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WSTĘP

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (SIW UAM) to zestaw 
reguł oraz jednolitych standardów komunikacji wizualnej opartych na logo, logotypie, kolorystyce 
i typografii. 

Stanowiąc rodzaj szczególnego przewodnika, ma za zadanie nie tylko uporządkować i dokonać 
systematyzacji stosowania oficjalnego znaku UAM, ale i wytyczyć ramy, w jakich będą powstawały 
wszystkie materiały oraz publikacje nim opatrzone. Dzięki temu SIW UAM jest podstawowym 
dokumentem kreacji spójnego i konsekwentnego wizerunku Uniwersytetu. 

„Podręcznik użytkownika” jako integralna część Zarządzenia Rektora UAM nr 332/2011/2012 ma służyć 
sprawnemu i szybkiemu posługiwaniu się SIW UAM i jest podstawowym dokumentem udostępnianym 
osobom trzecim zaangażowanym w realizację materiałów, podlegających standardom SIW UAM. Jego 
adresatami są również pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu, dla których ma służyć jako 
pomoc w praktycznym stosowaniu standardów powstałej identyfikacji wizualnej Uczelni.

Kontakt w sprawie SIW UAM

www.siw.amu.edu.pl – serwis z aktualnymi informacjami i materiały do pobrania • 
Dział Promocji i Marketingu  – tel. 61 829 44 76, e-mail: siw@amu.edu.pl• 
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I. KSIĘGA ZNAKU – DEFINICJE

System Identyfikacji Wizualnej
To znakowanie atrybutów działalności firmy i elementów wchodzących w zakres jej działalności.

Tożsamość komunikowana jest otoczeniu firmy poprzez system identyfikacji wizualnej. Odbywa się to 
poprzez prezentację symboliki werbalnej i wizualnej, służącą do szybkiego i wnikliwego przekazywania 
informacji o firmie, charakterze jej działalności lub jej emocjonalnych wartościach. 

System identyfikacji wizualnej służy również do odróżnienia firmy od konkurencji. Z jednej strony 
jest nośnikiem informacji o przedsiębiorstwie, np. dla reklam, korespondencji firmowej, materiałów 
informacyjnych, z drugiej niesie pewne zaprogramowane wartości i informacje zakodowane w nazwach, 
symbolach firmowych, czy hasłach reklamowych umieszczanych na nośnikach systemu.

Logo
Jest drugim, zaraz po nazwie, elementem budującym tożsamość firmy.

To znak graficzny spełniający rolę marketingową a jednocześnie informacyjną, poprzez skrótowe, ale 
łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu firmy, instytucji, organizacji, lub też 
jakiejś idei. 

Właściwie zaprojektowane logo ma na celu przyciągnięcie uwagi, powinno jednoznacznie wyrażać 
charakter firmy oraz wywoływać odpowiednie skojarzenia.

Logotyp
To forma graficzna będąca interpretacją brzmienia nazwy i jednoznacznie identyfikująca markę, firmę, 
agencję, organizację, produkt, usługę, przedsięwzięcie oraz każdy inny rodzaj aktywności gospodarczej 
lub społecznej. Podstawowym zadaniem logotypu jest odróżnienie usług i produktów danego podmiotu 
od konkurencji. Logotypy często rejestrowane są jako znaki towarowe.

Graficzne rozszerzenie logo 
Graficzne rozszerzenie logo to motyw graficzny zbudowany poprzez dodanie poziomej linii pomocniczej 
do oficjalnej nazwy Uczelni w zestawieniu z jej znakiem.

Akronim

Jest to słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów.

Pole ochronne

Pole ochronne definiuje obszar wokół znaku, w którym nie może pojawić się żadna obca forma, 
zarówno graficzna, jak i tekstowa.

Strona SIW
Jest to strona internetowa o adresie www.siw.amu.edu.pl na której umieszczone zostały wszystkie 
dokumenty i pliki związane z SIW. Strona dostępna jest dla wszystkich pracowników Uczelni.  

Standaryzacja nazwy
Prawidłowe brzmienie nazwy Uczelni oraz jej akronimu wyznacza „Statut Uniwersytetu 1. 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

Nazwa Uczelni w języku polskim brzmi: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.2. 
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Nie należy stosować poniższych nazw:3. 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,  • 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,  • 
Uniwersytet im. A. M. w Poznaniu,• 
jak również innych modyfikacji nazwy, niezgodnych z powyższymi regułami.• 

Podana oficjalna nazwa w różnych wersjach językowych ma na celu zapobieganie omyłkowym 4. 
interpretacjom i problemom z jej używaniem.

Nazwa Uczelni w językach obcych:5. 

w języku angielskim – • Adam Mickiewicz University in Poznań,

w języku niemieckim – • Adam-Mickiewicz-Universität Poznań,

w języku francuskim – • Université Adam Mickiewicz de Poznań, 

w języku hiszpańskim – • Universidad Adam Mickiewicz de Poznań,

w języku włoskim – • Università Adam Mickiewicz di Poznań,

w języku rosyjskim – • Университет им. Адама Мицкевича в Познани.

W szczególnych przypadkach tłumaczenie w innych językach obcych należy konsultować z Biurem 6. 
Informacji i Promocji.

Komunikacyjna, skrócona nazwa Uczelni (akronim), to: 7. UAM.

Skrócona nazwa Uczelni w języku angielskim (akronim), to: 8. AMU

Zasady użycia skróconej nazwy Uczelni:9. 

użycie komunikacyjnej nazwy w tekstach ciągłych musi być poprzedzone zastosowaniem • 
oficjalnej nazwy Uczelni w pełnym brzmieniu,
w konstrukcjach językowych akronim UAM odnosi się zawsze do określenia Uczelni jako • 
instytucji,
zabronione jest użycie skrótu UAM w nazwach wydziałów i ich podjednostek oraz wszystkich • 
innych typów jednostek w strukturze Uczelni,
niewłaściwe jest stosowanie skrótu: UAM w Poznaniu jak również innych skrótów niezgodnych • 
z powyższymi zasadami.

Typografia – czcionki
SIW określa rodzaje czcionek, które należy stosować w zależności od rodzaju nośnika tekstu.

Teksty ciągłe:1. 

podstawowym krojem pisma dla dokumentów listowych i innych tekstów ciągłych jest • Arial  
w wersji podstawowej, kursywie i pogrubionej,
obowiązującym kolorem czcionki dla wszystkich tekstów ciągłych w dokumentach Uczelni jest • 
kolor czarny,
zaleca się stosowanie rozmiaru czcionki od 10 do 14 punktów, z interlinią pomiędzy wierszami • 
tekstu od 1,0 do 1,5 wiersza,
dopuszczalne jest oddzielanie poszczególnych akapitów tekstu ciągłego dokumentów innych • 
niż promocyjne jednym wolnym wierszem.

Publikacje internetowe:2. 

podstawowym krojem pisma dla publikacji internetowych jest • Verdana w wersji podstawowej, 
kursywie i pogrubionej.

Zasady udostępniania logo i logotypu
Pracownicy Uczelni oraz doktoranci pełniący funkcje dydaktyczne lub administracyjne mogą pobrać 1. 
logo i inne materiały związane z SIW ze strony www.siw.amu.edu.pl.
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Logo i logotypy są własnością UAM.2. 

Żadna osoba prywatna ani instytucja nie może używać logotypu Uniwersytetu im. Adama 3. 
Mickiewicza w Poznaniu bez zgody jego właściciela.

Zgodę na wykorzystywanie w celach służbowych logotypu mają pracownicy Uczelni, którzy od 4. 
momentu pobrania logo i logotypu głównego ze strony internetowej www.siw.amu.edu.pl zobowiązani 
są do przestrzegania wszystkich norm i zasad ich stosowania, a tym samym odpowiadają za ich 
prawidłowe użycie.

Pracownicy mogą udostępniać logotyp innym osobom i instytucjom, z którymi współpracują, 5. 
ponoszą jednak pełną odpowiedzialność za jego prawidłowe wykorzystanie.

Logo – warianty znaku
Logo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu składa się z godła (sygnetu) i akronimu 1. 
UAM i jest niezmienne.

Logo występuje tylko w wersji z akronimem w języku polskim.2. 

Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w konstrukcję logo.3. 

Wersja podstawowa4.  – to logo w kolorze granatowym (Pantone 281C) na białym tle. 

Wersja podstawowa powinna być używana na wszystkich materiałach kolorowych.5. 

Wersja podstawowa uzupełniająca6.  – to logo w kolorze czarnym na białym tle.

Logo 
wersja podstawowa 

Logo 
wersja podstawowa uzupełniająca 

Wersja podstawowa uzupełniająca powinna być używana na drukach czarno-białych. 7. 
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Wersja negatywowa podstawowa8.  – to logo białe na granatowym tle (Pantone 281C).

Wersja negatywowa podstawowa może być stosowana w materiałach kolorowych wyłącznie 9. 
wtedy, gdy ze względów projektowych lub technicznych nie ma możliwości użycia logo wersji 
podstawowej.

Wersja negatywowa podstawowa jest jedną z dwóch – obok wersji podstawowej – dopuszczalną 10. 
do stosowania na stronach internetowych i w publikacjach elektronicznych.

Wersja negatywowa uzupełniająca11.  – to godło i akronim w kolorze białym na czarnym tle.

Logo 
wersja negatywowa podstawowa  

Wersja negatywowa uzupełniająca może być stosowana wyłącznie w przypadku, gdy publikacja 12. 
i produkt jest czarno-biały i nie ma możliwości użycia wersji podstawowej i wersji negatywowej.

Wersja negatywowa uzupełniająca nie może być stosowana na stronach internetowych 13. 
i w publikacjach elektronicznych.

Logo 
wersja negatywowa uzupełniająca  
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Logo – zasady stosowania
Wycofane z użycia zostają logo i logotypy podstawowych jednostek organizacyjnych oraz komórek 1. 
administracyjnych.

Dodatkowe znaki identyfikacyjne mogą być stosowane wyłącznie przez:2. 

jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane,• 
jednostki wspólne i międzyuczelniane,• 
ośrodki i centra uniwersyteckie,• 
jednostki i organizacje działające przy UAM.• 

Jednostki uprawnione do stosowania dodatkowego znaku są zobowiązane do wykorzystywania go 3. 
wyłącznie w zestawieniu z logo Uczelni i zgodnie z zasadami Systemu Identyfikacji Wizualnej.

Logo Uczelni musi występować zawsze na pierwszym miejscu i nie może być mniejsze niż znak 4. 
jednostki lub organizacji , chyba, że inne przepisy regulują inaczej (np. projekty EFS).

Znak jednostki lub organizacji nie może odnosić się do logo UAM lub wykorzystywać jego 5. 
elementów składowych.

Logo Uczelni muszą zawierać wszystkie nośniki w komunikacji informacyjno-promocyjnej: 6. 

papiery i koperty firmowe,• 
wizytówki służbowe,• 
wnioski,• 
formularze,• 
zaświadczenia,• 
listy gratulacyjne,• 
dyplomy,• 
kartki okolicznościowe,• 
zaproszenia itp.,• 
plakaty,• 

• afisze,
• ulotki,
• banery,

broszury,• 
informatory itp.,• 
ogłoszenia i informacje prasowe, internetowe i telewizyjne,• 
gadżety i inne materiały promocyjne,• 
materiały konferencyjne,• 
strony internetowe poszczególnych jednostek i organizacji,• 
prezentacje multimedialne, filmy, spoty reklamowe itp.,• 
pozostałe materiały, dokumenty i publikacje, dla których nie przewidziano określonej odrębnymi • 
przepisami szaty graficznej.

Logo UAM należy umieszczać w wielkości zapewniającej czytelność i w miejscu zapewniającym 7. 
jego właściwe wyeksponowanie.

Pole ochronne to obszar wokół logo, w obrębie którego nie należy umieszczać żadnych napisów 8. 
i elementów graficznych.

8



Podręcznik użytkownika Systemu Identyfikacji Wizualnej
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Dopuszczalne formy logo 
wraz z polem ochronnym  

Polem ochronnym podstawowym jest minimalna przestrzeń wokół logo, w której nie powinno się 9. 
umieszczać żadnych elementów. Konstrukcja pola ochronnego opiera się na module podstawowym x.

Pole ochronne logo = 2x

x = 0,1 wysokości logo
2x

2x

Pole ochronne 
konstrukcja  
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Minimalna wielkość logo, gwarantująca jego czytelność na materiałach o małej powierzchni zadruku 10. 
wynosi: 8 mm x 10 mm. Na przykład: długopis, smycz, itp.

8 mm

10 mm

Minimalna wielkość logo  

Zestawiając logo lub logotyp z innymi znakami, należy dopasować wielkość tych znaków do logo 11. 
z zachowaniem pól ochronnych użytych znaków.

Logo z innymi znakami
poprawne zestawienie  

Zestawiając logo lub logotyp Uczelni z przynajmniej jednym znakiem kolorowym, należy zastosować 12. 
logo lub logotyp w wersji podstawowej. Dopuszczalne jest również użycie wersji negatywowej.

Logo z innymi znakami
poprawne zestawienie  
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Niedozwolone jest zestawianie logo lub logotypu Uczelni w wersji negatywowej uzupełniającej 13. 
z innymi kolorowymi znakami.

Logo z innymi znakami
niepoprawne zestawienie  

Niedozwolone jest zestawienie z innymi znakami tylko sygnetu z logo Uczelni.14. 

Sygnet z innymi znakami
niepoprawne zestawienie  

Dopuszczalne jest wyłącznie proporcjonalne skalowanie logo.15. 

Proporcjonalne skalowanie logo  
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Niedopuszczalna jest modyfikacja logo, jego niepoprawne skalowanie oraz dodawanie dodatkowych 16. 
opisów i znaków w polu ochronnym.

Niedopuszczalne odstępstwa 
kolorystyczne od przyjętych reguł

Niedopuszczalne deformacje znaku
od przyjętych reguł
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Niedozwolone dodawanie obiektów graficznych
oraz tekstów do znaku od przyjętych reguł

Logo Uczelni należy umieszczać na tłach gwarantujących jego właściwe wyeksponowanie 17. 
i zapewniających prawidłową czytelność znaku.

W przypadku kolorowego tła należy zastosować prostokąt w dopuszczalnej kolorystyce tła 18. 
z odpowiednim polem ochronnym .

Przykład prawidłowego zastosowania tła oraz niedopuszczalnego użycia logo na innym tle i jego 19. 
modyfikacji.

Wersja dopuszczalna i niedopuszczalna 
użycia logo na kolorowych tłach

13
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Logo na różnych rodzajach nośników:20. 

na materiałach drukowanych kolorowych może być stosowana wyłącznie wersja podstawowa • 
(granat na białym tle) lub wersja podstawowa negatywowa (biały na granatowym tle); wersje 
czarno-białe są zabronione,
na materiałach drukowanych czarno-białych może być stosowana wersja podstawowa • 
uzupełniająca (czarny na białym tle) lub wersja negatywowa uzupełniająca (biały na czarnym tle),
czarno-biały druk nie może zostać wykonany z pliku, w którym wykorzystano logo kolorowe ze • 
względu na zmianę odcieni szarości, która wpływa na zmniejszenie czytelność logo,
na innych nośnikach kolorowych (np. gadżetach) zalecana jest wersja podstawowa (granat na • 
białym tle) lub wersja podstawowa negatywowa (biały na granatowym tle).

Logo jako motyw graficzny
Sygnet w postaci znaku orła piastowskiego i logo UAM może być wykorzystywany jako motyw 1. 
graficzny, np. znak wodny lub poddruk itp.,pod warunkiem, że logo z pełną nazwą zostało użyte 
w tym samym materiale.

Przy wykorzystaniu sygnetu lub oficjalnego znaku UAM jako motywu graficznego konieczne jest 2. 
użycie logo w odpowiedniej wersji w tym samym materiale. Wycięty sygnet w żadnym wypadku 
nie zastępuje logo Uczelni.

Minimalne nasycenie koloru to 15% barwy granatowej lub czarnej.3. 

Sygnetu nie wolno przycinać w dowolny sposób.4. 

Sposoby przycięcia sygnetu:5. 

dolne przycięcie sygnetu,• 

lewostronne przycięcie sygnetu,• 

14
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prawostronne przycięcie sygnetu• 

Graficzne rozszerzenie logo
Graficzne rozszerzenie logo to motyw graficzny zbudowany poprzez dodanie poziomej linii 1. 
pomocniczej do oficjalnej nazwy Uczelni w zestawieniu z jej znakiem.

Wersja podstawowa

Wersja podstawowa negatywowa

Konstrukcja graficznego rozszerzenia logo stanowi motyw przewodni dla wszystkich materiałów 2. 
i nośników komunikacji w Systemie Identyfikacji Wizualnej.

Dopuszczalne jest stosowanie graficznego rozszerzenia logo w kolorze czarnym.3. 
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Wersje anglojęzyczne

Graficzne rozszerzenie logo jest motywem przewodnim całej lini kreacyjnej SIW. Należy je 5. 
stosować zgodnie z regułami przyjętymi w SIW na poniższych materiałach:

papiery i koperty firmowe,• 
wizytówki służbowe,• 
plakaty, afisze, ulotki, bannery, broszury, informatory itp.,• 
ogłoszenia i informacje prasowe, internetowe i telewizyjne,• 
materiały konferencyjne,• 
strony internetowe poszczególnych jednostek i organizacji,• 
prezentacje multimedialne.• 

Logotyp – warianty logotypu i jego zasady stosowania
Logotyp Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu składa się z logo oraz oficjalnej nazwy • 
Uczelni w języku polskim lub angielskim.
Niedopuszczalne jest zastosowanie innych konstrukcji językowych dla logotypu UAM.• 
Konstrukcja trzywersowego zapisu oficjalnej nazwy Uczelni w logotypie UAM nie podlega zmianom • 
i powinna być stosowana tylko w przedstawionych wersjach z zachowaniem określonych zasad 
wymiarowania.
Logotyp w wersji poziomej, powinien być używany na wszystkich materiałach, które pozwalają na • 
czytelną i prawidłową prezentację znaku.
Logotyp w wersji pionowej, powinien być stosowany na mniejszych powierzchniach, gdzie nie ma • 
możliwości prawidłowego wyeksponowania logotypu w wersji poziomej (np. wąskie powierzchnie 
zadruku).

Logotyp – wersja pozioma i wersja pozioma negatywowa.1. 

Graficzne rozszerzenie logo występuje również w wersji angielskiej.4. 
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Wersja pozioma powinna być używana na wszystkich materiałach kolorowych.2. 

Kolor granatowy użyty w logotypie to Pantone C 281.3. 

Logotyp w wersji poziomej negatywowej może być stosowany w materiałach kolorowych wyłącznie 4. 
wtedy, gdy ze względów projektowych lub technicznych nie ma możliwości użycia logotypu w wersji 
poziomej.

Wersja pozioma negatywowa jest jedną z dwóch – obok poziomej w kolorze granatowym – 5. 
dopuszczalną do stosowania na stronach internetowych i w publikacjach elektronicznych.

Logotyp – wersja pozioma kolor czarny i wersja pozioma negatywowa kolor czarny.6. 

Logotyp w wersji poziomej negatywowej kolor czarny może być stosowany wyłącznie w przypadku, 7. 
gdy publikacja i produkt jest czarno-biały.

Wersja pozioma negatywowa nie może być stosowana na stronach internetowych i w publikacjach 8. 
elektronicznych.

Logotyp – wersja pionowa i wersja pionowa negatywowa.9. 

Logotyp – wersja pionowa kolor czarny i wersja pionowa negatywowa kolor czarny.10. 
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logotyp – wersja pozioma i pionowa występuje również w języku angielskim.11. 

Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w konstrukcję logotypu.12. 

Pole ochronne to obszar wokół logotypu, w obrębie którego nie należy umieszczać żadnych 13. 
napisów ani elementów graficznych.
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Logotyp należy umieszczać w wielkości zapewniającej doskonałą czytelność i w miejscu 14. 
gwarantującym jego właściwe wyeksponowanie. 

Logotyp stosuje się na materiałach drukowanych, komunikacji elektronicznej i komunikacji 15. 
promocyjnej.

Minimalna wielkość logotypu na materiałach o małej powierzchni (np. długopisy, smycze), 16. 
gwarantująca jego czytelność wynosi:

10 mm x 30 mm – wersja pozioma• 
17 mm x 20 mm – wersja pionowa• 

Logotyp nie może być mniejszy niż jakikolwiek inny znak lub logo występujące w materiale, na 17. 
którym jest prezentowany.

10 mm

30 mm 20 mm

17 mm

Dopuszczalne jest wyłącznie proporcjonalne skalowanie logotypu.18. 

Kolorystyka
Wszystkie parametry kolorystyczne określono w systemach barwnych Pantone, CMYK, RGB.

PANTONE•  – systemów identyfikacji kolorów w drukarstwie.
CMYK•  – zestaw czterech podstawowych kolorów ( cyjan, magenta, yellow, black) farb drukarskich 
stosowanych powszechnie w druku kolorowym w poligrafii.
RGB•  – zapis koloru jako RGB stosuje się w informatyce w plikach graficznych, plikach html.
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Inne jednostki

Pantone C 281 

C=100 M=85 Y=5 K=35

R=0 G=45 B=105

Kolory uczelni
Kolorem podstawowym charakteryzującym uczelnię jest granat (Pantone C 281).1. 

Kolor ten musi być stosowany we wszystkich elementach związanych z wizerunkiem Uczelni.2. 

Podstawowym tłem do zastosowania logo i logotypu jest kolor biały.3. 

Kolor przypisany do Uczelni został uzupełniony paletą barw dodatkowych dla jednostek, która jest 4. 
odzwierciedleniem struktury Uczelni na podstawie Statutu:

kolor specjalny – srebrny zastrzeżony do użytku Rektora i Prorektorów,• 

Rektor

Pantone C 877 srebrny 

+ 10% Process Black 

C=0 M=0 Y=0 K=50 

R=127 G=127 B=127

kolor podstawowy – niebieski zastrzeżony do użytku Kanclerza i działów podlegających • 
Kanclerzowi,

granatowy

Pantone C 281

Pantone U 281

C=100 M=85 Y=5 K=35

R=0 G=45 B=105

Folia Orcal 049 granat królewski

Kanclerz

Pantone C 2945 

C=100 M=60 Y=0 K=0

R=0 G=94 B=168

kolor granatowy - Pantone 281 - przydzielony dla innych jednostek, przez które rozumie się:• 
• jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane,
• jednostki wspólne i międzyuczelniane,
• ośrodki i centra uniwersyteckie,
• jednostki i organizacje działające przy UAM.
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Wydział Matematyki i Informatyki

Pantone 485

C=0 M=94 Y=100 K=0

R=228 G=38 B=24

Wydział Nauk Politycznych 

i Dziennikarstwa

Pantone 165

C=0 M=74 Y=89 K=0

R=255 G=99 B=25

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 

w Kaliszu

Pantone 292

C=59 M=11 Y=0 K=0

R=105 G=185 B=207

Wydział Nauk Geograficznych 

i Geologicznych

Pantone 3425

C=94 M=13 Y=83 K=44

R=0 G=96 B=56

Wydział Biologii

Pantone 340

C=100 M=0 Y=85 K=0

R=0 G=152 B=95

Wydział Teologiczny

Pantone 2612

C=70 M=100 Y=0 K=5

R=105 G=30 B=124

Wydział Filologii Polskiej 

i Klasycznej

Pantone 266

C=79 M=94 Y=0 K=0

R=88 G=47 B=135

Wydział Fizyki

Pantone 206

C=0 M=100 Y=38 K=3

R=222 G=0 B=89

Wydział Chemii

Pantone 200

C=0 M=100 Y=63 K=12

R=207 G=0 B=61

Wydział Prawa i Administracji

Pantone 296

C=100 M=73 Y=30 K=85

R=0 G=15 B=37

Wydział Anglistyki

Pantone 188

C=17 M=100 Y=62 K=60

R=109 G=10 B=36

kolory wydziałowe – wyznaczono kolory dla poszczególnych wydziałów w celu należytego ich • 
odróżnienia i prawidłowej identyfikacji w strukturze Uczelni.

Wydział Neofilologii

Pantone C 264 

C=28 M=35 Y=0 K=0 

R=193 G=175 B=229

Wydział Nauk Społecznych

Pantone Reflex Blue 

C=98 M=95 Y=0 K=0 

R=0 G=35 B=149

Wydział Studiów Edukacyjnych

Pantone C Process Blue 

C=100 M=10 Y=0 K=0

R=0 G=147 B=212

Wydział Historyczny

Pantone 633

C=85 M=38 Y=28 K=0

R=66 G=126 B=156
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Zakład Graficzny
Jest to jednostka należąca do UAM, w której realizowane będą projekty i druk dokumentów Uczelni. 

Jednostka ta odpowiada za:

przygotowanie projektów dokumentów i druków zgodnie z zasadami SIW,• 
druk dokumentów i druków zgodny z zasadami SIW.• 

W sytuacji, gdy Zakład Graficzny przygotowuje materiały od projektu po druk, ma prawo samodzielnie 
akceptować projekty.

Dokumenty i druki realizowane przez Zakład Graficzny:

papier firmowy,• 
koperty,• 
wizytówki,• 
identyfikatory,• 
oraz inne materiały wizerunkowe w ramach możliwości technicznych Zakładu Graficznego.• 

Jednostki realizujące zlecenie projektu i druku w/w materiałów zobowiązane są składać zamówienie 
bezpośrednio w Zakładzie Graficznym.

Dział Promocji i Marketingu (DPiM)
Jednostka ta nadzoruje prawidłowe przygotowanie projektów materiałów informacyjno-promocyjnych 
pod względem zgodności z SIW.

Jednostki przygotowujące projekty graficzne materiałów informacyjno-promocyjnych poza Zakładem 
Graficznym, zobowiązane są do przygotowywania ich zgodnie z wymaganiami SIW oraz wymagają 
one akceptacji DPiM.

Linie identyfikacyjne i zasady tworzenia
Przyjęty dla Systemu Identyfikacji Wizualnej projekt graficzny dokumentów i druków mają 1. 
obowiązek stosować wszystkie jednostki organizacyjne.

Układ kompozycyjny graficznego rozszerzenia logo, ozdobnej górnej i dolnej kolorowej belki 2. 
oraz danych adresowych jest stały i stanowi prawidłowe odzwierciedlenie przyjętej  h  i e  rarchii 
komunikacyjnej dla zaprojektowanego systemu i jest obligatoryjne.

Kolorystyka górnej i dolnej belki ozdobnej powinna być zgod  n  a   z przypisaną   identyfikacją3. 
kolorystyczną dla odpowiedniego typu jednostki w strukturze Uczelni.

Jednostki uprawnione do wykorzystywania dodatkowego znaku identyfikacyjnego mogą go4. 
umieszczać tylko i wyłącznie obok dolnej belki ozdobnej zgodnie z zasadami wymiarowania  
odpowiednich typów dokumentów i druków. (Zobacz punkt 1.3.1 SIW).

W nagłówku wszystkich typów dokumentów i druków jednostek wydziałowych graficzne 5. 
rozszerzenie logo oraz nazwa Wydziału nie mogą być pominięte. Elementem wymiennym jest  
nazwa jednostki, z którą dany materiał jest bezpośrednio powiązany.

Dane adresowe w stopkach wszystkich typów dokumentów i druków odnoszą się do jednostki,  6. 
której dany materiał dotyczy. Niedopuszczalne jest pominięcie jakiegokolwiek wersu z odpowiednimi 
danymi, zmiana jego kolejności lub uzupełnianie dodatkowymi informacjami.

Tylko dokumenty i druki władz rektorskich oraz zespołu kanclerskiego określają stanowiska, a nie 7. 
typ jednostki w strukturze Uczelni.

II. WZORY DOKUMENTÓW I DRUKÓW – DEFINICJE
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Przyjęte rozwiązania kompozycyjne i komunikacyjne wyznaczają funkcjonowanie podstawowych 8. 
linii w Systemie Identyfikacji Wizualnej:

rektorskiej,• 
kanclerskiej, • 
wydziałowej,• 
pozostałych jednostek organizacyjnych,• 
administracyjnej.• 

Budowa linii w Systemie Identyfikacji Wizualnej.9. 

Rektorska:

górna i dolna belka – kolor srebrny,• 
nazwa stanowiska,• 
dane adresowe.• 

Kanclerska:

górna i dolna belka – kolor niebieski,• 
nazwa stanowiska,• 
dane adresowe.• 

Wydziałowa:

górna i dolna belka – kolor właściwy dla wydziału,• 
nazwa jednostki,• 
dane adresowe.• 

Administracyjna:

górna i dolna belka – kolor niebieski,• 
nazwa jednostki,• 
dane adresowe.• 

Pozostałe jednostki organizacyjne: 

górna i dolna belka – kolor granatowy,• 
nazwa jednostki,• 
logo jednostki (jeżeli występuje),• 
dane adresowe.• 

Przykład budowy nagłówka
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Hierarchia komunikacyjna
Hierarchię komunikacyjną odzwierciedla się poprzez charakterystyczny nagłówek firmowy, 1. 
składający się z trzech części oraz z wymiennych kolorów belki w nagłówku i stopce.

Nagłówek składa się z niezmiennego graficznego rozszerzenia logo.• 
Nazwy jednostki np. wydziału, działu, biura, sekcji, oraz nazwy jednostki niższej np. instytut, • 
katedra, zakład w hierarchii identyfikacyjnej, którego dany materiał bezpośrednio dotyczy.
Nie ma możliwości podania nazw wszystkich jednostek. Jeżeli dokument będzie używał np. • 
zakład będący częścią instytutu i wchodzący w skład wydziału w nagłówku dokumentów 
umieszcza tylko swoją nazwę właściwą i nazwę wydziału, a pomija nazwę instytutu.

  

Papier firmowy
Zaprojektowany w SIW UAM wzorzec papieru firmowego mają obowiązek stosować wszystkie 1. 
jednostki organizacyjne Uczelni.

Układ kompozycyjny graficznego rozszerzenia logo, kolorowej górnej i dolnej belki oraz danych 2. 
adresowych jest stały i stanowi prawidłowe odzwierciedlenie przyjętej hierarchii komunikacyjnej 
dla zaprojektowanego systemu.

Kolorystyka górnej i dolnej belki powinna być zgodna z przypisaną identyfikacją kolorystyczną dla 3. 
odpowiedniego typu jednostki w strukturze Uczelni.

Jednostki uprawnione do wykorzystywania dodatkowego znaku identyfikacyjnego mogą go 4. 
umieszczać tylko i wyłącznie obok dolnej belki ozdobnej zgodnie z zasadami wymiarowania wzorca 
papieru firmowego.

SIW UAM dopuszcza dwie wersje językowe: polsko- i angielskojęzyczną oraz dwie wersje 5. 
kolorystyczne papieru firmowego: kolorową do korespondencji zewnętrznej i czarno-białą do 
korespondencji wewnętrznej.

Podane zasady budowy, użycia i wydruku są obowiązujące dla wszystkich typów wersji papieru 6. 
firmowego.

Wersja kolorowa papieru firmowego jest bezpłatnie przygotowywana przez Zakład Graficzny UAM 7. 
na podstawie zaakceptowanych wcześniej przez kierowników jednostek danych teleadresowych.

Przykład budowy stopki
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Nazwa wydziału w żadnej sytuacji nie może być pominięta.• 
Belki w kolorze właściwym dla danego typu jednostki.• 
Podstawowe dane adresowe jednostki, której dany materiał bezpośrednio dotyczy.• 
Podane na powyższym przykładzie dane adresowe są obowiązkowe i nie można ich pominąć, • 
a zmiana ich kolejności lub uzupełnienie dodatkowymi informacjami jest niedopuszczalna.
Belka w kolorze właściwym dla danego typu jednostki.• 
Adres internetowy właściwy dla jednostki, której dany materiał bezpośrednio dotyczy.• 
Obowiązek publikacji na listownikach numerów NIP i REGON Uczelni nie dotyczy jednostek, 
których siedziba mieści się pod adresem innym niż główna siedziba Uczelni, 
tj. ul. H. Wieniawskiego 1. Numer NIP jest przypisany wyłącznie do adresu siedziby Uczelni
przy ul. Wieniawskiego 1. Umieszczanie informacji o numerze NIP w sąsiedztwie innych
adresów poszczególnych jednostek może więc prowadzić do błędów w wystawianiu
dokumentów księgowych.

• 
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Wersja kolorowa i czarno-biała
 papieru firmowego

Papier w wersji kolorowej może być drukowany tylko i wyłącznie w Zakładzie Graficznym UAM na 8. 
podstawie przygotowanych wzorców. Koszty druków rozliczane są według wewnętrznych procedur 
UAM.

Wzorce papieru w wersji czarno-białej w postaci plików w formacie .doc można pobrać ze strony 9. 
www.siw.amu.edu.pl. Pola na uzupełnienie danych poszczególnych jednostek i podjednostek 
zostały udostępnione użytkownikom w postaci gotowych pól tekstowych. Pola niezmienne stanowią 
zamknięte do edycji obszary graficzne.

Papier firmowy w wersji czarno-białej drukowany na ogólnodostępnych drukarkach biurowych 10. 
zawiera dodatkowy margines związany z fabrycznymi ustawieniami tego typu sprzętu.

W nagłówku papieru firmowego jednostek wydziałowych nie ma możliwości podania pełnej 11. 
wewnętrznej konotacji jednostki. W takich przypadkach zawsze podajemy nazwę wydziału 
i jednostki, która jest bezpośrednim użytkownikiem papieru firmowego, np. zakład będący częścią 
instytutu i wchodzący w skład wydziału w nagłówku papieru firmowego umieszcza tylko swoją 
nazwę właściwą i nazwę wydziału, a pomija nazwę instytutu. 

Zasada zawartości treściowej nagłówka papieru firmowego odnosi się do wszystkich typów 12. 
jednostek, które mają złożoną strukturę wewnętrzną. Jednostki administracji centralnej w nagłówku 
papieru firmowego wypełniają tylko pierwszy wers pod wewnętrzną belką graficznego rozszerzenia 
logo.

W nagłówku papieru firmowego stosujemy tylko oficjalne nazwy jednostek w strukturze 13. 
organizacyjnej Uczelni. Nie należy stosować skrótów lub pomijanie jakichkolwiek elementów danej 
nazwy.

Niedopuszczalna jest zmiana kolejności poszczególnych wersów nazw jednostek w hierarchii 14. 
identyfikacyjnej nagłówka oraz układu danych teleadresowych w stopce papieru firmowego.
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Papier firmowy w wersji ogólnouczelnianej stosowany jest przez osoby zajmujące samodzielne 15. 
stanowiska, pełnomocników rektora lub dziekana, itp.

W polu na nazwę jednostki nie należy podawać nazwy zajmowanego stanowiska. Wystawcę 16. 
dokumentu określa i uwierzytelnia pieczątka imienna i podpis. W stopce adresowej podawane są 
dane służbowe osoby, która jest wystawcą dokumentu.

Tylko papier firmowy i inne dokumenty władz rektorskich i zespołu kanclerskiego określają 17. 
stanowiska, a nie typ jednostki w strukturze Uczelni.

W wersji angielskojęzycznej papieru firmowego poza zastosowaniem odpowiedniej wersji językowej 18. 
graficznego rozszerzenia logo tłumaczeniu podlegają nazwy właściwe jednostek, której dany 
materiał dotyczy. Nie dopuszcza się stosowania papieru firmowego w innych wersjach językowych 
niż angielska.

Stopka z danymi teleadresowymi papieru firmowego w wersji angielskojęzycznej powinna być 19. 
uzupełniona o słowo “Poland” w wersie adresu korespondencyjnego danej jednostki. Nie tłumaczy 
się pozostałych danych adresowych.

Wszystkie treści dokumentów drukowanych na wzorcu papieru firmowego danej jednostki powinny 20. 
być drukowane na białym papierze o minimalnej gramaturze 80g.

Wszystkie dokumenty, dla których nie przewidziano odrębnej formy graficznej, muszą być 21. 
drukowane na białym papierze. Stosowanie kolorowych papierów w korespondencji zewnętrznej 
dopuszcza się jedynie dla linii rektorskiej i kanclerskiej oraz druków okolicznościowych po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Informacji i Promocji.

Kolejne strony dokumentów tworzonych na papierze firmowym powinny być białe i bez nadruku 22. 
nagłówka i stopki adresowej.

Należy pamiętać o zachowaniu spójnego układu typograficznego na wszystkich stronach oraz 23. 
o drukowaniu wszystkich stron na takim samym rodzaju papieru.

Koperty
W korespondencji zewnętrznej zalecane jest stosowanie kopert z kolorowym nadrukiem zgodnym 1. 
z podanymi wizualizacjami w SIW UAM.

Przykładowa koperta DL
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Na potrzeby korespondencji wewnętrznej dopuszczalne jest stosowanie kopert bez kolorowego 2. 
nadruku z identyfikacją nadawcy w lewym górnym rogu za pomocą pieczątki ogólnej jednostki.

Układ graficznego rozszerzenia logo, kolorowych belek i danych adresowych jednostek we 3. 
wszystkich podanych wzorcach kopert został dostosowany do procedur korespondencji, 
stosowanych przez Kancelarię UAM i ogólnokrajowych operatorów pocztowych.

Zasada wskazania hierarchii komunikacyjnej nad górną ozdobną belką i danych adresowych 4. 
w dolnej części koperty jest tożsama z przyjętymi graficznymi rozwiązaniami komunikacyjnymi 
w SIW UAM.

W SIW UAM zostały zawarte wizualizacje tylko dla trzech najpopularniejszych formatów kopert 5. 
(DL, C5, C4), najczęściej stosowanych w korespondencji biurowej, które stanowią podstawowy 
wzorzec dla wszystkich innych formatów tego typu materiałów. Na kopertach o formacie większym
niż A4 stosuje się korespondencyjne naklejki samoprzylepne.  

Podstawowe wzorce kopert dla poszczególnych jednostek są przygotowywane bezpłatnie przez 6. 
Zakłady Graficzne, a koszty druku rozliczane za pomocą przyjętych wewnętrznych procedur 
UAM.

Przykadowy zestaw kopert
C4, C5, DL
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ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
www.amu.edu.pl

Nazwa Wydziału/Nazwa jednostki organizacyjnej
Nazwa Instytutu/Katedry/Zakładu

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Koperta C4
z naklejką korespondencyjną
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Wizytówki
Wizytówkami służbowymi według wzorca SIW UAM mogą się posługiwać wszyscy pracownicy 1. 
Uczelni, osoby pełniące określone funkcje (np. pełnomocnicy rektora) lub zatrudnione na podstawie 
umów cywilnoprawnych.

W uzasadnionych przypadkach wizytówkami mogą się posługiwać także doktoranci prowadzący 2. 
zajęcia dydaktyczne oraz pełniący funkcje administracyjno-organizacyjne na rzecz Uniwersytetu. 

Układ kompozycyjny graficznego rozszerzenia logo, kolorowej belki i danych teleadresowych 3. 
jest stały oraz zgodny z przyjętymi graficznymi rozwiązaniami komunikacyjnymi w SIW UAM dla 
wszystkich typów druków i dokumentów. 

Na wizytówkach służbowych nie umieszcza się:4. 
prywatnych adresów, prywatnych numerów telefonów i faksów (z wyjątkiem numeru telefonu • 
komórkowego za zgodą właściciela wizytówki),
prywatnych adresów e-mail,• 
adresów stron www innych niż amu.edu.pl,• 
dodatkowych elementów graficznych.• 

Dopuszczalne są wizytówki służbowe w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.5. 
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Przykładowa wizytówka w języku angielskim
rozmiar rzeczywisty

Przykładowa wizytówka w języku polskim
rozmiar rzeczywisty

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
tel. +48 61 829 43 92, kom. +48 509 000 000, fax +48 61 829 44 44
rectorof@amu.edu.pl

Nazwa Wydziału / Nazwa jednostki organizacyjnej
Nazwa Instytutu / Katedry / Zakładu

www.amu.edu.pl

tytuł/stopień naukowy/ Imię Nazwisko
Stanowisko służbowe

ADAM MICKIEWICZ  POZNAŃUNIVERSITY IN

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań, Poland
tel. +48 61 829 43 92, mob. +48 509 000 000, fax +48 61 829 44 44
rectorof@amu.edu.pl

Nazwa Wydziału / Nazwa jednostki organizacyjnej
Nazwa Instytutu / Katedry / Zakładu

www.amu.edu.pl

Tytuł/stopień naukowy/ Imię Nazwisko
Stanowisko służbowe
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W wersji angielskojęzycznej wizytówki poza zastosowaniem odpowiedniej wersji językowej 6. 
graficznego rozszerzenia logo tłumaczeniu podlegają nazwy właściwe jednostek, której dany 
materiał dotyczy. Nie jest dopuszczalne stosowanie wizytówek w innych wersjach językowych.

Stopka z danymi teleadresowymi wizytówki w wersji angielskojęzycznej powinna być uzupełniona 7. 
o słowo „Poland” w wersie adresu korespodencyjnego. Nie tłumaczy się pozostałych danych 
adresowych.

Kolejność informacji podana we wzorach wizytówek jest niezmienna. Tytuł i stopień naukowy 8. 
należy umieszczać przed nazwiskiem, a stanowisko służbowe zawsze po nim.

Dopuszcza się tylko jednostronny druk kart wizytowych. Wersja angielskojęzyczna powinna być 9. 
drukowana na osobnych blankietach.

Kolorystyka wszystkich elementów graficznych na wizytówce o standardowym roz miarze 10. 
90 mm x 50 mm powinna być zgodna z obowiązującymi zasadami kolorystycznymi SIW UAM, 
a typografia w oficjalnym kolorze Uczelni (PANTONE C 281).

Typ papieru używany w druku wizytówek został określony przez Zakłady Graficzne i jest jednolity 11. 
dla wszystkich korzystających z tego rodzaju materiału. Nie ma możliwości druku na indywidualnie 
wybranym papierze. 

Podstawowe wzorce wizytówek na podstawie indywidualnych zleceń jednostek lub pracowników 12. 
Uczelni są przygotowywane bezpłatnie przez Zakłady Graficzne, a koszty druku rozliczane za 
pomocą przyjętych wewnętrznych procedur UAM.
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1. Zakres obowiązywania SIW: podstawowe wzorce pieczątek

W SIW UAM zaprojektowano podstawowe wzorce pieczątek służbowych:

·pieczątkę ogólną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
·pieczątki ogólne jednostek organizacyjnych Uczelni,
·pieczątki imienne pracowników Uczelni.

Pieczątki służbowe przeznaczone są do utrwalenia istotnych zmian w obiegu dokumentów 
oraz uwierzytelniania dokumentów lub ich odpisów przeznaczonych do użytku wewnętrznego                  
i  zewnętrznego.

Standardom SIW UAM nie podlegają:

·pieczęcie urzędowe posiadane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, których 
kształt, treść i zasady użycia podlegają odrębnym przepisom,

·pieczątki pomocnicze, niezbędne w pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych 
przeznaczone do uproszczenia pracy biurowej.

2. Typografia, kolorystyka i skład pieczątek

Pieczątki składane są w jednolity sposób:

·czcionka Arial 
·normalne odstępy między znakami
·pojedynczy odstęp miedzy wierszami 
·układ wyśrodkowany 
·styl normalny (niepogrubiony, bez kursywy), z wyjątkiem nazwy uczelni w pieczątkach ogólnych, 

która zapisywana jest pogrubionymi wersalikami:

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Pieczątki

Przyjmuje się jednolity sposób zapisu na wizytówkach skrótów tytułów naukowych, stopni
naukowych oraz tytułów zawodowych przed nazwiskiem. Wszystkie skróty tytułów i stopni zaczyna
się małą literą, tj. „prof.”, „dr”, „dr hab.”,  „mgr”, „inż.”, „lic.” itp.
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·pole na podpis w pieczątkach imiennych odpowiada jednemu pustemu wierszowi

·wielkości czcionek:

o pełna nazwa uczelni w pierwszym wersie wszystkich pieczątek ogólnych: 
czcionka 8,5 pkt

o nazwy jednostek, dane adresowe, numery telefonu i faksu oraz wszystkie dane na 
pieczątkach imiennych: czcionka 9 pkt 

o numery NIP i REGON: czcionka 8 pkt  

W pieczątkach służbowych i pomocniczych zalecane jest stosowanie wkładu z tuszem w kolorze 
czarnym.

Uwaga: Zamawiając pieczątki poprzez formularz zapotrzebowania, przygotowany przez Dział 
Zaopatrzenia, należy wprowadzać dane w prawidłowej kolejności, z podziałem na poszczególne 
wiersze. 

W pieczątkach ogólnych, pierwszy wiersz z pełną nazwą uczelni należy wpisać wersalikami, tj. w 
całości wielkimi literami (UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU).

W pieczątkach imiennych należy pozostawić odstęp pomiędzy wierszami na pole z podpisem 
(funkcja Alt+Enter).

Nie należy natomiast samodzielnie formatować czcionek dla poszczególnych wierszy. 
Rodzaj i wielkość czcionki oraz wyśrodkowany układ są domyślnie zdefiniowane dla całego 
formularza i zostaną odpowiednio dopasowane przez wykonawcę. 

3. Pieczątki ogólne

Wszystkie jednostki w strukturze uczelni posługują się pieczątkami ogólnymi, zgodnymi ze wzorami 
SIW.

Układ typograficzny dla pieczątek ogólnych jednostek jest odzwierciedleniem wewnętrznej 
struktury organizacyjnej uczelni. Podobnie jak w nagłówkach dokumentów, w pierwszym wierszu 
wszystkich pieczątek ogólnych umieszcza się pełną nazwę uczelni. Na prezentację nazwy jednostki 
przeznaczony jest drugi, a w przypadku jednostek działających w strukturze wydziału także trzeci 
wiersz. Jednostki działające w ramach wydziału zawsze podają w drugim wierszu nazwę wydziału a 
dopiero w trzecim wierszu nazwę jednostki, dla której zamawiana jest dana pieczątka.

W następnych wierszach podaje się kolejno: 

- adres (ulica, kod i miasto; nazwy ulic zawierające w sobie imię i nazwisko patrona zapisuje się na 
użytek pieczątek konsekwentnie skracając imię do inicjału, np. ul. H. Wieniawskiego),

- telefon i faks,

- ewentualnie adres serwisu internetowego oraz adres poczty elektronicznej

Przykład pieczątki ogólnej
Przykład pieczątki ogólnej

dla jednostek organizacyjnych

Wydział ………..……..………...............................

Adres ……...........................…………………......................

tel. …...........….., fax …….................

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

tel. 61 829 40 00, fax 61 829 44 44

NIP 7770006350, REGON 000001293
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4. Wytyczne w zakresie nazewnictwa stanowisk i tytulatury

4.1 Nazewnictwo stanowisk służbowych

Przyjmuje się jednolite nazewnictwo stanowisk służbowych zgodnie ze wzorami SIW, chyba że 
Statut UAM stanowi inaczej. 

Przykładowo, funkcje zastępców zapisuje się, zgodnie ze wzorem SIW, w formie „Z-ca Dyrektora” 
lub „Z-ca Kierownika”, chyba że Statut UAM przewiduje dla danego stanowiska inne określenie, tak 
jak w przypadku „wicedyrektorów instytutu” w § 83 Statutu UAM. 

Nazwę stanowiska służbowego zapisuje się na pieczątkach od wielkiej litery.
np.
Jan Kowalski
Starszy referent

4.2 Sposób zapisu tytułów naukowych, stopni naukowych oraz tytułów zawodowych przed 
nazwiskiem

Przyjmuje się jednolity sposób zapisu skrótów tytułów naukowych, stopni naukowych oraz tytułów 
zawodowych przed nazwiskiem na wizytówkach i pieczątkach. Wszystkie skróty tytułów i stopni 
zaczyna się małą literą, tj. „prof.”, „dr”, „dr hab.”,  „mgr”, „inż.”, „lic.” itp.
np.
prof. dr hab. Jan Kowalski 
dr hab. Jan Kowalski
mgr inż. Jan Kowalski

UWAGA: Wizytówki i pieczątki przygotowane dotychczas na podstawie innej interpretacji 
wytycznych SIW, nie podlegają obowiązkowej wymianie.

5. Usunięcie danych o numerach NIP i REGON z pieczątek ogólnych  jednostek 

W związku z licznymi zastrzeżeniami w zakresie obowiązkowego  umieszczania numerów NIP 
i REGON na wzorach pieczątek ogólnych dla jednostek organizacyjnych, informujemy o zmianie 
wytycznych SIW, polegającej na usunięciu tychże informacji ze stopek adresowych oraz pieczątek 
jednostek.

Zgodnie z zaleceniami Kwestury, wszystkie dokumenty księgowe powinny być wystawiane na jeden 
wspólny adres Uniwersytetu przy ul. Wieniawskiego 1, ponieważ numer NIP jest przypisany tylko 
do tego jednego adresu siedziby. Umieszczanie informacji o numerze NIP w sąsiedztwie innych 
adresów poszczególnych jednostek jest w związku z tym bezcelowe, może jedynie prowadzić 
do błędów w wystawianiu dokumentów księgowych.

UWAGA: Pieczątki ogólne jednostek zamówione w oparciu o wzory SIW i zawierające dane              
o numerach NIP i REGON mogą zostać bezpłatnie zmodyfikowane (poprzez odcięcie ostatniej linii 
stempla) przez firmę wykonującą pieczątki na zlecenie Uczelni.

Przykład pieczątki imiennej 
dla wyższej kadry zarządzającej Przykład pieczątki imiennej 

dla pozostałych przedstawicieli 
kadry zarządzającej i pracowników

Dyrektor/Kierownik
Instytutu/Katedry/Zakładu

tytuł, imię i nazwisk.o

REKTOR

tytuł, imię i nazwisk.o
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Identyfikatory
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zd
jęcie

tytuł/stopień naukowy/Imię Nazwisko
Stanowisko służbowe

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ

ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Poland
www.amu.edu.pl

jednostka organizacyjna / organizational unit

Legitymacja ważna do 31 sierpnia 2016 roku / ID valid through 31 August 2016

Identyfikatory pracownicze

 
1. Identyfikatory pracownicze powinny zostać przygotowane zgodnie z zasadą SIW i poniższym 

przykładem.

Przykład identyfikatora pracowniczego
przód i tył - rozmiar rzeczywisty

2. Identyfikatory pracownicze drukowane i wydawane są tylko przez Dział Kadr i Organizacji.

3. Prawidłowy rozmiar identyfikatorów pracowniczych wynosi 85 x 55 mm i należy je drukować                  
w kolorze.
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przykładem.

Przykład identyfikatora konferencyjnego imiennego
rozmiar rzeczywisty

Nie wolno pominąć żadnych elementów obowiązkowych.2. 

Identyfikatory wydarzeń służą do identyfikacji Uczelni podczas konferencji, spotkań i innych 3. 
wydarzeń organizowanych przez Uczelnię.

Identyfikatory wydarzeń powinny zostać przygotowane zgodnie z zasadą SIW i poniższym 4. 
przykładem.

Przykład identyfikatora wydarzeń
rozmiar rzeczywisty

Prawidłowy rozmiar identyfikatorów wynosi 90 x 55 mm i należy je drukować w kolorze.5. 

zdjęcie

1.   Identyfikatory konferencyjne  powinny zostać przygotowane zgodnie z zasadą SIW i poniższym

Identyfikatory konferencyjne
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Naklejki samoprzylepne
Do korespondencji i prawidłowego oznakowania Uczelni w miejscach, gdzie nie możemy 1. 
wydrukować logo lub logotypu Uczelni należy użyć naklejek samoprzylepnych.

Naklejka samoprzylepna w wersji ogólnouczelnianej zawiera dane adresowe obowiązujące dla 2. 
siedziby Uczelni.

Naklejka samoprzylepna 
wersja ogólnouczelniana 

Naklejka samoprzylepna w wersji wydziałowej zawiera dane adresowe obowiązujące dla siedziby 3. 
wydziału oraz dolną belkę w kolorze wydziału.

Prawidłowy rozmiar naklejek samoprzylepnych to 130 x 38 mm i należy je drukować w kolorze.4. 

Naklejka samoprzylepna 
wersja wydziałowa
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ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
www.amu.edu.pl

Nazwa Wydziału/Nazwa jednostki organizacyjnej
Nazwa Instytutu/Katedry/Zakładu

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań
www.wnpid.amu.edu.pl
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Identyfikator parkingowy

Identyfikator parkingowy został stworzony w celu identyfikacji pojazdów pracowników posiadających 1. 
zezwolenie na wjazd na parkingi należące do Uczelni.

Prawidłowy rozmiar identyfikatora parkingowego to 50 x 75 mm i należy go drukować w kolorze 
 

3. 
na materiale samoprzylepnym.

Nr rejestracyjny:
Parking:

identyfikator parkingowy
wersja ogólnouczelniana

Nr rejestracyjny:
Parking:

identyfikator parkingowy
wersja wydziałowa

2. Identyfikator parkingowy został podzielony na wersję ogólnouczelnianą z charakterystyczną belką   
w kolorze Uczelni, przy której należy opisać miejsce parkingowe i numer rejestracyjny samochodu 
oraz wersję wydziałową z charakterystyczną belką w kolorze wydziału z podaniem miejsca 
parkingowego i numeru rejestracyjnego samochodu.
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1. 
wyłącznie wzorcami prezentacji multimedialnej zgodnie ze standardami SIW UAM.

Na stronie www.siw.amu.edu.pl są dostępne do pobrania podstawowe wzorce slajdów prezentacji 2. 
tylko w formacie .ppt dla wersji ogólnouczelnianej. 

Wersje prezentacji multimedialnej zgodne są z zasadami tworzenia linii identyfikacyjnych SIW 3. 
UAM (wymianie ulega tylko kolor ozdobnych belek i uzupełnienie graficznego rozszerzenia logo 
w slajdzie tytułowym o nazwę wydziału).

W przygotowanych wzorcach nie podlega jakimkolwiek zmianom układ graficznych slajdów. 4. 
Dopuszczalna jest tylko zmiana zaproponowanych wielkości czcionek związana z ilością tekstu 
na danym slajdzie.

Prezentacje przygotowywane przez pracowników uczelni na potrzeby wykładów lub innych zajęć 5. 
dydaktycznych prowadzonych dla studentów UAM nie muszą być przygotowywane w oparciu 
o udostępnione wzorce slajdów i nie wymagają akceptacji ze strony Działu Promocji i Marketingu.
Zalecane jest jednakże stosowanie minimalnych wytycznych w odniesieniu do standardów SIW 
UAM, np. użycia logo Uczelni w lewym górnym rogu każdego slajdu.

Prezentacje multimedialne przygotowywane przez pracowników uczelni na potrzeby wykładów, 6. 
prelekcji i innych wystąpień poza Uczelnią (np. na konferencjach naukowych) muszą spełniać 
standardy SIW UAM i powinny być przygotowane w oparciu o udostępnione wzorce slajdów 
prezentacji multimedialnych. W tych przypadkach również nie jest wymagana akceptacja 
prezentacji przez Dział Promocji i Marketingu.

Akceptacji  Działu Promocji i Marketingu odnośnie zgodności ze standardami SIW UAM, a nie7. 
zawartości merytorycznej, wymagają prezentacje mające szczególne znaczenie dla wizerunku 
Uczelni, np. na targach edukacyjnych.

Zasady budowy wzorców slajdów prezentacji multimedialnych

Slajd tytułowy

graficzne rozszerzenie logo

TYTUŁ – Arial (bold), 24 pkt, kolor granatowy

górna belka w kolorze Uczelni (granatowy)

uzupełnienie tytułu – Arial (bold), 24 pkt, kolor granatowy

miejsce na umieszczenie tekstu i/lub grafiki

dolna belka w kolorze granatowym

adres strony internetowej Uczelni

boczna belka w kolorze granatowym

III. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Prezentacja multimedialna
W trakcie oficjalnych wystąpień związanych z reprezentacją Uczelni należy posługiwać się 
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Stopka adresowa w komunikacji elektronicznej
Stopka adresowa dla korespondencji elektronicznej jest obowiązkowa dla wszystkich pracowników 1. 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Dopuszczalne jest stosowanie stopki adresowej tylko w dwóch wersjach językowych – polskiej 2. 
i angielskiej.

Podstawowy kolor stopki adresowej to granat lub czerń oraz biel tła.3. 

Nie wolno stosować żadnych innych wariantów tła, wzorów papeterii i innych znaków graficznych4. 

Zalecany krój pisma to Verdana o minimalnej wielkości 8 pkt.5. 

Wszystkie pola prezentowane w stopce adresowej są obowiązkowe i nie można ich pomijać.

Slajd tytułowy rozdziału

6. 

graficzne rozszerzenie logo

Tytuł rozdziału – Arial (bold), 24 pkt, kolor granatowy

górna belka w kolorze Uczelni

miejsce na umieszczenie tekstu i/lub grafiki

dolna belka w kolorze Uczelni

adres strony internetowej Uczelni

Slajd podstawowy

logo Uczelni w kolorze granatowym

dolna belka w kolorze Uczelni

Zagadnienia – Arial (pogrubiona), 18 pkt, kolor biały 

Podrozdział – Arial, 16 pkt, kolor biały 

Prostokąt – kolor Uczelni

Tytuł slajdu pole tekstowe na tytuł slajdu

miejsce na umieszczenie tekstu i/lub grafiki
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W przypadku braku informacji, np. numer telefonu komórkowego, należy opuścić dane pole bez 7. 
zaburzenia ciągu i stylu zapisu danych w stopce adresowej.

W stopce nie podaje się prywatnych danych adresowych, członkostwa w stowarzyszeniach lub 8. 
organizacjach niezwiązanych z działalnością Uczelni.

Stosowanie zapisu stopki w wersji polsko- lub angielskojęzycznej zależy od indywidualnego wyboru 9. 
pracownika lub wewnętrznych rozporządzeń kierownictwa danej jednostki.

Wzorzec stopki adresowej w języku polskim. 10. 

Wzorzec stopki adresowej w języku angielskim. 11. 

Strony internetowe
Serwis ogólnouczelniany i serwisy wydziałowe umieszczone w domenie amu.edu.pl podlegają 1. 
rozwiązaniom graficznym zgodnym z przyjętą hierarchią komunikacyjną SIW UAM. Strony 
internetowe Uczelni składają się z serwisu ogólnouczelnianego i serwisów wydziałowych.

Serwis ogólnouczelniany został podzielony na portale zgodne z grupami odbiorców informacji, 2. 
którym zostały przyporządkowane odpowiednie kolory:

Portal główny  (RGB: 116, 159, 203; CMYK: 59, 30, 3, 0)

Portal Kandydata (RGB: 170, 197, 78; CMYK: 42, 3, 81, 0) 

Portal Studenta  (RGB: 253, 168, 93; CMYK: 0, 43, 66, 0) 

Portal Pracownika (RGB: 8, 76, 41; CMYK: 100, 45, 0, 14) 

Portal Absolwenta (RGB: 6, 164, 183; CMYK: 77, 11, 25, 0)
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wzór stopki adresowej
w języku polskim

tytuł/stopień naukowy/Imię Nazwisko
Stanowisko służbowe
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nazwa Wydziału/Nazwa jednostki organizacyjnej
Nazwa Instytutu/Katedry/Zakaładu
tel., fax, kom., adres mailowy, strona www
ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość

wzór stopki adresowej
w języku angielskim

tytuł/stopień naukowy/Imię Nazwisko
Position in the organisation
Adam Mickiewicz University in Poznań
Faculty/other general university unit name
Institute/Chair/Department name
tel., fax, mob., adres mailowy, strona www
ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, Poland
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Graficzna zasada budowy serwisu ogólnouczelnianego.3. 

Podział informacji zgodnie z grupami odbiorców na wzór serwisu ogólnouczelnianego jest 4. 
obowiązkowy również dla serwisów wydziałowych. Zmianie ulega tylko zasada przyporządkowania 

jednego koloru dla wszystkich typów portali zgodnego z oficjalną kolorystyką wydziału.
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Graficzna zasada budowy serwisu wydziałowego.5. 

W stopce adresowej na wszystkich stronach internetowych Uczelni należy umieszczać dane 6. 

adresowe i kontaktowe jednostki, do której strona się odnosi.

Serwis ogólnouczelniany dostępny jest pod adresem: www.amu.edu.pl lub amu.edu.pl. 7. 

Serwisy wydziałowe i innych jednostek będą znajdować się na wspólnej platformie CMS pod spójnymi 8. 
adresami: www.nazwa.amu.edu.pl lub nazwa.amu.edu.pl.

Na serwisach pozostałych jednostek w strukturze Uczelni lub stronach mających związek 9. 
z Uczelnią, a prowadzonych jednostki lub organizacje uniwersyteckie, musi być umieszczone logo 
lub jego graficzne rozszerzenie niezależnie od tego, w jakiej domenie się znajdują.
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Jednostki uprawnione do posiadania własnego logo, mogą umieścić swoje logo na stronie 10. 
internetowej po prawej stronie logo UAM lub graficznego rozszerzenia logo zgodnie z zasadami 
SIW UAM.

Logo jednostki uprawnionej do jego posiadania nie może być większe niż logo Uczelni. Winno 11. 
posiadać identyczny rozmiar.

Logo Uczelni musi kierować do adresu internetowego Uczelni – www.amu.edu.pl 12. 

W wersjach anglojęzycznych stron internetowych w domenie amu.edu.pl obowiązują te same 13. 
zasady budowy, jak ma to miejsce w przypadku wersji polskojęzycznych. Wyjątek stanowi tylko 
brak podziału zawartości treści stron zgodnie z grupami ich odbiorców. 

Serwis ogólnouczelniany w wersji anglojęzycznej.14. 

 O podziale informacji decydują wyznaczone osoby w jednostkach, odpowiedzialne za budowę 15. 
stron w wersji anglojęzycznej.

Zasady przygotowania stron internetowych określa odrębny dokument „Regulamin stron www” 16. 
(zob. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr).
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