
KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ



Wstęp

Księga Identykacji Wizualnej to dokument 
określający normy i zasady stosowane 
w identyfikacji Miasta Skierniewice.
Adresowany jest do firm i osób bezpośrednio
związanych z działaniami w zakresie reklamy,
promocji i budowania wizerunku firmy.
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Logo

Logo / wersja podstawowa
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Logo jest podstawowym i najważniejszym
elementem w komunikacji marki.
Chcąc zachowac spójny wizerunek firmy,
należy je odpowiednio stosować kierując się
przy tym niniejszym opracowaniem.

W komunikacji miasta znak graficzny,
zapis typograficzny (nazwa miasta)
oraz hasło wystepują nierozłącznie jako logo.



Logo

Logo / wersja podstawowa /  kolorystyka
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PANTONE 361C. CMYK 75/0/100/0. RGB 57/181/74. #39b54a.  

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

PANTONE 1235C. CMYK 75/0/100/0. RGB 253/185/19. #fdb913. 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

PANTONE 1788C. CMYK 0/95/100/0. RGB 238/49/36. #ee3124.  

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

PANTONE 446C. CMYK 0/0/0/90. RGB 65/64/66. #414042.  

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%



Logo

Logo / wersja podstawowa /  budowa znaku
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Logotyp  SKIERNIEWICE - STOLICA NAUK OGRODNICZYCH 
skonstruowany jest w oparciu o wymiar x, który stanowi 1/3 wysokości nazwy miasta,
oraz wysokość hasła. Odległość między hasłem a nazwą miasta również oparta
jest na tym wymiarze i wynosi x. Nazwa miasta razem z odpowiednio umieszczonym hasłem
mają razem wysokość 5x. Znak graficzny stanowi okrąg o grubości x i średnicy 5x, 
z listkiem wyrysowanym pod kątem 45°, mającym swój początek w środku okręgu, 
a koniec w prawym górnym narożniku kwdrata, w który wpisuje się okrąg. 
Symbol oddalony jest od nazwy miasta o odległość 1,5x.



Logo

Logo / wersja podstawowa /  obszar ochronny
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Obszar ochronny definiuje pole wokół logo, w którym nie może 
pojawić się żadna forma graficzna lub tekstowa. Bezpieczną odległość
od jakichkolwiek elementów graficznych, tekstowych i od krawędzi nośników
wyznacza wielkość symbolu graficznego.



Logo

Logo / wersja podstawowa /  wersja monochromatyczna
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PANTONE 446C.
CMYK 0/0/0/90.
RGB 65/64/66.
#414042.  

Wersję monochromatyczną stosuje się
w drukach jednokolorowych.



Logo

Logo / wersja podstawowa /  wersja czarna
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PANTONE BLACK.
CMYK 0/0/0/100.
RGB 0/0/0.
#000000.  

Wersję monochromatyczną stosuje się
Wersję czarną stosuje się jedynie
w przypadku druków niskobudzetowych,
oraz technik takich jak: wypalanie, piaskowanie.



Logo

Logo / wersja podstawowa /  wersja negatywowa monochromatyczna
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PANTONE WHITE
CMYK 0/0/0/0.
RGB 255/255/255.
#���.  

Stosowana na ciemnych powierzchniach,
gdy nazwa lub element graficzny w wersji
podstawowej są słabo widoczne.



Logo

Logo / wersja uproszczona

wersja uproszczona full color wersja uproszczona monochromatyczna

wersja uproszczona czarna wersja uproszczona negatywowa

Logotyp w wersji uproszczonej skonstruowany 
jest z nazwy miasta i symbolu - bez hasła.
Ta wersja stosowana jest przy realizacjach, w których
logo wystepuje w niewielkim rozmiarze. Pole ochronne 
logotypu w wersji uproszczonej konstruowane jest 
analogicznie jak w wersji podstawowej.
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Logo

Logo / wersja horyzontalna

wersja uproszczona full color wersja uproszczona monochromatyczna

wersja uproszczona czarna wersja uproszczona negatywowa

Logotyp w wersji hotyzontalnej 
skonstruowany jest tak, że symbol 
poprzedza nazwę miasta i hasło. 
Znak graficzny umieszczony 
jest przed zapisami typograficznymi 
w odległości x. Pole ochronne
budowane jest analogicznie jak 
w wersji podstawowej. Logo w wersji
horyzontalnej może byc obracane 
o 90° w lewo - w taki sposób, że 
symbol zawsze znajduje się w tym 
układzie w dolnej części logo.

x
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Logo

Logo / minimalna wielkość znaku

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0 1

0 1

Aby zachować czytelność a tym samym
rozpoznawalność logotypu, należy
stosować poszczególne wersje znaku
w ich dopuszczalnych wielkościach.

W przypadku wersji podstawowej i horyzontalnej
logotypu, granica czytelności to 45 mm szerokości 
znaku. Poniżej tego wymiaru nalezy stosować wersje 
uproszczoną logotypu. Wersja uproszczona jest
czytelna nawet przy 15 mm szerokości.

Jeżeli nośnik wymaga zastosowania
logotypu w jeszcze mniejszym rozmiarze, 
zaleca się użycie samego znaku graficznego.
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Stosowanie logotypu

Stosowanie logotypu / logotyp full color i tła jednorodne

Główna zasada, jaką należy się kierować umieszczając logotyp 
w wersji full color na jednorodnym tle, to czytelność znaku
i komponowanie się kolorów z logotypu z kolorem tła. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do powyższych, 
lepiej zastosować wersję monochromatyczną, czarną lub negatywową.
Wersja full color logotypu będzie dobrze wyglądać na 
tłach jednorodnych w jasnych, pastelowych kolorach. 
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Stosowanie logotypu

Stosowanie logotypu / tła jednorodne

Na tłach jednorodnych o intensywnych kolorach
stosuje się wersję logotypu monochromatyczną, 
czarną lub negatywową. Wersja jest dobierana
pod kątem najlepszej czytelności znaku na tle.
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Stosowanie logotypu

Stosowanie logotypu / tła niejednorodne

Na tłach niejednorodnych logotyp stosujemy zawsze
na prostokątnej apli, która zbudowana analogicznie 
do pola ochronnego logotypu. Apla z logotypem może
być wycentrowana, może też być umieszczona przy
krawędzi tła.
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Stosowanie logotypu

Stosowanie logotypu / tła niejednorodne

Dzięki zastosowaniu apli o prostym kształcie
i braku ograniczeń co do umieszczania znaku 
w obszarze tła, logotyp może być optymalnie
komponowany z grafiką, na której jest umieszczany.
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Typografia

Typografia / typografia podstawowa

Rodzina Gotham Rounded jest krojem
pisma stosowanym w komunikacji marki
we wszystkich materiałach drukowanych
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Gotham Rounded Light

aabccdeefghijklłmnoóprsstuwxyzzzAABCCDEEFGH

IJKLŁMNOÓPRSSTUWXYZZZ0123456789 @($%&+!)

Gotham Rounded Book

aabccdeefghijklłmnoóprsstuwxyzzzAABCCDEEFGH

IJKLŁMNOÓPRSSTUWXYZZZ0123456789 @($%&+!)

Gotham Rounded Medium

aabccdeefghijklłmnoóprsstuwxyzzzAABCCDEEFGH

IJKLŁMNOÓPRSSTUWXYZZZ0123456789 @($%&+!)

Gotham Rounded Bold

aabccdeefghijklłmnoóprsstuwxyzzzAABCCDEEFGH

IJKLŁMNOÓPRSSTUWXYZZZ0123456789 @($%&+!)



Typografia

Typografia / typografia uzupełniająca

Rodzina Calibri jest krojem pisma stosowanym
w komunikacji internetowej oraz w dokumentach
elektronicznych.
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Calibri Light

aabccdeefghijklłmnoóprsstuwxyzzzAABCCDEEFGH

IJKLŁMNOÓPRSSTUWXYZZZ0123456789 @($%&+!)

Calibri Regular

aabccdeefghijklłmnoóprsstuwxyzzzAABCCDEEFGH

IJKLŁMNOÓPRSSTUWXYZZZ0123456789 @($%&+!)

Calibri Bold

aabccdeefghijklłmnoóprsstuwxyzzzAABCCDEEFGH

IJKLŁMNOÓPRSSTUWXYZZZ0123456789 @($%&+!)



Akcydensy

Akcydensy

Akcydensy to zestaw materiałów niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania każdej organizacji.
Budują jej wizerunek, często są pierwszą formą kontaktu.
Ważne! Projekt akcydensów powinien być oparty 
o spójny, pasujący do koncepcji logotypu motyw graficzny. 
Poniżej przedstawiono przykładowe projekty materiałów 
firmowych.  
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W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości
związanych z zasadami stosowania
logotypu miasta, prosimy o kontakt:

Agata Niedziółka 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji 
Urząd Miasta Skierniewice 
tel.: +48 46 / 834 51 93, fax: +48 46 / 834 51 51 
www.skierniewice.eu, e-mail: a.niedziolka@um.skierniewice.pl


