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 System Identyfikacji Wizualnej 

System Identyfikacji Wizualnej stanowi podsta-
wowy manual kształtujący wizerunek Uczelni.
Podkreśla niezależność marki o wysokim stopniu 
rozpoznawalności i spójnej tożsamości, utrwa-
lając zarazem pożądane cechy w świadomości 
i postrzeganiu Uniwersytetu przez otoczenie ze-
wnętrzne.

Zapropowane zasady SIW stanowią skuteczny ję-
zyk komunikacji dostosowany do wartości i cha-
rakteru Uczelni, podkreślając zarazem i wzmac-
niając misję Uczelni.
Spójność elementów wizerunkowych wskazuje 
na funkcjonalną, nowoczesną, rozwojową toż-
samość prestiżowej marki o wieloletnich trady-
cjach. 

Konsekwetne stosowanie reguł manuala pozwo-
li zdecydowanie odróżniać się od bezpośredniej 
i pośredniej konkurencji i wzmocni wizerunek 
Uczelni jako instytucji o stabilnej, jednorodnej, 
silnej marce.

Nawiązanie do elementów tradycyjnych wizerun-
ku Uczelni – symbolu pieczęci połączonego z no-

woczesnym, wyważonym liternictwem i grafiką wska-
zuje nową jakość – Uczelnię o wybitnych tradycjach, 
na miarę czasów, rozwojową, nowoczesną, otwartą na 
przyszłość. 
Wykorzystanie symbolu pieczęci jak i wiodącego koloru 
granatu podkreśla wartości i charakter Uczelni.

Niniejszy manual prezentuje reguły, których konse-
kwentne stosowanie wzmocni spójność wizerunku oraz 
zasady których absolutnie nie powinno się łamać – zasa-
dy związane ze stosowaniem logotypu i jego wersji.
Przedstawiona linia kreacyjna w SIW dotycząca grafiki 
wizerunkowej jest mniej restrykcyjna, bardziej elastycz-
na i modyfikowalna.
Dopuszczalne są jej mutacje w ramach zaproponowa-
nych kreacji, przy zastosowaniu poprawnych zasad sto-
sowania logotypu, układów i kolorystyki.

Wszystkie elementy zawarte w manualu w analogiczny 
sposób, wg tych samych reguł jak wersja polska mają za-
stosowanie w wersji anglojęzycznej.  
Dla wersji angielskiej został przygotowany logotyp z tłu-
maczeniem nazwy Uczelni oraz warianty jego układów.
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 Spis treści 
Księga znaku
Znak/logotyp
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 Znak 

Znak–pieczęć to wizerunkowy element systemu 
identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach.
W zestawieniu z nazwą tworzy logotyp identyfikujący 
Uczelnię, prezentowany w różnych układach i kolory-
styce oraz zasadach użycia.
Grafika pieczęci to połączenie typografii pisanej kro-
jem Optima – łacińskie tłumaczenie nazwy Uczelni 
– i postarzonej grafiki symbolu uskrzydlonej księgi, 
daty, okręgów, nawiązujących swoim charakterem do 
tradycji Uczelni.
Ten sam wzór znaku ma zastosowanie w wersji polskiej 
i angielskiej logotypu.
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 Znak
Proporcje  

a

a

0,2 a

0,2 a

0,2 a

0,5 a

0,5 a

Pole podstawowe Pole ochronne
a

a

0,2 a

0,2 a

0,2 a

0,5 a

0,5 a

Pole podstawowe Pole ochronne

Pole podstawowe to minimalny obszar, na którym 
powinien być umieszczony znak.
Minimalna odległość (od krawędzi logo do magen-
towej ramki) powinna mieć zachowaną wartość nie 
mniej niż 0,2 a.
Magentowa ramka jest elementem poglądowym – 
niedrukowalnym.

Pole podstawowe

Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

> Dziejowa szansa, Akademia – Uniwersytetem
> Kryzys finansowy – statystyka i prawda
> Wywiad z Prof. Jerzym Rokitą

Forum
Nr 31 | październik 2010 | ISSN 1731-075x

Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

> Dziejowa szansa, Akademia – Uniwersytetem
> Kryzys finansowy – statystyka i prawda
> Wywiad z Prof. Jerzym Rokitą

Forum
Nr 31 | październik 2010 | ISSN 1731-075x

a

a

0,2 a

0,2 a

0,2 a

0,5 a

0,5 a

Pole podstawowe Pole ochronne
a

a

0,2 a

0,2 a

0,2 a

0,5 a

0,5 a

Pole podstawowe Pole ochronne

Pole podstawowe. 
Niewłaściwe przykłady zastosowania znaku. 

Wielkość „a” wynikająca ze średnicy pieczęci, stanowi 
bazową wartość przy opisie wymiarowania i proporcji.
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 Znak 
Pole ochronne 

Pole ochronne to obszar, na którym znak umieszczony jest 
w kompozycji otwartej (niezamknięty dodatkową ramką, 
na tłach w kolorystyce określonej w systemie). W obszarze 
tym określonym minimalną odległością 0,5 a od krawędzi 
znaku, nie powinien się znaleźć żaden dodatkowy element 
graficzny, aby nie zaburzyć czytelności znaku.
Zasada stosowania pola ochronnego nie dotyczy elemen-
tów identyfikacji uzupełniających wizerunek, zawartych 
w systemie.
Magentowa ramka jest elementem poglądowym – nie-
drukowalnym, zastosowanym dla wskazania obszaru pola 
ochronnego.

W przypadku kompozycji zamkniętej, w której znak 
umieszczony jest w ramce lub na formacie wyciętym po 
formie np. okrągła naklejka – dopuszczalne jest stosowanie 
pieczęci pomijając zasady pola podstawowego.
Kolorystyka – zgodna ze wskazaną w SIW.
Wersja do zastosowania zgodnie z akceptem Biura Promocji 
i Nowych Mediów UE.
Tło pod pieczęcią powinno być wysunięte poza zewnętrz-
ną krawędź znaku minimalnie o podwojoną grubość ze-
wnętrznej „obręczy” znaku.

Przykłady:

a

a

0,2 a

0,2 a

0,2 a

0,5 a

0,5 a

Pole podstawowe Pole ochronne

a

a

0,2 a

0,2 a

0,2 a

0,5 a

0,5 a

Pole podstawowe Pole ochronne

a

a

0,2 a

0,2 a

0,2 a

0,5 a

0,5 a

Pole podstawowe Pole ochronne

a

a

0,2 a

0,2 a

0,2 a

0,5 a

0,5 a

Pole podstawowe Pole ochronne

Pole ochronne. 
Niewłaściwe przykłady  
zastosowania znaku. 

abc
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 Logotyp 
Wersje podstawowe

Znak z nazwą Uczelni – logotyp to podstawowy element 
systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach.
System dopuszcza użycie logotypu w wersji z nazwą  
w kontrze umieszczoną na prostokątnym podlewie oraz  
z zapisem nazwy Uczelni w jednej linii.
Czcionka użyta w nazwie Uczelni to Fago Pro Regular.

Logotypy w obu wersjach językowych podlegają tym 
samym zasadom stosowania.

Logotyp w wersji angielskiej to zestawienie podstawowej 
wersji pieczęci z łacińskim tekstem wewnątrz znaku, z na-
zwą Uczelni w języku angielskim po prawej stronie.
Nazwa Uczelni może występować zarówno w zestawieniu 
z pieczęcią, jak i rozdzielnie.

Logotyp ma zastosowanie w materiałach promocyjnych, 
grafice, wszelkich dokumentach anglojęzycznych.
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 Logotyp 
Proporcje/konstrukcja 

a 1, 35 a

czcionka: Fago Pro Regular

0,7 a

0,1 a

a

0,2 a

0,2 a

Znak z nazwą Uczelni – logotyp to podstawowy element 
systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach.

Czcionka użyta w nazwie Uczelni to Fago Pro Regular.

> pliki do pobrania z CD SIW/LOGO/logotyp
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Zasady stosowania pola podstawowego i pola ochronnego są  
analogiczne do zastosowań przy znaku-pieczęci (patrz strona 5-6).

a 1, 35 a

czcionka: Fago Pro Regular

0,7 a

0,1 a

a

0,2 a

0,2 a

0,5 a

0,5 a

Pole ochronne 
 

 Logotyp 
Pole podstawowe

Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

> Dziejowa szansa, Akademia – Uniwersytetem
> Kryzys fi nansowy – statystyka i prawda
> Wywiad z Prof. Jerzym Rokitą

Forum
Nr 31 | październik 2010 | ISSN 1731-075x

Przykład zastosowania znaku w przypadku kompozycji 
zamkniętej, ograniczonej ramką lub wyciętej po formie np. 
naklejka, winieta – pole ochronne może przyjąć wartość 
równoznaczną z polem podstawowym, powinno zawierać 
margines wokół logo minimum 0,2 a lub więcej odległości 
od krawędzi logo do ramki. Przykład – winieta „FORUM” – 
logotyp umieszczony w ramce.

a 1, 35 a

czcionka: Fago Pro Regular

0,7 a

0,1 a

a

0,2 a

0,2 a
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 Logotyp – wersja z podlewem
Proporcje/konstrukcja 

a 1,23 a

krój czcionki: Fago Pro Regular

0,7 a

0,16 a

a

0,2 a

0,2 a

0,2 a 0,2 a

0,2 a

Znak z nazwą Uczelni – logotyp z podlewem to równo-
rzędny element systemu identyfikacji wizualnej jak logo-
typ podstawowy. 
Logotypy te mogą być stosowane wymiennie.

> pliki do pobrania z CD SIW/LOGO/logotyp
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Zasady stosowania pola podstawowego i pola ochronnego są  
analogiczne do zastosowań przy znaku-pieczęci (patrz strona 5-6, 10).

a 1,23 a

krój czcionki: Fago Pro Regular

0,7 a

0,16 a

a

0,2 a

0,2 a

0,2 a 0,2 a

0,2 a

Pole ochronne 

 Logotyp – wersja z podlewem
   Pole podstawowe 

W przypadku logotypu z podlewem dopuszczona 
jest możliwość przeciągnięcia apli podlewu na spad  
lub jak na przykładzie wizytówek przedłużenia apli 
o kolor uzupełniający wynikający z systemu (w wizy-
tówce poniżej zastosowano kolor wydziału).

a 1,23 a

krój czcionki: Fago Pro Regular

0,7 a

0,16 a

a

0,2 a

0,2 a

0,2 a 0,2 a

0,2 a

prof. UE dr hab. Imię Nazwisko
Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń

1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 77 30, fax +48 32 257 77 31
imie.nazwisko@ue.katowice.pl
www.ue.katowice.pl

0,5 a

0,5 a
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0,2 a 0,2 a0,125 a

0,2 a

0,25 a

Pole podstawowe, pole ochronne, konstrukcja 

 Logotyp z typografią w jednej linii      

Znak z nazwą Uczelni pisaną w jednej linii to równorzędny 
element systemu identyfikacji wizualnej jak logotyp pod-
stawowy. Logotypy te mogą być stosowane wymiennie.

Zasady stosowania pola podstawowego i pola ochron-
nego są analogiczne do zastosowań przy znaku-pieczęci 
(patrz strona 5-6, 10).
Pole podstawowe  jest wyznaczone odległością minimum 
0,2 a od krawędzi pieczęci do krawędzi ramki lub strony, 
przy założeniu, że „a” to wymiar średnicy znaku-pieczęci.
Pole ochronne jest wyznaczone odległością od krawędzi 
pieczęci minimum 0,5 a.

> pliki do pobrania z CD SIW/LOGO/logotyp
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 Logotyp
Przykłady niewłaściwego zastosowania logotypu

abc

W obszarze pola ochronnego niedozwolone jest umiesz-
czanie dodatkowej grafiki, typografii.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie kolorystyki logotypu 
oraz tła nie wynikającej z zasad systemu.

Logotyp nie może być odwracany pod kątem, przekręcany, 
deformowany.

Niedozwolone jest zmienianie proporcji znaku-pieczęci 
i nazwy względem siebie.

Wyjątek stosowania logotypu w innej pozycji niż pozioma 
stanowią elementy identyfikacji uzupełniające wizerunek, 
zawarte w systemie – np. flaga, na której logotyp umiesz-
czony jest w pionie.

Wszystkie powyższe zasady odnoszą się do stosowania zna-
ku w wersji polskiej i angielskiej: 
– znaku-pieczęci
– logotypu
– logotypu z podlewem
– logotypu z tekstem w jednej linii
– wszystkich mutacji znaku opisanych w systemie.



System identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachKsięga znaku

16

System dopuszcza stosowanie rozdzielnie: 
1 | znaku-pieczęci występującego samo-
dzielnie bez nazwy Uczelni

oraz

2 | nazwy Uczelni bez pieczęci.

W zależności od przeznaczenia i techniki 
wykonania może być zastosowana kolory-
styka podstawowa – granat/biały (1a, 1b, 
2a, 2b) lub dodatkowa kolorystyka w sre-
brze  (3a, 3b) – zastosowanie np. w do-
kumentach okazjonalnych, dyplomach, 
lub w srebrze i ciemnej szarości (4a, 4b) 
(przykładowe zastosowanie – elementy 
wizualizacji wewnętrznej i zewnętrznej: 
pylony, plansze, tablice wyklejane z folii).

a 

b 

2 1 3 4 

 Znak, logotyp
   Dodatkowe wersje

> pliki do pobrania z CD SIW/LOGO/znak
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Księga znaku dopuszcza stosowanie nazwy Uczelni bez 
pieczęci w zapisie typograficznym w prezentowanych 
obok układach.

W zależności od przeznaczenia i technologii wykonania 
może być zastosowana kolorystyka podstawowa – granat/
biały (a) lub dodatkowa kolorystyka w srebrze i ciemnej 
szarości (b); przykładowe zastosowanie – elementy wizu-
alizacji wewnętrznej i zewnętrznej: pylony, plansze, tablice 
wyklejane z folii. 

Szczegółowy opis kolorystyki – strona 18.

a 

b 

Krój czcionki: Fago Pro Bold

 Nazwa Uczelni
   Dodatkowe wersje
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Podstawowy kolor logotypu to granat 
o parametrach:

1  | wzornik Pantone nr 281

2  | rozbarwienie CMYK:

C:  100%
M:  72%
Y:  0% 
K:  38%

3  | rozbarwienie RGB
R:  8%
G:  48%
B:  97% 

4  | folia Oracal:
    
    050 granatowy (mat)

Wersja monochromatyczna w czerni 
ma zastosowanie w przypadku, gdy druk 
kolorowy, zarówno w podstawowym 
granacie jak i w kolorystyce uzupełnia-
jącej jest niemożliwy (np. druk gazetowy  
w 1 kolorze).

  

Wersja negatywowa Wersja negatywowa

Kolorystyka monochromatyczna w czerni Kolorystyka podstawowa – granat 
 

 Kolorystyka logotypu
   Wersja podstawowa

> pliki do pobrania z CD SIW/LOGO/logotyp
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Księga znaku dopuszcza stosowanie dodat-
kowej kolorystyki dla znaku z logotypem:

1  | kolor srebrny

Zastosowanie (przykładowe)
Druk pantonem /wyklejenie folią na tle bia-
łym, granatowym (np. papier ozdobny), bez-
barwnym (np. folia polipropylen – teczka-
okładka foliowa, plexi)

2  | kolor ciemny szary
tło:  srebro lub biały

Zastosowanie
Wyklejka znaku z  folii ciemnoszarej na tle 
białym lub srebrnym. 
Przykładowe zastosowanie – elementy wizu-
alizacji wewnętrznej i zewnętrznej: pylony, 
plansze, tablice wyklejane z folii, tabliczki in-
formacyjne.
                 

2 1 

 Kolorystyka logotypu
   Wersje dodatkowe
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 Kolorystyka logotypu
   Wersje dodatkowe – opis kolorów

Kolory dodatkowe to kolory przyporządkowane do róż-
nych technik wykonania i pól eksploatacji.

Przykładowo:

Srebro – do wykorzystania w drukach okazjonalnych, eks-
kluzywnych – druk pantonem czy folią; do wykonania ele-
mentów identyfikacji zewnętrznej i wewnętrznej, plansz, 
tablic – wyklejenie folią.

Ciemna szarość – do wykonania elementów identyfikacji 
zewnętrznej i wewnętrznej, plansz, tablic (wyklejenie folią).

Złoto – do wykorzystania w drukach ekskluzywnych (dy-
plomach, okazjonalnych dokumentach, opakowaniach) – 
druk pantonem.

Wszystkie wskazane kolory dodatkowe mogą być uży-
te jako tło dla wersji logotypu w wersji negatywowej 
przedstawionej w systemie.

Kolory dodatkowe 

Srebro

Ciemny szary

Złoty

Biały

Pantone 877
Folia Oracal nr 090 mat

Pantone Cool Gray 9
Folia Oracal nr 073 mat

Pantone 8006 

Folia Oracal nr 010 mat



System identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachKsięga znaku

21

Księga znaku dopuszcza stosowanie dodat-
kowej kolorystyki – złota – dla logo Uczelni:

kolor złoty nr 8006 C wg wzornika Metallic 
Formula Guide

Zastosowanie:
Materiały drukowane – okazjonalne, ele-
ganckie dyplomy, teczki, opakowania, pa-
piery, dokumenty na specjalne okazje, uro-
czytości.

Dyplom

 Przykład wykorzystania – okładka teczki

 Kolorystyka logotypu
   Kolory uzupełniające/okazjonalne 

Wersja negatywowa
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0,6 a

0,6 a

Znak-pieczęć może mieć zastosowanie  jako element deko-
racyjny. Powielony wg przykładu obok, tworzy dekoracyjną 
tapetę do zastosowania np. jako nadruk na papierach pako-
wych, tkaninach, materiałach reklamowych.
Kolorystyka – dopuszczalne wszystkie przedstawione  
w księdze zestawienia kolorów oraz ich wersje procentowo 
rozjaśnione (minimalnie do 5% nasycenia wybranego 
koloru).

 Multiplikacje znaku
   Znak-pieczęć jako forma dekoracyjna 

> pliki do pobrania z CD SIW/LOGO/elementy graficzne
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 Element dekoracyjny
   Znak-pieczęć jako forma dekoracyjna 

Znak–pieczęć może być stosowany jako ele-
ment dekoracyjny, uzupełniający wizerunek 
– imitacja znaku wodnego.
Zastosowanie – uzupełniający element deko-
racyjny w materiałach reklamowych, promo-
cyjnych np. teczka, zaproszenie, afisz).

Kolorystyka – dopuszczalne wszystkie przed-
stawione w księdze zestawienia kolorów oraz 
ich wersje procentowo rozjaśnione (minimal-
nie do 5% nasycenia wybranego koloru).

z a p r o s z e n i e

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel./fax +48 32 257 70 00
tel./fax +48 32 259 84 21
biuro@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

z a p r o s z e n i e

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel./fax +48 32 257 70 00
tel./fax +48 32 259 84 21
biuro@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

obrót względem osi 
pionowej o –45°

obrót względem osi 
pionowej o 45°

> pliki do pobrania z CD SIW/LOGO/elementy graficzne
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 Element dekoracyjny
   Symbol skrzydła jako forma dekoracyjna 

Dodatkowy element dekoracyjny to symbol uskrzydlonej 
księgi – element ze znaku–pieczęci.
Zastosowanie  – uzupełniający wzór dekoracyjny w mate-
riałach reklamowych, promocyjnych np. teczka, zaprosze-
nie, afisz). 
Stosowany wymiennie z dekoracyjną pieczęcią.

Kolorystyka – dopuszczalne wszystkie przedstawione w księ-
dze zestawienia kolorów oraz ich wersje procentowo rozja-
śnione (minimalnie do 5% nasycenia wybranego koloru).

Przykładowe układy i zastosowanie kolorystyki:

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel./fax +48 32 257 70 00
tel./fax +48 32 259 84 21
biuro@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

z a p r o s z e n i e

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel./fax +48 32 257 70 00
tel./fax +48 32 259 84 21
biuro@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

z a p r o s z e n i e

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel./fax +48 32 257 70 00
tel./fax +48 32 259 84 21
biuro@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

> pliki do pobrania z CD SIW/LOGO/elementy graficzne
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 Minimalne rozmiary znaku
   Techniki reprodukcji

Logo Uczelni skonstruowane z wielu drobnych elementów, 
w małych wymiarach może być trudne w reprodukcji, nie-
czytelne czy niewykonalne w dobrej jakości, stąd przygo-
towanie logo pod wybraną technikę druku czy powielania 
wymaga każdorazowego kontaktu z wykonawcą nadruku 
w celu określenia szczegółowych parametrów technicz-
nych.

Obok wskazane zostały minimalne rozmiary logo dla róż-
nych technik reprodukcji, pozwalające zachować czytel-
ność, symbolikę logotypu.
Podany wymiar odnosi się do średnicy znaku.

UWAGA! Podane wielkości to wielkości teoretyczne; czytel-
ność zależy od jakości wykonania nadruku, nowoczesnego, 
prezcyzyjnego sprzętu i parametrów podłoża.

Druk offsetowy, cyfrowy wysokiej jakości
minimum – 7 mm

Grawerowanie laserowe
minimum – 7 mm

Druk sitowy
minimum – 10 mm

Tampodruk, flexodruk 
minimum – 15 mm

Tłoczenie folią
minimum – 15 mm

Folia cięta z plotera
minimum – 130 mm
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Podstawowy kolor przypisany Uczelni i wiodący kolor wi-
zerunkowy to granat wg wzornika Pantone nr 281 C.

Kolorystyka uzupełniająca to kolory przyporządkowane 
jednostkom organizacyjnym Uczelni i działowi administracji.
Przykładowe zastosowanie: akcydensy – wydziałowe papie-
ry firmowe, wizytówki, elementy wizualizacji wewnętrznej.

Kolory jednostek organizacyjnych: wydziałów, działu administracji 
 

Kolor podstawowy

Pantone 187 C
C: 0%    M: 91%    Y: 72%    K: 23%
R: 171%    G: 55%    B: 59%

Pantone 281 C
C: 100%    M: 72%    Y: 0%    K: 38%
R: 8%    G: 48%    B: 97%

Rektorat

Uniwersytet
Ekonomiczny

Ekonomia

Finanse i Ubezpieczenia

Informatyka i Komunikacja

Zarządzanie

Administracja

Pantone 3415 C
C: 100%    M: 0%    Y: 76%    K: 15%
R: 0%    G: 127%    B: 93%

Pantone 139 C
C: 0%    M: 41%    Y: 100%    K: 37%
R: 152%    G: 110%    B: 28%

Pantone 321 C
C: 82%    M: 24%    Y: 47%    K: 0%
R: 7%    G: 132%    B: 133%

Pantone 3005 C
C: 100%    M: 30%    Y: 0%    K: 0%
R: 0%    G: 114%    B: 183%

Pantone Cool Gray 8 C 

C: 0%    M: 0%    Y: 0%    K: 50%
R: 171%    G: 171%    B: 173%

 Kolorystyka 
  Kolory podstawowe i uzupełniające 
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Dla celów tworzenia spójnej wizualizacji  Uczelni jako pod-
stawowe stosuje się czcionki z rodziny Fago Pro.

Zastosowanie:  
nagłówki, grafika, tytuły, podtytuły, wyróżnienia, tekst.

 Typografia
  Podstawowe kroje czcionek 

Fago Pro Regular
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1234567890

Fago Pro Regular Italic
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1234567890

Fago Pro Bold
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1234567890

Fago Pro Bold Italic
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1234567890

Fago Pro Condensed
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1234567890

Fago Pro Condensed Italic
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1234567890

Fago Pro Condensed Bold
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1234567890

Fago Pro Condensed Bold Italic
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1234567890

Fago Pro Black
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1234567890

Fago Pro Black Italic
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1234567890
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Czcionki uzupełniające – alternatywne do rodziny czcio-
nek Fago Pro – do zastosowania w dokumentach, pismach, 
akcydensach, edytowanych w programie Word, Excel, itp.

 Typografia
  Uzupełniające kroje czcionek

1 | czcionka bezszeryfowa:

Verdana
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1234567890

Verdana Bold
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1234567890

Verdana Italic
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1234567890

Verdana Bold Italic
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1234567890

2 | czcionka szeryfowa:

Times New Roman Regular
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1234567890

Times New Roman Bold
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1234567890

Times New Roman Italic
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1234567890

Times New Roman Bold Italic
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1234567890
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> pliki do pobrania z CD SIW/elementy SIW/wizytówki Akcydensy  – wizytówki

Wizytówka jest przygotowana w formacie 85x55 mm.
Logo w każdej mutacji wizytówki znajduje się w tej samej 
pozycji.  
W projekcie wizytówki wykorzystany jest logotyp  
z podlewem.

Prof. UE dr hab. Imię Nazwisko
Tytuł 

1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel./fax +48 32 257 71 09
imie.nazwisko@ue.katowice.pl
www.ue.katowice.pl

Prof. UE dr hab. Name Surname
Degree

1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel./fax +48 32 257 71 09
name.surname@ue.katowice.pl
www.ue.katowice.pl

Prof. UE dr hab. Imię Nazwisko
tytuł

1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel./fax +48 32 257 71 09
imie.nazwisko@ue.katowice.pl
www.ue.katowice.pl

Prof. UE dr hab. Name Surname
Degree

1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel./fax +48 32 257 71 09
name.surname@ue.katowice.pl
www.ue.katowice.pl

Wersja polska 
 

Wersja angielska

Wzory
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Prof. UE dr hab. Imię Nazwisko
Tytuł 

1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel./fax +48 32 257 71 09
imie.nazwisko@ue.katowice.pl
www.ue.katowice.pl
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Kolorystyka wizytówek – przykłady 
 

Pantone 187 C
C: 0%    M: 91%    Y: 72%    K: 23%

Pantone 281C
C: 100%    M: 72%    Y: 0%    K: 38%

Rektorat

Uniwersytet

Ekonomia

Finanse  
i Ubezpieczenia

Informatyka  
i Komunikacja

Zarządzanie

Administracja

Pantone 3415 C
C: 100%    M: 0%    Y: 76%    K: 15%

Pantone 139 C
C: 0%    M: 41%    Y: 100%    K: 37%

Pantone 321 C
C: 82%    M: 24%    Y: 47%    K: 0%

Pantone 3005 C
C: 100%    M: 30%    Y: 0%    K: 0%

Pantone Cool Gray 8 C 
C: 0%    M: 0%    Y: 0%    K: 50%

 Akcydensy – wizytówki 

Wizytówki rozróżnione są kolorystyką przyporządkowaną 
wydziałom, administracji i rektoratowi.
Wymienny element kolorystyczny to prostokąt umieszczo-
ny po prawej stronie podlewu logotypu oraz kreska z lewej 
strony u dołu wizytówki.

element dostosowany do kolorystyki wydziału

element dostosowany  
do kolorystyki wydziału

Kolorystyka
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Prof. UE dr hab. Imię Nazwisko
Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości
Wydział Finansów i Ubezpieczeń

1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 77 30, fax +48 32 257 77 31
imie.nazwisko@ue.katowice.pl
www.ue.katowice.pl
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 Akcydensy – wizytówki 

Wersja angielska podlega tym samym zasadom 
co wersja polska.

Prof. UE dr hab. Imię Nazwisko
Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego  
i Nauk Społecznych, Wydział Ekonomii

1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 77 30, fax +48 32 257 77 31
imie.nazwisko@ue.katowice.pl
www.ue.katowice.pl

Prof. UE dr hab. Imię Nazwisko
Kierownik Samodzielnego Zakładu Prawa Gospodarczego  
i Handlowego, Wydział Zarządzania

1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 77 30, fax +48 32 257 77 31
imie.nazwisko@ue.katowice.pl
www.ue.katowice.pl

Kolorystyka wydziałów – przykładowe zastosowanie

Prof. UE dr hab. Imię Nazwisko
Kierownik Katedry Badań Rynkowych i Marketingowych
Wydział Informatyki i Komunikacji

1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 77 30, fax +48 32 257 77 31
imie.nazwisko@ue.katowice.pl
www.ue.katowice.pl
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Prof. UE dr hab. Imię Nazwisko
Tytuł 

1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel./fax +48 32 257 71 09
imie.nazwisko@ue.katowice.pl
www.ue.katowice.pl
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Wersja angielska 
 

 Akcydensy – wizytówki 

Teksty pisane są czcionką z rodziny Fago Pro.
Wizytówki w wersji polskiej i angielskiej podlegają analo-
gicznym zasadom konstruowania. 
Wymienne są: nazwa Uczelni na podlewie logotypu i tłuma-
czenia tekstów.

Wskazany druk na papierze białym, kreda mat 300 gr/m2.
Dopuszczalne: uszlachetnienia druku – foliowanie folią ma-
tową, lakier wybiórczy UV (przykład poniżej – lakier zazna-
czony szarością). Fago Pro Bold, 9 pkt.Fago Pro Regular, 8 pkt.

Fago Pro Regular, 7,5 pkt.
interlinia 8 pkt.

Fago Pro Regular, 7,5 pkt. 
interlinia 8 pkt.

10 mm

10 mm

4 mm
15 mm

35 mm

34,43 mm

30 mm

5 mm

2 mm

Prof. UE dr hab. Name Surname
Degree

1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel./fax +48 32 257 71 09
name.surname@ue.katowice.pl
www.ue.katowice.pl

Konstrukcja wizytówek

Prof. UE dr hab. Imię Nazwisko
Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń

1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 77 30, fax +48 32 257 77 31
imie.nazwisko@ue.katowice.pl
www.ue.katowice.pl
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Wydział Finansów i Ubezpieczeń

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 15 
fax +48 32 257 71 13

sekretariat@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 15 
fax +48 32 257 71 13

biuro@ue.katowice.pl
www.ue.katowice.pl

Wydział Informatyki i Komunikacji

 Akcydensy – papier firmowy 

Papier firmowy ma format 210x297 mm (A4).
Logo w każdej mutacji papieru firmowego znajduje się w tej 
samej pozycji.  
W projekcie papieru wykorzystany jest logotyp bez podlewu.

Papier firmowy ogólny drukowany jest w kolorze granatu 
firmowego. 
Papiery wydziałowe, rektorskie, administracyjne uzupeł-
nione są o kolorystykę im  przyporządkowaną.

Przykłady nagłówków papieru firmowego podporządko-
wanych kolorystyce wydziałów:

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel./fax +48 32 257 70 00
tel./fax +48 32 259 84 21

akademia@ae.katowice.pl 
www.ae.katowice.pl

Papier firmowy ogólny 
 

Papier firmowy ogólny i wersje
> pliki do pobrania z CD SIW/elementy SIW/papier firmowy
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 Akcydensy – papier firmowy 

Wydział Zarządzania

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 15 
fax +48 32 257 71 13

sekretariat@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

Fago Pro Bold 12 pkt.

Fago Pro Regular 9 pkt. 
interlinia 10 pkt.

20 mm

23 mm

20 mm

55,8 mm

20 mm

Wydział Finansów i Ubezpieczeń

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 15 
fax +48 32 257 71 13

sekretariat@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

Wydział Finansów i Ubezpieczeń

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 15 
fax +48 32 257 71 13

sekretariat@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

elementy dostosowane do kolorystyki wydziału

elementy dostosowane  
do kolorystyki wydziału Wydział Zarządzania

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 15 
fax +48 32 257 71 13

sekretariat@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

Wydział Zarządzania

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 15 
fax +48 32 257 71 13

sekretariat@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

Wydział Zarządzania

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 15 
fax +48 32 257 71 13

sekretariat@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

4 mm

10 mm

Konstrukcja papieru firmowego

Typografia użyta w papierze firmowym to czcionki z rodzi-
ny Fago Pro.

4 mm

4 mm

3,5 mm

1 pkt
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 Akcydensy – papier firmowy 

Rector

1 Maja 50 | 40-287 Katowice
Tel: +48 32 257 7559
Fax: +48 32 257 7559

dziekanat.we@ue.katowice.pl  
www.ue.katowice.pl

Fago Pro Bold 12 pkt.

Fago Pro Regular 9 pkt. 
interlinia 10 pkt.

20 mm

23 mm

20 mm

54,107 mm

20 mm

Rector

1 Maja 50 | 40-287 Katowice
Tel: +48 32 257 7559
Fax: +48 32 257 7559

dziekanat.we@ue.katowice.pl  
www.ue.katowice.pl

Rector

1 Maja 50 | 40-287 Katowice
Tel: +48 32 257 7559
Fax: +48 32 257 7559

dziekanat.we@ue.katowice.pl  
www.ue.katowice.pl

Rector

1 Maja 50 | 40-287 Katowice
Tel: +48 32 257 7559
Fax: +48 32 257 7559

dziekanat.we@ue.katowice.pl  
www.ue.katowice.pl

4 mm

10 mm

Wersja angielska

Papiery w wersji angielskiej podlegają analogicznym zasa-
dom konstruowania jak wersja polska.
Wymienne są: nazwa Uczelni w logotypie i tłumaczenia tek-
stów.
Papier firmowy ogólny drukowany jest w kolorze granatu 
firmowego. 
Papiery wydziałowe, rektorskie, administracyjne uzupeł-
nione są o kolorystykę im  przyporządkowaną.

1 Maja 50 | 40-287 Katowice
Tel: +48 32 257 7559
Fax: +48 32 257 7559

dziekanat.we@ue.katowice.pl  
www.ue.katowice.pl

1 Maja 50 | 40-287 Katowice
Tel: +48 32 257 7559
Fax: +48 32 257 7559

dziekanat.we@ue.katowice.pl  
www.ue.katowice.pl

Przykłady:
Papier firmowy ogólny (poniżej)
Papier firmowy rektorski (obok) 
 

4 mm

4 mm

3,5 mm

1 pkt
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Wydział Zarządzania

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 15 
fax +48 32 257 71 13

sekretariat@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

Lorem ipsum dolor sit amet 

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend odio a tortor pellentesque a mollis nisl euismod. Ma-
ecenas vitae sagittis justo. Vivamus bibendum sodales purus, a fringilla ligula fringilla in. In hac 
habitasse platea dictumst. Aenean quis metus vitae ante interdum egestas. Nam tempus bibendum 
libero nec ullamcorper. Curabitur felis ante, vehicula et luctus id, suscipit non turpis. Donec congue 
sem dui. Etiam in metus erat. Vivamus commodo odio sit amet neque dapibus eu sollicitudin arcu 
imperdiet. 

Maecenas tempus posuere dolor eu placerat. Cras dapibus, est nec consequat iaculis, sem sapien 
dapibus justo, tempor dapibus metus velit et dui. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis par-
turient montes, nascetur ridiculus mus. Integer velit odio, luctus id facilisis eu, euismod sit amet 
dolor. Aliquam venenatis arcu ac tellus porta cursus venenatis erat dignissim. Vestibulum risus 
sapien, adipiscing volutpat commodo sed, gravida sed enim. Etiam lacinia, purus id porta tincidunt, 
libero leo sollicitudin ipsum, vel elementum leo neque ac felis. Proin id eros sapien, nec pharetra 
eros. Vestibulum auctor eros ut mi cursus eget luctus lectus molestie. Fusce odio odio, sollicitudin 
vitae accumsan et, viverra eu mi. Donec nec lacus sem, ut pulvinar nibh. Suspendisse nibh augue, 
hendrerit ac feugiat egestas, malesuada placerat est. Donec tortor nisl, gravida eu sodales vel, 
rutrum ac tortor. Sed pretium consectetur sagittis. Maecenas vehicula magna condimentum lacus 
tincidunt lacinia. Suspendisse nunc lacus, suscipit eu fermentum vel, tempus a sapien. Cras mo-
lestie dictum cursus. Aenean ultricies augue nec libero auctor et volutpat diam ullamcorper. Morbi 
ligula nibh, placerat id placerat vitae, molestie cursus elit. 

Donec quis eros mi, vel condimentum augue. Cras consectetur turpis id tellus aliquet malesuada. 
Curabitur non purus vitae ante imperdiet auctor quis lobortis massa. 

Maecenas viverra sapien ac metus tristique porta. 

Katedra Polityki Rynkowej  
i Zarządzania Marketingowego
ul. Bogucicka 14, 40-226 Katowice
Budynek „D” – piętro, sekretariat: pok. nr 206 
tel./fax: +48 32 257 75 61, 257 75 63 
katedra.prizm@ue.katowice.pl

Katowice, 2010.10.10

Wydział Zarządzania

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 15 
fax +48 32 257 71 13

sekretariat@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

Lorem ipsum dolor sit amet 

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend odio a tortor pellentesque a mollis nisl euismod. Ma-
ecenas vitae sagittis justo. Vivamus bibendum sodales purus, a fringilla ligula fringilla in. In hac 
habitasse platea dictumst. Aenean quis metus vitae ante interdum egestas. Nam tempus bibendum 
libero nec ullamcorper. Curabitur felis ante, vehicula et luctus id, suscipit non turpis. Donec congue 
sem dui. Etiam in metus erat. Vivamus commodo odio sit amet neque dapibus eu sollicitudin arcu 
imperdiet. 

Maecenas tempus posuere dolor eu placerat. Cras dapibus, est nec consequat iaculis, sem sapien 
dapibus justo, tempor dapibus metus velit et dui. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis par-
turient montes, nascetur ridiculus mus. Integer velit odio, luctus id facilisis eu, euismod sit amet 
dolor. Aliquam venenatis arcu ac tellus porta cursus venenatis erat dignissim. Vestibulum risus 
sapien, adipiscing volutpat commodo sed, gravida sed enim. Etiam lacinia, purus id porta tincidunt, 
libero leo sollicitudin ipsum, vel elementum leo neque ac felis. Proin id eros sapien, nec pharetra 
eros. Vestibulum auctor eros ut mi cursus eget luctus lectus molestie. Fusce odio odio, sollicitudin 
vitae accumsan et, viverra eu mi. Donec nec lacus sem, ut pulvinar nibh. Suspendisse nibh augue, 
hendrerit ac feugiat egestas, malesuada placerat est. Donec tortor nisl, gravida eu sodales vel, 
rutrum ac tortor. Sed pretium consectetur sagittis. Maecenas vehicula magna condimentum lacus 
tincidunt lacinia. Suspendisse nunc lacus, suscipit eu fermentum vel, tempus a sapien. Cras mo-
lestie dictum cursus. Aenean ultricies augue nec libero auctor et volutpat diam ullamcorper. Morbi 
ligula nibh, placerat id placerat vitae, molestie cursus elit. 

Donec quis eros mi, vel condimentum augue. Cras consectetur turpis id tellus aliquet malesuada. 
Curabitur non purus vitae ante imperdiet auctor quis lobortis massa. 

Maecenas viverra sapien ac metus tristique porta. 

Katedra Polityki Rynkowej  
i Zarządzania Marketingowego
ul. Bogucicka 14, 40-226 Katowice
Budynek „D” – piętro, sekretariat: pok. nr 206 
tel./fax: +48 32 257 75 61, 257 75 63 
katedra.prizm@ue.katowice.pl

Katowice, 2010.10.10

20 mm

10 mm

20 mm

31,5 mm

45 mm

106 mm

20 mm

 Akcydensy – papier firmowy 

Zastosowanie  papieru firmowego.
Dodatkowe kroje czcionek stosowane do edytowania pism 
na papierze firmowym:
Verdana
Times New Roman

Przykład papieru firmowego z formatowaniem tekstu 
w oparciu o krój Verdana:

Verdana 9 pkt. 

Verdana 9 pkt. 
interlinia 13 pkt.

Verdana 9-11pkt. 
interlinia 13-15 pkt.

Verdana Bold 10 pkt. 
interlinia 13 pkt.

Formatowanie tekstu 
 

Wydział Zarządzania

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 15 
fax +48 32 257 71 13

sekretariat@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

Lorem ipsum dolor sit amet 

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend odio a tortor pellentesque a mollis nisl euismod. Ma-
ecenas vitae sagittis justo. Vivamus bibendum sodales purus, a fringilla ligula fringilla in. In hac 
habitasse platea dictumst. Aenean quis metus vitae ante interdum egestas. Nam tempus bibendum 
libero nec ullamcorper. Curabitur felis ante, vehicula et luctus id, suscipit non turpis. Donec congue 
sem dui. Etiam in metus erat. Vivamus commodo odio sit amet neque dapibus eu sollicitudin arcu 
imperdiet. 

Maecenas tempus posuere dolor eu placerat. Cras dapibus, est nec consequat iaculis, sem sapien 
dapibus justo, tempor dapibus metus velit et dui. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis par-
turient montes, nascetur ridiculus mus. Integer velit odio, luctus id facilisis eu, euismod sit amet 
dolor. Aliquam venenatis arcu ac tellus porta cursus venenatis erat dignissim. Vestibulum risus 
sapien, adipiscing volutpat commodo sed, gravida sed enim. Etiam lacinia, purus id porta tincidunt, 
libero leo sollicitudin ipsum, vel elementum leo neque ac felis. Proin id eros sapien, nec pharetra 
eros. Vestibulum auctor eros ut mi cursus eget luctus lectus molestie. Fusce odio odio, sollicitudin 
vitae accumsan et, viverra eu mi. Donec nec lacus sem, ut pulvinar nibh. Suspendisse nibh augue, 
hendrerit ac feugiat egestas, malesuada placerat est. Donec tortor nisl, gravida eu sodales vel, 
rutrum ac tortor. Sed pretium consectetur sagittis. Maecenas vehicula magna condimentum lacus 
tincidunt lacinia. Suspendisse nunc lacus, suscipit eu fermentum vel, tempus a sapien. Cras mo-
lestie dictum cursus. Aenean ultricies augue nec libero auctor et volutpat diam ullamcorper. Morbi 
ligula nibh, placerat id placerat vitae, molestie cursus elit. 

Donec quis eros mi, vel condimentum augue. Cras consectetur turpis id tellus aliquet malesuada. 
Curabitur non purus vitae ante imperdiet auctor quis lobortis massa. 

Maecenas viverra sapien ac metus tristique porta. 

Katedra Polityki Rynkowej  
i Zarządzania Marketingowego
ul. Bogucicka 14, 40-226 Katowice
Budynek „D” – piętro, sekretariat: pok. nr 206 
tel./fax: +48 32 257 75 61, 257 75 63 
katedra.prizm@ue.katowice.pl

Katowice, 2010.10.10

Wydział Zarządzania

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 15 
fax +48 32 257 71 13

sekretariat@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

Lorem ipsum dolor sit amet 

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend odio a tortor pellentesque a mollis nisl euismod. Ma-
ecenas vitae sagittis justo. Vivamus bibendum sodales purus, a fringilla ligula fringilla in. In hac 
habitasse platea dictumst. Aenean quis metus vitae ante interdum egestas. Nam tempus bibendum 
libero nec ullamcorper. Curabitur felis ante, vehicula et luctus id, suscipit non turpis. Donec congue 
sem dui. Etiam in metus erat. Vivamus commodo odio sit amet neque dapibus eu sollicitudin arcu 
imperdiet. 

Maecenas tempus posuere dolor eu placerat. Cras dapibus, est nec consequat iaculis, sem sapien 
dapibus justo, tempor dapibus metus velit et dui. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis par-
turient montes, nascetur ridiculus mus. Integer velit odio, luctus id facilisis eu, euismod sit amet 
dolor. Aliquam venenatis arcu ac tellus porta cursus venenatis erat dignissim. Vestibulum risus 
sapien, adipiscing volutpat commodo sed, gravida sed enim. Etiam lacinia, purus id porta tincidunt, 
libero leo sollicitudin ipsum, vel elementum leo neque ac felis. Proin id eros sapien, nec pharetra 
eros. Vestibulum auctor eros ut mi cursus eget luctus lectus molestie. Fusce odio odio, sollicitudin 
vitae accumsan et, viverra eu mi. Donec nec lacus sem, ut pulvinar nibh. Suspendisse nibh augue, 
hendrerit ac feugiat egestas, malesuada placerat est. Donec tortor nisl, gravida eu sodales vel, 
rutrum ac tortor. Sed pretium consectetur sagittis. Maecenas vehicula magna condimentum lacus 
tincidunt lacinia. Suspendisse nunc lacus, suscipit eu fermentum vel, tempus a sapien. Cras mo-
lestie dictum cursus. Aenean ultricies augue nec libero auctor et volutpat diam ullamcorper. Morbi 
ligula nibh, placerat id placerat vitae, molestie cursus elit. 

Donec quis eros mi, vel condimentum augue. Cras consectetur turpis id tellus aliquet malesuada. 
Curabitur non purus vitae ante imperdiet auctor quis lobortis massa. 

Maecenas viverra sapien ac metus tristique porta. 

Katedra Polityki Rynkowej  
i Zarządzania Marketingowego
ul. Bogucicka 14, 40-226 Katowice
Budynek „D” – piętro, sekretariat: pok. nr 206 
tel./fax: +48 32 257 75 61, 257 75 63 
katedra.prizm@ue.katowice.pl

Katowice, 2010.10.10
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Wydział Zarządzania

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 15 
fax +48 32 257 71 13

sekretariat@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

Lorem ipsum dolor sit amet 

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend odio a tortor pellentesque a mollis nisl euismod. Ma-
ecenas vitae sagittis justo. Vivamus bibendum sodales purus, a fringilla ligula fringilla in. In hac 
habitasse platea dictumst. Aenean quis metus vitae ante interdum egestas. Nam tempus bibendum 
libero nec ullamcorper. Curabitur felis ante, vehicula et luctus id, suscipit non turpis. Donec congue 
sem dui. Etiam in metus erat. Vivamus commodo odio sit amet neque dapibus eu sollicitudin arcu 
imperdiet. 

Maecenas tempus posuere dolor eu placerat. Cras dapibus, est nec consequat iaculis, sem sapien 
dapibus justo, tempor dapibus metus velit et dui. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis par-
turient montes, nascetur ridiculus mus. Integer velit odio, luctus id facilisis eu, euismod sit amet 
dolor. Aliquam venenatis arcu ac tellus porta cursus venenatis erat dignissim. Vestibulum risus 
sapien, adipiscing volutpat commodo sed, gravida sed enim. Etiam lacinia, purus id porta tincidunt, 
libero leo sollicitudin ipsum, vel elementum leo neque ac felis. Proin id eros sapien, nec pharetra 
eros. Vestibulum auctor eros ut mi cursus eget luctus lectus molestie. Fusce odio odio, sollicitudin 
vitae accumsan et, viverra eu mi. Donec nec lacus sem, ut pulvinar nibh. Suspendisse nibh augue, 
hendrerit ac feugiat egestas, malesuada placerat est. Donec tortor nisl, gravida eu sodales vel, 
rutrum ac tortor. Sed pretium consectetur sagittis. Maecenas vehicula magna condimentum lacus 
tincidunt lacinia. Suspendisse nunc lacus, suscipit eu fermentum vel, tempus a sapien. Cras mo-
lestie dictum cursus. Aenean ultricies augue nec libero auctor et volutpat diam ullamcorper. Morbi 
ligula nibh, placerat id placerat vitae, molestie cursus elit. 

Donec quis eros mi, vel condimentum augue. Cras consectetur turpis id tellus aliquet malesuada. 
Curabitur non purus vitae ante imperdiet auctor quis lobortis massa. 

Maecenas viverra sapien ac metus tristique porta. 

Katedra Polityki Rynkowej  
i Zarządzania Marketingowego
ul. Bogucicka 14, 40-226 Katowice
Budynek „D” – piętro, sekretariat: pok. nr 206 
tel./fax: +48 32 257 75 61, 257 75 63 
katedra.prizm@ue.katowice.pl

Katowice, 2010.10.10

 Akcydensy – papier firmowy 

Wzór papieru firmowego z formatowanym tekstem.

Formatowanie tekstu 
 

Wydział Zarządzania

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 15 
fax +48 32 257 71 13

sekretariat@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

Lorem ipsum dolor sit amet 

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend odio a tortor pellentesque a mollis nisl euismod. Ma-
ecenas vitae sagittis justo. Vivamus bibendum sodales purus, a fringilla ligula fringilla in. In hac 
habitasse platea dictumst. Aenean quis metus vitae ante interdum egestas. Nam tempus bibendum 
libero nec ullamcorper. Curabitur felis ante, vehicula et luctus id, suscipit non turpis. Donec congue 
sem dui. Etiam in metus erat. Vivamus commodo odio sit amet neque dapibus eu sollicitudin arcu 
imperdiet. 

Maecenas tempus posuere dolor eu placerat. Cras dapibus, est nec consequat iaculis, sem sapien 
dapibus justo, tempor dapibus metus velit et dui. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis par-
turient montes, nascetur ridiculus mus. Integer velit odio, luctus id facilisis eu, euismod sit amet 
dolor. Aliquam venenatis arcu ac tellus porta cursus venenatis erat dignissim. Vestibulum risus 
sapien, adipiscing volutpat commodo sed, gravida sed enim. Etiam lacinia, purus id porta tincidunt, 
libero leo sollicitudin ipsum, vel elementum leo neque ac felis. Proin id eros sapien, nec pharetra 
eros. Vestibulum auctor eros ut mi cursus eget luctus lectus molestie. Fusce odio odio, sollicitudin 
vitae accumsan et, viverra eu mi. Donec nec lacus sem, ut pulvinar nibh. Suspendisse nibh augue, 
hendrerit ac feugiat egestas, malesuada placerat est. Donec tortor nisl, gravida eu sodales vel, 
rutrum ac tortor. Sed pretium consectetur sagittis. Maecenas vehicula magna condimentum lacus 
tincidunt lacinia. Suspendisse nunc lacus, suscipit eu fermentum vel, tempus a sapien. Cras mo-
lestie dictum cursus. Aenean ultricies augue nec libero auctor et volutpat diam ullamcorper. Morbi 
ligula nibh, placerat id placerat vitae, molestie cursus elit. 

Donec quis eros mi, vel condimentum augue. Cras consectetur turpis id tellus aliquet malesuada. 
Curabitur non purus vitae ante imperdiet auctor quis lobortis massa. 

Maecenas viverra sapien ac metus tristique porta. 

Katedra Polityki Rynkowej  
i Zarządzania Marketingowego
ul. Bogucicka 14, 40-226 Katowice
Budynek „D” – piętro, sekretariat: pok. nr 206 
tel./fax: +48 32 257 75 61, 257 75 63 
katedra.prizm@ue.katowice.pl

Katowice, 2010.10.10
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 Akcydensy – papier do faktur 

www.ue.katowice.pl

Faktura nr 123/2010 

ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 15, fax +48 32 257 71 13
sekretariat@ue.katowice.pl
NIP 634 000 88 25, REGON 000001548 

www.ue.katowice.pl

Faktura nr 123/2010 

ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 15, fax +48 32 257 71 13
sekretariat@ue.katowice.pl
NIP 634 000 88 25, REGON 000001548 

Fago Pro Bold 10 pkt., interlinia 12 pkt.

Fago Pro Regular 9 pkt. 
interlinia 10 pkt.

20 mm

23 mm

20 mm

55,8 mm

20 mm

www.ue.katowice.pl

Faktura nr 123/2010 

ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 15, fax +48 32 257 71 13
sekretariat@ue.katowice.pl
NIP 634 000 88 25, REGON 000001548 

www.ue.katowice.pl

Faktura nr 123/2010 

ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 15, fax +48 32 257 71 13
sekretariat@ue.katowice.pl
NIP 634 000 88 25, REGON 000001548 

4 mm

10 mm

Konstrukcja

Typografia użyta w papierze do druku faktur to czcionki 
z rodziny Fago Pro.
Czcionki uzupełniające – do zastosowania w dokumen-
tach, pismach, akcydensach, pisanych, edytowanych w pro-
gramie Word, Excel, itp.:
– Verdana
– Times New Roman.

70 mm

4 mm 3,5 mm
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 Akcydensy – koperty 

Logo w każdym formacie koperty znajduje się w tej samej 
pozycji – lewy górny róg koperty.
W projekcie koperty wykorzystany jest logotyp z podle-
wem.

Kolorystyka nadruku kopert – granat, wskazana koperta 
biała lub jasnoszara.

Koperty w wersji angielskiej podlegają analogicznym zasa-
dom konstruowania. 
Wymienne są: nazwa Uczelni na podlewie logotypu i tłuma-
czenia tekstów.

1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 00
fax +48 32 257 71 13
www.ue.katowice.pl

Koperta C6 
 

Wzór 
 

> pliki do pobrania z CD SIW//elementy SIW/koperty
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 Akcydensy – koperty 

1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 00
fax +48 32 257 71 13
www.ue.katowice.pl

1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 00
fax +48 32 257 71 13
www.ue.katowice.pl

1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 00
fax +48 32 257 71 13
www.ue.katowice.pl

Koperty:

C5

DL

C4

1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. +48 32 257 71 00
fax +48 32 257 71 13
www.ue.katowice.pl

40 mm 28 mm

Fago Pro Regular 7,5 pkt. 
interlinia 9,7 pkt.

17,5 mm

Formaty, układ logotypu 
 

Logo w każdym formacie koperty znajduje się w tej samej 
pozycji – lewy górny róg koperty.
W projekcie koperty wykorzystany jest logotyp z podle-
wem.

Kolorystyka nadruku kopert – granat, wskazana koperta 
biała lub jasnoszara.

10 mm

10 mm
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 Akcydensy – notatniki 

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel./fax +48 32 257 70 00
tel./fax +48 32 259 84 21

akademia@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.plul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice

tel./fax +48 32 257 70 00
tel./fax +48 32 259 84 21

akademia@ue.katowice.pl 
www.Ue.katowice.pl

Notatniki A5 i A4 – wzory 
 

Notatnik A5  

Notatnik A4 

> pliki do pobrania z CD SIW//elementy SIW/notatniki

Logo w każdym formacie notatnika znajduje się w tej samej 
pozycji – prawy górny róg arkusza.
W projekcie wykorzystany jest logotyp z podlewem.

Kolorystyka – druk w granacie:
– z pantonu 281 C
lub 
– wskazanych parametrów CMYK.

Tło – papier w kolorze białym lub jasnoszarym.
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 Akcydensy – notatniki 

ul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice
tel./fax +48 32 257 70 00
tel./fax +48 32 259 84 21

akademia@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.plul. 1 Maja 50 | 40-287 Katowice

tel./fax +48 32 257 70 00
tel./fax +48 32 259 84 21

akademia@ue.katowice.pl 
www.ue.katowice.pl

Notatniki A5 i A4 – wzory 
 

Notatnik A5  

Notatnik A4 

> pliki do pobrania z CD SIW//elementy SIW/notatniki

Logo w każdym formacie notatnika znajduje się w tej sa-
mej pozycji – prawy górny róg arkusza.
W projekcie wykorzystany jest logotyp z podlewem.

Kolorystyka – druk w granacie:
– z pantonu 281 C
lub 
– wskazanych parametrów CMYK.

Tło – papier w kolorze białym lub jasnoszarym.
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 Akcydensy – notatniki 
Notatniki A5 i A4 – wzory 
 

Notatnik A5  

Notatnik A4 

> pliki do pobrania z CD SIW/elementy SIW/notatniki

Logo w każdym formacie notatnika znajduje się w tej sa-
mej pozycji – prawy górny róg arkusza.
W projekcie wykorzystany jest logotyp z podlewem.

Kolorystyka – druk w granacie:
– z pantonu 281 C
lub 
– wskazanych parametrów CMYK.

Tło – papier w kolorze białym lub jasnoszarym.


