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 31.01 IDEAZNAK

Znak Wydawnictwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego znajduje swoją graficzną 
reprezentację w formie wizerunku postaci 
szermierza. 

Znak reprezentuje instytucję na zewnątrz 
i jest głównym nośnikiem wartości podmio-
tu jakim jest Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Wizerunek szermierza jest obecny w identy-
fikacji wizualnej Wydawnictwa od początków 
jego istnienia. Rysunek postaci wzorowany jest 
na rzeźbie, fontannie z Szermierzem, ustawio-
nej w 1904 r. na placu przed Uniwersytetem 
Wrocławskim. Rzeźba stała się jednym z 
rozpoznawalnych symboli uczelni. Autorem 
figury jest Hugo Lederer (1871 – 1940).

Obecna wersja znaku powstała w 2021 i stanowi 
historycznie trzecią odsłonę graficznej repre-
zentacji wydawnictwa.



 41.02 LOGO

ZNAK

Znak jest podstawowym elementem syste-
mu identyfikacji wizualnej. Znak składa się 
z sygnetu oraz logotypu. Ma ściśle określoną 
konstrukcję.  
Nie należy modyfikować proporcji, układu 
typografii oraz sygnetu.

LOGOTYP

Logotyp znaku Wydawnictwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego został zaprojektowany z wyko-
rzystaniem kroju pisma Untitled Sans (projekt: 
Kris Sowersby), dystrybuowany jest przez Klim 
Type Foundry.

» zobacz online

Nie należy składać samodzielnie logotypu 
z podanego kroju. Do reprodukcji należy 
używać jedynie wzorca elektronicznego znaku 
(pliki źródłowe).

SYGNET

W przypadku, gdy stosowanie wersji podsta-
wowej lub pionowej znaku (patrz kolejne 
strony) utrudnia jego czytelność, np. przy 
ekspozycji na małych powierzchniach, zaleca-
ne jest użycie samego sygnetu.

SYGNET LOGOTYP

ZNAK (SYGNET I LOGOTYP)

ZNAK

https://klim.co.nz/retail-fonts/untitled-sans/


 51.03 POLE OCHRONNE

Pole ochronne określa minimalną odległość 
znaku od krawędzi płaszczyzny na której się 
znajduje. Jest to obszar na którym nie powinna 
się znajdować żadna obca forma graficzna. 
Respektowanie pola ochronnego znaku zapew-
nia jego dobrą czytelność.

Modułem podstawowym dla określenia wielko-
ści pola ochronnego, potrzebnego do ochrony 
znaku przed ingerencją grafiki i/lub tekstu, jest 
moduł siatki kwadratowej, na której osadzono 
postać Szermierza. Modułu należy użyć 
w przedstawiony sposób, jako szablonu spraw-
dzającego prawidłowość pola ochronnego. Tak 
wydzielone pole pozwala zachować czytelność 
znaku. 
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ZNAK



 61.04 MINIMALNE WIELKOŚCI

W celu zapewnienia czytelności i autonomii 
znaku, przy jego reprodukcji należy uwzględ-
niać przedstawioną zalecaną wielkość minimal-
ną. Znak o szerokości mniejszej niż przedsta-
wiona może stać się nieczytelny, a przez to jego 
odbiór zaburzony.

W szczególnych przypadkach, gdy pole ekspo-
zycji znaku wymusza użycie wielkości mniejszej 
od minimalnej, zalecane jest stosowanie same-
go sygnetu.

DRUK OFFSETOWY I CYFROWY
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ZNAK
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WERSJA PODSTAWOWA

W podstawowej wersji znak Wydawnictwa 
reprodukowany jest w systemach cmyk 
i pantone. Podstawowym kolorem znaku jest 
kolor czarny.

Kolorem podłoża w wersji podstawowej znaku 
jest kolor biały. Znak w wersji podstawowej 
należy stosować na jednolitych, jasnych tłach. 
W przypadku tła utrudniającego czytelność 
znaku, należy zastosować białe pole ochronne.

WERSJA W KONTRZE

Kolorem podłoża w wersji znaku w kontrze jest 
kolor czarny. W tej wersji logo może być używa-
ne na jednolitych tłach o nasyceniu czerni 
przekraczającym 50%.

W przypadku tła zakłócającego czytelność 
znaku należy stosować czarne pole ochronne.

1.05 KOLORYSTYKA

CMYK: 0, 0, 0, 100

PANTONE: PROCESS BLACK

RGB: 32, 32, 32

WEB: 202020 

WERSJA PODSTAWOWA I W KONTRZEZNAK



 81.05 KOLORYSTYKA

W przypadku korzystania z technologii unie-
możliwiającej zastosowanie kolorów podsta-
wowych np. druk w przestrzeni kolorystycznej 
pantone z wykluczeniem czerni, dopuszczalne 
jest zastosowanie innego koloru.

W przypadku tła zakłócającego czytelność 
znaku należy zastosować pole ochronne.

DRUK Z WYKLUCZENIEM CZERNIZNAK



 91.06 ZASADY STOSOWANIA

Podstawowym kolorem tła znaku jest kolor 
biały. Używanie znaku bez stosowania białego 
pola ochronnego na tłach innych niż białe 
możliwe jest jedynie, gdy kolor tła stanowi 
wystarczający kontrast dla znaku i nie osłabia 
jego czytelności. 

DOBRZE ŹLE

REPRODUKCJA NA JEDNOLITYCH TŁACHZNAK



 101.06 ZASADY STOSOWANIA

ŹLEZnak można stosować na fotografii. 
Wygląda on najkorzystniej na fotografii 
o jednolitym planie. W przypadku stosowania 
znaku na tle obniżającym jego czytelność nale-
ży stosować pole ochronne.

Dobór wersji kolorystycznej uzależniony jest od 
stopnia nasycenia tła.

ZNAK REPRODUKCJA NA FOTOGRAFII

DOBRZE



 111.06 ZASADY STOSOWANIA

Znak jest podstawowym elementem identy-
fikacji graficznej i należy dbać o jego wierną 
reprodukcję. 

Niedopuszczalne są wszelkie zmiany 
w konstrukcji, kolorystyce, układzie znaku, 
a także dodawanie do niego obcych elementów, 
cienia lub konturów.

Podczas pracy ze znakiem Wydawnictwa 
należy każdorazowo korzystać z załączonych 
plików źródłowych.

Nie dopuszcza się zmiany koloru 
poszczególnych elementów 
znaku

Nie dopuszcza się zmiany  
kroju pisma

Nie dopuszcza się skalowania 
poszczególnych elementów znaku

Nie dopuszcza się zmiany 
układu typografii w logotypie

Nie dopuszcza się skalowania, 
obracania, stosowania 
perspektywy

Nie dopuszcza się stosowania 
obrysu

Nie dopuszcza się obracania  
poszczególnych elementów  
znaku, oraz zmiany pozycji  
symbolu względem logotypu

Nie dopuszcza się stosowania 
deformacji i zniekształceń

Nie dopuszcza się używania 
jakichkolwiek efektów, np. cieni, 
gradientów, efektu świecenia

WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU
WROCŁAWSKIEGO

ZNAK NIEDOPUSZCZALNE MODYFIKACJE ZNAKU

Wydawni-
ctwo Uni-
wersytetu
Wrocław-
skiego


