
System identyfikacji 
wizualnej 

Wydziału Archeologii UW 



Informacje ogólne

System identyfikacji wizualnej 
WAUW ma na celu stworzenie 
fundamentu do zbudowania 
jasnego przekazu o Wydziale 
Archeologii UW jako 
wyjątkowej marce                   
o charakterze naukowo-
-dydaktycznym w Polsce          
i zagranicą.

Podstawowym elementem 
systemu identyfikacji wizualnej 
WAUW jest logo, którego 
sposoby użycia wraz              
z możliwą kolorystyką są 
opisane poniżej. 

Logo WAUW jest znakiem 
zastrzeżonym, w związku        
z czym jego użytkownicy       
są zobowiązani do 
przestrzegania wszystkich 
zamieszczonych tutaj zasad.



Podstawowa paleta 
kolorystyczna

została określona                  
w podstawowych systemach 
kolorystycznych, stosowanych 
w poligrafii, multimediach       
i internecie: 
• Pantone Matching System®
• CMYK
• RGB



Logo 
Wydziału Archeologii 
UW

W 2021 roku w wyniku 
konkursu zostało wybrane nowe 
logo (widoczne obok), które 
zastąpiło logo dawnego 
Instytutu Archeologii UW.

Koncepcja nowego logo 
według jego autorki Joanny 
Krawczyk oparta jest na 
hieroglifie „kroczący człowiek", 
co symbolizuje krok w przód, 
poruszanie się, a także rozwój, 
zarówno naukowy, jak i systemu 
dydaktycznego. 
Jednocześnie forma sygnetu,  
na wzór stylizowanej litery „A” 
(Archeologia), jest nowoczesna, 
bardzo prosta i łatwa w użyciu.



Logo poziome i pionowe:
konstrukcja 

Logo WAUW występuje          
w dwóch formach: poziomej 
(logo podstawowe) i pionowej.

Logo składa się z sygnetu oraz 
napisu „Wydział Archeologii 
Uniwersytet Warszawski”. 
Elementy te stanowią 
nierozerwalną całość i nie 
występują osobno. 
W napisie zostały zastosowane 
dwa kroje pisma: Avenir Next
Regular (Wydział Archeologii) 
oraz Inter Light (Uniwersytet 
Warszawski).

Proporcje obu elementów 
zostały dobrane w ten sposób, 
żeby tworzyć harmonijną 
całość.



Logo poziome i pionowe:
pole ochronne 

Pole ochronne określa 
minimalną odległość znaku 
od pozostałych elementów 
graficznych, takich jak tekst, 
zdjęcie, grafika itp. Gwarantuje 
ono właściwą ekspozycję znaku 
i jest równe wysokości liter (h) 
w nazwie „Wydział 
Archeologii”. Wysokość ta 
wyznacza pustą przestrzeń 
dookoła logo, liczoną od 
najbardziej wysuniętych 
elementów znaku – od góry, 
od dołu i po jego obu stronach.



Logo poziome i pionowe:
wersje językowe

Napis w logo poziomym           
i pionowym WAUW może 
występować w językach 
polskim, angielskim lub 
łacińskim, podobnie jak          
w logo Uniwersytetu 
Warszawskiego.



Logo poziome:
co-branding

W przypadku co-brandingu
stosowane jest logo poziome. 
Minimalna odległość 
pomiędzy umieszczonymi 
obok siebie znakami Wydziału 
Archeologii UW i instytucji 
partnerskiej określana jest 
przez podaną wartość –
3× wysokość liter w nazwie 
„Wydział Archeologii”. 
Logo innych jednostek 
powinno być dopasowane 
pod względem skali. 
Użycie logo przez instytucje 
partnerskie wymaga 
każdorazowej akceptacji przez 
Zespół ds. Promocji WAUW.

Logo Uniwersytetu 
Warszawskiego, zgodnie       
z wytycznymi, zawsze znajduje 
się po lewej stronie.



Logo poziome 
kolorowe

Podstawowe logo występuje  
w ściśle określonych kolorach  
i należy je stosować na białym 
lub jasnym, jednolitym tle, 
również w co-brandingu.



Logo poziome 
czarno-białe

Podstawowe logo czarno-białe 
należy stosować na białym lub 
jasnym, jednolitym tle, również     
w co-brandingu.



Logo poziome 
w kontrze

Podstawowe logo w kontrze 
występuje w kolorze białym     
i jest przygotowane do 
stosowania na tłach               
w ciemnych, jednolitych 
kolorach, również w co-
-brandingu.



Logo pionowe 
kolorowe

Logo pionowe występuje       
w ściśle określonych kolorach 
i należy je stosować na białym 
lub jasnym, jednolitym tle. 
Logo to występuje 
samodzielnie. 



Logo pionowe 
czarno-białe

Logo pionowe czarno-białe 
należy stosować na białym lub 
jasnym, jednolitym tle. Logo to 
występuje samodzielnie. 



Logo pionowe 
w kontrze

Logo pionowe w kontrze 
występuje w kolorze białym 
i jest przygotowane 
do stosowania na tłach 
w ciemnych, jednolitych 
kolorach. Logo to występuje 
samodzielnie. 



Logo poziome i pionowe:
praktyki zakazane

1.  nieprawidłowy kolor znaku 
lub napisu;
2.  zmiana czcionki napisu;
3.  znak zbudowany jedynie     
z konturu;
4.  nieprawidłowe proporcje 
znaku;
5.  nieprawidłowe tło, np. 
zdjęcie.



Papier firmowy

Wzory papierów firmowych,   
w dwóch wersjach językowych 
– polskiej i angielskiej, zostały 
przygotowane zgodnie           
z wytycznymi ustalonymi przez 
Biuro Promocji Uniwersytetu 
Warszawskiego.



Prezentacje – wzory

Dwa wzory prezentacji są 
zaproponowane przez grono 
dziekańskie do wykorzystania 
przez pracowników WAUW 
przy okazji oficjalnych 
wystąpień.
Oba wzory prezentacji są 
przygotowane w rozmiarach 
standardowym i panoramicznym 
oraz w dwóch wersjach 
językowych – polskiej              
i angielskiej. Są one załączone 
na stronie Wydziału Archeologii 
UW poniżej księgi systemu 
identyfikacji wizualnej.



Używanie logo Wydziału 
Archeologii UW

Pracownicy WAUW mogą 
wykorzystywać logo zgodnie   
z opisem zamieszczonym      
w księdze systemu identyfikacji 
wizualnej WAUW. Studenci 
oraz instytucje partnerskie są 
zobowiązani do uzyskania 
akceptacji dla przygotowanych 
projektów ze strony Zespołu 
ds. Promocji WAUW.


