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Zarządzenie Nr 66/2010
Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia
07 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Pomorskim
Uniwersytecie Medycznym

w Szczecinie

Księgi

Identyfikacji

Wizualnej

Na podstawie art. 66 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r.
o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy „Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie” (DzU Nr 140, poz. 941) zarządzam, co następuje:

§1
Wprowadzam Księgę Identyfikacji Wizualnej, która stanowi załącznik do niniejszego
Zarządzenia.
§2
1. Księga Identyfikacji Wizualnej ma charakter otwarty, co oznacza, że uzupełniana będzie
według potrzeb, kolejnymi wzorami.
2. Na dzień wydania niniejszego Zarządzenia Księga Identyfikacji Wizualnej zawiera:
1. wzór znaku firmowego (wersja kolorowa)
2. wzór znaku firmowego (wersja kolorowa anglojęzyczna)
3. wzór znaku firmowego (wersja czarno-biała)
4. wzór znaku firmowego (wersja czarno-biała anglojęzyczna)
5. wzór logo (wersja kolorowa)
6. wzór logo (wersja czarno-biała)
7. wzór czcionek
8. wzór papieru listowego - 1 strona (wersja kolorowa)
9. wzór papieru listowego - 1 strona (wersja czarno-biała)
10. wzór papieru listowego - 1 strona (wersja kolorowa anglojęzyczna)
11. wzór papieru listowego - 1 strona (wersja czarno-biała anglojęzyczna)
12. wzór papieru listowego Rektora - (wersja kolorowa)

13. wzór papieru listowego Rektora - (wersja czarno-biała)
14. wzór papieru listowego - 2 strona
15. wzór koperty
16. wzory wizytówek
17. wzór identyfikatora
18. wzory pieczęci
19. wzór oprawy dokumentów – teczka ofertowa strona 1 i 2
20. wzorcowy slajd prezentacji w programie PowerPoint
21. wzór rollbannera
22. wzór tablicy naściennej
23. wzorcowy anons prasowy
24. wzór zaproszenia
25. wzór koszulki firmowej
26. wzór nadruku na długopisie
27. wzór nadruku na smyczy.
28. „wzór

pierwszej

strony

pracy

magisterskiej

dla

wszystkich

kierunków

prowadzonych na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.” (dodane
Zarządzeniem Nr 60/2012 z dnia 22.05.2012 r.
§3
1. Wszyscy pracownicy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zobowiązani
są od dnia wydania niniejszego Zarządzenia do stosowania określonych w Księdze
Identyfikacji Wizualnej wzorów zarówno w zakresie formy, kolorystyki jak i rodzaju
czcionki.
2. Jednostki organizacyjne mogą dostosować do swoich potrzeb przesłane w formie
elektronicznej wzory papierów listowych poprzez dopisanie pod istniejącym nagłówkiem
nazwy jednostki wraz z danymi albo przystawienie pieczęci nagłówkowej jednostki.
3. Poza modyfikacjami określonymi w ust. 2 wzory nie mogą podlegać żadnym innym
zmianom.
§4
Wszelkie pytania lub problemy związane z nowymi wzorami należy zgłaszać Rzecznikowi
Prasowemu Pani Kindze Brandys.

§5
Jednostkom organizacyjnym zostaną przekazane pocztą e-mailową:
1. Księga Identyfikacji Wizualnej w formacie pdf.
2. pierwszy slajd prezentacji w programie PowerPoint 2003
3. wzór papieru listowego w formacie doc.
§6
1. Traci moc Zarządzenie Nr 109/2008 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie Księgi Identyfikacji Wizualnej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Przemysław Nowacki
Rektor PUM

