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1. Wstęp 

 Spójny wizerunek Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego (UPH)  w Siedlcach 
jest istotnym elementem postrzegania uczelni przez pracowników, studentów oraz 
absolwentów, jak również pozytywnej świadomości wśród społeczeństwa. 

 Niniejszy dokument precyzuje zasady wykorzystania znaków i wzorów wśród 
wszystkich osób, które wykorzystują je w swojej pracy na rzecz UPH. Celem tego 
dokumentu jest stworzenie spójnej polityki użytkowania znaków UPH. 

 W rozdziale drugim zostaną zaprezentowane elementy bazowe dla elementów 
graficznych stosowanych w identyfikacji uczelni. Zaprezentowane zostaną takie składowe 
jak: barwy, kroje pisma. Podane zostaną również zasady stosowania symboli UPH. 

 W rozdziale trzecim przedstawione zostaną zasady umieszczania znaków na 
materiałach drukowanych (np. kopertach, drukach) oraz na wybranych materiałach 
promocyjnych. 

 W ostatnim, czwartym, rozdziale podane są wzorce witryn internetowych oraz zasady 
stosowania znaków UPH w ich obrębie. Podane zostały również metody adresowania 
witryn uczelnianych w sieci Internet. 
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2. Elementy bazowe 

 Uczelnia dysponuje zbiorem elementów bazowych, które budują niepowtarzalny 
wizerunek i tworzą system identyfikacji UPH. Najważniejsze elementy są wymienione w 
Statucie UPH w Siedlcach wprowadzonym uchwałą Senatu UPH Nr 44/2011 z dnia 14 
grudnia 2011 roku (z późniejszymi zmianami). W rozdziale I, § 3 wspomnianego dokumentu 
określone są one pod nazwą "symboli Uniwersytetu". Symbole Uniwersytetu są znakami 
prawnie zastrzeżonymi. Do symboli Uniwersytetu zalicza się m.in.: 

• godło UPH, 
• logo UPH. 

W niniejszej księdze elementy bazowe zostały poszerzone o: 

• barwy UPH, 
• kroje pisma, 
• flagę oraz baner UPH. 
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2.1. Barwy uniwersytetu 

 Zostały zdefiniowane trzy barwy podstawowe. Są one wykorzystane przez znaki UPH. 
Mogą być również stosowane w materiałach wykorzystujących te znaki. Do barw 
podstawowych zalicza się: 

• barwa złota, 
• barwa bordowa, 
• barwa srebrna. 

 Barwy te nawiązują do tradycji i historii uczelni. Wśród społeczności akademickiej 
utożsamiane są z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. 

 Poniżej podano parametry barw używanych w identyfikacji wizualnej: 

 
 
 
 
 

Barwa złota 
PMS: Pantone 7406 C 
CMYK: 0, 17, 100, 0 
RGB: 249, 202, 0 
HEX RGB: #F9CA00 

 
 Barwa bordowa 

PMS: Pantone 1815 C 
CMYK: 0, 100, 100, 50 
RGB: 120, 30, 25 
HEX RGB: #781E19 

 
 Barwa srebrna 

PMS: Pantone Cool Gray 5 C 
CMYK: 22, 18, 24, 0 
RGB: 179, 179, 171 
HEX RGB: #B3B3AB 
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2.1.1. Barwy wydziałowe 

 Każdy wydział UPH identyfikuje się za pomocą ściśle zdefiniowanej barwy. Poniżej 
przedstawiono definicje barw dla każdego z wydziałów UPH. 

 
 
 
 
 

Wydział Humanistyczny 
barwa niebieska 
PMS: Pantone 654 C 
CMYK: 100, 83, 29, 14 
RGB: 0, 61, 116 
HEX RGB: #003D74 

 

 Wydział Nauk Ekonomicznych     
i Prawnych 
barwa żółta 
PMS: Pantone 1235 C 
CMYK: 0, 31, 100, 0 
RGB: 255, 183, 0 
HEX RGB: #FFB700 

 
 Wydział Nauk Ścisłych 

barwa fioletowa 
PMS: Pantone 2612 C 
CMYK: 62, 100, 10, 1 
RGB: 127, 27, 132 
HEX RGB: #7F1B84 

  
 Wydział Przyrodniczy 

barwa zielona 
PMS: Pantone 364 C 
CMYK: 86, 38, 100, 37 
RGB: 0, 89, 2 
HEX RGB: #005902 
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Wydziały zobowiązane są do stosowania wymienionych barw zgodnie z zasadami 
ustalonymi w niniejszym dokumencie. 
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2.2. Kroje pisma 

W znakach UPH oraz wzorach występuje liternictwo złożone z czterech rodzajów krojów 
pisma: 

• Candara: 

 

• EPISODE I: 

 

• Jaguar JC 

 

• Lucida Console 

 

 

 Dozwolone jest ich użytkowanie również we wszystkich materiałach wykorzystujących 
te znaki. 
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2.3. Nazwa uczelni 

NAZWA UCZELNI W JĘZYKU POLSKIM 

Oficjalną nazwą uczelni zgodnie ze statutem uczelni jest: 

"Uniwersytet Przyrodniczo‐Humanistyczny w Siedlcach" 

Oficjalnym skrótem nazwy Uniwersytetu jest symbol trzyliterowy: 

„UPH” 

 

NAZWA UCZELNI W JĘZYKU ANGIELSKIM 

W dokumencie tym określono również nazwę Uniwersytetu w języku angielskim, która 
przyjmuje następujące brzmienie: 

"Siedlce University of Natural Sciences and Humanities" 

natomiast dopuszczalna postać skrócona w języku angielskim jest następująca: 

„Siedlce University”. 

 

NAZWA UCZELNI W JĘZYKU ROSYJSKIM 

Dopuszcza się również używanie nazwy uczelni w języku rosyjskim. Precyzuje je Uchwała nr 
44/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 19 
czerwca 2013 roku w sprawie nazwy UPH w języku rosyjskim. Oficjalną nazwą uczelni w 
języku rosyjskim jest: 

"Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце" 

albo w skrócie: 

"ЕГУ в г. Седльце".  
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2.4. Godło UPH 

 Godło UPH jest jednym z symboli Uniwersytetu. Godło stanowi unikalny znak, który 
jest integralną częścią identyfikacji UPH. Godło może być używane wyłącznie przez Senat i 
Rektora UPH. W pozostałych przypadkach może być użyte jedynie za zgodą Rektora UPH. 
Jest znakiem prawnie zastrzeżonym. 

 

 

Rysunek 2.1. Godło UPH 

 Godło stanowi owal poziomy z tłem w kolorze bordowym, otoczony srebrnym 
ornamentem. Po środku, w kolorze srebrnym, znajduje się uproszczona forma portyku z 
kolumnadą zwieńczoną tympanonem i ograniczonym gzymsami, nawiązująca do 
charakterystycznego elementu pałacu Księżnej Aleksandry Ogińskiej. Poniżej portyku 
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znajduje się napis z literami w kolorze srebrnym "Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 
w Siedlcach". W lewej górnej części owalu znajduje się srebrny orzeł - herb pierwszego 
województwa podlaskiego, a w prawej górnej części owalu herb Pogoni Litewskiej, 
nawiązującej do historii Podlasia. Wzór godła przedstawia rys. 2.1. 
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2.5. Logo UPH 

 Logo jest podstawowym znakiem wykorzystywanym do identyfikacji UPH. Logo może 
być używane przez: 

• jednostki organizacyjne Uniwersytetu, pracowników i organizacje, 
• pracowników oraz studentów i doktorantów – do oznaczania korespondencji, 

wydawnictw oraz innych dokumentów, 
• studentów i doktorantów – do oznaczania prac licencjackich, inżynierskich, 

magisterskich i doktorskich, 
• inne jednostki i osoby – za zgodą Rektora. 

Logo UPH jest znakiem prawnie zastrzeżonym. Wzór logo UPH przedstawia rys. 2.2. 

 

 
 

Rysunek 2.2. Logo UPH 

 Logo Uniwersytetu nawiązuje do założenia architektonicznego pałacu Księżnej 
Aleksandry Ogińskiej. Po środku logo, w kolorze złotym, znajduje się uproszczona forma 
portyku z kolumnadą zwieńczoną tympanonem i ograniczonym gzymsami. Po lewej i 
prawej stronie portyku znajdują się kreski poziome, różnej grubości. Poniżej portyku 
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znajduje się napis z literami w kolorze bordowym "Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach". 

2.5.1. Zasady stosowania logo UPH 

Logo UPH podlega następującym regułom jego stosowania: 

a) pole ochronne znaku - jest to obszar, w którym niedozwolone jest umieszczanie 
jakiejkolwiek formy graficznej. Pole to również definiuje minimalne odległości od krawędzi 
nośnika. 

 

 

Rysunek 2.3. Definicja wartości a 

Wartość a jest odległością pomiędzy dwiema poziomymi liniami otaczającymi portyk. Na 
rys. 2.3 przedstawiona jest definicja wartości a. Obszar ten zdefiniowany jest przez granice 
znaku powiększone o wartość 1/2 a z każdej strony znaku. Pole ochronne przedstawione 
jest na rys. 2.4. 

 

 

 

 

 

a 
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Rysunek 2.4. Pole ochronne logo UPH 

b) minimalna wielkość znaku - logo UPH ze względu na czytelność tego znaku powinien 
mieć odpowiednią wielkość. Zdefiniowana jest ona na rys. 2.5. 

 

 

Rysunek 2.5. Minimalna wielkość logo UPH 

Minimalna wielkość logo UPH jest ustalona jako odległość wyznaczona między górną oraz 
dolną krawędzią logo UPH. Wartość tej odległości powinna wynosić przynajmniej 10 mm. 

 

 

1/2 a 

1/2 a 

10 mm 
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c) dozwolone wersje barwne znaku - logo UPH może być stosowane jedynie w określonych 
wersjach barwnych. Podstawową formą barwną jest wersja wielobarwna przedstawiona na 
rys. 2.6. 

 

 

Rysunek 2.6. Wersja wielobarwna logo UPH 

 Dozwolone są również wersje jednobarwne. Przedstawione zostały na rys. 2.7. 
Dopuszcza się następujące formy barwne: 

• wersja barwna złota - (patrz rys 2.7 a, barwa ta musi być zdefiniowana zgodnie z 
parametrami podanymi w rozdziale 2.1); 

• wersja barwna srebrna (patrz rys 2.7 b, barwa ta musi być zdefiniowana zgodnie z 
parametrami podanymi w rozdziale 2.1); 

• wersja barwna pozytywowa - jest to wersja stosowana na kontrastowym tle (patrz rys 
2.7 c). Logo jest barwy białej (CMYK: 0, 0, 0, 0); 

• wersja barwna negatywowa - jest to wersja stosowana na kontrastowym tle (patrz 
rys. 2.7 d). Logo jest barwy czarnej (CMYK: 100, 100, 100, 100). 
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a) wersja barwna złota 

 

b) wersja barwna srebrna 

  

 

c) wersja barwna pozytywowa  

d) wersja barwna negatywowa 

Rysunek 2.7. Dopuszczalne wersje jednobarwne logo UPH 

 Wersje jednobarwne stosuje się w sytuacjach, kiedy nie jest możliwe zachowanie 
odpowiedniego kontrastu w stosunku do otaczającego logo tła. Możliwe jest również 
umieszczanie wersji jednobarwnych logo UPH bezpośrednio na tle (w wersji przezroczystej), 
jeżeli zostanie zachowany odpowiedni poziom kontrastu. Kontrast w tym ujęciu będzie 
rozumiany jako różnica wartości tonalnych występujących między logo UPH a tłem i musi 
wynosić przynajmniej 50%. 

 

 

 



KSIĘGA IDENTYFIKACJI  
WIZUALNEJ         
 
 

 
15 

 

 

Nie dopuszcza się modyfikacji barw logo UPH. Nie jest również dopuszczalne nadawanie 
wypełnienia logo gradientem. Na rys. 2.8 pokazano niedopuszczalne formy modyfikacji 
znaku. 

 

a) niepoprawna kolorystyka 

 

b) niepoprawna kolorystyka 

 

c) niedopuszczalne wypełnienie 

 

 

Rysunek 2.8. Wzór niedopuszczalnych form kolorystycznych logo UPH 

d) proporcje znaku - nie jest dopuszczalna zmiana proporcji wartości wysokości w stosunku 
do szerokości logo. Na rys 2.9 pokazano nieprawidłowe modyfikacje proporcji znaku. 

              

Rysunek 2.9. Wzór niedopuszczalnych form zmiany proporcji logo UPH 

e) modyfikacje znaku - logo nie może być również obrócone pod dowolnym kątem. 
Dopuszcza się jedynie umieszczanie obróconego logo w materiałach jako tło w materiałach 
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promocyjnych. W tej sytuacji powinno być obrócone pod kątem 45 stopni przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara. Logo nie może być modyfikowane poprzez usuwanie elementów 
z jego wizerunku, jak również nie może być modyfikowany krój czcionki. 

             

a) niedozwolony obrót            

            

 

c) brakujące elementy znaku 

             

b) niedozwolony obrót                 

 

d) zmodyfikowany krój czcionki  

Rysunek 2.10. Wzór niedopuszczalnych modyfikacji logo UPH 

 

15º 
40º 
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Rysunek 2.11. Przykład wykorzystania obróconego logo w tle materiału promocyjnego 

Na rys. 2.10 przedstawiono wzory niedopuszczalnych modyfikacji logo UPH, natomiast na 
rys. 2.11 przykład wykorzystania obróconego logo w tle materiału promocyjnego. 

2.5.2. Wersje obcojęzyczne znaków UPH 

 UPH dysponuje znakami w dwóch językach obcych: angielskim oraz rosyjskim. Są to: 
godło oraz logo UPH. Godło w wersji obcojęzycznej podlega tym samym zasadom 
stosowania co godło w wersji polskiej (opisano to w rozdziale 2.3). Na rys. 2.12 
przedstawiono wzory godła UPH w języku angielskim oraz rosyjskim. 

 

 

a)  

 

b)  

Rysunek 2.12. Wzory godła UPH w języku angielskim (a) oraz rosyjskim (b) 

Na rys. 2.13 przedstawiono wzory logo UPH w języku angielskim oraz rosyjskim. 
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a) 

 

b) 

Rysunek 2.13. Wzory logo UPH w języku angielskim (a) oraz rosyjskim (b) 

 Przedstawione wzory logo UPH w języku angielskim oraz rosyjskim podlegają tym 
samym zasadom stosowania jak logo UPH w wersji polskiej (opisano to w rozdziale 2.5.1). 
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2.6. Flaga oraz baner UPH 

Flaga oraz baner UPH stanowi część identyfikacji uczelni.  

 

 

 

 

 

        

  

     Rysunek 2.14. Wzór flagi UPH 

 

 

 

 

         Rysunek 2.15. Wzór banera UPH 

 Flaga UPH stanowi złączone trzy poziome pasy o równej szerokości oraz wysokości o 
barwach (w kolejności od góry): złotym, bordowym oraz srebrnym. Wzór flagi 
przedstawiony jest na rys. 2.14. Proporcja długości boków flagi (stosunek boku b do c) to 
8:5. 

 Baner UPH stanowi złączone trzy pionowe pasy o równej szerokości oraz wysokości o 
barwach (w kolejności od lewej strony): złotym, bordowym oraz srebrnym. Wzór banera 

1/3 d 1/3 d 1/3 d 

d 

1/3 c 

1/3 c 

1/3 c 

c 

e 

b 
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przedstawiony jest na rys. 2.15. Proporcja długości boków banera (stosunek boku d do e) 
to 5:16.  
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3. Materiały drukowane 

3.1. Akcydensy 

Do zbioru akcydensów należą: 

• papier listowy, 
• koperta, 
• wizytówka. 

Obejmują one wersje dla Rektora, prorektorów oraz jednostek uczelni. 

3.1.1. Papier listowy 

 Papier listowy jest podstawowym dokumentem, który wykorzystywany jest w 
kontaktach w uczelni, jak również pełni rolę reprezentatywną w kontaktach z zewnętrznym 
adresatem. 

Papier listowy Rektora 

 Papier listowy Rektora stanowi dokument formatu A4. W górnej części dokumentu 
znajduje się godło UPH. Poniżej znajduje się wyśrodkowany napis w pierwszej linii "Rektor", 
natomiast w drugiej linii nazwa aktualnie urzędującego rektora. Napis jest wykonany przy 
pomocy kroju pisma Jaguar JC o wielkości czcionki 18 pkt. 

W stopce dokumentu znajduje się wyśrodkowany napis: nazwa uczelni (pierwsza linia) oraz 
dane adresowe (druga linia). Napis ten jest wykonany przy pomocy kroju pisma Jaguar JC o 
wielkości czcionki 10 pkt. 

Rys. 3.1 przedstawia wzór papieru listowego Rektora, natomiast rys. 3.2 przedstawia wzór 
papieru listowego Rektora w języku angielskim. 
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Rysunek 3.1. Wzór papieru listowego Rektora UPH 

5 mm 

40 mm 

7 mm 

8 mm 

11 mm 

6 mm 
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Rysunek 3.2. Wzór papieru listowego Rektora UPH w języku angielskim 
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Papier listowy 

 Papier listowy stanowi dokument formatu A4. W górnej części dokumentu z lewej 
strony znajduje się logo UPH. Po prawej stronie znajduje się napis złożony z stanowiska 
osoby (pierwsza linia) oraz imienia i nazwiska osoby (druga linia). Napis jest wykonany przy 
pomocy kroju pisma Candara o wielkości czcionki odpowiednio 12 pkt (pierwsza linia) oraz 
9 pkt (druga linia), czcionka pogrubiona. Poniżej logo UPH oraz napisu znajduje się linia 
oddzielająca górną część od części adresowej. W części adresowej znajduje się 
wyśrodkowany napis zawierający dane adresowe osoby lub jednostki, która to pismo 
przygotowała. Napis ten jest wykonany przy pomocy kroju pisma Lucida Console o 
wielkości czcionki 8 pkt. Wzór papieru listowego przedstawia rys. 3.3. 

 Na papierze listowym może być dodatkowo umieszczone logo jednostki uczelni, z 
której jest wysyłane. W tym przypadku dokument składa się z logo UPH umieszczonego po 
lewej stronie, a po prawej logo danej jednostki uczelni. W środkowej części pomiędzy logo 
UPH oraz logo jednostki znajduje się napis złożony z stanowiska osoby oraz imienia i 
nazwiska osoby. Napis jest wykonany przy pomocy kroju pisma Candara o wielkości 
czcionki odpowiednio 12 pkt oraz 9 pkt, czcionka pogrubiona. Pozostałe elementy 
dokumentu pozostają takie same jak dla wzoru z rys. 3.3. Wzór papieru listowego z logo 
jednostki przedstawia rys. 3.4. 
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Rysunek 3.3. Wzór papieru listowego 
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30 mm 

6 mm 

24 mm 19 mm 68 mm 
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19 mm 

 

Rysunek 3.4. Wzór papieru listowego z logo jednostki 
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3.1.2. Koperta 

Koperta Rektora 

 Koperta posiada wielkość DL (rozmiar 110 × 220 mm). Koperta zawiera w lewym 
górnym rogu godło UPH. Pod godłem znajduje się w pierwszej linii napis "UNIWERSYTET", 
w drugiej linii napis "PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY", natomiast w ostatniej linii "W 
SIEDLCACH". Napis jest wykonany przy pomocy kroju pisma EPISODE I o wielkości czcionki 
12 pkt (pierwsza linia), 8 pkt (druga i trzecia linia). Koperta przeznaczona jest do użytku 
przez Rektora. Na rys. 3.5 przedstawiony jest wzór koperty. 

 

 

 

Rysunek 3.5. Wzór koperty Rektora 
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Koperta 

 Koperta przeznaczona do użytku przez jednostki UPH ma wielkość DL. Koperta ma 
nadruk w postaci logo UPH, które jest umieszczone w lewym górnym rogu. Rys. 3.6 
przedstawia wzór koperty. 

 

 

 

 

Rysunek 3.6. Wzór koperty 

 

 

3.1.3. Wizytówka 

 Wizytówka stanowi wydzielony obszar papieru (gramatura 240 g/m2) o rozmiarze 90 
x 50 mm. Wizytówka JM Rektora oraz prorektorów są zadrukowane dwustronnie: na jednej 
stronie znajdują się dane w języku polskim, na spodniej w języku angielskim. Pozostałe 
wizytówki są jednostronnie zadrukowane. 

10 mm 50 mm 

8 mm 
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Rysunek 3.7. Wzór wizytówki Rektora 

 

Rysunek 3.8. Wzór wizytówki Rektora w języku angielskim 

  

 Wizytówka Rektora zawiera w lewym górnym rogu godło UPH. Po prawej stronie jest 
umieszczona nazwa uczelni (krój pisma Candara o wielkości czcionki 6 pkt). Poniżej nazwy 
uczelni zamieszczona jest nazwa rektora oraz napis "REKTOR" (krój pisma Candara o 
wielkości czcionki odpowiednio 12 pkt i 9 pkt). Pod nazwą "REKTOR" znajduje się linia 
rozdzielająca, a pod nią dane adresowe (krój pisma Candara o wielkości czcionki 8 pkt). 
Wzór wizytówki Rektora przedstawia rys. 3.7, natomiast wzór wizytówki Rektora w języku 
angielskim przedstawia rys. 3.8. 
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Rysunek 3.9. Wzór wizytówki prorektora 

 

Rysunek 3.10. Wzór wizytówki prorektora w języku angielskim 

 Wizytówka prorektora zawiera w lewym górnym rogu logo UPH. Po prawej stronie 
umieszczona jest nazwa uczelni (krój pisma Candara o wielkości czcionki 6 pkt). Poniżej 
nazwy uczelni zamieszczona jest nazwa prorektora oraz nazwa stanowiska prorektora  (krój 
pisma Candara o wielkości czcionki odpowiednio 12 pkt i 9 pkt). Pod nazwą stanowiska 
prorektora znajduje się linia rozdzielająca, a pod nią dane adresowe (krój pisma Candara o 
wielkości czcionki 8 pkt). Wzór wizytówki prorektora przedstawia rys. 3.9, natomiast wzór 
wizytówki prorektora w języku angielskim przedstawia rys. 3.10. 
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Rysunek 3.11. Wzór wizytówki jednostki uczelni 

 

 

Rysunek 3.12. Wzór wizytówki jednostki uczelni z logo jednostki 

 Wizytówka jednostki uczelni (patrz rys. 3.11) zawiera w lewym górnym rogu logo 
UPH. Po prawej stronie jest umieszczona nazwa uczelni (krój pisma Candara o wielkości 
czcionki 6 pkt). Poniżej nazwy uczelni zamieszczona jest nazwa jednostki uczelni (krój pisma 
Candara o wielkości czcionki 12 pkt). Pod nazwą jednostki uczelni znajduje się linia 
rozdzielająca, a pod nią dane adresowe (krój pisma Candara o wielkości czcionki 8 pkt). W 
sytuacji, kiedy dana jednostka posiada własne logo, może ono być umieszczone pod logo 
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UPH w odległości minimum 4 mm od dolnej krawędzi logo UPH i być takiej samej 
szerokości co logo UPH. Wzór takiej wizytówki przedstawia rys. 3.12. 

 

 

 

Rysunek 3.13. Wzór wizytówki imiennej pracownika UPH 

 Wizytówka imienna pracownika UPH (patrz rys. 3.13) zawiera w lewym górnym rogu 
logo UPH. Po prawej stronie jest umieszczona nazwa uczelni (krój pisma Candara o 
wielkości czcionki 6 pkt). Poniżej nazwy uczelni zamieszczone jest imię i nazwisko 
pracownika (krój pisma Candara o wielkości czcionki 11 pkt). W następnej linii znajduje się 
stanowisko pracownika (krój pisma Candara o wielkości czcionki 9 pkt). Niżej znajduje się 
linia rozdzielająca, a pod nią dane adresowe (krój pisma Candara o wielkości czcionki 8 
pkt). 
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3.2. Materiały promocyjne 

 Materiały promocyjne przyjmują różne formy prezentacji informacji. W niniejszym 
rozdziale opisane zostały zasady umieszczania i nadruku znaków UPH na materiałach 
promocyjnych UPH. 

3.2.1. Plakat reklamowy 

 Plakat reklamowy jest podstawową formą promocyjną. Typowym rozmiarem plakatu 
jest format A2 o rozmiarze 420×594 mm. Dopuszczalne wielkości to A3 (297×420 mm) 
oraz A4 (210×297 mm). Plakat powinien zawierać logo UPH w górnym narożniku, 
umieszczone w taki sposób, aby odległość między krawędzią plakatu a krawędzią logo 
posiadała wartość a zgodnie z rys. 2.3. Logo UPH musi być umieszczone zgodnie z 
zasadami umieszczania logo UPH zdefiniowanymi w rozdziale 2.5.1. Rysunek 3.14 
przedstawia wzór plakatu. 
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Rysunek 3.14. Wzór plakatu 

a 

a 
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3.2.2. Ulotka reklamowa 

 Ulotka reklamowa jest zadrukowaną jedno- lub dwustronnie kartką papieru o 
rozmiarze B5 (rozmiar 176 x 250 mm). Dopuszczalne są inne rozmiary ulotek. Ulotka 
powinna zawierać logo UPH w lewym górnym narożniku, umieszczone w taki sposób, aby 
odległość między krawędzią plakatu a krawędzią logo posiadała wartość a zgodnie z rys. 
2.3. Logo UPH musi być umieszczone zgodnie z zasadami umieszczania logo UPH 
zdefiniowanymi w rozdziale 2.5.1.  

 

 

Rysunek 3.15. Wzór ulotki reklamowej 

a 

a 
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Rysunek 3.15 przedstawia wzór ulotki. 

3.2.3. Stojak reklamowy 

 Stojak reklamowy (roll-up) stanowi zwijany wycinek materiału, którego wierzchnia 
strona (powierzchnia reklamowa) jest zadrukowana. Standardowa wielkość powierzchni 
reklamowej to 85 x 200 cm. Dopuszczalne są inne wielkości stojaków. Głównym elementem 
powierzchni reklamowej powinno stanowić logo UPH. Powinno ono być umieszczone w 
górnej części stojaka, w taki sposób, aby odległość między krawędzią stojaka a krawędzią 
logo posiadała wartość "2/3 a" zgodnie z rys. 2.3. Logo UPH musi być umieszczone 
zgodnie z zasadami umieszczania logo UPH zdefiniowanymi w rozdziale 2.5.1. Dolna część 
powierzchni reklamowej (zawarta pomiędzy dolną krawędzią a krawędzią powyżej niej - ok. 
10 - 20 cm ponad dolną krawędzią) musi pozostać niezadrukowana. Rysunek 3.16 stanowi 
wzór stojaka reklamowego. 

 Stojak reklamowy może również posiadać logo jednostki. Logo jednostki 
umieszczone jest w górnej części stojaka. W dolnym prawym rogu powinno pojawić się 
logo UPH. Rysunek 3.17 stanowi wzór stojaka reklamowego z umieszczonym logo jednostki 
UPH. 
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Rysunek 3.16. Wzór stojaka reklamowego UPH 
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2/3a 
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200 cm 

85 cm 
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Rysunek 3.17. Wzór stojaka reklamowego z umieszczonym logo jednostki UPH 
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3.2.4. Ścianka ekspozycyjna 

Ścianka ekspozycyjna składa się z trzech części:  

• dwóch bocznych stojaków reklamowych o wymiarach 85 x 200 cm, 
• centralnego stojaka reklamowego o wymiarze 150 x 200 cm. 

 

 

Rysunek 3.18. Ścianka ekspozycyjna 

Rysunek 3.18 stanowi wzór ścianki ekspozycyjnej. 

 

60 cm 60 cm 150 cm 
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3.2.5. Zakładka do książki 

 Zakładka do książki stanowi wycinek arkusza papieru zadrukowany dwustronnie o 
rozmiarze 48 x 223 mm. W górnej części zakładki znajduje się logo UPH. Dopuszczalne są 
inne wymiary zakładki. W przypadku użycia znaku jednostki uczelnianej należy zamieścić go 
na spodniej stronie zakładki (patrz rys. 3.19 b). 

 

                

Rysunek 3.19. Wzór zakładki do książki (a) wierzchnia strona, (b) spodnia strona. 

1/2a 

1/2a 

48 mm 

223  mm 

a) b) 
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3.2.6. Reklama zewnętrzna 

 Reklama zewnętrzna jest wizualną formą komunikacji. Jest to reklama eksponowana 
na zewnątrz. Prezentowana jest na nośnikach takich jak: tablice reklamowe, billboardy, 
telebimy. 

 

 

Rysunek 3.20. Wzór reklamy zewnętrznej 

Każda reklama zewnętrzna powinna zawierać logo UPH umieszczone w górnej części 
powierzchni reklamowej zgodnie ze wzorem pokazanym na rys. 3.20. W przypadku użycia 
znaku jednostki uczelnianej należy zamieścić go obok logo UPH zachowując jednakową 
wysokość logo jednostki w stosunku do logo UPH. 

 

 

 

 

1/2a 

1/2a 
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3.2.7. Koszulka (t-shirt) 

 Koszulka firmowa posiada nadruk na dwóch stronach. Na przedniej stronie znajduje 
się na wysokości piersi logo UPH o szerokości 1/3 szerokości koszulki. Na tylnej stronie 
znajduje się adres internetowy witryny UPH. 

 

Rysunek 3.21. Wzór koszulki ogólnouczelnianej 

Rysunek 3.21 prezentuje wzór koszulki. 

 Koszulka na tylnej stronie może również zawierać nazwę jednostki oraz poniżej adres 
internetowy witryny danej jednostki. Rysunek 3.22 prezentuje wzór takiej koszulki.  
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Rysunek 3.22. Wzór koszulki jednostki UPH 

3.2.8. Długopis i inne gadżety promocyjne małej wielkości 

 Długopis może posiadać nadruk w postaci adresu witryny internetowej UPH. 
Dopuszczalne są również nadruki z adresem witryny internetowej jednostki UPH. 

 

Rysunek 3.23. Wzór długopisu 
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Rysunek 3.23 przedstawia wzór długopisu z nadrukiem. Te same zasady stosowania 
nadruków dotyczą również innych przyborów piśmienniczych, np. ołówki, pióra.  

 

UWAGA: nie jest dopuszczone drukowanie logo UPH na jakichkolwiek materiałach, których 
wielkość nie pozwala na umieszczenie logo zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 
2.5.1. Może to dotyczyć takich materiałów promocyjnych takich jak: pamięci USB (ang. 
pendrive), breloki, itp. 

 

3.2.9. Kubek 

Kubek ogólnouczelniany 

 Nadruk na kubku stanowi logo UPH w połowie wysokości kubka. Poniżej logo UPH 
znajduje się adres internetowy witryny UPH. Nadruk jest naniesiony na obu stronach kubka. 

 

Rysunek 3.24. Wzór kubka ogólnouczelnianego 

Rysunek 3.24 przedstawia wzór kubka ogólnouczelnianego z nadrukiem. 
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Kubek jednostki UPH 

 Kubek jednostki z jednej strony zadrukowany jest identycznie jak kubek 
ogólnouczelniany. Z drugiej strony kubka nadrukowana jest nazwa jednostki oraz poniżej 
adres internetowy witryny jednostki UPH (patrz rys. 3.25). 

 

Rysunek 3.25. Wzór drugiej strony kubka jednostki UPH 
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3.2.10. Torba 

 Torba papierowa ogólnouczelniana jest zadrukowana jednostronnie jednobarwnym 
wzorem logo UPH (w środkowej części torby) oraz poniżej adresem internetowym witryny 
UPH. Torba ma barwę beżową. Nadruk powinien być wykonany w kolorze białym. 

 

Rysunek 3.26. Wzór torby ogólnouczelnianej 

Rysunek 3.26 przedstawia wzór torby ogólnouczelnianej z nadrukiem. 

 Dopuszczalna jest wersja torby papierowej przeznaczonej dla jednostek UPH. Torba 
powinna posiadać kolorystykę danego wydziału. Na torbie zadrukowane są jednostronnie 
barwą białą: 
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a) logo UPH znajdujące się w górnej części torby,  
b) nazwa jednostki oraz adres internetowy witryny jednostki UPH znajdujące się w 

środkowej części torby. 

 

 

 

3.27. Wzór torby jednostki UPH 

Rysunek 3.27 przedstawia wzór torby jednostki UPH z nadrukiem. W przypadku jednostek 
międzywydziałowych, pozawydziałowych oraz ogólnouczelnianych stosuje się kolor torby 
identyczny z kolorem torby ogólnouczelnianej. 
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3.2.11. Smycz reklamowa 

 Smycz reklamowa stanowi taśmę, której końce są ze sobą zszyte. Zazwyczaj na 
zszyciu dołączone są dodatkowe akcesoria do zawieszenia innych przedmiotów. 
Dopuszczalne są dwie wersje smyczy: smycz ogólnouczelniana oraz smycz jednostki UPH. 
Dopuszczalne są dwie szerokości smyczy: 10 oraz 15 mm.  

Smycz ogólnouczelniana 

Na smyczy o szerokości 10 mm umieszczony jest napis w postaci adresu internetowego 
witryny UPH (patrz rys. 3.28 a). W przypadku użycia smyczy reklamowej o szerokości 15 
mm umieszcza się logo UPH w kolorze białym, a obok niego adres internetowy witryny 
UPH (patrz rys. 3.28 b). Kolor smyczy powinien mieć kolor bordowy, zgodnie z definicją 
tego koloru podaną w rozdziale 2.1. 

 

 

Rysunek 3.28. Wzór smyczy ogólnouczelnianej o szerokości: 10 mm (a) oraz 15 mm (b). 

Smycz jednostki UPH 

Na smyczy o szerokości 10 mm umieszczone są: nazwa jednostki oraz napis w postaci 
adresu internetowego witryny jednostki UPH (patrz rys. 3.29 a). W przypadku użycia smyczy 
reklamowej o szerokości 15 mm umieszcza się logo UPH w kolorze białym, a obok niego 
nazwa jednostki oraz napis w postaci adresu internetowego witryny jednostki UPH (patrz 
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rys. 3.29 b). Kolor smyczy powinien mieć barwę wydziału, pod który dana jednostka 
podlega.  

 

 

Rysunek 3.29. Wzór smyczy jednostki UPH o szerokości: 10 mm (a) oraz 15 mm (b). 

W przypadku jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych oraz ogólnouczelnianych 
stosuje się kolor bordowy, zgodnie z definicją tego koloru przyjętą w rozdziale 2.1. 
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4. Witryny internetowe 

4.1. Wzory witryn internetowych 

 Witryna internetowa jest serwisem prezentującym określone treści w formie stron 
internetowych (stron HTML). W obszarze uczelni funkcjonują następujące witryny 
internetowe: 

• witryna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 
• witryny podstawowych jednostek uczelnianych (witryny wydziałów), 
• witryny jednostek (witryny instytutów, katedr, zakładów, pracowni) podlegających 

pod podstawowe jednostki uczelniane, 
• witryny jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych oraz ogólnouczelnianych, 
• witryny pozostałe (np. związane z akcjami promocyjnymi uczelni). 

 

 W aspekcie identyfikacji wizualnej witryny powinny spełniać minimalne wymagania 
dotyczące układu treści. Rys. 4.1 przedstawia schemat witryny internetowej uczelni. Witryna 
składa się z określonych obszarów: 

a) nagłówka witryny, w którym po lewej stronie znajduje się Godło Rzeczpospolitej 
Polskiej, a obok niego logo UPH, 

b) menu umieszczonego pod obszarem nagłówka, 
c) treści strony umieszczonej pod obszarem menu, 
d) stopki umieszczonej na dole witryny. 

Obszary te powinny posiadać równe wartości szerokości. Szerokość witryny powinna być 
dopasowana do szerokości obszaru wyświetlania na typowym monitorze ekranowym 
(typowa szerokość pola roboczego monitora ekranowego to 1280 pikseli).  

 W obszarze treści strony po lewej stronie może opcjonalnie zostać umieszczone 
dodatkowe menu zorientowane pionowo. 
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Rysunek 4.1. Wzór witryny internetowej uczelni 

 

 Witryna internetowa jednostki uczelni składa się z identycznego układu obszarów jak 
zostało to zdefiniowane dla witryny internetowej uczelni (patrz rys. 4.1). W tym wzorcu w 
obszarze nagłówka po lewej stronie znajduje się nazwa jednostki, natomiast poniżej pełna 
nazwa uczelni. W prawym dolnym rogu powinno być umieszczone logo UPH. Rys. 4.2 
przedstawia wzór witryny internetowej jednostki uczelni. 

Menu 

Nagłówek 

Treść strony 

Stopka 
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Rysunek 4.2. Wzór witryny internetowej jednostki uczelni 

 

 Dopuszczalne są wersje obcojęzyczne witryn. W polu nagłówka powinien wtedy 
znajdować się przełącznik wersji językowej witryny. Po zmianie wersji językowej składniki 
nagłówka (tekst w nagłówku oraz logo) powinny ulec zmianie na wersję aktualnie 
użytkowanego języka. 
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Menu 
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4.2. Adresowanie witryn 

 Witryny uczelniane dostępne są w sieci Internet pod domeną uph.edu.pl. Tworząc 
adres URL witryny należy do domeny dodawać przedrostek w postaci: nazwa protokołu 
"http://" oraz ciąg "www.". Dopuszczalne jest dodawanie samego przedrostka "www." do 
adresu domeny. W ten sposób powstaje adres URL witryny internetowej (np. 
http://www.uph.edu.pl lub www.uph.edu.pl). 

 

Przewidziane są następujące zasady konstrukcji adresów witryn uczelnianych: 

a) adres witryny uczelni znajduje się pod adresem: www.uph.edu.pl, 
b) adresy witryn podstawowych jednostek uczelnianych składają się z akronimu 

(skrótowca literowego) nazwy jednostki pisanego małymi literami (np. Wydział 
Przyrodniczy będzie posiadał akronim "wp") umieszczonego przed nazwą domeny 
uczelni (np. www.wp.uph.edu.pl), 

c) adresy witryn instytutów tworzy się w identyczny sposób jak dla adresów witryn 
podstawowych jednostek uczelnianych (np. Instytut Pedagogiki będzie posiadał 
adres www.ip.uph.edu.pl), 

d) adresy witryn zakładów, katedr oraz pracowni tworzy się dodając akronim nazwy 
zakładu, katedry lub pracowni (pisanego małymi literami) do domeny danego 
instytutu, np. Zakład Pedagogiki Integracyjnej w Instytucie Pedagogiki będzie 
posiadał adres www.zpi.ip.uph.edu.pl (dodano akronim zpi do adresu domeny 
Instytutu Pedagogiki - ip.uph.edu.pl), 

e) adresy witryn jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych oraz 
ogólnouczelnianych tworzy się identycznie jak dla adresów witryn podstawowych 
jednostek uczelnianych (np. www.sjo.uph.edu.pl), 

f) adresy witryn pozostałych tworzy się poprzez dodanie ciągu znaków złożonego z 
małych liter poprzedzającego adres domeny uczelni, np. www.konkurs.uph.edu.pl.  
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4.3. Adresowanie kont poczty elektronicznej 

 Tworzenie kont poczty elektronicznej (e-mail) pracowników UPH specyfikuje 
zarządzenie nr 77/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 
z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia zasad tworzenia i aktualizacji adresów 
poczty elektronicznej oraz elektronicznej komunikacji wewnętrznej pracowników UPH. 
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