

w Białymstoku wraz z adnotacją „patronat honorowy Uniwersytetu w Białymstoku” lub 

„patronat honorowy UwB”, przy czym godło musi być użyte zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 4 

1. Godło jest wykorzystywane w celu identyfikacji i promocji Uniwersytetu. 

2. Własny znak identyfikacyjny mogą stosować: 

1) wydziały, instytuty, filia, jednostki ogólnouczelniane, inne jednostki organizacyjne 

wspierające lub realizujące działalność badawczą lub dydaktyczną oraz szkoły 

doktorskie, 

2) sieci naukowe,  

3) Sieć Uniwersytetów Pogranicza,  

4) samorząd studentów i doktorantów oraz uczelniane organizacje studenckie                               

i doktoranckie działające na Uniwersytecie w Białymstoku, 

5) konferencje, seminaria oraz inne wydarzenia o charakterze stałym lub cyklicznym 

organizowane przez Uniwersytet lub samorząd studentów i doktorantów oraz 

uczelniane organizacje studenckie i doktoranckie działające na Uniwersytecie                            

w Białymstoku, 

6) serie wydawnicze i zarejestrowane tytuły czasopism, 

7) programy i projekty realizowane przez Uniwersytet. 

3. Własne znaki identyfikacyjne jednostek wymienionych w ust. 2 pkt 1 mogą być stosowane 

na stronie internetowej jednostki tylko łącznie z godłem, przy czym godło musi występować 

pierwsze w hierarchii i nie może być mniejsze od znaków identyfikacyjnych jednostek. 

Godło Uniwersytetu wraz z własnym znakiem identyfikacyjnym umieszcza się na górze                      

z lewej strony. 

4. Dopuszcza się możliwość stosowania jednocześnie własnego znaku identyfikacyjnego               

i godła Uniwersytetu z zachowaniem odpowiednio postanowień ust. 3. Zgodę na 

udostępnienie godła wyraża rektor. Wnioskodawca we wniosku o wyrażenie zgody na 

używanie godła wskazuje sposób, miejsce i okres jego użycia. 

 

§ 5 

1. Zabrania się umieszczania godła i nazwy Uniwersytetu w Białymstoku w materiałach                             

i dokumentach oraz stronach internetowych, które zawierają treści naruszające prawo 

polskie lub europejskie w szczególności: 

1) dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć, 

narodowość lub pochodzenie społeczne, 

2) zachęcające do aktów przemocy, 

3) narażające na uszczerbek obiekty o znaczeniu historycznym lub artystycznym, 

4) nadużywające zaufanie odbiorcy lub wykorzystujące jego brak doświadczenia lub 

wiedzy, 

5) naruszające prawa własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności takie jak 

patenty, nazwy, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe i modele. 

2. Zabrania się umieszczania godła i nazwy Uniwersytetu w Białymstoku w materiałach, 

dokumentach i stronach internetowych, które w jakikolwiek sposób wpływają negatywnie 

na wizerunek Uniwersytetu w Białymstoku.   



 

§ 6 

1. Godło używane jest w wersji kolorowej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszcza się stosowanie godła w wersji monochromatycznej, jako znaku wodnego,  

w wersji tłoczonej lub w wersji rysunku linearnego oraz w innych wersjach zatwierdzonych 

przez rektora. 

3. Godło należy umieszczać w wielkości zapewniającej doskonałą czytelność  

i w miejscu gwarantującym jego właściwe wyeksponowanie. W przypadkach określonych 

w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 godło umieszcza się na górze z lewej strony. 

4. Godło może być używane tylko zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Dział Promocji.  

Przed opublikowaniem materiałów zawierających godło − wzór godła i sposób jego 

umieszczenia podlega akceptacji przez Dział Promocji.  

5. Nie jest dopuszczalne używanie innych wzorów godła niż udostępnione zgodnie z ust. 4.  

6. Godło umieszczone na stronach internetowych jednostek musi: 

1) znajdować się na górze z lewej strony, 

2) być widoczne bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez 

użytkownika (np. przewinięcia strony, zamknięcia okna informacyjnego itp.), 

3) być odnośnikiem do strony głównej Uniwersytetu w Białymstoku.  

 

§ 7 

1. Wnioski o wyrażenie zgody na używanie godła składa się do Działu Promocji. 

2. Jednostką odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszego Zarządzenia jest Dział 

Promocji. 

3. Dział Promocji monitoruje przestrzeganie postanowień Zarządzenia, a w przypadku 

stwierdzenia naruszeń informuje o nich kierownika jednostki organizacyjnej wraz ze 

wskazaniem terminu usunięcia naruszenia. 

 

§ 8 

1. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do dostosowania strony internetowej 

jednostki do postanowień niniejszego Zarządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                  Rektor 

   Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 

 


