
Księga akcydensów

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie



Akcydensy  |  typografia  |  font podstawowy

Open Sans Light
AąbcćdeęfGHijKLłmnńOópqrSśtuvWxyzźż
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

Open Sans Light Italic
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

Open Sans Regular
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

Open Sans Italic
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

Open Sans Bold
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890 

Open Sans Bold Italic
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

font podstawowy
fonty firmowe to rodzina fontów Open Sans. 
Konsekwentne stosowanie czcionek zaleca 
się do wszystkich typów materiałów:  
druków akcydensowych, materiałów  
promocyjnych, pism i prezentacji  
biurowych, stron internetowych itp.

przy tworzeniu przekazu należy dbać o jego 
czytelność. Hasła i tytuły powinny być pisane 
zdecydowanie większym krojem niż pozostałe 
bloki tekstowe.

do składu tekstów na białych i jasnych tłach 
należy korzystać z fontu w odmianie Light.
na tłach ciemnych i w kontrze stosuje się 
odmianę regular.



Akcydensy  |  typografia  |  font uzupełniający

PT Serif Regular
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

PT Serif Bold
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

PT Serif Italic
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

PT Serif Bold Italic
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

typografia uzupełniająca
W przypadku tekstów długich należy 
stosować fonty uzupełniające pt Serif. 
jest to rodzina fontów szeryfowych 
zaprojektowana do składu dłuższych tekstów.



Akcydensy  |  papier firmowy

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
tel.: +48 22 564 60 00, +48 22 564 60 00, info@sgh.waw.pl

www.sgh.waw.pl

Accatqui doloriae 

Paruptas dolo coresequi corro tem rendunt qui aut officitios aut plit ut hilias 
moluptat dolupta aperro beatior ecest, odita doluptibus ad magnis onsed 
quamus arum quibus que dolor moaut res pa vollo eaquis sit aut omniment.

Itatestia natium vel eturias es non consequ aspitem harchil estiae atusto 
temporr ovidem fugias eario. Aquia cus erum, nus, suntium et veliquis elestrum 
es et re prae. Ipsam renis eum dolupti volum fugia vende consed quamus 
arum onsed quamus arum quibus que dolor moquibus que dolor mostibuscit 
aceaquamus niti bea consectiae audam, acipit, nempori taeptas aliquos sundus 
aliquatio quo idigendi rem eos magnitas qui del ius es rem dest, voluptatem si 
quod quatist laborum facient.

Disqui sam que volesed ma nobitia ducider ehentis si reptur serum de niet quid 
quam quam eos ariaspera dolupta tisciun dipsam id explit de dolo vendis eium 
quis qui secti occae non nonsequunt fugia quatestis moditio nsendel imodist, 
etur, aditati cuptas doluptatem autatisqui tem et laccuptaque pelecep udignat 
umquiae cor sus, non este velluptasped magnam volorem lic te et laborro 
vidunt quas ressinum atem quide non nimus voloratiis eos sim id quiderupta 
dolless imagnistis qui od mint vidersp erchit aut laborio repudandae sit omni 
con nimi, sae dendunt rersperit as experum faciis doluptur autem facest, 
vendae parum volo veniatur, sumquae ipsantota volestis porrum accatiis 
dolorerunt minveli quibus arum, quibus maximodic te ilisimus ent.

minus volent ressimus.

mod ma quam, od 
utat vent ex eos que 
porpore ssundae 
sequiant hilignihicia 



Akcydensy  |  papier firmowy  |  konstrukcja i krój pisma

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
tel.: +48 22 564 60 00, +48 22 564 60 00, info@sgh.waw.pl

www.sgh.waw.pl

Accatqui doloriae 

Paruptas dolo coresequi corro tem rendunt qui aut officitios aut plit ut hilias 
moluptat dolupta aperro beatior ecest, odita doluptibus ad magnis onsed 
quamus arum quibus que dolor moaut res pa vollo eaquis sit aut omniment.

Itatestia natium vel eturias es non consequ aspitem harchil estiae atusto 
temporr ovidem fugias eario. Aquia cus erum, nus, suntium et veliquis elestrum 
es et re prae. Ipsam renis eum dolupti volum fugia vende consed quamus 
arum onsed quamus arum quibus que dolor moquibus que dolor mostibuscit 
aceaquamus niti bea consectiae audam, acipit, nempori taeptas aliquos sundus 
aliquatio quo idigendi rem eos magnitas qui del ius es rem dest, voluptatem si 
quod quatist laborum facient.

Disqui sam que volesed ma nobitia ducider ehentis si reptur serum de niet quid 
quam quam eos ariaspera dolupta tisciun dipsam id explit de dolo vendis eium 
quis qui secti occae non nonsequunt fugia quatestis moditio nsendel imodist, 
etur, aditati cuptas doluptatem autatisqui tem et laccuptaque pelecep udignat 
umquiae cor sus, non este velluptasped magnam volorem lic te et laborro 
vidunt quas ressinum atem quide non nimus voloratiis eos sim id quiderupta 
dolless imagnistis qui od mint vidersp erchit aut laborio repudandae sit omni 
con nimi, sae dendunt rersperit as experum faciis doluptur autem facest, 
vendae parum volo veniatur, sumquae ipsantota volestis porrum accatiis 
dolorerunt minveli quibus arum, quibus maximodic te ilisimus ent.

minus volent ressimus.

mod ma quam, od 
utat vent ex eos que 
porpore ssundae 
sequiant hilignihicia 
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Accatqui doloriae 

Paruptas dolo coresequi corro tem rendunt qui aut officitios aut plit ut hilias 
moluptat dolupta aperro beatior ecest, odita doluptibus ad magnis onsed 
quamus arum quibus que dolor moaut res pa vollo eaquis sit aut omniment.

Itatestia natium vel eturias es non consequ aspitem harchil estiae atusto 
temporr ovidem fugias eario. Aquia cus erum, nus, suntium et veliquis elestrum 
es et re prae. Ipsam renis eum dolupti volum fugia vende consed quamus 
arum onsed quamus arum quibus que dolor moquibus que dolor mostibuscit 
aceaquamus niti bea consectiae audam, acipit, nempori taeptas aliquos sundus 
aliquatio quo idigendi rem eos magnitas qui del ius es rem dest, voluptatem si 
quod quatist laborum facient.

Disqui sam que volesed ma nobitia ducider ehentis si reptur serum de niet quid 
quam quam eos ariaspera dolupta tisciun dipsam id explit de dolo vendis eium 
quis qui secti occae non nonsequunt fugia quatestis moditio nsendel imodist, 
etur, aditati cuptas doluptatem autatisqui tem et laccuptaque pelecep udignat 
umquiae cor sus, non este velluptasped magnam volorem lic te et laborro 
vidunt quas ressinum atem quide non nimus voloratiis eos sim id quiderupta 
dolless imagnistis qui od mint vidersp erchit aut laborio repudandae sit omni 
con nimi, sae dendunt rersperit as experum faciis doluptur autem facest, 
vendae parum volo veniatur, sumquae ipsantota volestis porrum accatiis 
dolorerunt minveli quibus arum, quibus maximodic te ilisimus ent.

minus volent ressimus.

mod ma quam, od 
utat vent ex eos que 
porpore ssundae 
sequiant hilignihicia 

papier firmowy
papier firmowy stosujemy do wszelkiego
typu korespondencji korporacyjnej.
druk pAntOne na papierze matowym 
offsetowym lub satynowanym 120 gram, 
offsetowo lub wprost z drukarki biurowej. 

należy korzystać z przygotowanego 
szablonu edytora.

użyte fonty:

1
treść pisma – Open Sans Light
rozmiar 11 pkt interlinia 16 pkt

2
dane adresowe – Open Sans Light
rozmiar 7,2 pkt interlinia 9,5 pkt



www.sgh.waw.pl

www.sgh.waw.pl

Akcydensy  |  koperty c4, c5 i dL

koperty
nadruk na kopertach c4 (324 /229), c5 (229/162),  
dL (220/110)

druk pAntOne, na papierze matowym 
niepowlekanym (np. planoSpeed) 100g. 

użyte fonty:
adres www – Open Sans Light
rozmiar 10,5 pkt



www.sgh.waw.pl

www.sgh.waw.pl

www.sgh.waw.pl



Okładka publikacji  |  kolorystyka „akademicka”

okładki publikacji
projekt koncepcyjny umieszczenia logo 
i elementów graficznych na okładkach 
publikacji.



Okładka publikacji  |  kolorystyka „studencka”



Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
tel.: +48 22 564 60 00, +48 22 564 60 00
info@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl

kształtujemy liderów

teczka na dokumenty  |  wersja polskojęzyczna

teczka
Standardowy format – 220/320 mm.  
druk pAntOne, na papierze offsetowym  
(np. Amber preprint) 200g lub kredowym 
matowym 300-350g. plus folia matowa.

użyte fonty:

1
hasło –Open Sans bold
rozmiar 20 pkt.

2
dane adresowe – Open Sans Light
rozmiar 11 pkt interlinia 16 pkt



teczka na dokumenty  |  wersja polskojęzyczna  |  wykrojnik

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
tel.: +48 22 564 60 00, +48 22 564 60 00
info@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl

kształtujemy liderów 1

2



Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
tel.: +48 22 564 60 00, +48 22 564 60 00
info@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl

we shape leaders

teczka na dokumenty  |  wersja angielskojęzyczna

teczka
Standardowy format – 220/320 mm.  
druk pAntOne, na papierze offsetowym  
(np. Amber preprint) 200g lub kredowym 
matowym 300-350g. plus folia matowa.

użyte fonty:

1
hasło –Open Sans bold
rozmiar 20 pkt.

2
dane adresowe – Open Sans Light
rozmiar 11 pkt interlinia 16 pkt



teczka na dokumenty  |  wersja angielskojęzyczna  |  wykrojnik

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
tel.: +48 22 564 60 00, +48 22 564 60 00
info@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl

we shape leaders 1

2



Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
tel.: +48 22 564 60 00, +48 22 564 60 00
info@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl

kształtujemy liderów

Badania  
na zamówienie

teczka na dokumenty  |  „wersja akademicka”

teczka
Standardowy format – 220/320 mm.  
druk pAntOn lub cmyKe, na papierze 
offsetowym (np. Amber preprint) 200g  
lub kredowym matowym 300-350g.  
plus folia matowa.

użyte fonty:

1
hasło –Open Sans bold
rozmiar 20 pkt.

2
dane adresowe – Open Sans Light
rozmiar 11 pkt interlinia 16 pkt



teczka na dokumenty  |  „wersja akademicka”  |  wykrojnik

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
tel.: +48 22 564 60 00, +48 22 564 60 00
info@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl

kształtujemy liderów

Badania  
na zamówienie

1

2



Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
tel.: +48 22 564 60 00, +48 22 564 60 00
info@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl

kształtujemy liderów

Studia  
licencjackie

teczka na dokumenty  |  wersja „studencka”

teczka
Standardowy format – 220/320 mm.  
druk pAntOn lub cmyKe, na papierze 
offsetowym (np. Amber preprint) 200g  
lub kredowym matowym 300-350g.  
plus folia matowa.

użyte fonty:

1
hasło –Open Sans bold
rozmiar 20 pkt.

2
dane adresowe – Open Sans Light
rozmiar 11 pkt interlinia 16 pkt



teczka na dokumenty  |  wersja „studencka”  |  wykrojnik

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
tel.: +48 22 564 60 00, +48 22 564 60 00
info@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl

kształtujemy liderów

Studia  
licencjackie

1

2



Akcydensy  |  dyplom okolicznościowy, certyfikat

Dyplom

dla

Katarzyny Burek

za zajęcie I miejsca
w konkursie plastycznym:

Podróże małe i duże

w kategorii przedszkolaki

Jury konkursu:

................................................................................

Warszawa, 27.08.2018 r.

dyplom okolicznościowy, certyfikat
tworząc dyplomy i certyfikaty należy 
korzystać z przygotowanego szablonu 
edytora.

W szablonie są przygotowane style tekstowe 
oraz wstawione elementy graficzne i logotypy.



Certyfikat

Pan

Jak Kowalski

uzyskał certyfikat uczestnictwa w projekcie:

Zarządzanie transferem technologii  
informatycznej do przedsiębiorstw

Projektowanie i integracja systemów informatycznych,  
e-biznes, systemy wspomagające zarządzanie wiedzą

Zorganizowanym przez

Szkołę Główną Handlową
w Warszawie

Warszawa, 27.08.2018 r.



zaproszenia |  wersja kadratowa | okładka

zaproszenie
Standardowy format – 150/150 mm.  
druk pAntOn lub cmyKe, na papierze 
offsetowym (np. Amber preprint) 200g  
lub kredowym matowym 300-350g.  
plus folia matowa.

użyte fonty:

1
treść – Open Sans Light
rozmiar 10 pkt interlinia 15 pkt

2
tytuły –Open Sans bold
rozmiar 20 pkt interlinia 24 pkt



Podczas uroczystości nastąpi wręczenie dyplomów doktorom 
i doktorom habilitowanym. Obchody święta SGH uświetni koncert 
Plaisir d’amour w wykonaniu Małgorzaty Walewskiej 
- mezzosporan i Małgorzaty Zalewskiej - harfa. 
Po uroczystości zapraszamy na tort do Auli Spadochronowej

Rektor i Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
mają zaszczyt zaprosić na uroczyste posiedzenie Senatu SGH, 
które odbędzie się w dniu 

Święta SGH
11 kwietnia 2018 r. o godzinie 11:40
w Auli Głównej przy al. Niepodległości 162 w Warszawie

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności 
do 10 marca 2017 r. 
e-mail: kzif@sgh.waw.pl
+48 (22) 564 73 25

2

1

zaproszenia |  wersja kadratowa | środek



zaproszenia |  wersja dL | okładka

zaproszenie
Standardowy format dL – 150/150 mm.  
druk pAntOn lub cmyKe, na papierze 
offsetowym (np. Amber preprint) 200g  
lub kredowym matowym 300-350g.  
plus folia matowa.

użyte fonty:

1
dane adresowe – Open Sans regular
rozmiar 10 pkt interlinia 15 pkt



zaproszenia |  wersja dL | środek

Rektor i Senat Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie mają zaszczyt zaprosić 
na uroczyste posiedzenie Senatu SGH, 
które odbędzie się

15 marca 2019 r. o godzinie 13:00
w Auli Głównej w SGH 
przy al. Niepodległości 162 w Warszawie

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie 
obecności do 10 marca 2017 r. 
e-mail: kzif@sgh.waw.pl
+48 (22) 564 73 25

Podczas posiedzenia Senatu nastąpi 
odnowienie dyplomów doktorskich
Profesora Zygmunta Bosiakowskiego
Profesora Mariana Strużyckiego

Uroczystość uświetni występ chóru SGH.
Po uroczystości zapraszamy 
na poczęstunek w Sali Kolumnowej.

1



projekt identyfikacji

www.kotbury.pl


