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wprowadzenie

Muzeum Warszawy powstało w 1936 roku. W latach  
2014–2017 przeszło gruntowną odnowę, która objęła  
między innymi generalny remont siedziby głównej, miesz-
czącej się w 11 zabytkowych kamienicach przy Rynku  
Starego Miasta, oraz otwarcie tam nowej wystawy  
głównej. Identyfikacja wizualna, której zasady przedsta-
wia niniejszy podręcznik, stanowi jeden z kluczowych 
elementów przemiany wizerunkowej Muzeum. 

Identyfikacja wizualna Muzeum Warszawy to nie tylko 
logo. To system, składający się z konkretnych form 
i rozwiązań (takich jak kolorystyka, elementy graficzne, 
typografia), które dopiero jako całość tworzą wyrazisty 
i spójny wizerunek. Konsekwentne stosowanie zasad 
przedstawionych na stronach tego podręcznika jest 
warunkiem podtrzymania spójnej komunikacji  
wizualnej Muzeum.

Identyfikacja wizualna Muzeum Warszawy ma za zadanie 
współistnieć z identyfikacjami wystaw, wydarzeń 
i serii wydawniczych Muzeum, bez szkody dla spójności 
wizerunku. W związku z tym jest elastyczna, neutralna 
w wyrazie i pozwala na dużą swobodę projektową. Jej 
główne założenia to nowoczesny, oszczędny charakter 
graficzny, mocne liternictwo i wyważone stosowanie 
zabiegów graficznych. 

Ostatni rozdział podręcznika prezentuje wizualizacje 
materiałów promocyjnych Muzeum – dla lepszego 
pokazania charakteru komunikacji wizualnej instytucji.
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5Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy

logo

Logo Muzeum Warszawy 
składa się z symbolu 
graficznego syreny oraz  
nazwy instytucji.

Jest najbardziej 
charakterystycznym 
elementem identyfikacji 
wizualnej Muzeum.

Na następnych stronach 
przedstawione są alternatywne 
wersje logo oraz zasady 
ich użycia. Konsekwentne 
stosowanie tych zaleceń 
jest warunkiem utrzymania 
spójnego wizerunku Muzeum 
Warszawy.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.
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logo

SYMBOL

Herb Warszawy – pół-kobieta, 
pół-ryba, syrena z mieczem 
i tarczą – jest symbolem 
powszechnie rozpoznawalnym 
i kojarzonym z miastem 
stołecznym. 

Muzeum Warszawy ma 
w swoich zbiorach ponad 400 
syren wykonanych w różnych 
technikach.

Znak graficzny Muzeum 
Warszawy to historyczny 
symbol w nowoczesnej,  
prostej formie graficznej.

Odpowiada na potrzeby 
wizerunkowe instytucji otwartej 
i nowoczesnej, która zajmuje 
się miastem w kontekście 
zarówno jego historii, jak 
i współczesności i przyszłości. 

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.
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logo

Warianty

Logo Muzeum Warszawy 
występuje w następujących 
wersjach: 

1. podstawowa – pozioma 
(rekomendowana),

2. alternatywna – pionowa,

3. sygnet – może być 
stosowany jako 
samodzielny znak, 
gdy nie jest konieczne 
podawanie pełnej nazwy 
instytucji, lub gdy nie ma 
wystarczającej przestrzeni 
na umieszczenie pełnej 
wersji logo. Użycie 
samego sygnetu wymaga 
zgody Działu Promocji 
i Komunikacji Muzeum 
Warszawy.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

1

2

3



8Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy

logo

Wersje kolorystyczne

Podstawowa

• granatowa  
(stosowana wyłącznie  
na białym tle)

Achromatyczne

• ciemnoszara

• jasnoszara

W projektach 
monochromatycznych lub 
opartych na innym kolorze 
przewodnim, logo może być 
zastosowanie w kolorze 
spoza przedstawionej 
obok gamy podstawowej. 
Wwymagana jest wówczas 
zgoda Działu Promocji 
i Komunikacji Muzeum 
Warszawy. 

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.
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logo

Tło

Logo Muzeum Warszawy 
powinno być stosowane na 
białym tle.

Stosowanie na tłach innych 
niż białe dopuszczalne 
jest tylko w przypadku 
wersji ciemnoszarej lub 
jasnoszarej.

Inne kombinacje koloru logo 
i tła są dopuszczalne pod 
warunkiem zachowania 
jego czytelności i wymagają 
zgody Działu Promocji 
i Komunikacji Muzeum 
Warszawy.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.
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logo

Pole ochronne

Pole ochronne określa 
minimalny obszar 
wokół logotypu, 
który musi pozostać 
niezagospodarowany. 

Nie jest dopuszczalne 
stosowanie form 
graficznych bądź 
tekstowych w ramach tego 
obszaru.

Pole ochronne logo 
wyznaczone jest przez 1/2 
wysokości symbolu Syrenki.

1/2 wysokości znaku pole ochronne

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.
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logo

Rozmiar minimalny

Najmniejsza dopuszczalna 
wysokość logo może być 
różna w zależności od 
technologii reprodukcji oraz 
nośnika. Warunkiem jest 
zachowanie czytelności 
logo.

Przy zastosowaniu 
standardowych technik 
poligraficznych jest to 
zazwyczaj wysokość 5 mm 
dla wersji poziomej i 9,5 mm  
dla wersji pionowej.

5 mm

9,5 mm

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.
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logo

Pozycjonowanie

Preferowanym 
umiejscowieniem logo na 
materiałach biurowych jest 
lewy górny róg formatu.

W wyjątkowych, 
uzasadnionych 
przypadkach, logo może 
być umieszczone w lewym 
dolnym rogu.

Logo Muzeum Warszawy nie 
powinno być centrowane. 

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.
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logo

Niewłaściwe  

zastosowanie

Nigdy nie należy:

1. deformować logo,

2. ingerować w krój pisma,

3. zmieniać układu i/lub 
koloru elementów logo,

4. stosować podstawowej 
(granatowej) wersji logo 
na tle innym niż białe,

5. umieszczać elementów 
graficznych lub 
tekstowych w polu 
ochronnym logo.

1 deformacja

2 ingerencja 
w krój pisma

3 zmiana układu i/lub  
koloru elementów

4 granatowa wersja logo 
na tle innym niż białe

5 naruszenie pola 
ochronnego logo

Tekst

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.



14Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy

logo

Wersja  

anglojęzyczna

Logo Muzeum Warszawy 
posiada wersję 
anglojezyczną wyłącznie 
w formie podstawowej 
(poziomej).

Zasady stosowania 
pozostają takie same jak dla 
wersji polskiej.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.
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logo

Oddziały Muzeum Warszawy

Oprócz siedziby głównej przy 
Rynku Starego Miasta Muzeum 
Warszawy posiada 9 oddziałów:

• Muzeum Warszawskiej Pragi 
• Muzeum Woli 
• Muzeum Farmacji 
• Muzeum Drukarstwa 
• Centrum Interpretacji Zabytku
• Korczakianum 
• Muzeum – Miejsce Pamięci 

Palmiry 
• Muzeum Ordynariatu Polowego
• Barbakan

Wszystkie oddziały 
identyfikowane są za pomocą 
logo Muzeum Warszawy – nie ma 
dla nich osobnych wersji znaku. 
Informacja o oddziale towarzyszy 
logo jako tekst, według wzoru 
pokazanego obok.

Więcej informacji o oddziałach 
można znaleźć na stronie 
muzeumwarszawy.pl,  
w zakładce Lokalizacje.

Muzeum Warszawskiej Pragi

oddział Muzeum Warszawy

ul. Targowa 50/52

Muzeum Woli 

oddział Muzeum Warszawy

ul. Srebrna 12

Muzeum Farmacji

oddział Muzeum Warszawy

ul. Piwna 31/33

Muzeum Drukarstwa

oddział Muzeum Warszawy

ul. Ząbkowska 23/25

http://muzeumwarszawy.pl
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logo

Zestawienie ze znakami 

m.st. Warszawy

Muzeum Warszawy jest 
instytucją kultury m.st. 
Warszawy, w związku z czym 
występuje w zestawieniu 
ze znakami graficznymi 
Miasta (zalecane są wersje 
monochromatyczne):

1. z identyfikatorem herbowym,

2. z identyfikatorem herbowym 
i znakiem instytucji kultury 
m.st. Warszawy,

3. z identyfikatorem herbowym 
i znakiem promocyjnym.

Szczególowe informacje 
dotyczące użycia znaków  
m.st. Warszawy można znaleźć 
w Katalogu SIW:  
symbole.um.warszawa.pl/
katalog-siw-mst-warszawy

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

1

2

3

http://symbole.um.warszawa.pl/katalog-siw-mst-warszawy
http://symbole.um.warszawa.pl/katalog-siw-mst-warszawy
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logo

Umieszczanie  

innych logotypów

W komunikacji graficznej 
Muzeum Warszawy logo 
partnerów, patronów  
i sponsorów powinny  
być stosowane wyłącznie  
w wersji achromatycznej.

Za względu na dbałość jakość 
obrazu, pliki powinny być 
dostarczone w formacie 
wektorowym: eps, ai lub pdf.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.
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granat

CMYK: 80 / 65 / 0 / 0
Pantone: 2728 U 
Pantone: 2726 C
RGB: 67 / 84 / 180
#5368C1

biel ciemna szarość

CMYK: 0 / 0 / 0 / 97
Pantone: Cool Grey 11 
RGB: 33 / 32 / 32
#2C292A

jasna szarość

CMYK: 0 / 0 / 0 / 40
Pantone: Cool Grey 3
RGB: 151 / 153 / 156
#BBBDBF

kolory

Kolorem przewodnim 
identyfikacji wizualnej 
Muzeum Warszawy jest 
granat, nawiązujący 
do ciągu skojarzeń: 
Warszawa–Syrena–
Wisła. W połączeniu 
z szarościami 
i bielą pozwala na dużą 
elastyczność aranżacyjną 
odpowiadającą złożonym 
potrzebom instytucji.

W indetyfikacjach wy-
staw, wydarzeń i wydaw-
nictw dopuszczalne jest 
stosowanie innych ze-
stawów kolorystycznych 
– warunkiem jest utrzyma-
nie kierunku wizualnego 
opisanego w niniejszym 
podręczniku.

Uwaga: granatowy 
Pantone jest różny dla 
papierów powlekanych (C) 
i niepowlekanych (U).
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typografia

Kroje podstawowe

Typografia (liternictwo) jest 
bardzo istotnym elementem 
identyfikacji wizualnej 
Muzeum Warszawy.

Fonty podstawowe to Good 
i More. Zapewniają bogatą 
paletę typograficzną, 
umożliwiającą tworzenie 
komunikacji graficznej 
zarówno o klasycznym jaki 
progresywnym charakterze. 

Stosowanie innych fontów 
jest dopuszczalne jeżeli 
przemawiają za tym istotne 
względy komunikacyjne 
i/lub merytoryczne. 
Zastosowanie fontów innych 
niż Good i More wymaga 
każdorazowej zgody Działu 
Promocji i Komunikacji 
Muzeum Warszawy.

Good
& More
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typografia

Good

Krój Good, którym złożony jest 
niniejszy podręcznik, jest fontem 
funkcjonalnym i czytelnym, 
o neutralnym charakterze.

Szczegółowe informacje 
dotyczące rodziny krojów Good 
i Good Headline dostępne są tutaj: 

>> fontshop.com/families/ff-good

>> fontshop.com/families/ff-good-headline

Do dłuższych tekstów polecana 
jest odmiana News lub Medium. 

W nagłówkach i tytułach –  
Good Headline Bold.

Tytuł: Good 
Headline Bold 

Tekst: Good Medium. Duci re il enimpor ehen-
dem quibus niti de consequ asincti amendip 
saesto voluptur? Tessinv enditius, ullesti op-
tatet dit reperae nia corest, simint liquunti-
unt peratur acidemo lorisi officipsamet odit 
maiorro vendias peliam la et alicatistrum sapis 
core iusanimo exerum adiorro etur autatiae 
consequi ad quamusd aeriscit rento quatis 
maximusam, et, il et lamende remolor atatque 
si dolorro teceper natium quamendis.

https://www.fontshop.com/families/ff-good
https://www.fontshop.com/families/ff-good-headline
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typografia

More

Krój More został 
zaprojektowany jako font 
szeryfowy kompatybilny  
z krojem Good.

Szczegółowe informacje 
dotyczące rodziny krojów 
More dostępne są tutaj: 

>> fontshop.com/families/ff-more

More jest polecany do składu 
tekstu w publikacjach 
książkowych i gazetowych.

Tytuł:  
More Bold 
Tekst: More Book. Duci re il enimpor ehendem 
quibus niti de consequ asincti amendip saesto 
voluptur? Tessinv enditius, ullesti optatet dit 
reperae nia corest, simint liquuntiunt peratur 
acidemo lorisi officipsamet odit maiorro vendi-
as peliam la et alicatistrum sapis core iusanimo 
exerum adiorro etur autatiae consequi ad qua-
musd aeriscit rento quatis maximusam, et, il 
et lamende remolor atatque si dolorro teceper 
natium quamendis.

https://www.fontshop.com/families/ff-more
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typografia

Alternatywne  

kroje na otwartej licencji

Jeżeli z powodów 
licencyjnych nie ma 
możliwości zastosowania 
fontów Good i More, 
dopuszczalne jest użycie 
zamienników dostępnych na 
otartej, darmowej licencji:

• Roboto  
(zamiennik dla Good)  
do pobrania tutaj: 
fonts.google.com/
specimen/Roboto

• Roboto Serif  
(zamiennik dla More) 
do pobrania tutaj: 
fonts.google.com/
specimen/Roboto+Serif

Roboto
Black
Tekst: Roboto Medium. Duci remil 
enimpor ehendem quibus niti de 
consequ asincti amendip saesto 
voluptur? Tessinv enditius, ullesti 
optatet dit reperae nia corest, 
simint liquuntiunt peratur acidemo 
lorisi officipsamet odit maiorro 
vendias peliam la et alicatistrum 
sapis core iusanimo exerum adiorro 
etur autatiae consequi ad quamusd 
aeriscit rento quatis maximusam, 
et, il et lamende si dolorro tecep.

Roboto 
Serif Bold 
Tekst: Roboto Serif medium. Duci 
remil enimpor ehendem quibus niti 
de consequ asincti amendip saesto 
voluptur? Tessinv enditius, ullesti 
optatet dit reperae nia corest, 
simint liquuntiunt peratur acidemo 
lorisi officipsamet odit maiorro 
vendias peliam la et alicatistrum 
sapis core iusanimo exerum adiorro 
etur autatiae consequi ad quamusd 
aeriscit rento quatis maximusam, 
et, il et lamende remolor atatque si 
dolorro teceper natium quamendis.

http://fonts.google.com/specimen/Roboto
http://fonts.google.com/specimen/Roboto
http://fonts.google.com/specimen/Roboto+Serif
http://fonts.google.com/specimen/Roboto+Serif
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typografia

Formy zapisu i skład

W nadrzędnych, wyróżnionych 
formach tekstowych (tytuły, 
kategorie, etc.) zalecany 
jest zapis standardowy (jak 
w zdaniu).

Dopuszczalny jest rówież zapis 
kapitalikami, jako alternatywna 
forma wyróżnienia krótkich 
haseł.

W przypadku krótszych form 
tekstowych zalecany jest 
asytemtryczny skład do lewej 
(tzw. skład „w choragiewkę”), 
natomiast w dłuższych tekstach 
skład może być wyjustowany 
obustronnie.

Bardzo istotne jest utrzymanie 
szerokości kolumny 
zapewniającej optymalną 
czytelność tekstu. W przypadku 
kolumny szerszej niż 60 
znaków w wierszu zalecane 
jest zastosowanie składu 
wielokolumnowego.

Tytuł tekstu

Lead. Asymetryczny skład do lewej. Niti de consequ 
asincti amendip saesto voluptu. Tessinv enditius, 
ullesti optatet dites.

kapitaliki

Skład dwukolumnowy, justowany 
obustronnie lub do lewej. Rum nem 
inullores alit faccuptas id endent fu-
giam et ea consed molendae provi-
debis re ne ius dolo ium ipsam quias 
qui tem impos net venihilis dolorru 
ptaectem. Itia sequi idigenest, si-
maximporro evenderspel iunt ma-
gnam volorem quis earum il int, 
verepelitio ommolesequid et imus 
accae iligenistin cuptatur? Lorum 
iumque derunt rem sitat doluptatu-
re venis as ium sunto eresto mint, 
si occust mos eiciendam utem illa-
ceatur asperrum quis num iliquiatia 
sint fugia velendel magnis everspe-
ratur sunt et exeriorum repudae 
eationseque laccatem sitis autenec 
estrum di rae et debisci entotat vi-

dised molendae providebis re ne 
ius dolo ium ipsam quias qui tem 
impos net venihilis dolorru pta-
ectem. Itia sequi idigenest, sima-
ximporro evenderspel iunt ma-
gnam volorem quis earum il int, 
verepelitio ommolesequid. Ute 
re prate parum sundae por adio 
eumquistis re optament porpor 
adit expligent id exernat. At re-
pror suntectur sinvendus.Itisquo 
cusaper ferrumquid quam volore 
re veleniendis di conem nobis et 
id ea nus, occaeri. Sed que perum 
sitium ut dunt explis non con rate 
eicaecest, sundigenimus uta etu-
sam am fugitaque es ius res abo-
rescia voluptas molupta dolores-
si duciis aut aut vellabo.
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elementy graficzne

Obrazy cyfrowe – użycie

W komunikacji wizualnej 
Muzeum Warszawy używane są 
4 podstawowe rodzaje obrazów 
cyforwych:

1. reprodukcje obiektów ze zbiorów,
2. reprodukcje fotografii ze zbiorów,
3. zdjęcia obiektów ze zbiorów,
4. zdjęcia bieżących wydarzeń.

Dopuszczalne jest wykorzystanie 
obrazów cyfrowych jedynie dobrej 
jakości (bez widocznych defektów 
kolorystycznych czy pikseli).

Pełny katalog cyfrowych zbiorów 
Muzeum Warszawy dostępny  
jest tutaj:  
kolekcje.muzeumwarszawy.pl

1

3

2

4

http://kolekcje.muzeumwarszawy.pl
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elementy graficzne

Obrazy cyfrowe – podpisy

Projekty wykorzystujące 
reprodukcje obiektów 
i fotografii ze zbiorów 
Muzeum Warszawy 
powinny zawierać stosowną 
informację, według wzoru: 
tytuł, autor, data, technika.  
Ze zbiorów Muzeum 
Warszawy

Wykorzystanie fotografii 
obiektu muzealnego wymaga 
podania informacji: tytuł, 
autor, data, dane techniczne. 
Fotograf. Ze zbiorów Muzeum 
Warszawy

Jeśli fotografia została 
skadrowana, należy to 
zaznaczyć w opisie dodając 
zapis „(fragment)” po tytule.

Tango – reklama księgarni 

Zygmunta Jeżewskiego (fragment), 

W. Z. Czerny, ok. 1921 r.,  

druk kolorowy na papierze. 

Ze zbiorów Muzeum Warszawy

Podstawka pod noże, J. Fraget,  

ok. 1896–1915 r., odlew, mosiądz  

i srebro. Fot. A. Czechowski. 

Ze zbiorów Muzeum Warszawy
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elementy graficzne

Filtry i zabiegi graficzne

Dla fotograffi czarno-białych 
opuszczalne jest stosowanie 
filtru „Mnożenie” (Multiply) na 
granatowych aplach.

W przypadku stosowania 
zabiegu na ciemniejszych 
obrazach zalecana jest 
manualna korekta koloru 
(rozjaśnienie zdjęcia).

Dopuszczalne jest również 
umieszczanie płaskich, 
monochrmatycznych 
elementów graficznych na 
zdjęciu. Warunkiem jest 
utrzymanie czytelności 
zdjęcia oraz elementu. 
graficznego

Projekty graficzne na bazie identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.
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elementy graficzne

Ikony

Ikony stosowane w komunikacji 
wizualnej Muzeum Warszawy 
zostały zaprojektowane 
zgodnie ze stylem graficznym 
i proporcjami logo oraz 
liternictwa (kroju Good). Nadają 
się do stosowania zarówno 
w przestrzeniach biurowych 
i wystawienniczych, jak 
i w publikacjach drukowanych 
i cyfrowych.

W identyfikacji graficznej 
wydarzeń i wystaw czasowych 
dopuszczalne jest użycie innych 
ikon, zaprojektowanych zgodnie 
z danym językiem graficznym.

100–200
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Pismo oficjalne

Format A4

Skład: do lewej

Font: Calibri Regular 
Rozmiar: 11 pkt 
Interlinia: 1,5 
Kolor: czarny

Font: Calibri Regular 
Rozmiar: 6,5 pkt 
Interlinia: 1,0 
Kolor: czarny

Znak sprawy:
Edz. nr:

(Treść) Lorem ipsum dolore sit amet, consectetur adipisicing elit, sad do 
eiusmod tempo incididunt ut laborum et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quiz nostrud exercitation ullamco laborum nisi ut aliquip ex eu 
commodore consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu furiat nula partytur. Excepteur sunt occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mulit anim id set 
laborum. Lorem ipsum dolot sit. Excepteur sunt occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mulit anim id set laborum. Lorem 
ipsum dolot sit sunt occaecat enim ad minim veniam.

Jan Nowak
Główny Specjalista ds. Projektów
Muzeum Warszawy

Przygotowała: Janina Nowak, tel. (22) 567 98 09
Wykonano w 2 egzemplarzach

www.muzeumwarszawy.pl 
sekretariat@muzeumwarszawy.pl

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

tel. (+48) 22 635 16 25
fax (+48) 22 831 94 91

Warszawa, 26 kwietnia 2021

Sz. P. Anna Kowalska
Dział Inwestycyjny
Muzeum Narodowe w Warszawie
al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa
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List

Format A4

Skład: do lewej

Font: Calibri Regular 
Rozmiar: 11 pkt 
Interlinia: 1,5 
Kolor: czarny

Warszawa, 26 kwietnia 2021

Sz. P. Jan Kowalski
Dział Edukacji
Muzeum Narodowe w Warszawie
al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Szanowna Pani,

(Treść) Lorem ipsum dolore sit amet, consectetur adipisicing elit, sad do 
eiusmod tempo incididunt ut laborum et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quiz nostrud exercitation ullamco laborum nisi ut aliquip ex eu 
commodore consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu furiat nula partytur. Excepteur sunt occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mulit anim id set 
laborum. Lorem ipsum dolot sit. Excepteur sunt occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mulit anim id set laborum. Lorem 
ipsum dolot sit sunt occaecat enim ad minim veniam.

Z wyrazami szacunku,

Jan Nowak

Główny Specjalista ds. Projektów 
Muzeum Warszawy

www.muzeumwarszawy.pl 
sekretariat@muzeumwarszawy.pl

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

tel. (+48) 22 635 16 25
fax (+48) 22 831 94 91
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wzory aplikacji

Wizytówka

Wymiary: 85 x 55mm

Papier niepowlekany,  
naturalna biel, 300g

Druk: 1+1  
(czerń + Pantone 2728 U)

Janina Kowalska 

Kierowniczka  
Działu Promocji i Komunikacji

Tel. +48 22 535 28 02 
E-mail janina.kowalska@muzeumwarszawy.pl

Rynek Starego Miasta 28–42
00-272 Warszawa
www.muzeumwarszawy.pl
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wzory aplikacji

Wiadomość e-mail

Font: Calibri Regular 
Rozmiar: 14 pkt 
Interlinia: 1,15 
Kolor: czarny

Font: Calibri Regular 
Rozmiar: 10 pkt 
Interlinia: 1,0 
Kolor: szary

Szanowni Państwo,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco labo-
ris 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.

Z wyrazami szacunku,

Anna Kowalska

Dział Promocji i Komunikacji
Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa
tel. +48 22 531 38 25, fax. 22 531 38 25
www.muzeumwarszawy.pl

Nowa wiadomość
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Specyfikacja produkcyjna 

standardowych materiałów 

promocyjnych

1. zaproszenie / pocztówka 
format A6, papier 
niepowlekany 300 g, 
naturalna biel

2. ulotka  
format A6, papier 
niepowlekany 150 g, 
naturalna biel

3. broszura  
format A4 składany do 
DL, papier niepowlekany 
150 g, naturalna biel

4. plakat  
format A2, papier 
kredowy matowy 135 g

5. wydawnictwo towarzyszące  
format B5, okładka: papier 
niepowlekany 300 g, naturalna 
biel, skrzydełka szer. min. 7 cm  
środek: papier niepowlekany 
130 g, naturalna biel

4

3

1

2

5
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wzory aplikacji

Zaproszenie

Format A6

Papier niepowlekany 300 g, 
naturalna biel

Rekomendowane jest 
umieszczenie informacji 
o możliwości skorzystania ze 
środków transportu publicznego 
oraz ewentualnej informacji dla 
osób niepełnosprawnych.

Awers:

grafika na bazie  
identyfikacji wizualnej  

wydarzenia

Rewers:

tekst zaproszenia 
zaprojektowany zgodnie 
z identyfikacją wizualną 

wydarzenia

+

Informacja

W trosce o Państwa wygodę oraz środowisko naturalne proponujemy skorzystanie  

ze środków transportu publicznego. Przystanek pl. Zawiszy: autobusy 127, 128, 157, 158, 175, 

159, 504, 517, 521 / tramwaje 1, 7, 8, 9, 22, 24, 25. Aktualne rozkłady jazdy dostępne na stronie 

przewoźnika: www.ztm.waw.pl / Veturilo: stacja pl. Zawiszy
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wzory aplikacji

Pocztówka

Format A6

Papier niepowlekany 300 g, 
naturalna biel

Wymagane jest umieszczenie 
informacji o reprodukcji użytej  

na froncie.

(reprodukcja czarno-biała) (reprodukcja kolorowa)

Informacja o reprodukcji wykorzystanej na awersie

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28–42
www.muzeumwarszawy.pl

Informacja o reprodukcji wykorzystanej na awersie

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28–42
www.muzeumwarszawy.pl



39Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy

wzory aplikacji

KOMPLIMENTKA

Format A6

Wysokiej jakości papier niepowlekany 
o szlachetnej teksturze, 300 g, 
naturalna biel

(awers niezadrukowany)

Z wyrazami szacunku / With compliments,

Rynek Starego Miasta 28–42, 00-272 Warszawa
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wzory aplikacji

Bilet

Format 7x15 cm  
Papier w kolorze naturalnej bieli 
Druk: czerń + Pantone 

Tytuł reprodukcji, imię i nazwisko autora,  
rok wykonania, autor reprodukcji, ze zbiorów 
Muzeum Warszawy

BILET / TICKET

www.muzeumwarszawy.pl 

facebook.com/muzeum.warszawy

instagram.com/muzeumwarszawy

reprodukcja

opis reprodukcji

Muzeum Warszawy online
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wzory aplikacji

Stopka wydawnicza

Pozycje wydawnicze Muzeum 
Warszawy powinny być 
oznakowane na tyle okładki, 
w miejscu zapewniającym 
czytelność tekstu i kodu 
paskowego. Jeśli tło zmniejsza 
czytelność, zalecane jest 
umieszczenie stopki na białym 
prostokątnym tle.

Dopuszczalne jest zapisanie 
informacji w stopce fontem 
użytym w danym projekcie.

Obecność logo na froncie lub 
grzbiecie okładki – w formie 
pełnej lub samego sygnetu – 
pozostaje do decyzji projektanta. Pełny tytuł pozycji wydawniczej

Ewentualny tytuł serii
www.muzeumwarszawy.pl

Muzeum Warszawy
Pełny tytuł pozycji wydawniczej
Ewentualny tytuł serii
www.muzeumwarszawy.pl

Pełny tytuł pozycji wydawniczej
Ewentualny tytuł serii
www.muzeumwarszawy.pl

Muzeum Warszawy
Pełny tytuł pozycji wydawniczej
Ewentualny tytuł serii
www.muzeumwarszawy.pl

kod  123456789

kod  123456789

kod  123456789kod  123456789

oznakowanie poziome z logooznakowanie poziome bez logo

oznakowanie pionowe bez logo oznakowanie pionowe z logo

1

2



42Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy

wzory aplikacji

Oznakowanie i informacja

Pokazane oznakowania są 
jedynie rekomendacjami 
i mogą ulegać modyfikacjom 
w zależności od różnych 
uwarunkowań danego projektu –  
warunkiem jest zachowanie 
charakteru wizualnego 
opisanego w niniejszym 
podręczniku. 

1. oznakowanie lokalizacji,

2. oznakowanie eksponatu,

3. informacja tymczasowa,

4. tablica informacyjna / 
ekspozycyjna,

5. oznakowanie pomieszczeń.

Oznakowanie może 
występować zarówno w wersji 
pozytywowej (na jasnym tle) jak 
i negatywowej (na ciemnych tle).

Barbakan

The Barbican

MUZEUM WARSZAWY

MUSEUM OF WARSAW

3/11

DZIAŁ BADAŃ NAD WARSZAWĄ

1

Miejsca dawnych  
modlitewni żydowskich  
na Pradze

Juliusz Sokołowski, Jakub Certowicz

Fotografie są częścią cyklu dokumentującego miejsca 
na Pradze, w których niegdyś mieściły się żydowskie 
domy modlitwy. Pełny cykl będzie współtworzył 
stałą ekspozycję zaplanowaną w muzealnej sali 
modlitewni żydowskiej.

Targowa 16

Targowa 18

Targowa 21

Targowa 22

Targowa 38–40

Targowa 62

Targowa 66

Ząbkowska 2

Ząbkowska 7

Ząbkowska 12

Brzeska 11

Radzymińska 12

Radzymińska 15

Radzymińska 28

Radzymińska 36

Stalowa 18

Stalowa 34

Stalowa 40–42

Stalowa 51

Środkowa 16

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4

5

2

Syrena warszawska  
proj. Zygmunt Bieniulis, brąz, 1930 r.,  

fot. A. Czechowski, ze zbiorów Muzeum Warszawy

The mermaid of Warsaw  
designed by Zygmunt Bieniulis, bronze, 1930 r.,  

photo: A. Czechowski, Muzeum of Warsaw collection

3

Eksponat 

w konserwacji

Exhibit in conservation
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Wideo

Logo powinno być umieszczone 
w lewym górnym rogu formatu 
wideo. Film powinien kończyć 
się planszą zamykającą 
z adresem strony Muzeum, logo, 
oraz wszelkimi ewentualnymi 
informajami wymaganymi 
w ramach danego projektu 
(informacje o dofinansowaniu, 
patronatach, etc).

Na przykładach obok pokazano:

1. umiejscowienie logo 
w kadrze wideo,

2. kadr zamykający wideo.

Logo powinno mieć nadaną 
przezroczystość optymalizującą 
jego widoczność na 
zmieniającym się obrazie. 

muzeumwarszawy.pl

1

2
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Szanowni Państwo,

Ducit laboresed explis et mod ellandi tatiunt quat quos idem eum quo bea cum 

aut endam, con corit, optatem quibusam audi ut autempe rsperov idicius amu-

sant omnis estrum esto et, te volorios magnia qui ut ium el in con conet voluptae 

nessum quiatiam qui coritio rectur? Ur alicilit eost porerem iliaeperios aperum 

quatur molorei usdaest ma dolenih ilitasp itatem facest, imust omnis ame sunda 

nullenita pa si acium volestia dolor sequasp itiisci millor a doluptae volupta 

tionsequi volore plibus venimo maio. Et voluptatia aut lacipsa eperru magnia 

qui lorem ipsum.

Z wyrazami szacunku,

Dział Inwentaryzacji Zbiorów

Muzeum Warszawy





www.muzeumwarszawy.pl | facebook.com/muzeum.warszawy | instagram.com/muzeumwarszawy


