
 

 

UCHWAŁA Nr 

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KONINA 

z dnia                          2022 roku 

w sprawie przyjęcia znaku graficznego (logo)   

Młodzieżowej Rady Miasta Konina. 
 

 Na podstawie § 6 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 57 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 

2019 roku w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina (ogłosz. w Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. z dnia 6 lutego 2019 r. poz. 1319) – Młodzieżowa Rada Miasta Konina 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się znak graficzny (logo) Młodzieżowej Rady Miasta Konina, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Młodzieżowa Rada Miasta Konina 

PRZEWODNICZĄCY 

 

Antoni Sucharski 



 

 

 

Załącznik 

do Uchwały Nr 

Młodzieżowej Rady Miasta 

Konina 

z dnia 

 

LOGO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KONINA 

 

Nowy znak rozpoznawczy wykonany został na początku lipca 2021 roku przez 

jednego z radnych, a zarazem sekretarza VII kadencji Marcela Jóźwiaka, ucznia 

szkoły Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie (rok 

szkolny 2018/2022). 

Logo zostało wykonane z myślą o zabieraniu głosu przez młodzież w poważnych 

i istotnych sprawach, które dotyczą zarówno środowiska, w którym się znajdujemy, 

jak i nas samych.  

Jego interpretacja: megafon jest trzymany przez ludzika, który ma eksplikować 

wzmacnianie głosu młodzieży lub przekazywanie im go.  

Sygnet jest ściśle adekwatny, biorąc pod uwagę fakt zwiększenia ilości działań oraz 

projektów, które w ostatnich latach nasze miasto zaczęło podejmować na rzecz 

młodzieży.  

Znak został zaprojektowany w trzech kolorach: zielony, niebieski i żółty, ma to 

pokazać, że tak samo my – młodzieżowi radni nie zamykamy się w jednej 

przestrzeni barw i chcemy być otwarci na różne działania. Kolor zielony jest u nas 

głównym logiem, kolor niebieski przeważnie można znaleźć w dokumentach, 

a z kolei kolor żółty ma pokazać radość i chęć do podejmowania pracy 

(np. wydarzenia społeczne albo akcje charytatywne itd). 
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