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geneza znaku
Inspiracją dla znaku graficznego jest charakterystyczny wygląd 
gospodarstw szkółkarskich widzianych z lotu ptaka. Kształt serca jest 
bezpośrednim nawiązaniem do hasła “serce polskiego szkółkarstwa”. 

Odcienie brązu i czerwieni stanowią nawiązują do róż. Odcienie zieleni 
mówią o innych roślinach ozdobnych występujących w końskowolskich 
gospodarstwach szkółkarskich.
 

zdjęcia ©2014 DigitalGlobe, Dane mapy ©2014 Google

W celu przedstawienia inspiracji leżącej u podstaw znaku graficznego, na stronie wykorzystano fragment zdjęcia z Google Maps.

https://www.google.pl/maps/place/Ko%C5%84skowola/@51.4108176,22.0684378,507m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x47227b2227176e41:0xf3b1d0b87a69da70
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wersja podstawowa
Wersja ta stanowi podstawę identyfikacji wizualnej. 
Jest punktem wyjścia dla wszystkich pozostałych wariantów 
i elementów tworzących graficzny wizerunek marki. 

wersja pozioma 
W zależności od potrzeb wersję tę można stosować zamiennie z wersją 
podstawową.
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wersja angielska
Wersja ta stanowi podstawę identyfikacji wizualnej wszędzie tam, 
gdzie komunikat jest kierowany do odbiorcy zagranicznego. 

Wszystkie zasady opisane w niniejszej publikacji mają zastosowanie 
do tej wersji tak samo jak do wersji podstawowej - polskiej.

Tak samo jak wersja podstawowa tak i wersja angielska występuje 
również w wariancie poziomym i we wszystkich formach 
kolorystycznych.

wersja pozioma 
W zależności od potrzeb wersję tę można stosować zamiennie z wersją 
podstawową - angielską.
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a) b)

c) d)

formy kolorystyczne
Niniejsza karta przedstawia formy kolorystyczne logo - kolejno:
a) Forma podstawowa mająca charakter nadrzędny względem
 pozostałych - gdy tylko technologia wdrożenia na to pozwala, 
 właśnie ta wersja powinna być stosowana. 
b) Forma uproszczona do stosowania przy wdrożeniu 
 z wykorzystaniem Pantone lub folii. Wersja ta może być stosowana  
 jedynie gdy nie jest możliwe zastosowanie formy podstawowej. 
c)  Forma czarno-biała mająca zastosowanie np. dla ksero. 
d) Forma monochromatyczna dla grawerunku lub pieczęci. 

Formy uproszczona, czarno-biała, monochromatyczna 
powinny być stosowane tylko wtedy gdy nie można użyć 
wersji podstawowej.

Wszystkie te formy kolorystyczne mają zastosowanie także 
do wersji poziomej jak i angielskiej logo.
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a)

b)

występowanie na tle
Karta przedstawia formę logo przeznaczoną do stosowania na ciemnym 
tle a), w której kolor logotypu i hasła został zmieniony na najjaśniejszy 
z odcieni zieleni występujących w znaku graficznym (kolor b) opisany 
na następnej stronie). Forma taka ma zastosowanie zarówno do wersji 
poziomej jak i angielskiej logo i może być wykorzystywana w połączeniu 
ze zdjęciami utrzymanymi w firmowej kolorystyce lub jednolitym ciem-
nym tłem. 

Stosując tę formę należy pamiętaj o zachowaniu możliwie najwyższej 
czyteloności logo i hasła. Należy unikać teł, które mogą negatywnie 
wpłynąć na czytelność logo i hasła. 

Przewidziany jest również wariant formy uproszczonej b) 
(opisanej na stronie poprzedniej pod punktem b) ) przeznaczony 
do stosowania na ciemnym tle.

Dokładny opis kolorystyki znajduje się na stronie następnej.

10 11



a b c

d e f

g

opis kolorystyki
Kolorystyka firmowa opisana za pomocą modeli PMS (Pantone® 
Matching System), CMYK, RGB, HEX. Dla kolorów występujących 
w formie uproszczonej a), b), c) podana także jako numery folii RAL 
i Avery®. 

Kolor g), jest kolorem uzupełniającym, niewystępującym w logo. Może 
być stosowany w materiałach firmowych, stanowi również optymalne 
tło dla formy negatywowej (formiy przeznaczonej do stosowania na 
ciemnym tle)

W formie przeznaczonej do stosowania na ciemnym tle, kolorem 
liternictwa jest b), kolorystyka znaku graficznego nie ulega zmianie.

W formie uproszczonej zastosowane kolory to a) i c).
W formie uproszczonej przeznaczonej do stosowania na ciemnym tle 
zastosowane kolory to b) i c).

Uwaga: w sytuacjach wyjątkowych, gdy z przyczyn technologicznych 
nie jest możliwe dobranie dokładnego odpowiednika należy pamiętać, 
że model CMYK stanowi punkt wyjścia dla pozostałych modeli 
kolorystycznych i do niego należy się odwoływać w przypadku 
wątpliwości. 

Uwaga: przedstawione obok kolory stanowią jedynie symulację  i mają 
charakter poglądowy. Kolory należy zawsze dobierać według podanych 
wartości.

Pantone®: 7489 C
CMYK:
C60 : M0 : Y70 : K0
RGB:
R114 : G187 : B111
HEX: 71BA6F
RAL: 6021
AVERY®: 517 Light Green

Pantone®: 500 C
CMYK:
C10 : M50 : Y25 : K10
RGB:
R209 : G141 : B151
HEX: D18D96

Pantone®: 491 C
CMYK:
C60 : M100 : Y100 : K25
RGB:
R106 : G35 : B31
HEX: 69231F

Pantone®: 362 C
CMYK:
C75 : M0 : Y80 : K10
RGB:
R48 : G160 : B86
HEX: 2F9F55

Pantone®: 364 C
CMYK:
C90 : M0 : Y100 : K40
RGB:
R0 : G112 : B42
HEX: 00702A
RAL: 6001
AVERY®: 518 Grass Green

Pantone®: 492 C
CMYK:
C0 : M100 : Y60 : K40
RGB:
R158 : G9 : B47
HEX: 9E092E
RAL: 4002
AVERY®: 515 Dark Red

Pantone®: 567 C
CMYK:
C90 : M30 : Y70 : K70
RGB:
R0 : G58 : B44
HEX: 003A2B
RAL: 6012
AVERY®: 533 Forest Green
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kolorystyka w skali szarości
Niniejsza karta przedstawia zmianę firmowej kolorstyki dla skali szarości.

Uwaga: przedstawione obok kolory stanowią jedynie symulację  i mają 
charakter poglądowy. Kolory należy zawsze dobierać według podanych 
wartości.

a b c

d e f

g

K: 60% K: 20% K: 70%

K: 35% K: 50% K: 80%

K: 90%
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budowa i proporcje
Karta przedstawia sposób konstrukcji logo, bazujący na zależnościach 
między poszczególnymi elementami. Niedopuszczalne jest samodzielne 
konstruowanie logo ani któregokolwiek z jego elementów. Stanowi ono 
zamkniętą całość i nie może być poddawane żadnym zniekształceniom. 
Należy korzystać tylko i wyłącznie z zapisu elektronicznego logo.
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10% wys.

10% wys.

20% wys.
20% wys.

a)

b)

pole podstawowe
Pole podstawowe stanowi minimalny obszar, w którym 
logo może występować samodzielnie. 

Pole ochronne dla logo w wersji podstawowej a) jest zbudowane 
w oparciu o kwadrat, którego bok ma wymiar rówyny 
10% wysokości logo.

Pole ochronne dla logo w wersji poziomej b) jest zbudowane 
w oparciu o kwadrat, którego bok ma wymiar rówyny 
20% wysokości logo.

Przykład: jeżeli logo ma występować samodzielnie na tabliczce, to 
wielkość tej tabliczki nie może być mniejsza niż pole podstawowe znaku, 
który się na niej znajduje.
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20% wys.

20% wys.

40% wys.

40% wys.

a)

b)

pole ochronne
Pole ochronne stanowi minimalny obszar, w którym logo może 
występować gdy funkcjonuje wraz z innymi komunikatami. 
Żaden inny element (tekstowy lub graficzny) nie może się 
w nim znajdować. 

Pole ochronne dla logo w wersji podstawowej a) jest zbudowane 
w oparciu o kwadrat, którego bok ma wymiar rówyny 
20% wysokości logo.

Pole ochronne dla logo w wersji poziomej b) jest zbudowane 
w oparciu o kwadrat, którego bok ma wymiar rówyny 
40% wysokości logo.
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a)

b)
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220px

wielkości minimalne
Wielkość minimalna dla druku a) oraz do wyświetlania b) 
przy której logo nie powinno stracić swojej czytelności. 

Minimalna wysokość znaku graficznego to 7mm, zarówno dla wersji 
podstawowej jak i poziomej.

Minimalna wysokość logo z hasłem to 20mm dla wersji podstawowej 
(dla mniejszej wysokości dopuszczalne jest usunięcie hasła) i 7mm 
dla wersji poziomej. 

Wielkość minimalna dla logo wyświetlanego b) nie powinna być 
mniejsza niż 25x24 px dla znaku graficznego. Zalecana wielkośc 
minimalna to 50x48 px.

Wielkość minimalna dla wyświetlanego logo z hasłem to 120x100px dla 
logo w wersji podstawowej i 50x220px dla logo w wersji poziomej.

Należy unikać stosowania znaku graficznego poniżej tych wielkości. 
Jeżeli w procesie reprodukcji nie jest możliwe uzyskanie czytelności 
przy wymiarze minimalnym zaleca się zwiększenie wielkości.

22 23



AaBbCc
ABCDEF
abcdef
01234&

Adria Slab Light

AaBbCc
ABCDEF
abcdef
01234&

Adria Slab Medium UprightItalic

AaBbCc
ABCDEF
abcdef
01234&

Corbel Regular

AaBbCc
ABCDEF
abcdef
01234&

Corbel Bold

AaBbCc
ABCDEF
abcdef
01234&

Adria Slab liternictwo
Podstawowymi czcionkami są: 
Adria Slab Medium UprightItalic (Końskowola), 
Adria Slab Light (hasło promocyjne),
Adria Slab Bold 

Czcionką uzupełniającą jest Corbel (użytkownicy Windows). 

Czcionkę uzupełniającą zaleca się do stosowania w materiałach 
cyfrowych takich jak: korespondecja wewnętrzna, treści e-mail itd.
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elementy dekoracyjne
Niniejsza karta przedstawia przykłady elementów dekoracyjnych 
opartych na znaku graficznym: Wariant znaku graficznego, znak 
graficzny, linie, z których zbudowany jest znak graficzny.

Do elementów dekoracyjnych nie stosują się ściśle zasady opisane 
w niniejszej publikacji ich stosowanie pozwala na większą dowolność. 
Należy jednak pamiętać, że nie powinny one występować samodzielnie 
- stanowią jedynie uzupełnienie layoutu materiałów na których znajduje 
się logo.
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a) b)

c) d)

Końskowola
serce polskiego szkółkarstwa

złe zastosowania
a) niedozwolone jest zmienianie kolorystyki logo,
b) niedozwolona jest zmian liternictwa w logotypie,
c) niedozwolona jest zmian kompozycji logo,
d) niedozwolone jest stosowanie logo na tle, zmiejszającym jego czytelność.
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