Załącznik do zarządzenia nr 37 /2021 Rektora Politchniki Śląskiej z dnia 26 lutego 2021 r.
(Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 136 /2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 grudnia 2018 r.)

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
2021

Czcionka
SIW PŚ wprowadza określone rodzaje czcionek w różnych zastosowaniach definiowanych w księdze. W celu poprawnego wyświetlania oraz przygotowywania poszczególnych elementów SIW PŚ należy zainstalować wszystkie poniższe czcionki.
•

Czcionka Barlow Semi Condensed Regular

•

Czcionka Barlow Light

•

Czcionka Barlow SemiBold

•

Czcionka Serif Web Bold

•

Czcionka Serif Web Regular

Jeśli nie ma możliwości wykorzystania tych krojów, jest dopuszczalna zamiana na
czcionkę Calibri.
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Tabliczki informacyjne

Tabliczki informacyjne w 3 formatach:
1. A4 poziom (297 x 210 mm)
2. A4 pion (210 x 297 mm)
3. 0,5xA4 pion (105 x 297 mm)
W każdym formacie 6 rodzajów tabliczek:
1. Oznaczenie auli
2. Oznaczenie sali
3. Oznaczenie laboratorium
4. Tabliczka dla trzech osób
5. Oznaczenie dziekanatu
6. Tabliczka dla jednej osoby
Plik do pobrania zawiera:
1. Szablony dla drukarni dla wszystkich formatów i rodzajów tabliczek
(obejmujące niebieskie pole z logo, żółtą kreską wskazującą numer sali
oraz odpowiednio umieszczoną nazwą wydziału/instytutu/zakładu).
Format pliku: Adobe Illustrator CS4 dla druku w kolorystyce CMYK oraz
PANTONE.
2. Szablon do wprowadzania treści tabliczek. Format pliku: MS Word.
3. Podglądy przykładowych tabliczek.
4. Czcionka Barlow Semi Condensed.
Uwaga: w szablonach nie powinny być modyfikowane: szerokości
marginesów, wielkości logo, czcionki, kolorystyka, itp. Mogą być
edytowane tylko treści tabliczek.
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Tabliczki informacyjne
czcionka Calibri
Tabliczki informacyjne w 3 formatach:
1. A4 poziom (297 x 210 mm)
2. A4 pion (210 x 297 mm)
3. 0,5xA4 pion (105 x 297 mm)
W każdym formacie 6 rodzajów tabliczek:
1. Oznaczenie auli
2. Oznaczenie sali
3. Oznaczenie laboratorium
4. Tabliczka dla trzech osób
5. Oznaczenie dziekanatu
6. Tabliczka dla jednej osoby
Plik do pobrania zawiera:
1. Szablony dla drukarni dla wszystkich formatów i rodzajów tabliczek (obejmujące niebieskie pole z logo, żółtą
kreską wskazującą numer sali oraz odpowiednio umieszczoną nazwą wydziału/instytutu/zakładu).
Format pliku: Adobe Illustrator CS4 dla druku w kolorystyce CMYK oraz PANTONE.
2. Szablon do wprowadzania treści tabliczek. Format pliku: MS Word.
3. Podglądy przykładowych tabliczek.
4. Czcionka Calibri
Uwaga: w szablonach nie powinny być modyfikowane: szerokości
marginesów, wielkości logo, czcionki, kolorystyka, itp. Mogą być
edytowane tylko treści tabliczek.
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Papier firmowy rektorski

Format papieru: A4 (210 x 297 mm)
Na papierze firmowym rektorskim w górnej części zastosowane jest logo
PŚ i logo IDUB.
Pismo powinno zawierać w dolnej części po lewej stronie logo „HR
Excellence in Research”.
Proponowany papier: Antalis RIVES Tradition Bright White 80 g - 100 g lub
o podobnych parametrach
Typografia:
1.
2.
3.
4.

Dane personalne nadawcy (nagłówek papieru): Barlow Semi Condensed
Regular SemiBold, 12 pt, kolor niebieski (RGB 0/75/145).
Dane uczelni (stopka papieru): Barlow Semi Condensed Regular i SemiBold,7/9 pt, kolor niebieski (RGB 0/75/145).
Dane odbiorcy: PT Serif Regular, 12 pt, kolor czarny.
Treść pisma: PT Serif Regular, 9 pt, kolor czarny.

Uwaga: Szczegóły rozmieszczenia elementów oraz zastosowanych
czcionek znajdują się w szablonach do pobrania. Strona pierwsza
i ewentualne strony kolejne różnią się od siebie wielkością logo oraz
marginesem górnym treści pisma.

Plik do pobrania zawiera:
1. Szablon dla drukarni do wydruku podkładu dla papieru firmowego, na którympóźniej będą drukowane same treści. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Szablon do wprowadzania samych treści na wydrukowanym wcześniej podkładzie papieru firmowego. Format pliku: MS Word.
3. Szablon do wprowadzania treści zawierający wszystkie elementy graficzne
pisma, do druku na pustych kartkach lub do tworzenia pdf z pisma. Format
pliku: MS Word.
4. Podglądy przykładowo wypełnionych pism.
5. Czcionka Barlow Semi Condensed oraz PT Serif.

prof. dr hab. inż.
I m i ę N a z w is k o
Rektor
Gliwice, 4.10.2019 r.
l.dz. R/29/19/20

Szanowny Pan
Prof. dr hab. Jan Kowalski

unt ut labore et dolore
sed do eiusmod tempor incidid
consectetur adipiscing elit,
nisi ut aliquip ex ea
Lorem ipsum dolor sit amet,
exercitation ullamco laboris
minim veniam, quis nostrud
fugiat nulla
magna aliqua. Ut enim ad
velit esse cillum dolore eu
te
volupta
in
enderit
aute irure dolor in repreh
anim id est
commodo consequat. Duis
qui officia deserunt mollit
non proident, sunt in culpa
tat
cupida
at
occaec
sint
pariatur. Excepteur
laborum.

que laudantium, totam rem
tem accusantium dolorem
iste natus error sit volupta
sunt explicabo. Nemo
Sed ut perspiciatis unde omnis
architecto beatae vitae dicta
illo inventore veritatis et quasi
uuntur magni dolores
conseq
quia
aperiam, eaque ipsa quae ab
sed
fugit,
aut
s sit aspernatur aut odit
volupta
quia
tem
quia dolor sit amet,
volupta
ipsum
enim ipsam
quisquam est, qui dolorem
sequi nesciunt. Neque porro
labore et dolore magnam
eos qui ratione voluptatem
modi tempora incidunt ut
sed quia non numquam eius
consectetur, adipisci velit,
aliquam quaerat voluptatem.
voluptatum deleniti
s qui blanditiis praesentium
iusto odio dignissimos ducimu
similique sunt
At vero eos et accusamus et
cupiditate non provident,
ias excepturi sint occaecati
molest
quas
et
dolores
quidem rerum facilis est
atque corrupti quos
et dolorum fuga. Et harum
nt mollitia animi, id est laborum
e nihil impedit quo
cumqu
in culpa qui officia deseru
optio
i
eligend
est
nobis
libero tempore, cum soluta
repellendus.
et expedita distinctio. Nam
s assumenda est, omnis dolor
facere possimus, omnis volupta
minus id quod maxime placeat
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectet
ur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt
mollit anim id est
laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremq
ue 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.

At vero eos et accusamus et iusto odio
dignissimos ducimus qui blanditiis praesenti
um voluptatum deleniti
atque corrupti quos dolores et quas molestias
excepturi sint occaecati cupiditate non
provident, similique sunt
in culpa qui officia deserunt mollitia
animi, id est laborum et dolorum fuga.
Et harum quidem rerum facilis est
et expedita distinctio. Nam libero tempore,
cum soluta nobis est eligendi optio cumque
nihil impedit quo
minus id quod maxime placeat facere
possimus, omnis voluptas assumenda
est, omnis dolor repellendus.
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modi tempora incidunt ut
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voluptatum deleniti
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iusto odio dignissimos ducimu
similique sunt
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ias excepturi sint occaecati
molest
quas
et
dolores
quidem rerum facilis est
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et dolorum fuga. Et harum
nt mollitia animi, id est laborum
e nihil impedit quo
cumqu
in culpa qui officia deseru
optio
i
eligend
est
nobis
libero tempore, cum soluta
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectet
ur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt
mollit anim id est
laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremq
ue 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.

At vero eos et accusamus et iusto odio
dignissimos ducimus qui blanditiis praesenti
um voluptatum deleniti
atque corrupti quos dolores et quas molestias
excepturi sint occaecati cupiditate non
provident, similique sunt
in culpa qui officia deserunt mollitia
animi, id est laborum et dolorum fuga.
Et harum quidem rerum facilis est
et expedita distinctio. Nam libero tempore,
cum soluta nobis est eligendi optio cumque
nihil impedit quo
minus id quod maxime placeat facere
possimus, omnis voluptas assumenda
est, omnis dolor repellendus.

Papier firmowy rektorski
czcionka Calibri
Format papieru: A4 (210 x 297 mm)
Na papierze firmowym rektorskim w górnej części zastosowane jest logo
PŚ i logo IDUB.
Pismo powinno zawierać w dolnej części po lewej stronie logo „HR
Excellence in Research”.
Proponowany papier: Antalis RIVES Tradition Bright White 80 g - 100 g lub
o podobnych parametrach
Typografia:
1. Dane personalne nadawcy (nagłówek papieru): Calibri Light i Calibri Light
pogrubiony, 12 pt, kolor niebieski (RGB 0/75/145).
2. Dane uczelni (stopka papieru): Calibri Light i Calibri Light pogrubiony, 7/9 pt,
kolor niebieski (RGB 0/75/145).
3. Dane odbiorcy: Calibri Light, 12 pt, kolor czarny.
4. Treść pisma: Calibri Light, 9 pt, kolor czarny.
Uwaga: Szczegóły rozmieszczenia elementów oraz zastosowanych
czcionek znajdują się w szablonach do pobrania. Strona pierwsza
i ewentualne strony kolejne różnią się od siebie wielkością logo oraz
marginesem górnym treści pisma.

Plik do pobrania zawiera:
1. Szablon dla drukarni do wydruku podkładu dla papieru firmowego, na którym
później będą drukowane same treści. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Szablon do wprowadzania samych treści na wydrukowanym wcześniej podkładzie papieru firmowego. Format pliku: MS Word.
3. Szablon do wprowadzania treści zawierający wszystkie elementy graficzne
pisma, do druku na pustych kartkach lub do tworzenia pdf z pisma. Format
pliku: MS Word.
4. Podglądy przykładowo wypełnionych pism.
5. Calibri light

prof. dr hab. inż.
Imię Nazwisko
Rektor
Gliwice, 4.10.2019 r.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.

l.dz. R/29/19/20

Szanowny Pan

Prof. dr hab. Jan Kowalski
ut labore et dolore magna
do eiusmod tempor incididunt
consectetur adipiscing elit, sed
do consequat. Duis
Lorem ipsum dolor sit amet,
laboris nisi ut aliquip ex ea commo
, quis nostrud exercitation ullamco
veniam
minim
. Excepteur sint occaecat
ad
enim
pariatur
Ut
aliqua.
dolore eu fugiat nulla
in voluptate velit esse cillum
aute irure dolor in reprehenderit
id est laborum.
anim
mollit
t
deserun
officia
in culpa qui
cupidatat non proident, sunt
ium, totam rem aperiam,
accusantium doloremque laudant
iste natus error sit voluptatem
sunt explicabo. Nemo enim ipsam
Sed ut perspiciatis unde omnis
architecto beatae vitae dicta
quasi
et
veritatis
re
invento
illo
dolores eos qui ratione
eaque ipsa quae ab
sed quia consequuntur magni
aspernatur aut odit aut fugit,
etur, adipisci velit,
voluptatem quia voluptas sit
ipsum quia dolor sit amet, consect
porro quisquam est, qui dolorem
quaerat voluptatem.
aliquam
voluptatem sequi nesciunt. Neque
magnam
a incidunt ut labore et dolore
tempor
modi
eius
m
numqua
sed quia non
tum deleniti atque corrupti
s qui blanditiis praesentium volupta
iusto odio dignissimos ducimu
in culpa qui officia
At vero eos et accusamus et
te non provident, similique sunt
as excepturi sint occaecati cupidita
et expedita distinctio. Nam
est
facilis
quos dolores et quas molesti
rerum
quidem
harum
laborum et dolorum fuga. Et
est
placeat facere
id
animi,
maxime
quod
mollitia
id
t
deserun
impedit quo minus
est eligendi optio cumque nihil
libero tempore, cum soluta nobis
dus.
nda est, omnis dolor repellen
possimus, omnis voluptas assume
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Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremqu
e 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.
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimo
s ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum
deleniti atque corrupti
quos dolores et quas molestias excepturi
sint occaecati cupiditate non provident, similique
sunt in culpa qui officia
deserunt mollitia animi, id est laborum et
dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis
est
et
expedita
distinctio. Nam
libero tempore, cum soluta nobis est eligendi
optio cumque nihil impedit quo minus id
quod maxime placeat facere
possimus, omnis voluptas assumenda est,
omnis dolor repellendus.

prof. dr hab. inż.
Imię Nazwisko
Rektor
Gliwice, 4.10.2019 r.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.

l.dz. R/29/19/20

Szanowny Pan
Prof. dr hab. Jan Kowalski
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+48 32 237 12 55
rr1@polsl.pl
NIP 631 020 07 36
3056
60 1050 1230 1000 0002 0211
ING Bank Śląski S.A. o/Gliwice

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremqu
e 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.
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimo
s ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum
deleniti atque corrupti
quos dolores et quas molestias excepturi
sint occaecati cupiditate non provident, similique
sunt in culpa qui officia
deserunt mollitia animi, id est laborum et
dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis
est
et
expedita
distinctio. Nam
libero tempore, cum soluta nobis est eligendi
optio cumque nihil impedit quo minus id
quod maxime placeat facere
possimus, omnis voluptas assumenda est,
omnis dolor repellendus.
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Papier firmowy ogólny

Format papieru: A4 (210 x 297 mm)
Na papierze firmowym ogólnym oraz wydziałowym w górnej części
zastosowane jest logo PŚ i logo IDUB.
W dolnej części papiery po prawej stronie istnieje możliwość zamieszczenia
logo wydziałowego PŚ.
Pismo powinno zawierać w dolnej części po lewej stronie logo „HR
Excellence in Research”.
Dopuszczalne jest stosowanie papieru firmowego w wersji czarno-białej,
zgodnie z załączonymi szablonami.
Proponowany papier: offset biały 80 g - 100 g
Typografia:
1. Dane wydziału i personalne nadawcy (nagłówek papieru): Barlow Semi Condensed Regular i SemiBold, 10/12 pt, kolor niebieski (RGB 0/75/145) – wersja
kolorowa, kolor czarny (RGB 0/0/0) – wersja czarno-biała.
2. Dane uczelni (stopka papieru): Barlow Semi Condensed Regular i SemiBold,
7/9 pt, kolor niebieski (RGB 0/75/145) – wersja kolorowa, kolor czarny (RGB
0/0/0) – wersja czarno-biała.
3. Dane odbiorcy: PT Serif Regular, 12 pt, kolor czarny.
4. Treść pisma: PT Serif Regular, 9 pt, kolor czarny.
Uwaga: Szczegóły rozmieszczenia elementów oraz zastosowanych
czcionek znajdują się w szablonach do pobrania. Strona pierwsza
i ewentualne strony kolejne różnią się od siebie wielkością logo oraz
marginesem górnym treści pisma.

Plik do pobrania zawiera:
1. Szablon dla drukarni do wydruku podkładu dla papieru firmowego, na którym
później będą drukowane same treści. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Szablon do wprowadzania samych treści na wydrukowanym wcześniej podkładzie papieru firmowego. Format pliku: MS Word.
3. Szablon do wprowadzania treści zawierający wszystkie elementy graficzne
pisma, do druku na pustych kartkach lub do tworzenia pdf z pisma. Format
pliku: MS Word.
4. Podglądy przykładowo wypełnionych pism.
5. Czcionka Barlow Semi Condensed oraz PT Serif.

Papier firmowy ogólny
czcionka Calibri
Format papieru: A4 (210 x 297 mm)
Na papierze firmowym ogólnym oraz wydziałowym w górnej części
zastosowane jest logo PŚ i logo IDUB.
W dolnej części papiery po prawej stronie istnieje możliwość zamieszczenia
logo wydziałowego PŚ.
Pismo powinno zawierać w dolnej części po lewej stronie logo „HR
Excellence in Research”.
Dopuszczalne jest stosowanie papieru firmowego w wersji czarno-białej,
zgodnie z załączonymi szablonami.
Proponowany papier: offset biały 80 g - 100 g
Typografia:
1. Dane wydziału i personalne nadawcy (nagłówek papieru): Calibri light i Calibri
light pogrubione, 10/12 pt, kolor niebieski (RGB 0/75/145) – wersja kolorowa,
kolor czarny (RGB 0/0/0) – wersja czarno-biała.
2. Dane uczelni (stopka papieru): Calibri light i Calibri light pogrubione, 7/9 pt,
kolor niebieski (RGB 0/75/145) – wersja kolorowa, kolor czarny (RGB 0/0/0) –
wersja czarno-biała.
3. Dane odbiorcy: Calibri light, 12 pt, kolor czarny.
4. Treść pisma: Calibri light, 9 pt, kolor czarny.
Uwaga: Szczegóły rozmieszczenia elementów oraz zastosowanych
czcionek znajdują się w szablonach do pobrania. Strona pierwsza
i ewentualne strony kolejne różnią się od siebie wielkością logo oraz
marginesem górnym treści pisma.

Plik do pobrania zawiera:
1. Szablon dla drukarni do wydruku podkładu dla papieru firmowego, na którym
później będą drukowane same treści. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Szablon do wprowadzania samych treści na wydrukowanym wcześniej podkładzie papieru firmowego. Format pliku: MS Word.
3. Szablon do wprowadzania treści zawierający wszystkie elementy graficzne
pisma, do druku na pustych kartkach lub do tworzenia pdf z pisma. Format
pliku: MS Word.
4. Podglądy przykładowo wypełnionych pism.
5. Calibri light.
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Dokumenty

We wszystkich dokumentach stosowanych na Politechnice Śląskiej
powinny być zachowane poniższe zasady.
Typografia:
1. Dane uczelni, wydziałów, instytutów, zakładów i personalne: Barlow Semi
Condensed Regular i SemiBold, kolor niebieski (RGB 0/75/145).
2. Informacje w stopce i na paginie: Barlow Semi Condensed Regular i SemiBold,
kolor niebieski (RGB 0/75/145) lub czarny.
3. Tytuły rozdziałów, ważne informacje: : Barlow Semi Condensed Regular i
SemiBold, kolor niebieski (RGB 0/75/145) lub czarny.
4. Główne treści dokumentów: PT Serif Regular, kolor czarny.
Papier: okładka 250 - 350 g kreda mat (opcjonalnie folia mat 1+0), środki
80 - 100 g offset
Okładka:
W górnej części okładki znajduje się motyw graficzny oraz logo PŚ i logo IDUB.
W dolnej części znajduje się tytuł dokumentu, podtytuł, informacje dodatkowe.
Uwaga: Szczegóły rozmieszczenia elementów oraz zastosowanych
czcionek znajdują się w szablonach do pobrania.
Plik do pobrania zawiera:
1. Szablon okładki w formacie B5 (176x250 mm), cztery motywy graficzne do
wyboru. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Szablon Statutu Politechniki Śląskiej jako przykład dokumentu wielostronicowego. Format pliku: MS Word.
3. Czcionka Barlow Semi Condensed oraz PT Serif.
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Dokumenty
font Calibri
We wszystkich dokumentach stosowanych na Politechnice Śląskiej
powinny być zachowane poniższe zasady.
Typografia:
1. Dane uczelni, wydziałów, instytutów, zakładów i personalne: Calibri light i
Calibri light pogrubiony, kolor niebieski (RGB 0/75/145).
2. Informacje w stopce i na paginie: Calibri light i Calibri light pogrubiony, kolor
niebieski (RGB 0/75/145) lub czarny.
3. Tytuły rozdziałów, ważne informacje: Calibri light i Calibri light pogrubiony,
kolor niebieski (RGB 0/75/145) lub czarny.
4. Główne treści dokumentów: Calibri light, kolor czarny.
Papier: okładka 250 - 350 g kreda mat (opcjonalnie folia mat 1+0), środki
80 - 100 g offset
Okładka:
W górnej części okładki znajduje się motyw graficzny oraz logo PŚ i logo
IDUB. W dolnej części znajduje się tytuł dokumentu, podtytuł, informacje
dodatkowe.
Uwaga: Szczegóły rozmieszczenia elementów oraz zastosowanych
czcionek znajdują się w szablonach do pobrania.
Plik do pobrania zawiera:
1. Szablon okładki w formacie B5 (176x250 mm), cztery motywy graficzne do
wyboru. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Szablon Statutu Politechniki Śląskiej jako przykład dokumentu wielostronicowego. Format pliku: MS Word.
3. Czcionka Calibri Light
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Monitor okresowy - wersja elektroniczna

Monitor Okresowy Politechniki Śląskiej wysyłany jako interaktywny plik
pdf drogą mailową. Zawiera tabelę z najnowszymi aktami prawnymi oraz
linkami do nich.
Plik do pobrania zawiera:
1. Szablon monitora. Format pliku: MS Word.
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Monitor Prawny Politechniki Śląskiej
W okresie od 17 do 18 lipca 2018 r.
w Monitorze Prawnym PŚ opublikowano poniższe akty normatywne:
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Wizytówki rektorskie
font Calibri
Wizytówka dwustronna.
Wymiar: 90 x 50 mm
Proponowane technologie druku:
1. Papier: Antalis CURIOUS MATTER Goya White 380 g.
2. Na awersie logo PŚ w wersji podstawowej lub monochromatycznej w kolorze
srebrnym i logo IDUB.
3. Logo PŚ w wersji podstawowej druk PANTONE, ewentualnie CMYK (w zależności od nakładu), logo PŚ w wersji monochromatycznej – technika druku
hot-stamping, folia srebrna.
4. Na rewersie logo PŚ w wersji alternatywnej (pionowej), technika druku hot-stamping, folia srebrna.
Plik do pobrania zawiera:
1. Szablon wizytówki. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Czcionka Calibri i Calibri Bold
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Wizytówki ogólne
font Calibri
Wizytówka dwustronna.
Wymiar: 90 x 50 mm
Proponowane technologie druku:
1. Druk CMYK.
2. Papier powlekany biały 350 g
3. Obustronnie folia soft-touch, ewentualnie folia mat.
4. Na rewersie logo PŚ w wersji alternatywnej (pionowej), ewentualnie lakier
wybiórczy.
Plik do pobrania zawiera:
1. Szablon wizytówki. Format pliku: Adobe Indesign.
2. Szablon wizytówek z wczytywaniem danych z pliku zewnętrznego.
Format pliku: Adobe Indesign.
3. Czcionka Calibri i Calibri Bold.
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Stopka korespondencji elektronicznej

Stopka korespondencji elektronicznej zawiera logo PŚ w wersji podstawowej
(poziomej) i logo IDUB. Poniżej logo umieszczone są dane personalne i adresowe
nadawcy wyrównane do lewej, odstęp od lewej strony wyrównany
z typografią logo.
Typografia:
1. Barlow Semi Condensed Regular i SemiBold / Arial / Sans Serif. Kolor niebieski
(RGB 0/75/145).
Plik do pobrania zawiera:
1. Kod html do wstawienia w programie pocztowym.
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Sara Davis
TCN Community Announcement

Re: Wilson project

Typekit News

Lorem ipsum dolorsit ame1,consecteturadipisicingelit.seddo eiusrnod temporincididu

What's Happening at Typekit...

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commo
reprehenderit involuptatevelit esse cillum dolore eufugiat nulla pariatur.Excepteur sint occae

Gareth Fort

culpa qui officia deserunt mollit anim id est labarum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error
dolorernque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architect

Lync Communica ...
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explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia votuptas sit aspematur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est. qui dolarem ipsum quia dolar sit amet. consectetur,
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Koperty firmowe

Na przykładzie przedstawiono układ i zasady tworzenia wszystkich
wersji kopert uczelnianych. Na kopertach stosuje się logo PŚ w wersji
podstawowej (poziomej) i logo IDUB. Zasady umieszczania danych nadawcy i
odbiorcy
określone są w szablonach.
Typografia:
1. Barlow Semi Condensed Regular, SemiBold, PT Serif.
Proponowany papier: Antalis RIVES Tradition Bright White 100g lub
o podobnych parametrach
Plik do pobrania zawiera:
1. Szablony kopert do korespondencji seryjnej w formatach DL, C4, C5, C6.
Format pliku: MS Word.
2. Plik produkcyjny dla drukarni koperty w formacie DL. Format pliku: Adobe
Illustrator CS4.
3. Podglądy przykładowych kopert.
4. Czcionka Barlow Semi Condensed, PT Serif.

Koperty firmowe
font Calibri
Na przykładzie przedstawiono układ i zasady tworzenia wszystkich
wersji kopert uczelnianych. Na kopertach stosuje się logo PŚ w wersji
podstawowej (poziomej) i logo IDUB. Zasady umieszczania danych nadawcy i
odbiorcy
określone są w szablonach.
Typografia:
1. Calibri light, Calibri light pogrubione .
Proponowany papier: Antalis RIVES Tradition Bright White 100g lub
o podobnych parametrach
Plik do pobrania zawiera:
1. Szablony kopert do korespondencji seryjnej w formatach DL, C4, C5, C6.
Format pliku: MS Word.
2. Plik produkcyjny dla drukarni koperty w formacie DL. Format pliku: Adobe
Illustrator CS4.
3. Podglądy przykładowych kopert.
4. Calibri light
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Etykiety samoprzylepne na koperty firmowe

Dopuszczalne jest tworzenie etykiet do naklejania na kopertach i paczkach.
Na etykietach stosuje się logo PŚ w wersji podstawowej (poziomej) i logo IDUB.
Zasady umieszczania danych nadawcy i odbiorcy określone są w szablonach.
Typografia:
1. Barlow Semi Condensed Regular i SemiBold, PT Serif.
Plik do pobrania zawiera:
1. Szablon etykiet. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Czcionka Barlow Semi Condensed, PT Serif.

Etykiety samoprzylepne na koperty firmowe
font Calibri
Dopuszczalne jest tworzenie etykiet do naklejania na kopertach i paczkach.
Na etykietach stosuje się logo PŚ w wersji podstawowej (poziomej) i logo IDUB.
Zasady umieszczania danych nadawcy i odbiorcy określone są w szablonach.
Typografia:
1. Calibri light, Calibri light pogrubione..
Plik do pobrania zawiera:
1. Szablon etykiet. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Calibri light.
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Teczka papierowa

Wymiar teczki: 440 x 310 mm + zakładki
Proponowana technologia druku:
1. Druk obustronnie CMYK.
2. Papier obustronnie powlekany biały 350 g.
3. Uszlachetnianie: folia soft-touch (ewentualnie folia mat).
Plik do pobrania zawiera:
1. Szablon teczki. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Podgląd wyglądu teczki.

Politechnika Śląska / Księga identyfikacji wizaualnej
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Teczka uroczysta papierowa

Wymiar teczki: 440 x 310 mm
Teczka kaszerowana z ozdobnych papierów.
Proponowane papiery:
awers - Antalis CURIOUS SKIN Indigo 270 g lub o podobnych parametrach,
rewers - Antalis CURIOUS METALLICS Super Gold 120 g lub o podobnych
parametrach.
Awers:
1. Logo PŚ w wersji alternatywnej (pionowej), technika druku hot-stamping,
folia srebrna.
Rewers:
1. Logotyp PŚ w wersji alternatywnej (pionowej) i logo IDUB.
Plik do pobrania zawiera:
3. Szablon teczki. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
4. Podgląd wyglądu teczki.
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Teczka uroczysta w oprawie introligatorskiej

Wymiar teczki: 440 x 310 mm
Teczka w oprawie introligatorskiej skórzanej, sznurek srebrny.
Awers:
1. Logo PŚ w wersji alternatywnej (pionowej), technika druku hot-stamping,
folia srebrna.
Plik do pobrania zawiera:
3. Szablon teczki. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
4. Podgląd wyglądu teczki.

Politechnika Śląska / Księga identyfikacji wizaualnej
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Szablon prezentacji - wersja jasna

Zaprojektowano dwa rodzaje prezentacji PowerPoint: w wersji jasnej oraz
ciemnej. Każda z prezentacji zawiera 30 różnych układów stron.
Plik do pobrania zawiera:
1. Szablon prezentacji jasnej. Format pliku: MS Power Point.
2. Szablon zawiera przykładowe treści, zdjęcia oraz układ danych, które można
dopasować do określonych potrzeb nie zmieniając jednak stopki prezentacji.
Dozwolona jest zmiana rozmiaru fontu, jak również edycja zdjęć.
Typografia:
Calibri
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Szablon prezentacji - wersja ciemna
Zaprojektowano dwa rodzaje prezentacji PowerPoint: w wersji jasnej oraz
ciemnej. Każda z prezentacji zawiera 30 różnych układów stron.
Plik do pobrania zawiera:
1. Szablon prezentacji ciemnej. Format pliku: MS Power Point.

Politechnika Śląska / Księga identyfikacji wizaualnej
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Szablon sprawozdania

Szablon sprawozdania rektorskiego. Zawiera okładkę oraz strony
przekładkowe poprzedzające rozdziały.
Plik do pobrania zawiera:
1. Szablon okładki oraz stron przekładkowych poprzedzających rozdziały.
Format pliku: Adobe Illustrator CS4.

Politechnika Śląska / Księga identyfikacji wizaualnej

Szablon sprawozdania
font Calibri
Szablon sprawozdania rektorskiego. Zawiera okładkę oraz strony
przekładkowe poprzedzające rozdziały.
Plik do pobrania zawiera:
1. Szablon okładki oraz stron przekładkowych poprzedzających rozdziały.
Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
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Etykiety segregatorów

Format: 50 x 158 mm, 30 x 158 mm
Zastosowanie: jako wkłady do standardowych segregatorów lub jako
naklejki na grzbiety.
Etykiety zawierają:
1. Logotyp w wersji podstawowej (poziomej).
2. Nazwę wydziału, instytutu, zakładu.
3. Numer porządkowy.
4. Datę/rocznik.
5. Tytuł główny.
6. Dopisek do tytułu.
Plik do pobrania zawiera:
1. Szablon do etykiety 50mm. Format pliku: MS Word.
2. Szablon do etykiety 30mm. Format pliku: MS Word.
3. Szablon do druku etykiet w drukarni. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
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Etykiety segregatorów
font Calibri
Format: 50 x 158 mm, 30 x 158 mm
Zastosowanie: jako wkłady do standardowych segregatorów lub jako
naklejki na grzbiety.
Etykiety zawierają:
1. Logotyp w wersji podstawowej (poziomej).
2. Nazwę wydziału, instytutu, zakładu.
3. Numer porządkowy.
4. Datę/rocznik.
5. Tytuł główny.
6. Dopisek do tytułu.
Plik do pobrania zawiera:
1. Szablon do etykiety 50mm. Format pliku: MS Word.
2. Szablon do etykiety 30mm. Format pliku: MS Word.
3. Szablon do druku etykiet w drukarni. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
4. Font Calibri light.

Vestibulum sodales neque vel pellentesque facilisis.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Vestibulum sodales neque vel pellentesque facilisis.

Lorem ipsum dolor sit amet.
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Balony

Przykład zastosowania logo na materiałach promocyjnych BTL.
Identyfikacja powinna opierać się o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB, niewielkie elementy żółtego koloru. Projekt jest tylko wskazaniem układu elementów,
ich kolorystyki, wielkości i proporcji. Dokładny projekt graficzny należy
dostosować do specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. Grafika motywu graficznego z logo. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
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Flaga wolnostojąca

Przykład zastosowania logo na materiałach promocyjnych BTL.
Identyfikacja powinna opierać się o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB, niewielkie elementy żółtego koloru. Projekt jest tylko wskazaniem układu elementów,
ich kolorystyki, wielkości i proporcji. Dokładny projekt graficzny należy
dostosować do specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. Grafika motywu graficznego z logo na fladze w formacie 65 x 200 cm. Format
pliku: Adobe Illustrator CS4.
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Baner reklamowy

Przykład zastosowania logo na materiałach promocyjnych BTL.
Identyfikacja powinna opierać się o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB, niewielkie elementy żółtego koloru. Projekt jest tylko wskazaniem układu elementów,
ich kolorystyki, wielkości i proporcji. Dokładny projekt graficzny należy
dostosować do specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. Grafika motywu graficznego z logo na banerze w formacie 300 x 125 cm.
Format pliku: Adobe Illustrator CS4.

Baner reklamowy
font Calibri
Przykład zastosowania logo na materiałach promocyjnych BTL.
Identyfikacja powinna opierać się o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB
niewielkie elementy żółtego koloru. Projekt jest tylko wskazaniem układu
elementów, ich kolorystyki, wielkości i proporcji. Dokładny projekt
graficzny należy dostosować do specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. Grafika motywu graficznego z logo na banerze w formacie 300 x 125 cm.
Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. font Calibri light
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Rollup

Przykład zastosowania logo na materiałach promocyjnych BTL.
Identyfikacja powinna opierać się o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB, niewielkie elementy żółtego koloru oraz zdjęcie. Projekt jest tylko wskazaniem układu
elementów, ich kolorystyki, wielkości i proporcji. Dokładny projekt graficzny
należy dostosować do specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. Przykładowe rollupy w formacie 100x200 cm.
Format pliku: Adobe Illustrator CS4.

Rollup
font Calibri
Przykład zastosowania logo na materiałach promocyjnych BTL.
Identyfikacja powinna opierać się o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB, niewielkie elementy żółtego koloru oraz zdjęcie. Projekt jest tylko wskazaniem układu
elementów, ich kolorystyki, wielkości i proporcji. Dokładny projekt graficzny
należy dostosować do specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. Przykładowe rollupy w formacie 100x200 cm. Format pliku:
Adobe Illustrator CS4.
2. Font Calibri light

20

Ścianka reklamowa

Przykład zastosowania logo na materiałach promocyjnych BTL.
Identyfikacja powinna opierać się o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB, niewielkie elementy żółtego koloru. Projekt jest tylko wskazaniem układu elementów,
ich kolorystyki, wielkości i proporcji. Dokładny projekt graficzny należy
dostosować do specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. 1. Grafika motywu graficznego z logo na ściance w formacie 410 x 205 cm.
Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
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Dyplom

Format: A4 (210 x 297 mm)
Proponowany papier:
Antalis RIVES DESIGN Ice White 250 g lub
Antalis RIVES TRADITION Bright White 250 g lub o podobnych parametrach
Techniki zdobienia: PANTONE srebrny + suchy stempel.
Plik do pobrania zawiera:
1. Pliki produkcyjne oraz do druku pustego dyplomu. Format pliku: Adobe
Illustrator CS4, PDF.
2. Szablon do wprowadzania treści. Format pliku: MS Word.
3. Wykrojnik do suchego stempla. Format pliku: PDF.
4. Czcionka Barlow Semi Condensed oraz PT Serif.
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Informator

Format: 210 x 120 mm
Layout informatora uczelnianego.
Plik do pobrania zawiera:
1. Layout publikacji. Format pliku: Adobe Photoshop + Adobe Indesign.
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Biuletyn

Format: 210 x 297 mm
Layout biuletynu uczelnianego.
Plik do pobrania zawiera:
1. Layout publikacji. Format pliku: Adobe Indesign.
2. Szablon okładki. Format pliku: Adobe Indesign
3. Podgląd przykładowego biuletynu. Format pliku: PDF.
4. Czcionka Barlow Semi Condensed oraz Calibri light
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Smycz

Przykład zastosowania logo na gadżetach reklamowych. Identyfikacja
powinna opierać się o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB, niewielkie elementy
żółtego koloru. Projekt jest tylko wskazaniem układu elementów, ich kolorystyki,
wielkości i proporcji. Dokładny projekt graficzny należy dostosować do
specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. Grafiki motywu graficznego z logo. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Podgląd smyczy. Format pliku: JPG
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Kubek

Przykład zastosowania logo na gadżetach reklamowych. Identyfikacja
powinna opierać się o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB, niewielkie elementy
żółtego koloru. Projekt jest tylko wskazaniem układu elementów, ich kolorystyki,
wielkości i proporcji. Dokładny projekt graficzny należy dostosować do
specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. Grafiki motywu graficznego z logo. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Podgląd kubków. Format pliku: JPG
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Podkładka pod mysz

Przykład zastosowania logo na gadżetach reklamowych. Identyfikacja
powinna opierać się o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB, niewielkie elementy
żółtego koloru. Projekt jest tylko wskazaniem układu elementów, ich kolorystyki,
wielkości i proporcji. Dokładny projekt graficzny należy dostosować do
specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. Grafiki motywu graficznego z logo. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Podgląd podkładki. Format pliku: JPG
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T-shirt

Koszulki uczelniane w 3 różnych wariantach kolorystycznych. Na tyle
koszulki możliwe do zastosowania hasła lub hasztagi związane z PŚ.
Plik do pobrania zawiera:
1. Grafiki motywu graficznego z logo. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Podgląd koszulek. Format pliku: JPG
3. Czcionka Barlow Semi Condensed.
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Bluza

Bluzy z kapturem w 3 różnych wariantach kolorystycznych. Na tyle bluzy
możliwe do zastosowania hasła lub hasztagi związane z PŚ.
Plik do pobrania zawiera:
1. Grafiki motywu graficznego z logo. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Podgląd bluz. Format pliku: JPG.
3. Czcionka Barlow Semi Condensed.
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Torba papierowa

Przykład zastosowania logo na gadżetach reklamowych. Identyfikacja
powinna opierać się o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB, niewielkie elementy
żółtego koloru. Projekt jest tylko wskazaniem układu elementów, ich kolorystyki,
wielkości i proporcji. Dokładny projekt graficzny należy dostosować do
specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. Grafiki motywu graficznego z logo. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Podgląd torby. Format pliku: JPG
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Parasol

Przykład zastosowania logo na gadżetach reklamowych. Identyfikacja
powinna opierać się o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB, niewielkie elementy
żółtego koloru. Projekt jest tylko wskazaniem układu elementów, ich kolorystyki,
wielkości i proporcji. Dokładny projekt graficzny należy dostosować do
specyfikacji technicznej producenta.
Parasole mogą zawierać logo PŚ i logo IDUB na czaszy i rączce lub tylko na
jednym z elementów.
Plik do pobrania zawiera:
1.
2.

Grafiki motywu graficznego z logo. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
Podgląd parasoli. Format pliku: JPG

Poli.technika
Slaska
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Baloniki

Przykład zastosowania logo na gadżetach reklamowych. Identyfikacja
powinna opierać się o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB, niewielkie elementy
żółtego koloru. Projekt jest tylko wskazaniem układu elementów, ich kolorystyki,
wielkości i proporcji. Dokładny projekt graficzny należy dostosować do
specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. Grafiki motywu graficznego z logo. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Podgląd baloników. Format pliku: JPG
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Notatnik

Przykład zastosowania logo na gadżetach reklamowych. Identyfikacja
powinna opierać się o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB, niewielkie elementy
żółtego koloru. Projekt jest tylko wskazaniem układu elementów, ich kolorystyki,
wielkości i proporcji. Dokładny projekt graficzny należy dostosować do
specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. Grafiki motywu graficznego z logo. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Podgląd notatnika. Format pliku: JPG
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Pin

Logo PŚ jako pin do marynarki. Kształt zewnętrzny to kształt zębatki z logo.
Orzeł z obręczą wtłoczony do środka. Projekt jest tylko wskazaniem układu
elementów, ich wielkości i proporcji. Dokładny projekt graficzny należy
dostosować do specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. Wykrojnik i linia graweru / tłoczenia sygnetu Logo PŚ. Format pliku:
Adobe Illustrator CS4.
2. Podgląd pinu. Format pliku: JPG
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Długopis

Przykład zastosowania logo na gadżetach reklamowych. Identyfikacja
powinna opierać się o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB, niewielkie elementy
żółtego koloru. Projekt jest tylko wskazaniem układu elementów, ich kolorystyki,
wielkości i proporcji. Dokładny projekt graficzny należy dostosować do
specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. Grafiki motywu graficznego z logo. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Podgląd długopisów. Format pliku: JPG
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Kalendarz trójdzielny

Przykład zastosowania logo na gadżetach reklamowych. Identyfikacja
powinna opierać się o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB, niewielkie elementy
żółtego koloru. Projekt jest tylko wskazaniem układu elementów, ich kolorystyki,
wielkości i proporcji. Dokładny projekt graficzny należy dostosować do
specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. Grafiki motywu graficznego z logo. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Podgląd przykładowego kalendarza trójdzielnego. Format pliku: JPG.
3. Czcionka Barlow Semi Condensed.

Kalendarz trójdzielny
font Calibri
Przykład zastosowania logo na gadżetach reklamowych. Identyfikacja
powinna opierać się o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB, niewielkie elementy
żółtego koloru. Projekt jest tylko wskazaniem układu elementów, ich kolorystyki,
wielkości i proporcji. Dokładny projekt graficzny należy dostosować do
specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. Grafiki motywu graficznego z logo. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Podgląd przykładowego kalendarza trójdzielnego. Format pliku: JPG.
3. Czcionka Calibri light.
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Kalendarz książkowy / kieszonkowy

Przykład zastosowania logo na gadżetach reklamowych. Identyfikacja
powinna opierać się o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB, niewielkie elementy
żółtegokoloru. Projekt jest tylko wskazaniem układu elementów, ich kolorystyki,
wielkości i proporcji. Dokładny projekt graficzny należy dostosować do
specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1.
2.

Logo Politechniki Śląskiej i logo IDUB - pakiet.
Podgląd przykładowych kalendarzy. Format pliku: JPG
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Gadżet - czekoladowe logo

Przykład wykorzystania logo jako gadżetu reklamowego. Stylizowana
na zardzewiały metal czekolada. Dokładny projekt graficzny należy
dostosować do specyfikacji technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. Sygnet Logo Politechniki Śląskiej.
2. Podgląd czekoladowego logo. Format pliku: JPG
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Gadżet - puzzle

Przykład zastosowania logo na gadżetach reklamowych. Motyw
graficzny wykorzystany jako T Puzzle uzupełnione 2 elementami. Do
zastosowania jako logiczna układanka, podkładka pod kubek lub
magnesy na lodówkę. Identyfikacja oparta o motyw graficzny, logo PŚ i logo IDUB.
Projekt jest tylko wskazaniem układu elementów, ich kolorystyki, wielkości
i proporcji. Dokładny projekt graficzny należy dostosować do specyfikacji
technicznej producenta.
Plik do pobrania zawiera:
1. Grafiki motywu graficznego z logo. Format pliku: Adobe Illustrator CS4.
2. Podgląd puzzli. Format pliku: JPG
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Istniejące logotypy uczelniane
- wydziały, organizacje i in.

Przychodnia
Akademicka

Ośrodek Sportu

4Math

CPN

Studium
Języków Obcych

Akademickie Liceum
Ogólnokształcące

1 - Onkologia
obliczeniowa i spersonalizowana medycyna

2 - Sztuczna
inteligencja i przetwarzanie danych

Muzeum Techniki
Politechniki Śląskiej

3 - Materiały
przyszłości

Samorząd
Studencki

Stowarzyszenie
Wychowanków

Administracja Centralna
Zinegrowany system informatyczny

4 - Inteligentne miasta,
mobilność przyszłości

5 - Automatyzacja
procesów
i Przemysł 4.0

6 - Ochrona klimatu
i środowiska, nowoczesna energetyka

Logotypy uczelniane - propozycja ujednolicenia

CZP

Kolegium
Studiów

Kolegium
Studiów

CZP
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