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ZARZĄDZENIE  NR  48/2018 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
z dnia 22 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uczelni 

 

 

W związku z koniecznością  ujednolicenia rozpoznawalnego wizerunku Uczelni zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1 

1.   Wprowadzam w życie System Identyfikacji Wizualnej opisany w Księdze Znaku Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.  

2.     Księga Znaku zawiera precyzyjne zasady używania elementów identyfikacyjnych Uczelni i składa 

się z czterech części: 

1) logotyp – standardy, 

2) godło – standardy, zasady stosowania, 

3) ochrona znaku – dopuszczalne modyfikacje, 

4) identyfikacja wizualna – zasady zastosowania. 

 

§ 2 

1. Zasady używania logo oraz godła Uczelni: 

1) logo Uczelni należy stosować  na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych 

wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu bądź 

wydarzeniach obcych organizowanych w partnerstwie z Uczelnią, 

2)  godło Uczelni używane jest na rektorskim  papierze listowym, w pieczęci oraz oficjalnych 

dokumentach uczelnianych, 

3) używanie godła Uczelni w innych przypadkach niż określone w ust. 2  wymaga zgody  Biura 

Promocji. 

 

2.  Kolory logotypu i godła Uczelni oraz kolory przydzielone  Wydziałom Uczelni, służące 

identyfikacji ich materiałów informacyjnych i promocyjnych  zostały określone w Księdze Znaku.   

 

§ 3 

1. Zobowiązuje wszystkich pracowników Uczelni do przestrzegania zasad Systemu Identyfikacji 

Wizualnej opisanych w Księdze Znaku i określonych w niniejszym zarządzeniu. 

2. Wszelkie pytania dotyczące zasad stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Uczelni  należy 

kierować do Biura Promocji. 

 

§ 4 

Księga Znaku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wszystkie warianty logo w formie 

elektronicznej – w wersji pionowej i poziomej, kolorowej, czarno-białej i w kontrze w plikach 

z rozszerzeniem jpg, png  oraz w wersji w krzywych – znajdują się na stronie Biura Promocji Uczelni, 

http://www.ue.wroc.pl/biuro_promocji/39/biuro_promocji.html. 
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§ 5 

Traci moc Zarządzenie Rektora  nr 1/2002  z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie wprowadzenia Systemu 

Identyfikacji Wizualnej Uczelni.  

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


