
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Pismo okólne 

Kanclerza Politechniki Gdańskiej 

nr 7/2014 z 19 lutego 2014 r. 

 

 

w sprawie: używania wizytówek służbowych na Politechnice Gdańskiej. 

 

 

1. Na Politechnice Gdańskiej używane są następujące rodzaje wizytówek służbowych: 

- wizytówki teleadresowe jednostek organizacyjnych Uczelni; 

- wizytówki imienne uprawnionych pracowników Uczelni. 

2. Do posiadania wizytówek służbowych z danymi teleadresowymi uprawnione są na Uczelni 

wszystkie jednostki organizacyjne.  

3. Uprawnionymi do korzystania z imiennych wizytówek są: 

a) rektor, 

b) prorektorzy, 

c) kanclerz i jego zastępcy, 

d) dziekani, prodziekani, 

e) dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych, 

f) kierownicy katedr. 

4. Pozostali pracownicy, którym ze względu na rodzaj wykonywanej pracy wizytówki są 

konieczne do realizacji zadań określonych w zakresie ich obowiązków, wnioskują o zgodę 

na korzystanie z wizytówek imiennych do: 

a) kanclerza – za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, w przypadku jednostek 

centralnych; 

b) dziekana/dyrektora administracyjnego wydziału/kierownika katedry; 

c) dyrektora centrum. 

Wniosek powinien zawierać krótkie uzasadnienie potrzeby korzystania z wizytówek 

imiennych. 

5. W ramach czynności służbowych można posługiwać się wyłącznie wizytówkami 

wykonanymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej. 

6. Wzory wizytówek służbowych, opracowane na podstawie wytycznych Księgi Identyfikacji 

Wizualnej PG, dostępne są pod adresem: https://repos.pg.gda.pl/d/k59. 

7. Na wizytówkach umieszczane są następujące dane: 

 logo uczelni i nazwa jednostki (np. wydziału, działu, biura); 

 imię i nazwisko wraz z tytułem naukowym, stopniem naukowym lub tytułem 

zawodowym; 



 
 

 

 

 

 nazwa stanowiska lub funkcji (dot. nauczycieli akademickich) – zamawiający sam 

decyduje, czy umieścić nazwę stanowiska; 

 nazwa stanowiska kierowniczego (dot. pracowników administracyjnych); 

 adres siedziby jednostki wraz z nazwą jednostki docelowej; 

 służbowy numer telefonu stacjonarnego i faksu; 

 służbowy lub prywatny numer telefonu komórkowego; 

 służbowy adres e-mail. 

8. Na wizytówkach nie umieszcza się: 

 prywatnych adresów, prywatnych numerów telefonów i faksów (z wyjątkiem numeru 

telefonu komórkowego); 

 adresów e-mail innych niż politechniczne; 

 adresów stron www innych niż w domenie pg.gda.pl lub pg.edu.pl; 

 dodatkowych elementów graficznych. 

9. Księga Identyfikacji Wizualnej dopuszcza stosowanie wizytówek w wersji polskiej 

i angielskiej. 

10. Nie dopuszcza się stosowania wizytówek dwustronnych. Przyjmuje się, że awers stanowią 

dane osobowe/teleadresowe, zaś rewersem zawsze jest logotyp PG w odpowiedniej wersji 

językowej. 

11. Projekt wizytówki zgodny z obowiązującymi zasadami przygotowują jednostki 

organizacyjne samodzielnie. W przypadku wątpliwości dotyczących projektu wizytówki 

wszelkich informacji udziela Dział Promocji.  

12. Zamówienia na wizytówki składane są do Wydawnictwa PG na obowiązującym formularzu 

zamówienia, do którego dołącza się elektroniczny projekt wizytówki. 

 

 

 

Kanclerz 

mgr inż. Marek Tłok 

 

 

 


