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System identyfikacji wizualnej ma byæ narzêdziem, dziêki któremu mo¿liwe bêdzie 
uzyskanie spójnego przekazu o wyj¹tkowoœci marki, jak¹ jest Uniwersytet Warszawski. 
Bardzo istotne jest konsekwentne stosowanie zasad opisanych w systemie. 

odstaw¹ 
systemu identyfikacji. Sposoby u¿ycia logo opisane zosta³y w Ksiêdze Znaku. 

Ksiêga identyfikacji wizualnej UW zawiera zasady projektowania podstawowych 
materia³ów ogólnouniwersyteckich, wskazuje i opisuje kolory uniwersyteckie oraz 
typografiê.

Najwa¿niejszymi atrybutami systemu identyfikacji wizualnej UW s¹ prostota 
i elastycznoœæ. Podstawowym wymaganym elementem jest logo UW, bêd¹ce p

Wstêp
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Palety kolorystyczne 



Podstawowa paleta kolorystyczna 

Kolory podstawowej palety kolorystycznej zosta³y okreœlone w podstawowych 
systemach kolorystycznych, stosowanych w poligrafii: Pantone Matching System® oraz 
CMYK, natomiast w multimediach i w internecie - RGB oraz HEX. Dodatkowo okreœlony 
zosta³ kolor w systemie RAL CLASSIC, stosowany w przemyœle i handlu (metal, lakier, 
folia, plastik).

PANTONE: Black
CMYK: 0/0/0/100
HEX: # 000000
RGB: 0/0/0

PANTONE: White
CMYK: 0/0/0/0
HEX: # FFFFFF
RGB: 255/255/255

PANTONE: 422
CMYK: 0/0/0/35
HEX: # B1B3B6
RGB: 177/179/182

PANTONE: 424
CMYK: 0/0/0/60
HEX: # 808285
RGB: 128/130/133

PANTONE: 2925
CMYK: 80/27/0/0
HEX: # 0092CE
RGB: 0/146/206

RAL: 5003
Sapphire blue
RGB / HEX: #001745
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PANTONE: 295
CMYK: 100/57/0/40
HEX: # 00447C
RGB: 0/68/124



Paleta kolorystyczna dla w³adz rektorskich

Kolory palety kolorystycznej w³adz rektorskich 

Dodatkowo okreœlony 
zosta³ kolor w systemie RAL CLASSIC, stosowany w przemyœle i handlu (metal, lakier, 
folia, plastik).

zosta³y okreœlone w podstawowych 
systemach kolorystycznych, stosowanych w poligrafii: Pantone Matching System® oraz 
CMYK, natomiast w multimediach i w internecie - RGB oraz HEX. 

PANTONE: Black
CMYK: 0/0/0/100
HEX: # 000000
RGB: 0/0/0

PANTONE: White
CMYK: 0/0/0/0
HEX: # FFFFFF
RGB: 255/255/255

PANTONE: 872 (metallic)
CMYK: nie wystêpuje
HEX: # B4975A
RGB: 180/151/90

PANTONE: 422
CMYK: 0/0/0/35
HEX: # B1B3B6
RGB: 177/179/182

PANTONE: 424
CMYK: 0/0/0/60
HEX: # 808285
RGB: 128/130/133

PANTONE: 295
CMYK: 100/57/0/40
HEX: # 00447C
RGB: 0/68/124
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RAL: 5003
Sapphire blue
RGB / HEX: #001745



Typografia



Kroje pisma / materia³y drukowane

Podstawowy krój pisma / materia³y drukowane
Podstawowym krojem pisma w identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Warszawskiego jest 
Arimo. Stosowany jest w komunikacji promocyjnej (drukach ATL i BTL) oraz 
w akcydensach. Wykorzystywane s¹ wszystkie dostêpne odmiany kroju:
- Arimo Regular
- Arimo Bold

Uzupe³niaj¹cy krój pisma / materia³y drukowane
Uzupe³niaj¹cym krojem pisma w identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Warszawskiego 
jest Playfair Display.  Wykorzystywane s¹ wszystkie dostêpne odmiany kroju:
- Playfair Display Normal 
- Playfair Display Bold 
- Playfair Display Ultra-Bold

Arimo Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ  abcdefghijklmnoprstuvwxyz

Arimo Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ  abcdefghijklmnoprstuvwxyz

Playfair Display Normal

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ  abcdefghijklmnoprstuvwxyz

Playfair Display Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ  abcdefghijklmnoprstuvwxyz

Playfair Display Ultra-Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ  abcdefghijklmnoprstuvwxyz
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Kroje pisma / materia³y elektroniczne i internet

Podstawowy krój pisma / materia³y elektroniczne w postaci prezentacji oraz 
strony www

:
- Open Sans Light
- Open Sans Normal
- Open Sans Semi Bold
- Open Sans Extra Bold

Zastêpczy krój pisma / materia³y elektroniczne i internet
Zastêpczym krojem pisma  jest Arial.  
Wykorzystywane s¹ nastêpuj¹ce odmiany kroju:
- Arial Regular 
- Arial Bold 

Uzupe³niaj¹cy krój pisma / materia³y elektroniczne i internet
Uzupe³niaj¹cym krojem pisma jest Times 
New Roman. Wykorzystywane s¹ nastêpuj¹ce odmiany kroju:
- Times New Roman Regular
- Times New Roman Italic

Podstawowym krojem pisma w materia³ach elektronicznych i internecie jest Open Sans. 
Stosowany jest on przy prezentacjach PPT oraz stronach www. Wykorzystywane s¹ 
nastêpuj¹ce odmiany kroju

w materia³ach elektronicznych i internecie

w materia³ach elektronicznych i internecie 

Open Sans Light

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ  abcdefghijklmnoprstuvwxyz

Open Sans Normal

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ  abcdefghijklmnoprstuvwxyz

Open Sans Semi Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ  abcdefghijklmnoprstuvwxyz

Open Sans Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ  abcdefghijklmnoprstuvwxyz

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ  abcdefghijklmnoprstuvwxyz

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ  abcdefghijklmnoprstuvwxyz

Times New Roman
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ  abcdefghijklmnoprstuvwxyz

Times New Roman Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ  abcdefghijklmnoprstuvwxyz
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Elementy systemu identyfikacji wizualnej



Wizytówki slu¿bowe 

Format: 90x50 mm
Wizytówka mo¿e byæ jedno- lub dwustronna. Zaprojektowano dwa rodzaje wizytówek: 
wizytówkê pracownika i jednostki.

Elementy obowi¹zkowe
?logo UW w wersji uproszczonej podstawowej
?dane osobowe (w przypadku wizytówki pracownika)
?dane kontaktowe jednostki (w przypadku wizytówki jednostki)

Elementy opcjonalne
?logo jednostki
?nazwa jednostki
?nazwa jednostki podleg³ej
?funkcja
?dane teleadresowe

Typografia:
Wszystkie teksty justowane lewostronnie

?nazwa jednostki: Arimo Bold 7 pkt, kolor PANTONE 295C, CMYK 100/57/0/40
?nazwa jednostki podleg³ej: Arimo7 pkt, kolor PANTONE 295C, CMYK 100/57/0/40
?tytu³, imiê i nazwisko:  Arimo Bold 8 pkt,kolor PANTONE: Black, CMYK: 0/0/0/100
?funkcja: Arimo 7 pkt, kolor PANTONE: Black, CMYK: 0/0/0/100
?dane teleadresowe: Arimo 7 pkt, kolor PANTONE: Black, CMYK: 0/0/0/100
?pionowa linia oddzielaj¹ca logo UW od logo jednostki: 0,5 pkt, kolor PANTONE: 
Black, CMYK: 0/0/0/100

Wizytówka rektorska
?uk³ad i typografia na wizytówce rektorskiej pozostaj¹ bez zmian
?logo uproszczone podstawowe zostaje zast¹pione logo uproszczonym 
podstawowym rektorskim

Wizytówka  w jêzyku obcym (lub rewers wizytówki dwustronnej)
?uk³ad i typografia na wizytówce w jêzyku obcym (lub rewers wizytówki dwustronnej) 
pozostaj¹ bez zmian. 
?logo uproszczone podstawowe polskie zostaje zast¹pione logo uproszczonym 
podstawowym angielskim.

Dopuszcza siê umieszczanie na rewersie informacji niebêd¹cych t³umaczeniem 
awersu, ale wymaga to akceptacji Biura Promocji.
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Wizytówka s³u¿bowa pracownika
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Wizytówka pracownika, wersja bez logo jednostki 

Wizytówka pracownika, wersja z logo jednostki 

Tytu³, imiê, nazwisko
Funkcja  

Adres: ulica, kod, miasto, ew. kraj  
Telefony 
Adresy stron www  
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Wizytówka rektorska

Miejsce na logo jednostki



Wizytówka jednostki
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Adres: ulica, kod, miasto, ew. kraj 
Telefony  
Adresy stron www
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Jednostka  
Jednostka podleg³a  
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5 mm 5 mm
min. 

5 mm

Adres: ulica, kod, miasto, ew. kraj 
Telefony  
Adresy stron www
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Wizytówka jednostki - wersja bez logo jednostki

Wizytówka jednostki, wersja z logo jednostki



Papiery firmowe A4

Format A4 – 210x297 mm

Papier firmowy zosta³ zaprojektowany dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
dla jednoosobowych stanowisk funkcyjnych. W celu przygotowania wzoru papieru dla 
konkretnej jednostki nale¿y zwróciæ siê do Biura Promocji (patrz rozdz. Kontakt)

Typografia:

nazwa jednostki: Arimo Bold 12 pkt, justowane lewostronnie, kolor PANTONE 2925, 
CMYK 80/27/0/0

nazwa jednostki podleg³ej: Arimo 12 pkt, justowane lewostronnie, kolor PANTONE 
2925, CMYK 80/27/0/0

funkcja: Arimo Bold 12 pkt, justowane lewostronnie, kolor PANTONE: Black, CMYK: 
0/0/0/100

tytu³, imiê i nazwisko:  Arimo 12 pkt, justowane lewostronnie, kolor PANTONE: 
Black, CMYK: 0/0/0/100

dane teleadresowe w stopce:  Arimo 8 pkt, justowane lewostronnie, kolor 
PANTONE: Black, CMYK: 0/0/0/100

numeracja stron: Arimo, 8 pkt, justowane prawostronnie, kolor PANTONE: Black, 
CMYK: 0/0/0/100

W przypadku druku jednokolorowego wszystkie elementy ulegaj¹ zamianie na skalê 
szaroœci. Uk³ad elementów i ich proporcje pozostaj¹ bez zmian.

Na potrzeby jednostek UW zaprojektowano nastêpuj¹ce wzory papierów:

stopka w przypadku koniecznoœci umieszczenia logotypów unijnych

Wszystkie teksty justowane lewostronnie

?

?

?

?

?

?

?treœæ: Arimo, rozmiar dostosowany do potrzeb, justowanie dostosowane do potrzeb, 
kolor PANTONE: Black, CMYK: 0/0/0/100

?Papier firmowy ogólnouniwersytecki
?Papier rektorski
?Papier firmowy dla jednostek nieposiadaj¹cych logo
?Papier firmowy dla jednostek UW posiadaj¹cych logo
?Papier firmowy dla administracji
?Papier firmowy dla jednoosobowych stanowisk funkcyjnych (pe³nomocnicy,      
rzecznicy)
?
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Papier firmowy ogólnouniwersytecki

Format A4 – 210x297 mm

?

?

?

?

Elementy obowi¹zkowe
logo UW pe³ne podstawowe
stopka: dane teleadresowe

Elementy opcjonalne
numeracja stron
stopka wymagana przez struktury Unii Europejskiej
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Adres: ulica, numer, miasto
numery telefonów, faksów
e-mail
adres www



Papier firmowy rektorski
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Format A4 – 210x297 mm

Elementy obowi¹zkowe
?logo UW pe³ne podstawowe rektorskie
?dane osobowe (funkcja, tytu³, imiê i nazwisko)
?stopka: dane teleadresowe 

Elementy opcjonalne
?numeracja stron
?stopka wymagana przez struktury Unii Europejskiej

1
5
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m

Adres: ulica, numer, miasto
numery telefonów, faksów
e-mail
adres www

1
0
 m

m



Papier firmowy dla jednostek nieposiadaj¹cych logo
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Format A4 – 210x297 mm

?

?

?stopka: dane kontaktowe jednostki

?

?

Elementy obowi¹zkowe
logo UW pe³ne podstawowe
nazwa jednostki / jednostki podleg³ej

Elementy opcjonalne
numeracja stron
stopka wymagana przez struktury Unii Europejskiej

1
5
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m
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m
Adres: ulica, numer, miasto
numery telefonów, faksów
e-mail
adres www



Papier firmowy dla jednostek UW posiadaj¹cych logo
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Format A4 – 210x297 mm

Elementy obowi¹zkowe
?logo UW pe³ne podstawowe
?logo jednostki oddzielone od logo UW lini¹ pionow¹ (0,5 pkt, kolor PANTONE: 424, 
CMYK: 0/0/0/60), odpowiadaj¹c¹ wysokoœci liternictwa w logo UW lub nazwa 
jednostki/jednostki podleg³ej
?stopka: dane kontaktowe jednostki

Elementy opcjonalne
?numeracja stron
?stopka wymagana przez struktury Unii Europejskiej

1
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m

1
0
 m

m
Adres: ulica, numer, miasto
numery telefonów, faksów
e-mail
adres www



Papier firmowy 
logo)

dla w³adz dziekañskich (wydzia³y nieposiadaj¹ce 
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Format A4 – 210x297 mm

Elementy obowi¹zkowe
?logo UW pe³ne podstawowe
?nazwa wydzia³u
?tytu³, imiê i nazwisko w³adz wydzia³u
?stopka: dane kontaktowe jednostki

Elementy opcjonalne
?numeracja stron
?stopka wymagana przez struktury Unii Europejskiej

1
0
 m

m
Adres: ulica, numer, miasto
numery telefonów, faksów
e-mail
adres www



Papier firmowy 
logo)

dla w³adz dziekañskich (wydzia³y posiadaj¹ce 
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Format A4 – 210x297 mm

Elementy obowi¹zkowe
?logo UW pe³ne podstawowe
?logo wydzia³u
?nazwa wydzia³u
?tytu³, imiê i nazwisko w³adz wydzia³u
?stopka: dane kontaktowe jednostki

Elementy opcjonalne
?numeracja stron
?stopka wymagana przez struktury Unii Europejskiej

1
0
 m

m
Adres: ulica, numer, miasto
numery telefonów, faksów
e-mail
adres www



Papier firmowy dla administracji
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Format A4 – 210x297 mm

?

?

?stopka: dane kontaktowe jednostki

?

?

Elementy obowi¹zkowe
logo UW pe³ne podstawowe
nazwa biura / jednostki w ramach biura

Elementy opcjonalne
numeracja stron
stopka wymagana przez struktury Unii Europejskiej

1
5
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m

1
0
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m
Adres: ulica, numer, miasto
numery telefonów, faksów
e-mail
adres www



Papier firmowy 
(pe³nomocnicy, rzecznicy)

dla jednoosobowych stanowisk funkcyjnych 
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Format A4 – 210x297 mm

Elementy obowi¹zkowe
?logo UW pe³ne podstawowe
?dane osobowe (funkcja, tytu³, imiê i nazwisko)
?stopka: dane kontaktowe jednostki

Elementy opcjonalne
?numeracja stron
?stopka wymagana przez struktury Unii Europejskiej

1
5
 m

m

1
0
 m

m
Adres: ulica, numer, miasto
numery telefonów, faksów
e-mail
adres www



Papier firmowy –
umieszczenia logotypów unijnych

 wygl¹d stopki w przypadku koniecznoœci 
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Zasady tworzenia stopki w papierze A4 (210x297 mm) w przypadku koniecznoœci 
umieszczenia logotypów unijnych 

Elementy obowi¹zkowe
dane

Elementy opcjonalne
numeracja stron

? kontaktowe jednostki

?

1
0
 m

m
Adres: ulica, numer, miasto
numery telefonów, faksów
e-mail
adres www



Koperty
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Do s³u¿bowej korespondencji na Uniwersytecie Warszawskim przewidziano koperty 
w czterech rozmiarach:

1. C4 (229x324 mm)
2. C5 (162x229 mm)
3. C6 (114x162 mm)
4. DL (110x220 mm)

Zasady tworzenia kopert

Elementy obowi¹zkowe
?logo UW pe³ne podstawowe
?dane adresowe Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze stron¹ www

Typografia
Koperta C4 dane adresowe uczelni: Arimo 9 pkt, justowane lewostronnie, kolor 
PANTONE: Black, CMYK: 0/0/0/100

Koperta C5 dane adresowe uczelni: Arimo 7 pkt, justowane lewostronnie, kolor 
PANTONE: Black, CMYK: 0/0/0/100

Koperta C6 dane adresowe uczelni: Arimo 5 pkt, justowane lewostronnie, kolor 
PANTONE: Black, CMYK: 0/0/0/100

Koperta DL dane adresowe uczelni: Arimo 5 pkt, justowane lewostronnie, kolor 
PANTONE: Black, CMYK: 0/0/0/100

Koperta rektorska
?uk³ad i typografia w kopertach rektorskich pozostaj¹ bez zmian
?logo pe³ne podstawowe zostaje zast¹pione logo pe³nym podstawowym rektorskim

Koperta z korespondencj¹ w jêzyku obcym
?uk³ad i typografia w kopercie z korespondencj¹ w jêzyku obcym pozostaj¹ bez zmian
?logo pe³ne podstawowe polskie zostaje zast¹pione logo pe³nym podstawowym 
angielskim
?adres strony www.uw.edu.pl zostaje zmieniony na www.en.uw.edu.pl

W przypadku druku jednokolorowego wszystkie elementy ulegaj¹ zamianie na skalê 
szaroœci. Uk³ad elementów i ich proporcje pozostaj¹ bez zmian.



Koperty C4, C5, C6, DL - wzór
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C4 C5 C6 DL



Zaproszenia

Zaproszenia na uroczystoœci ogólnouniwersyteckie zaprojektowano w trzech 
formatach:
?210 mm x 297 mm, sk³adane w pionie na 3 
?210 mm x 198 mm sk³adane w pionie na 2
?198 mm x 99 mm dwustronne, niesk³adane.

Zaproszenie mo¿e wystêpowaæ w tych formatach tak¿e w wersji elektronicznej 
(strona tytu³owa i treœæ wystêpuj¹ wówczas na jednej stronie). 

Elementy obowi¹zkowe
?logo UW pe³ne podstawowe
?napis „ZAPROSZENIE”
?treœæ zaproszenia

Elementy opcjonalne
?grafika
?informacja o rodzaju uroczystoœci (wyk³ad, koncert, kolacja, doktorat honoris causa) 
oddzielone od logo lini¹ poziom¹ (0,5 pkt), w kolorze PANTONE 424, CMYK: 0/0/0/60, 
odpowiadaj¹c¹ szerokoœci zastosowanego logo

Typografia strona zewnêtrzna
?Napis „ZAPROSZENIE”: Playfair Display Bold 24 pkt, kolor PANTONE: Black, 
CMYK: 0/0/0/100 (tak¿e w zaproszeniu elektronicznym)

Typografia strona wewnêtrzna
?Tekst: Playfair Display Regular, rozmiar dostosowany do potrzeb, kolor PANTONE: 
Black, CMYK: 0/0/0/100 (tak¿e w zaproszeniu elektronicznym)

Zaproszenie rektorskie
?uk³ad i typografia w zaproszeniach rektorskich pozostaj¹ bez zmian
?logo pe³ne podstawowe zostaje zast¹pione logo pe³nym podstawowym rektorskim  

Zaproszenie w jêzyku obcym
?Uk³ad i typografia w zaproszeniu w jêzyku obcym pozostaj¹ bez zmian
?logo pe³ne podstawowe polskie zostaje zast¹pione logo pe³nym podstawowym 
angielskim

Dopuszcza siê stosowanie uszlachetnieñ elementów obowi¹zkowych i opcjonalnych na 
frontowej stronie zaproszenia (druk wypuk³y, lakier wybiórczy, t³oczenie).
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Zaproszenie drukowane 210 mm x 297 mm, sk³adane w pionie na 3
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Zaproszenie 210 mm x 297 mm, strona zewnêtrzna bez grafiki

Zaproszenie 210 mm x 297 mm, strona zewnêtrzna z grafik¹

MIEJSCE 
NA GRAFIKÊ

ZAPROSZENIE
RODZAJ WYDARZENIA

ZAPROSZENIE
RODZAJ WYDARZENIA

Zaproszenie 210 mm x 297 mm, strona wewnêtrzna
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Zaproszenie drukowane 210 mm x 198 mm sk³adane w pionie na 2

Zaproszenie 210x198 mm, strona zewnêtrzna bez grafiki

Zaproszenie 210 mm x 198 mm, strona zewnêtrzna z grafik¹

MIEJSCE 
NA GRAFIKÊ

ZAPROSZENIE
RODZAJ WYDARZENIA

ZAPROSZENIE
RODZAJ WYDARZENIA

Zaproszenie 210 mm x 198 mm, strona wewnêtrzna
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Zaproszenie drukowane 198 mm x 99 mm dwustronne, niesk³adane

Zaproszenie 198 x 99 mm awers

Zaproszenie 198 x 99 mm awers z grafik¹

MIEJSCE 
NA GRAFIKÊ

ZAPROSZENIE
RODZAJ WYDARZENIA

ZAPROSZENIE
RODZAJ WYDARZENIA

Zaproszenie 198 x 99 mm rewers
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Zaproszenie elektroniczne

ZAPROSZENIE
RODZAJ WYDARZENIA

     Sed ut perspiciatis, 

unde omnis iste natus error sit voluptatem 

accusantium doloremque laudantium, 

totam rem aperiam eaque ipsa, 

quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 

beatae vitae dicta sunt, explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, 

aspernatur aut odit aut fugit, 

sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione 

voluptatem sequi nesciunt, 

neque porro quisquam est, 

qui dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, 

adipisci velit, sed quia non numquam eius modi 

tempora incidunt, 

ut labore et dolore magnam 

aliquam quaerat voluptatem. 



Korespondencja elektroniczna (stopka e-mailowa)
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Stopka emailowa

Elementy obowi¹zkowe
?logo UW pe³ne podstawowe
?adres www Uniwersytetu Warszawskiego www.uw.edu.pl 

Elementy opcjonalne
?dodatkowy logotyp (wydzia³, jednostka)

Typografia

W treœci e-maila oraz w stopce e-maila u¿ywa siê kroju pisma okreœlonego dla 
materia³ów elektronicznych i internetu (Open Sans, Arial lub Times New Roman).

Instrukcje ustawieñ stopki w najpopularniejszych programach pocztowych s¹ dostêpne 
na stronie Biura Promocji UW (www.promocja.uw.edu.pl).

Przestrzeñ na dodatkowe elementy graficzne



Identyfikatory
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Identyfikatory konferencyjne, imienne, z nazw¹ imprezy mog¹ wystêpowaæ w pionie 
lub poziomie.

Elementy obowi¹zkowe

?logo UW w prawym górnym/dolnym lub lewym górnym/dolnym rogu (w przypadku 
wielokolorowego t³a zawsze na bia³ej apli). Logo nie mo¿e byæ mniejsze ni¿ 6% 
ca³kowitej powierzchni danego projektu. W zale¿noœci od wielkoœci identyfikatora 
nale¿y u¿yæ logo pe³nego (jeœli logo ma powy¿ej 20 mm) lub uproszczonego (jeœli logo 
ma poni¿ej 20 mm).

Typografia

Arimo Regular
Arimo Bold

Kolor, wielkoœæ dostosowane do potrzeb organizatorów.

Identyfikator pionowy

Identyfikator poziomy

TOTAM REM

totam rem
TOTAM REM

totam rem

TOTAM REM

totam rem
TOTAM REM

totam rem

totam rem

totam rem
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Flagi

Flaga ogólnouniwersytecka ma rozmiar 1500 mm x 900 mm. Flaga mo¿e 
wystêpowaæ w kolorze PANTONE White lub PANTONE 295

Elementy obowi¹zkowe

?logo UW uzupe³niaj¹ce wycentrowane (na flagê w kolorze PANTONE White) lub 
logo monochromatyczne w kontrze (na flagê w kolorze PANTONE 295)
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Windery (Flying Banner)

Winder ogólnouniwersytecki ma rozmiar 3200 mm x 900 mm. Wystêpuje w kolorze 
PANTONE White, zawiera paski w kolorze PANTONE 295 i PANTONE 2925 
(wizualizacja obok). 

Elementy obowi¹zkowe

?logo UW w wersji polskiej (lub angielskiej) uzupe³niaj¹ce wycentrowane lub logo 
monochromatyczne.

ROK ZA£O¯ENIA

 1816
ESTABLISHED

 1816
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Oznakowanie filmów

Wytyczne dotycz¹ filmów UW pojawiaj¹cych siê w oficjalnym kanale Youtube uczelni:
https://www.youtube.com/UWpromocja

Biuro Promocji, obs³uguj¹ce oficjalny kana³ Uniwersytetu Warszawskiego na 
Youtube, zastrzega sobie prawo do publikacji tylko wybranych filmów.

Filmy uniwersyteckie, bêd¹ce upamiêtnieniem wydarzeñ dziej¹cych siê na UW, filmy 
promocyjne, wyk³ady, spotkania wymagaj¹ oznakowania logo uniwersyteckim.

Elementy obowi¹zkowe

?logo UW  w wersji polskiej lub angielskiej umieszczone przed filmem

Elementy opcjonalne

?dodatkowe logo (wydzia³, jednostka)
?podstawowe dane do nagranym wydarzeniu (tytu³ / nazwa wydarzenia, data, 
nazwiska wystêpuj¹cych osób) z u¿yciem podstawowego kroju pisma dla materia³ów 
elektronicznych (Open Sans Light, Open Sans Normal, Open Sans Semi Bold, Open 
Sans Extra Bold)

Zaleca siê, aby miniatury uniwersyteckich filmów, które znajduj¹ siê w sieci, 
obrandowane by³y logo UW umieszczonym na pó³przezroczystej apli (50% 
przezroczystoœci).

Plansza tytu³owa, rozpoczynaj¹ca film

Plansza tytu³owa z dodatkowym logo, rozpoczynaj¹ca film

Przyk³adowa miniatura filmu w sieci z logo na pó³przezroczystej (50%) apli
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Media spo³ecznoœciowe

Wytyczne dotycz¹ fotografii pojawiaj¹cych siê w oficjalnych kana³ach 
spo³ecznoœciowych uczelni:
Facebook: https://www.facebook.com/fanpageUW 
oraz Instagram: https://www.linkedin.com/uniwersytetwarszawski

Facebook

Zdjêcia umieszczane na oficjalnym kanale uczelni mog¹ byæ opatrzone specjaln¹ 
ramk¹ oraz logo UW na bia³ej apli.

W zwi¹zku ze zró¿nicowaniem materia³ów pojawiaj¹cych siê na fanpagu UW u¿ycie 
zaprojektowanego szablonu jest zalecane, ale nie wymagane. 

Pojawiaj¹ce siê cykle, wymagaj¹ce oprawy fotograficznej, mog¹ mieæ swoje w³asne 
obrandowanie. Fotografie przysy³ane przez u¿ytkowników FB ka¿dorazowo 
wymagaj¹ akceptacji ewentualnego umieszczenia ich w zaprojektowanym na 
potrzeby UW szablonie.

Zaleca siê u¿ywanie nastêpuj¹cych hasztagów: 
#UniwersytetWarszawski 
#loveUW
#jestemzUW
#universityofwarsaw 
#UW

Instagram

Ze wzglêdu na charakter tego kana³u spo³ecznoœciowego zaleca siê umieszczanie 
zdjêæ bez dodatkowych elementów graficznych. Aby zbudowaæ du¿y zasiêg w 
mediach spo³ecznoœciowych na kanale Instagram wszystkie jednostki zachêcamy do 
u¿ywania ogólnouniwersyteckich hasztagów:

#UniwersytetWarszawski 
#loveUW
#jestemzUW
#universityofwarsaw 
#UW.

S T U D I U J   N A   U W!
zarejestruj siê na: www.irk.uw.edu.pl 

S T U D I U J   N A   U W!
zarejestruj siê na: 

www.irk.uw.edu.pl 

OTWARCIE EUROPEJSKIEGO 
CENTRUM EDUKACJI 
GEOLOGICZNEJW CHÊCINACH

19 paŸdziernika, godz. 12:00

Nasz nowy oœrodek naukowy, który powsta³ w 
Górach Œwiêtokrzyskich, zosta³ wyrózniony!
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej 
Uniwersytetu Warszawskiego projektu WXCA 
otrzyma³o tytu³ najlepszego budynku u¿ytecznoœci 
publicznej w Polsce w presti¿owym konkursie 
International Property Awards.

BUW DLA SÓW
od 18 stycznia do 6 lutego
zapraszamy codziennie do 5:00

P O W O D Z E N I A
N A  E G Z A M I N A C H!!!

S E S J A? S E S J A?!  S E E S S J A A?@!?[?
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Strony www

Na potrzeby stron jednostek uniwersyteckich lub pracowników prowadz¹cych 
projekty stworzono szablon (CMS WordPress), który pozwoli ujednoliciæ graficznie 
internetowe serwisy uczelni. Mo¿na z niego skorzystaæ, tworz¹c stronê w ramach 
centralnego systemu, prowadzonego przez Dzia³ Sieci Komputerowych UW.
Widok szablonu dostêpny jest na stronie: http://theme.uwcloud.pl. Za techniczn¹ 
stronê szablonu odpowiada Dzia³ Sieci Komputerowych.

Na stronach internetowych jednostek UW - o ile nie s¹ wykonane na bazie 
zalecanego szablonu uniwersyteckiego -  wymagane jest umieszczenie 
dopasowanego pod wzglêdem skali logo UW w widocznym miejscu. Logo UW nale¿y 
opatrzyæ hiperlinkiem do strony g³ównej Uniwersytetu Warszawskiego 
(www.uw.edu.pl lub www.en.uw.edu.pl). 

Elementy obowi¹zkowe

?logo UW podstawowe lub uzupe³niaj¹ce, bêd¹ce hiper³¹czem do strony g³ównej UW
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Ogólne zasady i wytyczne

Uniwersytet Warszawski w zakresie projektowania:

druków okolicznoœciowych, 
akcydensów, 
plakatów, 
rollupów, 
og³oszeñ prasowych 
czy innych, niewymienionych tu materia³ów graficznych

zastrzega sobie prawo do egzekwowania umieszczenia na nich logo UW w prawym 
górnym/dolnym lub lewym górnym/dolnym rogu (w przypadku wielokolorowego t³a 
zawsze na bia³ej apli). Logo musi byæ dostosowane w proporcjach do przyjêtego 
formatu. Elementem powtarzalnym mo¿e byæ podwójna ramka, stosowana wymiennie 
w uniwersyteckich kolorach (kolorystyka UW - s. 7).

Umowy, sygnowane przez w³adze UW oraz dokumenty wewnêtrzne w nag³ówku winny 
mieæ logo 

Ogólnouniwersyteckie gad¿ety oraz odzie¿ wymagaj¹ stosowania logo UW w wersji 
podstawowej lub uzupe³niaj¹cej, b¹dŸ te¿ napisu UNIWERSYTET WARSZAWSKI. 
W przypadku gad¿etów okolicznoœciowych, po konsultacji z Biurem Promocji, 
dopuszczalne s¹ projekty bez logo UW. 

?
?
?
?
?
?

UW pe³ne podstawowe, wycentrowane, umieszczone w górnej czêœci 
dokumentu. Dopuszcza siê przesuniêcie logo UW w jedn¹ ze stron i umieszczenie obok 
niego innego wymaganego znaku.

Materia³y dotycz¹ce polskich odbiorców powinny zawieraæ logo polskie. W przypadku 
odbiorców miêdzynarodowych zaleca siê stosowanie logo w wersji anglojêzycznej.

Wizualizacja przyk³adowego projektu ze wskazaniem 
opcjonalnych miejsc na logo UW

Lorem 
ipsum
dolor sit amet

consectetur 

adipiscing elit

sed do eiusmod 

tempor

opcjonalne 
miejsca 
umieszczenia 
logo UW

Wizualizacja przyk³adowego projektu ze wskazaniem 
opcjonalnych miejsc na logo UW

Lorem 
ipsum
dolor sit amet

consectetur 

adipiscing elit

sed do eiusmod 

tempor

opcjonalne 
miejsca 
umieszczenia 
logo UW

ramka
w kolorach UW
(por. s. 7)



Kontakt



Kontakt

— 42 —

Wszystkie materia³y zwi¹zane z identyfikacj¹ wizualn¹ UW s¹ dostêpne w Biurze 
Promocji UW a tak¿e na stronie www.promocja.uw.edu.pl. W przypadku w¹tpliwoœci 
dotycz¹cych Ksiêgi Znaku UW, zasad stosowania logo, sposobu jego eksponowania 
i wszelkich innych pytañ dotycz¹cych marki UW  -  prosimy o kontakt:

Biuro Promocji UW
Krakowskie Przedmieœcie 26/28, Pa³ac Kazimierzowski, parter, pok. nr 8

promocja@uw.edu.pl
tel. 22 55 24 064, 22 55 24 062, 22 55 24 031

www.promocja.uw.edu.pl


