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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.315.2018 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

NR 67 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia Księgi znaku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się,  

co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się Księgę znaku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zwaną dalej 

„Księgą znaku SGH”, stanowiącą załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

Księga znaku SGH określa: 

1) kształt i zasady stosowania znaku SGH (logo, logotyp, herb); 

2) kolorystykę stosowaną w materiałach graficznych opatrzonych znakiem SGH; 

3) kroje czcionek stosowane w materiałach graficznych opatrzonych znakiem SGH. 

§ 3 

We wszystkich materiałach graficznych, w których zostanie użyty znak SGH, należy 

go stosować zgodnie z zasadami określonymi w Księdze znaku SGH,  

z zastrzeżeniem § 4 ust 3. 

§ 4 

1. Nadzór nad stosowaniem zasad określonych w Księdze znaku SGH sprawuje 

Dział Promocji i Rekrutacji, zwany dalej „DPiR”. 
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2. DPiR określa, z uwzględnieniem zasad zawartych w Księdze znaku SGH, wzory 

materiałów graficznych opatrzonych znakiem SGH i udostępnia je na stronie 

internetowej DPIR. 

3. Użycie znaku SGH: 

1) na materiale graficznym, którego wzór nie został opracowany przez DPIR; 

2) w sposób, którego nie określa Księga znaku SGH, 

wymaga akceptacji DPiR. 

§ 5 

Zobowiązuje się: 

1) jednostki organizacyjne odpowiedzialne za zamawianie i przygotowywanie 

materiałów graficznych opatrzonych znakiem SGH: 

a) do ich zamawiania i przygotowywania zgodnie ze wzorami, o których mowa 

w § 4 ust. 2, lub z uwzględnieniem trybu, o którym mowa w § 4 ust. 3, 

b) do poddawania ich treści korekcie i redakcji językowej; 

2) wszystkich pracowników SGH – do stosowania wzorów, o których mowa w § 4  

ust. 2, z zastrzeżeniem, że korzystanie z materiałów przygotowanych zgodnie  

z dotychczasowymi zasadami jest dopuszczalne do 30 czerwca 2019 r. 

§ 6 

Traci moc zarządzenie Rektora nr 7 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia 

Księgi identyfikacji SGH. 

§ 7 

1. Stosowane dotychczas znaki SGH o charakterze historycznym, nieużywane  

w bieżącej komunikacji marketingowej, pozostawia się bez zmian. 

2. Materiały graficzne o charakterze informacyjnym i promocyjnym opatrzone 

stosowanymi dotychczas znakami SGH pozostają w obiegu do wyczerpania ich 

nakładu, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2019 r. 

3. Jednostki organizacyjne nadzorujące systemy elektroniczne, w których użyty 

został znak SGH, zobowiązane są do 30 czerwca 2019 r. dokonać jego zmiany, 

na odpowiadający zasadom określonym w Księdze znaku SGH. 
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§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

 

 

              REKTOR 

 

 

        dr hab. Marek Rocki, prof. SGH 


