
 

 

 

1/2017 Katowice, 3 stycznia 2017 

Informacja dla dziennikarzy 

System Identyfikacji Wizualnej 

Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 

W celu stworzenia rozpoznawalnego wizerunku Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 

(IETU) a także ustalenia jednolitych standardów komunikacji wizualnej 2 stycznia 2017 roku został 

wprowadzony System Identyfikacji Wizualnej (SIW), obejmujący 19 elementów, w tym nowe logo 

i stronę internetową IETU. 

System Identyfikacji Wizualnej określa standardy sporządzania i korzystania z elementów związanych 
z wizerunkiem IETU oraz obejmuje wzory i szablony poszczególnych elementów do stosowania na różnych 
polach eksploatacji. 

W skład SIW wchodzą takie elementy jak: logo z Księgą Znaku, strona internetowa (www.ietu.pl), papier 
firmowy, wizytówka, stopka do e-maila, szablony raportu/ekspertyzy, banery internetowe, oznakowanie map 
(tabelka), znaczniki/punktory; szablony: prezentacji MS Power Point, ulotki, oferty rynkowej oraz badawczej, 
newslettera, raportu rocznego, oznakowania pomieszczeń; projekty: teczki, roll-up’u, ścianki wystawienniczej 
i kartek świątecznych. 

Budowę i zasady stosowania logo IETU określa Księga Znaku zawierająca historię i genezę logo, jego wersje, 
budowę i proporcje oraz pola podstawowe i ochronne, a także minimalną wielkość, typografię, kolorystykę 
i warianty kolorystyczne. Księga określa również zasady umieszczenia logo w ciągu znaków i na dopuszczalnych 
tłach, wskazuje też niedopuszczalne modyfikacje znaku. 

Nowa strona internetowa to nie tylko całkowicie zmieniona szata graficzna, ale przede wszystkim ulepszona 
struktura, dzięki której dostęp do informacji o IETU, naszej ofercie i możliwościach współpracy jest szybszy 
i pełniejszy. Nowa witryna zaprojektowana została w technologii RWD (Responsive Web Design), dzięki czemu 
można ją przeglądać także na urządzeniach mobilnych, takich jak np. smartfon lub tablet. Szczególnie zależało 
nam, by zmodernizowana strona była czytelna, nowoczesna, umożliwiała szybkie dotarcie do najważniejszych 
informacji. Liczymy, że stanie się ona dla Państwa cennym źródłem informacji oraz wygodnym narzędziem do 
kontaktu z nami. 

Za wdrożenie, udostępnianie oraz prawidłowe funkcjonowanie elementów SIW stosowanych przez IETU 

odpowiedzialne jest Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań. 

 

Wanda Jarosz, rzecznik prasowy IETU 

tel. 32 254-60-31 wew. 136, kom. 602 484 611 

jarosz@ietu.katowice.pl 
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