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Logo podstawowe | kolorystyka
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1.

Pierwsze samochody były sterowane za pomocą 
rumpla (drążka sterowego), ale w 1894 roku Alfred 
Vacheron wziął udział w wyścigu Paryż-Rouen 
samochodem Panhard 4 (model KM) wyposażonym 
w kierownicę. Przyjmuje się, że to właśnie on, jako 
pierwszy w historii motoryzacji, wprowadził to 
rozwiązanie. Od 1898 roku samochody Panhard & 
Levassor standardowo wyposażone były  
w kierownice. Od roku 1904, w ciągu dziesięciu lat, 
kierownica całkowicie zastąpiła w samochodach 
rumpel. Rozwiązania techniczne miały wpływ  
na miejsce stanowiska kierowcy, które ze względów 
konstrukcyjnych umieszczono po lewej stronie 
samochodu. Wkrótce po tym, w większości państw 
przyjęto ruch lewostronny jako powszechnie 
obowiązujący.

Według niektórych badaczy – w nowożytnej Europie 
zasady ruchu zostały uregulowane prawem jeszcze  
w średniowieczu przez papieża Bonifacego VIII,  
który w roku 1300 (Roku Świętym) zarządził, że 
pielgrzymi mają poruszać się po lewej stronie drogi.
Była to konsekwencją faktu, iż tak piesi, jak i konni 
podróżni, posługujący się w walce bronią trzymaną 
(w zdecydowanej większości, ok. 90% ludzi) w prawej 
ręce, mogli szybciej uniknąć niespodziewanego ataku 
ze strony zbliżającej się z przeciwka osoby, znajdując 
się po lewej stronie drogi. W Europie odejście  
od ruchu lewostronnego na rzecz prawostronnego 
„zawdzięcza się” Francuzom i Napoleonowi, który 
w ten sposób miał wywoływać zamęt w oddziałach 
wroga, przygotowanych do ewentualnej walki  
z żołnierzami poruszającymi się (jak wszyscy do tej 
pory) lewą stroną. Inni wiążą tę zmianę z rzekomą 
leworęcznością cesarza.

Inspiracje | historia
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2.

Najwięk szą zaletą logo jest rozpoznawalność  
oraz zapamiętywanie.  
 
Kreaty wne uży cie kon try –  pozbaw ionej wypeł nienia,  
pustej prze strzeni w znaku gra ficz nym, ma pełnić funkcję 
zasko czenia. W wyobraźni odbiorcy tworzy się obraz,  
którego właściwie nie ma.

Przykła dem takiego obrazu jest opi sany w 1915 roku  
przez psy chologa Edgara Rubina – wazon (rysunek  
naczy nia utwor zony przez sym e trycznie odbity męski  
pro fil).

Ten duński fenomenolog, zasłynął studiami nad  
psychologią percepcji oraz złudzeń optycznych.
Jest jednym z prekursorów psychofizjologi widzenia. 

"Normalnie mózg klasyfikuje obrazy, które występują  
w otoczeniu przedmiotu - dekodując głębię i wzajemne 
relacje. Jeśli jeden obiekt otacza inny, obiekt otoczenia  
jest postrzegany jako figura mniej istotna (w tle). 
Jeśli owoc leży na ziemi, mózg zwraca uwagę  
na "figurę", a nie "ziemię". Jednak, gdy kontury są zatarte, 
niejednoznaczność zaczyna wkradać się  
we wcześniej logiczny obraz, a mózg musi rozpocząć  
na nowo "rozpoznawanie" tego co widzi. Można zatem 
wykazać, że to dookreślenie przedmiotów jest wyższym 
poziomem niż proste procesy poznawcze. Mózg nie jest  
w stanie rejestrować jednocześnie obu typów obrazu  
(twarzy i wazonu) rozdziela je więc, przełączając się  
z jednego na drugi i z powrotem."  
– Edgar Rubin (1915) "Visually experienced figures:  
Studies in psychological analysis".

Inspiracje | logo w kontrze
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3.

Sygnet jako element identyfikacji wizualnej 
skonstruowany jest z trzech elementów, wpisanych  
w okrąg i wykreślonych przy pomocy krzywików  
– (ang.) French curve / (fr.) pistolet, zwanych także 
krzywymi Burmestera (od nazwiska niem. prof. geometii 
Ludwiga Burmestera). Na potrzeby wektorowej 
digitalizacji sygnet został opracowany w oparciu  
o krzywe Béziere'a. 

Krzywe Béziere'a zostały niezależnie wynalezione 
przez Pierre’a Béziere'a, francuskiego inżyniera firmy 
Renault, oraz Paula de Casteljau, pracującego dla 
konkurencyjnej firmy Citroën. Prace nad krzywymi 
prowadzone były przez obu naukowców od początku 
lat 60. XX w., ale przez długi okres były objęte ścisłą 
tajemnicą. Dopiero pod koniec lat 60-tych pojawiły się 
pierwsze ogólnodostępne publikacje Pierre Béziere'a 
przedstawiające jego koncepcje, natomiast prace  
de Casteljau koncern Citroën ukrywał jeszcze przez 
wiele lat.

Współczesne programy CAD (Computer Aided Design,  
a także większość programów graficznych) bazują  
na systemie algorytmów opracowanych przez 
tych dwóch wynalazców. Bez ich idei nie było by 
nowoczesnego projektowania oraz modelowania 3D.

Sygnet | architektura znaku
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C: 0
M: 100
Y: 100
K: 10 

R: 255 
G: 0
B: 0
#ff0000

Polska
|  Polska Rzeczpospolita

Materiały (godło narodowe oraz flaga) pochodzą ze strony www.prezydent.pl

4. Inspiracje | barwy narodowe / 
kolorystyka identyfikacji Polski
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Artykuł 28 Konstytucji w ust. 2 brzmi: barwami 
Rzeczypospolitej Polskiej są kolory – biały i czerwony, 
jednak nie precyzuje dokładnie jakie kolory należy 
rozumieć pod określeniem "kolor biały" i "kolor 
czerwony". Po precyzyjniejsze określenie tych barw 
odsyła do ustawy (art. 28 ust. 5: Szczegóły dotyczące 
godła, barw i hymnu określa ustawa). Ustawą,  
o której mowa w konstytucji jest ustawa z 31 stycznia 
1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 
Polskiej. Kolory państwowe, na przestrzeni lat, ulegały 
zmianom.

W latach 1921–36 kolorem czerwonym był karmazyn
#DC143C.

Od roku 1928 aż do roku 1980 za barwę narodową 
przyjęto cynober #E34234.

W ustawie z 1980 roku barwę czerwoną określa kolor 
czerwony #D4213D.

Od lat 90' (wraz z rozwojem informatyki) nieoficjalnie 
przyjmuje się w identyfikacji Polski kolor #FF0000.



C: 13
M: 100
Y: 100
K: 4 

R: 204 
G: 0
B: 0
# ff0000

Rosso corsa
|  Scuderia Ferrari



C: 0
M: 95
Y: 100
K: 0 

R: 255 
G: 40
B: 0
# ff2800 PA
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5.

Do połowy XIX wieku Polska była głównym, europejskim 
producentem czerwonego pigmentu wytwarzanego  
ze sproszkowanych owadów – czerwca polskiego.  
Prestiż od wieków łączony z kolorem czerwonym  
oraz dostępność czerwonego pigmentu w Polsce  
w pewnym stopniu tłumaczy przywiązanie do czerwieni  
w kulturze sarmackiej – polska szlachta nosiła buty  
i szaty wierzchnie barwione na krwisto-czerwono.  
Walutę – złoty polski nazywano potocznie „czerwonym”, 
czyli szlacheckim.

Pierwotnie polską barwą narodową był karmazyn, 
uważany w średniowieczu za najszlachetniejszy z kolorów. 
Wykorzystywany był on jako symbol dostojeństwa  
i bogactwa. Z uwagi na cenę barwnika potrzebnego  
do uzyskania tego koloru mało kto mógł sobie na niego 
pozwolić, dlatego też był on wykorzystywany jedynie przez 
najbogatszą szlachtę i dostojników państwowych.

Czerwień, najgorętsza ze wszystkich barw,  
od najdawniejszych czasów była kolorem życia i 
namiętności. Często jest uznawana za „kolor kolorów”.  
W niektórych językach jest synonimem słowa 
„kolorowy”, zaś w innych słowa „piękny”. Z badań 
wynika jednoznacznie, że czerwień jest najsilniej 
stymulującym ludzką psychikę kolorem i dlatego najlepiej 
rozpoznawalnym. Z tego też względu stał się kolorem 
nieodłącznie związanym z branżą motoryzacyjną. 

Od 1920 roku, włoskie samochody wyścigowe (w miejsce 
koloru czarnego) przemalowano na kolor czerwony.  
Alfa Romeo, Maserati, a później Ferrari startowały  
w tych barwach dla publiczności, aby odróżnić włoskie 
zespoły, które rywalizowały w mistrzostwach Formuły 1. 
Jest to także najlepiej rejestrowany kolor (RGB) 
w relacjach telewizyjnych. Obecnie w kolorze Rosso corsa 
produkowanych jest 90% samochodów Ferrari.

Czerwień | kolorystyka znaku  
– historia, symbolika, asocjacje 
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C: 100
M: 41
Y: 0
K: 68 

R: 0 
G: 49
B: 83
# 003153

Błękit  
pruski
|  Preussisch Blau



6.

Według legendy, błękit pruski, po raz pierwszy został 
wytworzony (jako olej Dippela – Dippels Öl) w 1704 r. 
przez alchemika Johanna Konrada Dippela przy próbach 
uzyskania eliksiru nieśmiertelności. Bliższe prawdy 
jednak, jest wynalezienie go przez Johanna Jacoba 
Diesbacha (ucznia Dippela), szwajcarskiego producenta 
pigmentów i barwników. W tamtych czasach barwnik 
niebieski był cenny. Diesbach przez przypadek stworzył 
barwnik (eksperymentując z koszenilą pozyskiwaną  
z czerwców polskich) z wyciągu z owadów oraz związków 
potasu. Przyjmuje się, że to pierwszy, nowoczesny 
barwnik syntetyczny. Znany jest także pod inną nazwą: 
jako błękit berliński albo błękit żelazny. Jest najbardziej 
odpornym na działanie światła spośród wszystkich 
barwników.

Kolor ten został przyjęty jako barwa armii pruskiej, 
w odróżnieniu od koloru zielonego armii rosyjskiej 
(bazującego na barwnikach roślinnych) i niebieskiego 
armii francuskiej i bawarskiej (bazujących na barwniku 
indygo uzyskanego z liści urzetu barwierskiego). 
 
Stosowany jest głównie jako pigment do produkcji farb 
i atramentu, zresztą w polskiej  tradycji kolor ten 
nazywany jest kolorem atramentowym. Jako pigment jest 
najbardziej rozpowszechnionym kolorem pisma pisanego 
piórem atramentowym.

W systemie kolorów Hex: oznaczony jest symbolem 
#003153. W przypadku kolorystyki PGM (Polskiej Grupy 
Motoryzacyjnej) kolor niebieski użyty został  
w „przygaszonej, stalowej” postaci, o nieco zmienionych 
wartościach składowych, nadal zachowując swój 
szlachetny charakter.

Błękit pruski | kolorystyka znaku  
– historia, symbolika, asocjacje 
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C: 88
M: 71
Y: 44
K: 35

R: 41
G: 63
B: 86
# 293f56 PA
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7.

Wprawdzie naukowcy dopatrują się pojawienia pojęcia 
ergonomii już w czasach starożytnych, ale przyspieszenie 
prac w tej dziedzinie nastąpiło dopiero pięćdziesiąt lat 
temu. 

Domeną ostatnich lat jest maksymalny komfort i 
optymalizacja warunków jazdy. Poprawne, komfortowe 
ukształtowane wnętrza to także zagadnienie ergonomii. 
Dzięki temu kierowca może skoncentrować się  
na prowadzeniu pojazdu. Aby zapewnić maksymalną 
funkcjonalność i bezpieczeństwo podróży trzeba zadbać 
o takie istotne rzeczy jak rozmieszczenie niezbędnych 
elementów, odpowiedni kształt fotela czy odpowiednie 
zaprojektowanie sygnalizacji na desce rozdzielczej  
(z czytelnymi symbolami).  
 
Podobnie jest z projektowaniem znaku graficznego.  
Powinien on spełniać odpowiednie kryteria i być 
zbudowany według pewnych, określonych, czytelnych 
zasad – musi być spójny i konsekwentny. Umieszczenie 
sygnetu z lewej strony logo także nie jest przypadkowe. 
Właśnie takie proporcje posiada kokpit z deską rozdzielczą  
– (ang.) dashboard w typowym samochodzie.

Ergonomia | wzajemne proporcje znaku  
– logiczna czytelność 

strona | 15



Typografia



Aby zapisywać oficjalne liternictwo na planach, kreślarz wykorzystywał te szablony w połączeniu  
z rapidografami. Ponieważ krój DIN 1451 szybko zaczął pojawiać się w całych Niemczech na tabliczkach  
z nazwami miejscowości i na drogowskazach, upowszechnił się na tyle, by trafić również na deski 
kreślarskie grafików i specjalistów od reklamy.

8.

DIN Pro™ to rodzina krojów pisma zainspirowanych 
klasycznym niemieckim wzornictwem przemysłowym: 
DIN 1451 Engschrift oraz DIN 1451 Mitttelschrift.
     
Skrót „DIN” oznacza „Deutsches Institut für Normung 
e.V.”, czyli Niemiecki Instytut Norm.
W 1936 r. Niemiecka Komisja Standaryzacyjna 
zatwierdziła DIN 1451 jako standardowy font  
w obszarach technologii, transportu, administracji 
i przedsiębiorczości,  zaś projekt miał być 
wykorzystywany na niemieckich tabliczkach z nazwami 
ulic i numerami posesji. Komisja zdecydowała się  
na krój bezszeryfowy, uważając że będzie czytelniejszy, 
przystępniejszy i prostszy w reprodukcji. Ponieważ 
oryginalne kroje DIN 1451 Engschrift i Mittelschrift 
zostały stworzone przez inżynierów, ich znaki były 
starannie zaplanowane.

Wydaje się to dość nietypowe jeśli analizować sposób, 
w jaki powstaje większość krojów pisma. Każda litera 
była zaprojektowana niemal tak, jak architekt kreśli 
plany domu. Chciano przez to zapewnić, że wszystkie 
znaki będą mogły być łatwo odtwarzane w różnych 
rozmiarach przez maszyny.

Właśnie dlatego interesujący staje się krój DIN Pro 
Rounded™. Jego litery „wracają do korzeni”,
a konkretnie do wykrawarek, które w ten sposób je 
wycinały. Krój DIN Pro Rounded™ został dostosowany 
do potrzeb projektantów graficznych,lecz jego 
przemysłowe dziedzictwo sprawia, że okazuje się 
zaskakująco użyteczny właściwie we wszystkich 
zastosowaniach.

Inspiracje | historia
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àáâãäåĀĂĄǺǼçĆĈĊČ
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ŨŪŬŮŰŲŴẀẂẄýŶỲŹŻ
þæŒ
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9.

W identyfikacji wizualnej PGM (Polskiej Grupy 
Motoryzacyjnej) używana jest grupa czcionek DIN 
Round Pro™ w czterech podstawowych krojach
(oraz 4 odmianach pochylonych – Italic).

Jako alternatywne rozwiązanie (w przypadku kiedy 
nie możliwe jest stosowanie grupy czionek DIN Round 
Pro™) zaleca sie stosowanie (ogólnodostępnej) grupy 
czcionek: Calibri Light / Calibri.

Typografia | krój pisma   
– czcionka DIN Round Pro™
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A

B

C

10.

Podstawowa wersja logo PGM (Polskiej Grupy 
Motoryzacyjnej) zawiera oprócz akronimu PGN także 
nazwę – Polska Grupa Motoryzacyja. (A) 

Jako alternatywną wersję, na potrzeby stosowania 
logo, w przypadku kiedy czytelność pełnego logo może 
nie być wystarczająca (np w znacznie pomniejszonej 
formie) należy używać wersji logo bez pełnej nazwy. (B)

Jeszcze inną sytuacją jest wykorzystywanie logo  
w układzie pionowym (np w sytuacji występowania  
w dużej grupie innych logotypów, w grupie 
sponsorskiej, patronatcie, na wąskim, pionowym 
pulpicie konferencyjnym itp). (C)

Wersje logo | zasady tworzenia 
– logo z akronimem / logo w układzie pionowym
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A | wariant podstawowy: 

Zestwienie zastosowanych barw:

- ciemna czerwień: C:0, M:95, Y:100, K:20
- czerwień  C:0, M:95, Y:100, K:0

B | wariant w kontrze (w tym przypadku – w jednym  
z kolorów logo, kolor został zamieniony na kolor biały) 

C | wariant jednokolorowy (monochromatyczny, w jednym 
z kolorów logo)

0% 100%70%

50% 35%

11.

Wartości zastosowanych przejść tonalnych:

Logo podstawowe | kolorystyka

strona | 21

A

B

C



A

B

12.

Aby logotyp mógł być wyraziście eksponowany
w różnych kontekstach, występuje on w dwóch 
wariantach:

A | Logo – wersja rekomendowana  
      do prezentacji multimedialnych oraz internetu

B | Logo – wersja rekomendowana dla urządzeń     
      mobilnych

Priorytetem poprawnego stosowania logotypu 
w wersji podstawowej oraz wersji zmodyfikowanej 
jest czytelność całego znaku. Czytelność ta jest 
uwarunkowana odpowiednim dopasowaniem wariantu 
logotypu do danego tła.

Wersje logo | stosowanie
– wersja multimedia, internet, prezentacje
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A

B

C

13.

A | wariant w skali szarości podstawowy: 

- ciemny szary: K: 80
- jasny szary: 60

B | wariant w kontrze – Pantone BLACK

C | wariant z przeznaczeniem do grawerowania

Logo podstawowe | warianty
monochromatyczne oraz achromatyczne
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0% 100%50%

50% 30%

Wartości zastosowanych przejść tonalnych:



Lorem ipsum dolor sit amet purus non diam. Curabitur interdum consectetuer nisl. Curabitur et ultrices posuere orci ut malesuada aliquet, purus sem 
fringilla ante eu libero. Nullam tellus tristique eu, facilisis felis, dignissim erat eget leo. Suspendisse turpis egestas. Phasellus sit amet, nonummy a, 
dolor. Pellentesque tortor. Morbi mattis magna. Quisque nulla. Cras vitae odio. Suspendisse potenti. Quisque urna. Nulla posuere suscipit sapien libero, 
consectetuer adipiscing elit. Proin quis molestie turpis egestas. Cum sociis natoque penatibus et lacus lorem, ut wisi. Aenean urna dapibus eu, fringilla 
erat. Proin at orci ac nisl. Cras id nunc. Nulla facilisi. Etiam nibh. Curabitur volutpat eu, tempor risus. Mauris auctor sapien. Morbi augue at velit sed sem. 
Pellentesque suscipit dui quis diam. Aenean faucibus lorem, tempus erat vel blandit quis, tincidunt est turpis in sollicitudin quis, massa. Suspendisse 
congue quis, tincidunt dictum est, viverra et, 
varius felis sagittis por- ta, est eu lectus eget 
lectus vel risus. Donec ut nibh ac eros vulputate 
imperdiet, risus pede, cursus consectetuer. 
Aenean nulla ipsum pri- mis in turpis nec tempor 
magna. Phasellus tem- por elit est, et magnis 
dis parturient mon- tes, nascetur ridiculus 
mus. Morbi aliquam purus. Fusce a lectus. 
Phasellus tempor posu- ere, nibh porta ornare, 
erat vel quam. Praesent gravida iaculis massa. 
Vivamus nibh. Ut eu lectus. Nulla euismod, 
massa ac ligula. Nunc sapien. Donec non sa-
pien. Praesent feugiat. Donec rutrum nulla, 
auctor euismod. Nulla ante. Duis ante ipsum 
ultricies porta tincidunt. Pellentesque malesuada 
ultricies nec, sagittis porttitor. Aenean quis 
viverra venenatis place- rat, molestie vitae, arcu. 
Nam consectetuer adi- piscing elit. Mauris vehi-
cula magna quis diam. Pellentesque sodales in, 
dapibus risus. Suspen- disse nec adipiscing dui 
convallis nisl, faucibus et, justo. Nulla ipsum 
erat, fringilla elemen- tum euismod, volutpat 
aliquam dolor. Aliquam erat urna, egestas at, volutpat a, euismod id, commodo pede cursus aliquet. Vestibulum ut odio eget erat id sollicitudin magna. 
Nulla nec libero. Aliquam tempus ipsum. Praesent vitae metus. Donec orci ipsum, congue sit amet, pretium tincidunt. Praesent in vestibulum et, tempus 
dignissim. Donec euismod pede semper felis sit amet, felis. Fusce venenatis leo at adipiscing sollicitudin. Vestibulum quam. Nulla gravida justo, hendrerit 
wisi. Phasellus libero facilisis hendrerit. Fusce condimentum eget, bibendum metus sed dolor sit amet, consectetuer congue arcu. Aenean ac imperdiet 
sapien. Aliquam luctus mauris nibh vel felis ut massa. Suspendisse eu auctor tortor ante libero a mauris. Nunc convallis ac, vestibulum nec, ligula. Nam 
id eros. Sed neque. Duis ipsum. Lorem ipsum primis in magna lorem tortor turpis, accumsan tincidunt. Maecenas blandit id, tortor. In hac habitasse platea 
dictumst. Nulla nec velit. Nullam viverra eget, faucibus quis, faucibus orci et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nunc mollis, metus. 
Aliquam nulla. Suspendisse nec augue. Morbi tellus. Morbi justo. Aenean nulla ac turpis eget egestas ac, dictum suscipit urna eu dui sit amet, consectetu-
er lobortis velit. Mauris vel mauris ac quam congue at, nisl. Nam eget lectus. Nullam semper leo. Vivamus est. Duis sodales arcu, imperdiet faucibus, tor-
tor non ipsum. Nam laoreet hendrerit sagittis. Vestibulum pulvinar. Morbi vel tincidunt blandit ultrices posuere cubilia Curae, Phasellus laoreet hendrerit.
Nam nec eros. Vivamus eget metus. Etiam varius lorem. Cras ut urna. Aenean justo. Suspendisse nec tortor. Maecenas diam a placerat quis, commodo et, 
ultricies iaculis at, bibendum arcu magna, at lorem nec tortor. Etiam urna a laoreet viverra accumsan, libero fermentum in, odio. Etiam imperdiet, neque 
lorem, ornare tellus. In bibendum pede. Duis non metus in vestibulum sapien, nec felis vitae libero. Duis condimentum quam. Aliquam fringilla, massa. 
Maecenas ligula eleifend at, vehicula viverra. Cras enim aliquam cursus tristique, leo felis non tincidunt et, fermentum facilisis. Phasellus pulvinar vitae, 
dolor. Mauris ac tempor elit lectus eu wisi. Praesent gravida vitae, vulputate nunc. Ut sit amet nunc. Suspendisse potenti. Cras id nulla orci a augue. Sed 
accumsan et, mollis neque tortor venenatis arcu. Morbi congue porta, turpis dolor, rhoncus eu, fringilla massa dui vitae sapien eleifend lectus bibendum 
arcu mi porttitor sem quam, a augue. Cum sociis natoque penatibus et luctus et netus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nunc non 
ligula sit amet, consectetuer tortor. Etiam vestibulum tristique id, wisi. Phasellus quis venenatis vitae, pellentesque eget, faucibus orci id felis. Nullam su-
scipit luctus. Sed dignissim. Etiam mollis tincidunt, diam felis, eleifend erat vel pede. Fusce interdum. Proin gravida non, nulla. Maecenas at nunc mauris, 
interdum eu, facilisis libero. Cras in vehicula ut, laoreet iaculis ante, luctus diam leo vulputate fringilla. Phasellus sit amet tellus enim, euismod eget, auctor 
odio. Donec congue. Proin erat vel blandit iaculis, dui porta ornare, erat gravida vitae, ipsum. Nam lorem nec quam. Integer vestibulum iaculis. Curabitur 
et quam purus, pharetra nec, arcu. Vestibulum quam tempus purus eu felis. Pellentesque eget lacus et ultrices posuere lobortis, varius vitae, ullamcorper 
in, ante. Lorem ipsum erat, fringilla gravida. Donec ullamcorper risus. Suspendisse ac ornare at, enim. Aenean pede dictum a, tortor. Etiam congue at, 
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14.
Pole ochronne określa minimalną odległość logo  
od innych elementów graficznych (tekstów, zdjęć, 
wykresów, krawędzi strony itp), a także zapewnia
poprawność kompozycji z udziałem logo. Jest to obszar 
przestrzeni wokół zwiększający się proporcjonalnie 
wraz z logo. 
 
Zasada ta dotyczy w szczególności obcych elementów 
nie związanych z identyfikacją. 

Pole ochronne wyznacza szerokość litery „M” odłożona 
ze wszystkich stron, zgodnie z ilustracją.

Logo | pole ochronne



interactive | mail
wysokość 30 px

grawer 
wysokość 7 mm

druk
wysokość 10 mm

10 mm

30 px

7 mm

15.

Dopuszczalna wielkość minimalna symbolu 
podstawowego wyznacza wielkość w jakiej 
logotyp może zostać użyty przy zachowaniu czytelności, 
a jego odwzorowanie w technikach wdrożeniowych jest 
optymalne. 

Należy unikać stosowania znaku poniżej 
jego wielkości minimalnej. 

Logo | wielkość minimalna 
– druk, grawer, interactive | mail
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W wypadku odwzorowywania grafiki w dużej skali  
(np do wykonanie tzw. żywego znaku) 
niezbędna jest siatka modułowa.

Wymiary jednego modułu siatki wyznacza parametr 
oznaczony symbolem "X".

wysokość modułu  =

szerokość modułu  =
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16. Logo | siatka modułowa



zdjęcia oraz tła

Należy dbać o jak największy 
kontrast pomiędzy tłem a 
znakiem.

dodatkowe atrybuty

Nie wolno dodawać żadnych 
dodatkowych atrybutów, jak 
cienie, ramki, obrysowania 
itp.

kolor

Nie wolno zmieniać koloru 
logo, poza wyjątkami jakimi 
są warianty monochromatyczne
przedstawione na stronie 5.

zniekształcenia

Nie wolno zniekształcać, 
przekrzywiać ani skręcać
logo. Nie wolno dokonywać 
żadnych zmian w układzie 
logotypu. 

multiplikacja

Nie wolno tworzyć wzorków, 
teł, podkładów z użyciem 
logotypu.

proporcje i autonomia

Nie wolno zmieniać proporcji 
w obszarze logotypu oraz 
łączyć logo z innymi tekstami.

AUTOMOTIVE

17.
Spójny wygląd pomaga zmaksymalizować 
czytelność przekazu.

Logo | niewłaściwe stosowanie
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Akcydensy



Formatowanie tekstu:
DIN Round Pro™ Normal – 10 pkt
DIN Round Pro™ Medium  – 12 pkt
 
interlinia 12 pkt
Tekst wyrównany do lewej

Druki | papier listowy 
– przykładowe pismo / czcionka DIN Round Pro™

18.
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Polska Grupa Motoryzacyjna

ul. Nazwa ulicy 0 / 0  
00-000 Miasto

t: +48 00 000 00 00
f: +48 00 000 00 00

biuro@pgm.org.pl www.pgm.org.pl

Sąd Rejonowy Miasto 
z siedzibą w Nazwa Miasta 

XI Wydział Gospodarczy 
KRS: 0000000000
NIP: 0000000000 | REGON: 000000000
Kapitał zakładowy i wpłacony: 00 000 PLN

Sz. P.
Jan Kowalski
ul. Wzorcowa 1/2
00-300 Kraków

Rzeszów, 1 listopada 2016

Szanowni Państwo,
 

Atur acepe nemque volorestios magniscit laborum quiassimusam quae et, cupicium que corempostrum faciur as apere, unt liquiae 
num que volore, qui dolum aut el modit volenihil ipsam exerovi duciumendam erum velestis et aut harchil et illum non esequodiscil 
et fugiamentium velit alisit quatquamus quis dolloritis iume ipsunt mincius esed magniss imaximi nverrovidest es nem reicid minci 
torupta ectiat aut ab int veratem apis ex eaquosandem dit voluptatus sanis exces.

Volorem porepel itatum re que ipsum ut laborep erunt, eiunt laccus ex eiumque voluptinctia con es volorep erorepra pe et haria cum 
sedis eum il ius eicab imaion num qui re nihil is sum quodi omnis essequam et reruntium, auda illiandiciae sit velit fuga. Et laccabo 
rporitio quia sit et ut elessi volor sam faccum quides volorecatur, offi cae et lia sapitasint rectiatquo miliquiatio bea dolorrum quia 
pra quae. Sim sinto mod molessit pores magnimet fugitaq uidicid quis excepudam.

Os iduntum, que cum am, corerovit harchic ipsandem qui autem quidebitium faceatur magnis estrum rescipsaped quid maio 
explaud ignatusam que sunt quam is eici invereri cum verchic iamenit mi, omnime duciist, atiore essitis  quam et lat laborem oloristi 
offi ctur asperia tiorersperum qui si aut facepe et et a sinum estius recumen ienimusa volore offi caecto cus sumquatem quis nulpa 
id moluptam, sus alitiae peribus, vent.

z poważaniem

Janina Nowak-Jeziorańska
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format: 85 x 55 mm

Druki firmowe | wizytówka typowa
– przykłady

19.

wewnętrzny relief,
papier – 300g/m2,

metalizowany
albo perłowy 

wycięcie
sztancą
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Druki firmowe | wizytówka typowa
– budowa

20.

format: 85 x 55 mm

Papier:

kreda mat Novatech 350 g

7,5 mm 7,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

Siedziba:
ul. Fabryczna 4
39-120 Sędziszów Małopolski

Biuro:
al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa

www.pgm.org.pl

Marta Bilonowicz 
PR Manager

+48 500 006 078 
marta.bilonowicz@pgm.org.pl



Druki | papier listowy
– budowa

21.

papier A4 | skala 60%

Papier:
offset 90 g

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm 15 mm

62 mm
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Polska Grupa Motoryzacyjna

ul. Nazwa ulicy 0 / 0  
00-000 Miasto

t: +48 00 000 00 00
f: +48 00 000 00 00

biuro@pgm.org.pl www.pgm.org.pl

Sąd Rejonowy Miasto 
z siedzibą w Nazwa Miasta 

XI Wydział Gospodarczy 
KRS: 0000000000
NIP: 0000000000 | REGON: 000000000
Kapitał zakładowy i wpłacony: 00 000 PLN

43 mm



Druki | papier listowy
– przykładowe pismo

22.

Sz. P.
Jan Kowalski
ul. Wzorcowa 1/2
00-300 Kraków

Rzeszów, 1 listopada 2016

Szanowni Państwo,
 

Atur acepe nemque volorestios magniscit laborum quiassimusam quae et, cupicium que corempostrum faciur as apere, unt liquiae 
num que volore, qui dolum aut el modit volenihil ipsam exerovi duciumendam erum velestis et aut harchil et illum non esequodiscil 
et fugiamentium velit alisit quatquamus quis dolloritis iume ipsunt mincius esed magniss imaximi nverrovidest es nem reicid minci 
torupta ectiat aut ab int veratem apis ex eaquosandem dit voluptatus sanis exces.

Volorem porepel itatum re que ipsum ut laborep erunt, eiunt laccus ex eiumque voluptinctia con es volorep erorepra pe et haria cum 
sedis eum il ius eicab imaion num qui re nihil is sum quodi omnis essequam et reruntium, auda illiandiciae sit velit fuga. Et laccabo 
rporitio quia sit et ut elessi volor sam faccum quides volorecatur, offi cae et lia sapitasint rectiatquo miliquiatio bea dolorrum quia 
pra quae. Sim sinto mod molessit pores magnimet fugitaq uidicid quis excepudam.

Os iduntum, que cum am, corerovit harchic ipsandem qui autem quidebitium faceatur magnis estrum rescipsaped quid maio 
explaud ignatusam que sunt quam is eici invereri cum verchic iamenit mi, omnime duciist, atiore essitis  quam et lat laborem oloristi 
offi ctur asperia tiorersperum qui si aut facepe et et a sinum estius recumen ienimusa volore offi caecto cus sumquatem quis nulpa 
id moluptam, sus alitiae peribus, vent.

z poważaniem

Janina Nowak-Jeziorańska
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Druki | koperta DL 
– budowa

23.

Polska Grupa Motoryzacyjna

ul. Nazwa ulicy 0 / 0  
00-000 Miasto

t: +48 00 000 00 00
f: +48 00 000 00 00

www.pgm.org.pl

15 mm 68 mm

13 mm

10 mm
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Druki | koperta C4
– budowa

24.

koperta C4 | skala 55%

Papier:
offset 90 g15 mm

13 mm

10 mm

50,8 mm

Polska Grupa Motoryzacyjna

ul. Nazwa ulicy 0 / 0  
00-000 Miasto

t: +48 00 000 00 00
f: +48 00 000 00 00

www.pgm.org.pl



Elementy
reklamowe



Przykładowy zestaw T-shirtów przedstawia
odpowiednie zastosowanie logotypu.

Na froncie zaprezentowany jest logolw wersji 
kolorystycznej – białej. Na odwrocie także 
umieszczono logo PGM.

W odpowiednim usytuowaniu logo ważną 
kwestią jest zachowanie minimalnej wielkości 
zalecanej (patrz str. 7).

Elementy reklamowe | T-shirt25.
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Gładkie powierzchnie apli służą klarowności  
i przejrzystości prezentacji logol PGM.
Umieszczony jest symetrycznie względem 
środka optycznego.

Elementy reklamowe | kubek26.



Gładkie powierzchnie apli służą klarowności  
i przejrzystości prezentacji logotypu.

W projekcie długopisu logo umieszczono 
symetrycznie względem środka optycznego.

W odpowiednim usytuowaniu logol ważną 
kwestią jest zachowanie minimalnej wielkości 
zalecanej (patrz str. 7).

Elementy reklamowe | długopis27.
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Elementy reklamowe | balony28.

Format:
40 cm

Kolory:
czerwony (M: 95%, Y: 100%) z białym nadrukiem,
biały balon z nadrukiem logo
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Oznakowanie | identyfikator29.

Na rysunkach przedstawiony został projekt
identyfikatora w skali. Jego rzeczywiste
wymiary to 90 mm wys. x 55 mm szer.

 

Bartosz Mielecki

+48 507 285 398
bartosz.mielecki@pgm.org.pl
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Elementy reklamowe | roll-up’y30.

Format:
850 x 2000 mm



Elementy reklamowe | notatnik biurowy31.

format A5 | 50 kartek | skala 60%

Kartki wewnętrzne:
Papier:
offset 90 g

Okładka:
Folia PP EPLAK®
grubość: 0,5 mm 

Uszlachetnienie:
wybiórczy lakier UV /błyszczący/
- elementy Logotypu

strona  | 43



Siedziba:
ul. Fabryczna 4
39-120 Sędziszów Małopolski

Biuro:
al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa

www.pgm.org.pl

Marta Bilonowicz 
PR Manager

+48 500 006 078 
marta.bilonowicz@pgm.org.pl
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