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Zarządzenie nr 5/2021 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 20 stycznia 2021 roku 
 

w sprawie logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), § 24 ust. 4 i § 25 pkt 3 Statutu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu funkcjonuje znak graficzny – logo, który składa 

się z: 
a) sygnetu – symbolu graficznego, 
b) logotypu – tekstowego przedstawienia nazwy UPP. 

2. Logotyp zawiera nazwę uczelni: 
a) w języku polskim: „Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu”, 
b) w języku angielskim: „Poznań University of Life Sciences”. 

3. Szczegółowe zasady i standardy używania logo (w tym także w wersji poziomej, 
odświeżonej) zawarte są w Podstawowej Księdze Znaku dostępnej na stronie internetowej 
UPP w zakładce Promocja, adres: www.puls.edu.pl/promocja/system-identyfikacji-
wizualnej. 

4. Logo należy stosować we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych wydarzeń 
organizowanych przez UPP oraz wydarzeń obcych współorganizowanych z UPP lub jego 
jednostką.  

 
§ 2 

Dział Marketingu i Komunikacji: 
1) sprawuje nadzór nad prawidłowością wykorzystywania logo zgodnie z Podstawową 

Księgą Znaku, w tym jego wersji, zachowania kolorystyki, proporcji, pola ochronnego, 
typografii i stosowania tła; 

2) koordynuje proces udostępniania logo w celach niezarobkowych (niekomercyjnych). 
 

§ 3 
Tracą moc: 

1) zarządzenie nr 71/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia  
8 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania znaku graficznego – logo 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; 

2) zarządzenie nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 
2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 71/2009 Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia do 
stosowania znaku graficznego – logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
 
 

       Rektor 

        /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  
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