
KSIĘGA ZNAKU



Logo symbolicznie i kompozycyjnie 
oddaje ducha uczelni, nawiązując 
do technicznych, innowacyjnych 
rozwiązań, jak i do szerzej 
rozumianej tradycji, czy to w sferze 
bezpośrednich, czy metaforycznych 
wizualnych skojarzeń. Ze względu 
na rangę nadawców, odbiorców, 
jak i samego wydarzenia, wyróżnia 
go elegancja i stonowanie przekazu.   

symbolika



Wersja podstawowa logo składa się z: 
1. sygnetu – zgeometryzowanej liczby „100”,  
2.  logotypu „lecie Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej”.

1.

2.

wersja podstawowa



Revival 555LtPL

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x y z 
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x y z 
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Y Z

Revival 555LtPL

W logo użyto dwóch odmian czcionki 
Revival 555 Lt PL: Regular i Italic, 
zmodyfikowanych na potrzeby znaku.

typografia



wersja podstawowa w kontrze (na czarne tło)

Logo w wersji podstawowej w kontrze 
przeznaczone jest do stosowania na czarnym tle. 
Ma ono białe napisy zamiast czarnych.
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CMYK RGB WWW

A 10/9//36/0 236/225/180 #ECE1B4

B 17/39/64/0 216/164/103 #D8A467

C 47/68/85/0 155/95/59 #9B5F3B

D 0/0/0/100 0/0/0 #000000

W wersji podstawowej użyto kolorów gradientowych, a w napisach czarnego (100%K). 
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kolorystyka
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pole ochronne

Obszar ochronny logo jest to pole zapewniające jego właściwą ekspozycję oraz czytelność. 
Nie mogą znaleźć się w nim żadne inne znaki, elementy itp.
Minimalną wielkość obszaru ochronnego przedstawia rysunek.

x = 1/10 szerokości logo
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wersje monochromatyczne

Wersje achromatyczne znaku używane są na neutralnych tłach innych niż czerń i biel (zastępując logo w wersji podstawowej). 
Przykłady użycia są na str. 14. 
Wersje te stosujemy również w reprodukcjach niebarwnych: piaskowanie, grawer, tłoczenie itp. 
Wszystkie elementy znaku mają kolor 100% czarnego w pozytywie. Negatyw uzyskujemy poprzez wybranie koloru tła.

W uzasadnionych przypadkach logotyp może występować w wersji monochromatycznej w jednolitym kolorze złotym 
(stosowanie: np. złoto na gorąco).

pozytyw negatyw

wersje achromatyczne wersja monochromatyczna



etykieta

Na potrzeby ekspozycji na zróżnicowanych tłach, stworzono wersję logo umieszczoną na etykiecie w kolorze białym lub czarnym. 
Powierzchnię etykiety wyznacza pole pokrywające się z polem ochronnym logo.

Etykietę z logo można umieszczać na spad (jeden z boków) lub jako jeden z elementów kompozycji. Należy zachować pole ochronne 
przewidziane dla logo wraz z etykietą (rysunek poniżej).
Przykłady użycia etykiety patrz str. 14. 

x = 1/10 szerokości logo
1.5 x

1.5 x

10 x

x



wersja anglojęzyczna

Budowa logo w języku angielskim opiera się o te same założenia, jak w przypadku polskiego. 
Z tym że tekst polski zostaje zastąpiony tekstem angielskim.

podstawowa

monochromatyczne

na etykiecie

podstawowa w kontrze na czarne tło

achromatyczna



Nie wolno zmieniać kształtu, wyglądu i budowy logo. Prawidłowe logo może być stosowane wyłącznie z uwzględnieniem przewidzianego 
pola ochronnego, w którym nie mogą znajdować się obce elementy. Prawidłowe logo ma zawsze zachowane stałe proporcje i układ wszystkich 
elementów, dokładnie określoną kolorystykę oraz jest używane wg właściwych zasad.

błędy w użyciu

kadrować logo zniekształcać logo
używać logotypu 
z „efektami”

UŻYWAJĄC LOGO, NIE WOLNO:

zmieniać budowy 
i kolorystyki



co-branding z logo PW

Na potrzeby co-brandingu z PW zostało zmodyfikowane pole ochronne logo 100lecia Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej 
Logo PW umieszczamy po prawej stronie w odległości 1+1 x oddzielonych pionową kreską w kolorze czarnym 100%K
(koperta, paper firmowy 0,25 pkt). Wzajemne proporcje wszystkich elementów są stałe (patrz rysunek).  

x = 1/10 szerokości logo

x 2x



wielkość minimalna

Wielkość minimalna określa dopuszczalne rozmiary logo, 
przy których zachowuje ono prawidłową czytelność.
Minimalna szerokość logo:
1.  dla wszystkich podstawowych mediów drukowanych wynosi 14 mm,
2.  dla mediów elektronicznych (dla wersji ekranowej) 120 pikseli.

W niektórych technikach drukarskich (np. druk tamponowy), 
wyszywanych aplikacjach lub reprodukcji logo na nietypowym podłożu, 
uzyskanie dobrej jakości w wersji minimalnej może okazać się niemożliwe. 
Należy wtedy indywidualnie z wykonawcą określić minimalną wielkość logo, 
pozwalającą na zachowanie prawidłowej jego czytelności. 14 mm 120 px



Należy pamiętać, że kluczową kwestią jest czytelność logo. Logo w wersji podstawowej (pełnokolorowej) aplikujemy wyłącznie na tle białym lub 
czarnym. W pozostałych przypadkach zalecane jest użycie innych wersji logo, co ilustrują przykłady na str. 14. 

aplikacja wersji podstawowej

TAK NIE



przykłady aplikacji właściwych wersji na różnych tłach

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Prof. dr hab. inż. 
JAN KOWALSKI
Funkcja

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
tel.: 22 123 45 67
jankowalski@pw.edu.pl

podstawowa achromatyczna na etykiecie



Dopuszcza się, jeśli wymaga tego kompozycja lub logika, użycie samego sygnetu, jako elementu graficznego pod warunkiem, 
że na tym samym visualu występuje pełna wersja logo 100 lecia Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej.

sygnet



Księga znaku wykonana przez Bakalie Studio Brandingowe.


