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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.
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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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7mm

10mm

20mm

7mm

a)

b)

100px

120px

25px

24px
48px

50px

50px

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.
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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 Bold 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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Jan Kowalski
główny specjalista

 +48 123 456 789
 j.kowalski@konskowola.info.pl

www.konskowola.info.pl www.konskowola.info.pl

Urząd Gminy Końskowola 
ul. Pożowska 3A
24-130 Końskowola

NIP 716-26-71-389
REGON 431019661

 081 881 62 01
 081 881 62 02
 ugkonskowola@post.pl 

www.konskowola.info.pl www.konskowola.info.pl

Urząd Gminy Końskowola 
ul. Pożowska 3A
24-130 Końskowola

NIP 716-26-71-389
REGON 431019661

 081 881 62 01
 081 881 62 02
 ugkonskowola@post.pl 

a) b)

wizytówki - ogólna i personalna
Wizytówka personalna a) na awersie zawiera imię i nazwisko, funkcję oraz dane kontaktowe jej 
dysponenta. Na rewersie, znajduje się komplet danych Urzędu Gminy. 

Wizytówka ogólna b) zawiera dane Urzędu Gminy na rewersie oraz logo na awersie.

32 33



Urząd Gminy Końskowola 
ul. Pożowska 3A
24-130 Końskowola

NIP 716-26-71-389
REGON 431019661

 081 881 62 01
 081 881 62 02
 ugkonskowola@post.pl 

Lorem ipsum
dolor sit amet

www.konskowola.info.pl

Lorem ipsum dolor sit amet. 
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. 

Quis autem vel eum iure reprehenderit.
At vero eos et accusamus et. 
Dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas 

molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia 

animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero 

tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere 

possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut 

officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non 

recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias 

consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.v

www.konskowola.info.pl

Urząd Gminy Końskowola 
ul. Pożowska 3A
24-130 Końskowola

NIP 716-26-71-389
REGON 431019661

 081 881 62 01
 081 881 62 02
 ugkonskowola@post.pl 

papier firmowy
papier firmowy stosowany do korespondencji zewnętrznej (oferty, pisma itp.) a) i wewnętrznej b) 
(np. dokumenty Word). Zawiera komplet danych kontaktowych oraz zaznaczenia na lewej 
krawędzi ułatwiające złożenie papieru na trzy części. W wersja do korespondencji zewnętrzej a) 
(duk o�setowy) można zastosować rewers z motywem graficznym oraz adresem www.

Wersja do korespondencji wewnętrzej b) nie posiada rewersu, a elementy graficzne na awersie nie 
dotykają krawędzi strony ze względu na ok. 5mm margines zostawiany przez drukarki biurowe.
Przy korespondencji wewnętrznej b) (przesyłanie otwartych plików) należy korzystać z czcionki 
uzupełniającej (Corbel - czyt. str. 25).

a) b)
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stopka e-mail

Projekt stopki e-mail (750x200px) - stały element korespondencji elektronicznej. 
Stopka zawiera dane kontaktowe Urzędu Gminy oraz dysponenta stopki. 

koperty
Koperty w formatach: DL,  C5, C4. Awersy zawierają komplet danych teleadresowych, oraz 
motyw dekoracyjny. Rewersy - „skrzydełko”: adres strony internetowej i motyw dekoracyjny. 
Druk na skrzydełku jest opcjonalny.

DL C4

C5
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 081 881 62 02
 ugkonskowola@post.pl 
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+48 123 456 789
j.kowalski@konskowola.info.plgłówny specjalista

Jan Kowalski

081 881 62 01
081 881 62 02
ugkonskowola@post.pl 
www.konskowola.info.pl

ul. Pożowska 3A
24-130 Końskowola
NIP 716-26-71-389
REGON 431019661

Urząd Gminy 
Końskowola 



Urząd Gminy Końskowola 
ul. Pożowska 3A
24-130 Końskowola

 081 881 62 01
 081 881 62 02
 ugkonskowola@post.pl www.konskowola.info.pl

www.konskowola.info.pl

teczka

Teczka papierowa na dokumenty firmowe w formacie A4 z wycięciem na wizytówkę. 
Czerwone linie ilustrują miejsca cięć a przerywane żółte linie miejsca bigowania (gięcia) - linie te 
nie wystepują  w wydrukowanym materiale i nie stanowią elementu projektu. Ze względu na 
różne wykrojniki teczek przedstawiony projekt ma charakter poglądowy.

faks
Projekt wzoru faksu zawierający dane kontaktowe Gminy oraz pola na wpisanie 
danych nadawcy, odbiorcy, tematu jak i innych danych związanych z wysyłką faksu.
Całość w formie monochromatycznej.
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Treść faksu
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?

Dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas 

molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia 

animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero 

tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere 

possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis 

debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. 

Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut 

perferendis doloribus asperiores repellat.

Do

Firma

Fax

Od

Data

Temat

Urząd Gminy Końskowola 
ul. Pożowska 3A
24-130 Końskowola

NIP 716-26-71-389
REGON 431019661

 081 881 62 01
 081 881 62 02
 ugkonskowola@post.pl www.konskowola.info.pl



Imię i nazwisko
Data, Miejscowość

Tytuł prezentacji
Dodatkowa informacja, podtytuł.

Tytuł rozdziału
Podtytuł lub dodatkowa informacja.

Lorem ipsum dolor sit amet, Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium olemque 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. Lorem ipsum dolor sit 
amet, Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempora.

www.konskowola.info.pl 2

Punktacja pierwszego stopnia
 Punktacja drugiego stopnia

  Punktacja trzeciego stopnia 

www.konskowola.info.pl 3

Lorem ipsum dolor sit amet, Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium olemque laudantium, totam rem.

Lorem ipsum dolor sit amet.

www.konskowola.info.pl 4

Lorem ipsum dolor sit amet, Sed ut 
perspiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium 
olemque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa quae ab illo 
inventore veritatis et quasi 
architecto beatae vitae dicta sunt 
explicabo. Nemo enim ipsam 
voluptatem.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipisicing elit. Dziękuję za uwagę.

Urząd Gminy Końskowola 
ul. Pożowska 3A
24-130 Końskowola

 081 881 62 01
 081 881 62 02
 ugkonskowola@post.pl 

www.konskowola.info.pl

prezentacja
Projekty najwazniejszych stron prezentacji: strony pierszej a), strony tytułowej z fotografią b), 
strony z tekstem ciagłym c), strony z punktacją d), strony z tekstem i elementem graficznym e) 
strony końcowej z danymi Urzędu Gminy f). 

a) b) c) d) e) f)

Ze wględu na otwarty charakter materiału jakim jest prezentacja należy stosować w nim 
czcionkę uzupełniającą (Corbel - czyt. str. 25).
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witamy!
serdecznie
witamy!
serdecznie
witamy!
serdecznie

witamy!
serdecznie
witamy!
serdecznie
witamy!
serdecznie

witacz

Przykład witaczy do umieszczenia przy głównych drogach wiazdowych do Gminy. Ze względu 
na różne możliwości technologiczne wykonania witacza prezentowany przykład ma charakter 
poglądowy.

roll-up
Projekt roll-up’a do stawiania przy wszelkiego rodzaju imprezach okolicznościowych, 
konferencjach itp. Roll-up może stanowić również stały element wystroju wnętrza budynków 
administracyjnych.
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gadżety część pierwsza

Przykłady firmowych gażetów: torby papierowej i koszulek. 
Prezentowane przykłady mają charakter poglądowy, ze wzledu na różne rodzaje, modele, 
wymiary i możliwości technologiczne reprodukcji grafik.

tabliczki
Projekty tabliczek na / obok drzwi z numerem pokoju oraz imieniem, nazwiskiem i funkją a). 
Przykład tablicy informacyjnej do umieszczenia wewnątrz budynku b).
W przypadku większej ilości informacji wysokość tabliczki możę zostać dowolnie zwiększona.
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Jan Kowalski
główny specjalista

Jacek Nowakowski
główny specjalista

Sed ut perspiciatis unde omnis

Quasi architecto beatae

Nemo enim ipsam voluptatem 

Sed quia non numquam eius modi

Dolores eos qui ratione voluptatem sequi

Quae ab illo inventore veritatis et
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gadżety część druga
Przykłady firmowych gażetów: kubka, pamięci usb, długopisu, czapki, smyczy. 
Prezentowane przykłady mają charakter poglądowy, ze wzledu na różne rodzaje, modele, 
wymiary i możliwości technologiczne reprodukcji  grafik.
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