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HISTORIA3

Godło AWF Warszawa powstało w 1949 roku. 
Autorem koncepcji bazującej na liściach dębu, okalających 
litery AWF, umiejscowionych w pionie, jest artysta plastyk 
Henryk Grunwald. Godło symbolizuje siły przyrody oraz hart 
ducha, wartości towarzyszące przy powstawaniu uczelni oraz 
kontynuowane przez następne pokolenia w ponad 91 letniej 
historii uczelni.

Arkady Brzezicki pisze o procesie powstania znaku 
w następujący sposób: „Pod koniec pobytu (na obozie 
w Złocieńcu) Grunwald przedstawił mi kilka projektów godła 
AWF. Po szczegółowym omówieniu obaj uznaliśmy, 
że najodpowiedniejszym będzie ten z dwoma dębowymi 
liśćmi. Przemawiał swoją prostotą i symboliką”. 

Przez kolejne lata znak ewoluował pozostając przy 
powyższej koncepcji - liści dębu oraz pionowego 
układu liter AWF.

Kolorystyka sygnetu uczelni pozostawała 
w kolorach zieleni oraz złota. 

Sztandar uczelni zatwierdzony został w 1959 roku, 
w 30 rocznicę powołania CIWF i AWF. Znajdują się 
na nim pasy w kolorach: zielony (symbolizujący teren), 
żółty (słońce) oraz niebieski (wodę). 
Całość świadczy o głębokiej więzi uczelni z przyrodą.

Ewolucja znaku zakłada poszanowanie historii 
oraz symboliki towarzyszącej jego powstaniu.



Godło Uczelni stanowią stylizowane litery AWF 
w kolorze zielonym, ustawione pionowo,
w otoczeniu dwóch liści dębu w kolorze złotym.

SYMBOLE UCZELNI4

GODŁO UCZELNI

Sztandar Uczelni ma wymiary 100 x 100cm. 
Awers na czerwonym tle, posiada w środku 
Godło Państwowe (orła) w kolorze srebrnym ze złotą koroną, 
dziobem i pazurami, nad którym znajduje się napis 
„Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego", 
a pod nim „w Warszawie", rozmieszczony dookoła, 
w kolorze złotym. Rewers na białym tle, w środkowo- 
górnej części posiada Godło Uczelni oraz w dolnej 
części pasy barw: niebieski, żółty i zielony w formie 
stylizowanego łuku bieżni lekkoatletycznej.

SZTANDAR UCZELNI



GODŁO I ZNAK GRAFICZNY5

GODŁO UCZELNI ZNAK GRAFICZNY



Godło Uczelni pozostaje oficjalnym znakiem 
uczelni podczas uroczystości historycznych
oraz jubileuszowych. Jego użycie wymaga 
zgody Rektora AWF Warszawa. 
Godło wraz ze sztandarem wpisane jest 
w statut uczelni. 

6 GODŁO I ZNAK GRAFICZNY



Znak graficzny uczelni jest podstawą
identyfikacji wizualnej AWF Warszawa.
Stosowany jest we wszelkich materiałach
drukowanych, dokumentach oraz na użytek 
internetowy. Reprezentuje wizerunek uczelni 
w kontekście krajowym oraz międzynarodowym. 

Szczegółowe zasady stosowania znaku graficznego 
opisane są w rozdziale ZNAK GRAFICZNY

7 GODŁO I ZNAK GRAFICZNY
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ZNAK GRAFICZNY



ZNAK GRAFICZNY / KONSTRUKCJA9
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Pole ochronne  to obszar w obrębie znaku, na który nie mogą nachodzic żadne inne formy graficzne. 
Obszar pola ochronnego wyznacza wysokość litery „W”, będącej częścią znaku graficznego. 
Pole ochronne służy wzmocnieniu czytelności znaku i jest nienaruszalne. 

ZNAK GRAFICZNY / POLE  OCHRONNE10

POLE OCHRONNE ZNAKU PODSTAWOWEGO POLE OCHRONNE ZNAKU UPROSZCZONEGO



Znak graficzny w kontrze stosowany jest wtedy, kiedy chcemy go umieścić na tle zielonym. 
Typografia oraz litery AWF występują wówczas w bieli. Kolor zielony tła określony jest 
przez księgę znaku. Znak w kontrze chroniony jest polem ochronnym.

ZNAK GRAFICZNY / W KONTRZE11

ZNAK PODSTAWOWY ZNAK UPROSZCZONY



Znak graficzny monochromatyczny stosowany jest wtedy, kiedy chcemy go umieścić 
na czarnym tle. Wszystkie elementy znaku są w kolorze białym. 
Znak monochromatyczny chroniony jest polem ochronnym.

ZNAK PODSTAWOWY ZNAK UPROSZCZONY

ZNAK GRAFICZNY / MONOCHROM12



Znak graficzny występuje w kilku formach. W formie podstawowej, uproszczonej, pionowej 
oraz poziomej. Zastosowanie znaku zależne jest od medium, na jakim jest umieszczane. 
Najczęściej stosowaną formą powinna być wersja podstawowa znaku. Pozostałe formy znaku
mają za zadanie dbanie o czytelność znaku podczas ekspozycji na nietypowych formatach.

ZNAK GRAFICZNY / INNE FORMY ZNAKU13

ZNAK GRAFICZNY UPROSZCZONY ZNAK GRAFICZNY PODSTAWOWY  PION 

 POZIOM



Znak graficzny w kontrze występuje w kilku formach. W formie podstawowej, uproszczonej, 
pionowej oraz poziomej. Zastosowanie znaku zależne jest od medium, na jakim jest umiesz-
czane. Najczęściej stosowaną formą powinna być wersja podstawowa znaku. Pozostałe formy 
znaku mają za zadanie dbanie o czytelność znaku podczas ekspozycji na nietypowych 
formatach.

ZNAK GRAFICZNY / INNE FORMY ZNAKU W KONTRZE14

ZNAK GRAFICZNY UPROSZCZONY ZNAK GRAFICZNY PODSTAWOWY  PION 

 POZIOM



ZNAK GRAFICZNY / WIELKOŚĆ MINIMALNA15

 
15 mm / 60 px (72 dpi)

 
10 mm / 35 px (72 dpi)

Wielkość minimalna znaku podstawowego 
wyznaczona jest przez jego wysokość i wynosi 
w druku 15 mm, a na ekranie 60 px. 

Wielkość minimalna znaku uproszczonego
wyznaczona jest przez jego wysokość i wynosi 
w przypadku druku 10 mm, a na ekranie 35 px. 

Zastosowanie znaku w mniejszej formie może 
skutkować brakiem czytelności znaku, dozwolone 
jest tylko proporcjonalne skalowanie znaku.

WYSOKOŚĆ MINIMALNA



ZNAK GRAFICZNY / WERSJA ANGIELSKA16



ZNAK GRAFICZNY / ZNAKI WYDZIAŁOWE17



ZNAK GRAFICZNY / KOLORY1 ZNAK GRAFICZNY / KOLORY18

PANTONE 465 CPANTONE 3425 C

RGB                         0   99  65
HTML                         006341

CMYK                96  2  80  47
RGB                  185   151  91
HTML                        B9975B

CMYK            13   31   63    12



ZNAK GRAFICZNY / NIEDOZWOLONE  FORMY ZNAKU19

Niedozwolone
zastosowania znaku:

deformacja

złote elementy na czarnym tle

znak na tle zaburzającym czytelność znak na fotografii zaburzającej czytelność znak na niepełnym kryciu

zielone elementy na czarnym tle znak w czerni

zamiana kolorów zmiana proporcji elementów znaku



ZNAK GRAFICZNY / DOZWOLONE FORMY ZNAKU NA FOTOGRAFIACH20

Dozwolone
zastosowania znaku
na fotografiach:

Podczas ekspozycji 
znaku zawsze pojawić 
się musi kolor zielony, 
jako element znaku lub 
jego tło. 
Wyjątkiem są kompozycje 
czarno-białe, wówczas znak 
występuje w pełnej bieli 
na czarnym tle.

Niedozwolone
zastosowania znaku
na fotografiach:

na monochromatycznej czerni

złote elementy 
na monochromatycznej czerni

pełen znak biały
na monochromatycznej zieleni

biały znak na jasnym tle zielony znak na ciemnym tle znak nachodzący na kluczowe 
elementy fotografii

na fotografii w zieleni na nieinwazyjnym tle na białym elemencie na zielonym elemencie



ZNAK GRAFICZNY / TYPOGRAFIA21

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

font LATOW
Lato Black

Lato
 B

lack

Lato Regular

Lato Regular AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Lato Bold

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Lato Light

Arial

Polski font  bezszeryfowy zaprojektowany przez 
Łukasza Dziedzica w 2010 roku. Lekkie zaokrągle-
nia nawiązują do litery „W” w znaku graficznym.
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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. 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.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. 

AKADEMIA 
WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO 
W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
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AKCYDENSY / PAPIER LISTOWY23

Akademia Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
 

tel. 22 834 04 31 
www.awf.edu.pl  

Akademia Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
 

tel. 22 834 04 31 
www.awf.edu.pl  

          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 

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. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

laboris

commodo consequat.  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 

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. 

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.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Duis Execepteur

dolore magna aliqua

 
15 mm 

 
20 mm 

Font Lato Regular

rozmiar: 12 pt
interlinia: 14,4 pt



24 AKCYDENSY / WIZYTÓWKI

Janusz
Kowalski

      678 546 837
kowalski@awf.edu.pl

www.awf.edu.pl   

 
10 mm 

 
10 mm 

Font Lato Regular
rozmiar: 11 pt
                 7 pt
               

 
25 mm 

WIZYTÓWKI
90X50 mm



25 AKCYDENSY / STOPKA MAILOWA

Anna Kowalewska
Z-ca Kwestora

678 989 654
(+48) 22 834 04 31 wew. 312

anna.kowalewska@awf.edu.pl
www.awf.edu.pl
Marymoncka 34, 00-968 Warszawa



26 AKCYDENSY / KOPERTA

KOPERTA C6

KOPERTA DL

KOPERTA C5

114x162 mm

220x110 mm

162x229 mm



27 AKCYDENSY / NAGRODY

 
15 mm 

W Y R Ó Ż N I E N I E

 
15 mm 

N A G R O D A



ZNAK GRAFICZNY / PREZENTACJA28

POLE OCHRONNE ZNAKU 
UMIESZCZANEGO 
W ROGU DOKUMENTU



ZNAK GRAFICZNY / PREZENTACJA29

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque 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. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum 
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea 
voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui 
dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?"

     Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem, 

      Faccusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,

       Hquae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae      
       dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia.

PRZYKŁAD STRONY Z TREŚCIĄ
Przykład strony z podtytułem

Przykład strony z podtytułem

Akademia Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

MATERIAŁY GRAFCZNE  DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE:

ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa

 
tel. 22 834 04 31 

www.awf.edu.pl  

PRZYKŁAD STRONY
TYTUŁOWEJ

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque 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. Ut enim ad minima 
veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque 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. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum.

PRZYKŁAD PREZENTACJI



30 AKCYDENSY / WYDAWNICTWA

ZESZYTY NAUKOWO-METODYCZNE Warszawa, 2021 r.

Janusz Kowalski

MARKETING

ZESZYTY NAUKOWO-METODYCZNE Warszawa, 2021 r.

Janusz Kowalski

WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

ZESZYTY NAUKOWO-METODYCZNE Warszawa, 2021 r.

Janusz Kowalski

FIZJOTERAPIA



31 AKCYDENSY / TECZKA



32  ŚCIANKI

ŚCIANKI
120x320 cm



33 TŁA TEAMS

TŁA DO APLIKACJI MICROSOFT TEAMS



34 IDENTYFIKACJA WIZUALNA
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KONTAKT

Akademia Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

MATERIAŁY GRAFICZNE  DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE:

ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa 

tel. 22 834 04 31 

www.awf.edu.pl  



opracowanie graficzne: Aneta Popławska 2021 r.


