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Logotyp



Logo podstawowe

Charakterystyka
Logotyp składa się z sygnetu oraz podpisu. 
Sygnet nawiązuje bezpośrednio do charakterys-
tycznej bryły budynku Wydziału oraz przedmiotu 
badań, jakim jest nasza planeta.



Wersje alternatywne

Wykorzystanie
Dwie dodatkowe formy logo są równie 
dopuszczalne do użycia, co logo podstawowe.
Należy je stosować jednak tylko tam, gdzie logo 
podstawowe nie zachowuje swojej formy wraz 
z polem ochronnym lub po prostu wygląda źle. 



Siatka modularna - Logo podstawowe

Pole ochronne
Za pomocą siatki modularnej powstałej z sygnetu 
zdefiniowane zostało pole ochronne. Jest to 
przestrzeń nienaruszalna, oznacza to, 
że w ramach granic pola ochronnego 
nie może znaleźć się żaden inny 
element projektu.

minimalne 
pole ochronne



Siatka modularna - Wersje alternatywne

minimalne 
pole ochronne

minimalne 
pole ochronne



Kolory

CMYK  25 40 65 0

RGB   #BD9568

Pantone 7562 C

25 40 65 0
#BD9568
P 26-3 C

23 32 44 0
#C6A98F
P 26-9 C

32 47 72 9
#A78056
P 22-13 C

25 40 65 0
#BD9568
439 C

58 57 55 28
#625957
438 C

32 47 72 9
#A78056
Black C

Barwy podstawowe

Odcienie

CMYK 60 65 65 60

RGB  #362F2D

Pantone  439 C



Dopuszczalne schematy kolorystyczne

Zastosowanie
Dopuszcza się stosowanie logo według 
prezentowanych schematów kolorystycznych. 
W zależności od otoczenia logo powinno być 
eksponowane w sposób najbardziej czytelny.



Monochromatyzm
Zastosowanie w logo barw monochomatycznych. 
Służy głównie do stosowania na nietypowych 
materiałów promocyjnych, na których z przyczyn 
technologicznych nie można zastosować koloru.

CMYK 0 0 0 50

Achromatyzm
Barwy achromatycne logo czyli rozkład na 
czerń i biel. Zastosowanie na materiałach 
promocyjnych, na których z przyczyn 
technologicznych nie można zastosować koloru. 
Logo może być wycięte, wygrawerowane etc.

Wersje czarno białe



Sygnet

Zastosowania
Może być wykorzystany tylko tam, gdzie:
- nie pasuje użycie pełnego logo (z podpisem), 
- formatem nośnika jest pole kwadratu
- z kontekstu wynika, że chodzi o logo WNoZ,
czyli np sygnet nadrukowany na gadżet 
promocyjny prezentowany jest w otoczeniu 
innych materiałów, na których widnieje pełne 
logo WNoZ.



Wersja anglojęzyczna

Zastosowanie
Wersja anglojęzyczna służy promocji Wydziału 
Nauk o Ziemi poza granicami kraju. Można je 
stosować np. tablicach przeznaczonych do 
prezentacji osiągnięć WNoZ.



Typografia

Fonty
W logo zastosowano krój pisma Rubik Medium. 
Jest on również stosowany w materiałach WNoZ 
jako font ozdobny, głównie wykorzystywany do 
nagłówków nad tekstem zwykłym. 
Tekst zwykły pisany jest krojem Roboto Slab 
Regular. Dodatkowo Bold do wyróżnień.

Roboto
Slab

Rubik
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There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority 

have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words 

which don't look even slightly believable. 
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Zastosowanie
W logo zastosowano krój pisma Rubik Medium. 
Jest on również stosowany w materiałach WNoZ 
jako font ozdobny, głównie wykorzystywany do 
nagłówków nad tekstem zwykłym. 
Tekst zwykły pisany jest krojem Roboto Slab 
Regular. Dodatkowo Bold do wyróżnień.



Komunikacja wizualna

Tablica informacyjna

Toalety

Tablice studenckie

Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii

Pracownia Rentgenowska

Laboratorium Gemmologiczne

Katedra Geologii Podstawowej

Katedra Geologii Stosowanej

Katedra Paleontologii i Stratygrafii

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Katedra Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego

Katedra Geografii Ekonomicznej

Katedra Klimatologii

Katedra Geomorfologii

Centrum Studiów Polarnych

Śląskie Laboratorium GIS

Katedra Geografii Fizycznej

Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych

Laboratorium Analiz Gleb, Gruntów i Skał

Laboratorium Analiz Wody

Wydziałowa Pracownia Obsługi Dydaktyki i Prac Badawczych

Biuro Pełnomocnika Dziekana ds. Programów Międzynarodowych

Muzeum Nauk o Ziemi

Biblioteka

Dziekanat

Administracja
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V

V
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Piętro

Drogowskazy

Katedra 
Hydrogeologii 
i Geologii
Inżynierskiej

Piętro

16 Pokój

315

Oznakowania
Zastosowanie identyfikacji wizualnej na 
przykładach użycia.



Poligrafia

Wizytówki
Wzór wizytówek imiennych oraz ogólnych 
wydziałowych. Papier firmowy

41-200 Sosnowiec
ul. Będzińska 60

wnoz@us.edu.pl
www.WNOZ.us.edu.pl

Portiernia: +48 323 68 92 34
Dziekanat: +48 32 3689 400
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Komunikacja
wizualna



Symbolika wewnętrzna

Katedry
Symbole graficzne Katedr Wydziału służą do 
graficznej reprezentacji struktuwy uczelni 
wewnątrz budynku. 



Podmioty WNoZ
Symbole graficzne wszelkich obiektów 
przynależnych oraz wywodzących się od 
Wydziału Nauk o Ziemi. Służą do graficznej 
reprezentacji struktury uczelni wewnątrz 
budynku.

Symbolika wewnętrzna



Symbolika wewnętrzna

Przykład oznakowania
Umiejscowienie symboli strukturalnych Katedr 
oraz Podmiotów wydziału na drzwiach 
wejściowych.
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