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Konstrukcja znaku
Górna część godła przedstawia zamek, 
którego wieża dodatkowo ma kształt  
litery B, nawiązującej do nazwy gminy 
Babice. 

Piaskowy, naturalny kolor nawiązuje 
do jurajskich okolic. Niebieski kolor 
symbolizuje dolinę Wisły i stawy. Zielony 
kolor symbolizuje lasy i dziedzictwo 
przyrodnicze będące charakterystycznym 
elementem krajobrazu.

Odręczna typografia poprzez miękką 
i lekką konstrukcję buduje pozytywny 
wizerunek gminy oraz nawiązuje do historii 
i tradycji.
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Siatka modułowa znaku
Siatka modułowa określa podstawowe 
proporcje i wielkości w budowie logo.
Opis znaku na siatce modułowej daje 
możliwość odtworzenia znaku w przypadku
braku wersji elektronicznej. Znajduje ona 
również zastosowanie przy przenoszeniu
znaku metodą tradycyjną na nośniki 
wielkoformatowe. W zależności od 
wielkości odtwarzanego znaku,  
zmienna jest wielkość modułu siatki, 
jednak proporcje znaku na siatce pozostają 
niezmienne.
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Pole podstawowe
Pole podstawowe to minimalny zamknięty 
obszar, w którym logo może być użyte.
Obszar wyznaczają skrajne punkty  
w znaku. Na bazie pola podstawowego, 
wyznaczone jest pole ochronne. 

Pole ochronne
Definiuje minimalny zamknięty obszar 
wokół znaku,w którym logo może być 
użyte. Pole ochronne wyznacza obszar 
wokół znaku, który musi pozostać pusty
(nie mogą znaleźć się na nim elementy 
tekstowe i formy graficzne).

Wysokość H to wysokość litery „e” 
w nazwie Babice.
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Kolorystyka znaku – werjsa pełna 
Podana obok kolorystyka stosowana jest 
w druku – kolory CMYK i PANTONE;
na nośnikach elektronicznych z podglądem 
ekranowym – RGB.

1

c •0    M • 9    y •17    k •31

R •189    g •180    B •168 

PantOne • Warm grey 11c • 50%

c •57    M •0    y •100    k •0

R • 150    g •185    B • 46

PantOne • 368c

c •85    M •19    y •0    k •0

R •73    g •153    B •215 

PantOne • 299c

c • 0   M •17    y •34    k •62

R •117    g •104    B •87 

PantOne • Warm grey 11c
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Kolorystyka znaku – wersja 
achromatyczna półtonowa
Podana obok kolorystyka stosowana jest 
w druku – kolory CMYK i PANTONE;
na nośnikach elektronicznych z podglądem 
ekranowym – RGB.
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c •0    M • 0   y •0    k •60

R •127    g •127    B •131 

PantOne • Black c • 60%

c •0    M •0    y •0    k •80

R • 81    g •80    B • 84

PantOne • Black c • 80%

c •0    M •0    y •0    k •100

R •0    g •0    B •0 

PantOne • Black c • 100%
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Kolorystyka znaku – wersja 
achromatyczna inwersyjna
Warianty achromatyczne znaku stosuje się 
w materiałach drukowanych na ciemnych 
kolorach.

Kolorystyka znaku – wersja pełna  
na czarnym tle 
W druku kolorowym na tle czarnym 
stosuje się znak z kolorem 4 (z sekcji 
1.4) zamienionym na kolor biały oraz 
niezmienionymi pozostałymi kolorami.

Kolorystyka znaku – wersja 
achromatyczna
Stosuje się w przypadku, gdy nie ma 
możliwości druku z półtonami lub gdy 
półtonowy raster nie wygląda poprawnie 
(np. podczas przesyłania dokumentów 
faksem). 
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Warianty tła dla znaku w wersji 
chromatycznej
Znak w wersji podstawowej wygląda 
najkorzystniej na tle białym.
Szablon wariantów tła ukazuje zmiany 
kolorystyki znaku z wersji podstawowej  
na inwersyjną – w skali szarości.
Ze względu na słabą czytelność znaku, 
wersja kolorowa powinna być stosowana  
w polu ochronnym w przedziale  
od 1 do 89%. Powyżej tych wartości 
stosujemy znak w wersji pełnej dla 
czarnego tła.

Warianty tła dla znaku w wersji 
achromatycznej 
Znak achromatyczny stosuje się do 49% 
nasycenia szarości.
Znak achromatyczny w wersji inwersyjnej  
stosuje się od 50% nasycenia szarości.

Wyjątki stosowania wariantów znaku 
na papierach czerpanych i pakowych
W przypadku obu rodzajów papierów znak 
może być stosowany w pełnej kolorystyce, 
bez pola ochronnego. 
Ze względu na dużą rozpiętość 
kolorystyczną papierów, niemożliwe jest 
dokładne określenie zmiany kolorów  
w znaku. Dlatego przedstawiona obok 
tabela jest jedynie sugestią jakie 
zestawienie kolorystyczne w znaku 
powinno być zastosowane do konkretnego 
odcienia papieru. Należy się przy 
tym kierować czytelnością znaku na 
konkretnym tle.

W zależności od nasycenia koloru papieru, 
wyróżniamy dwa warianty logo:
1. Dla papierów jasnych – stosujemy znak 
    w wersji podstawowej.
2. Dla papierów o ciemnym i nasyceniu 
    koloru – stosujemy znak, gdzie kolor  
    1 (z sekcji 1.4) jest zamieniany na 4.
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Wersja chromatyczna na tłach 
różnokolorowych
Podstawowym kolorem tła jest biały. 
Na tle niejednolitym, zarówno ciemnym jak 
i jasnym, należy zastosować
białe pole ochronne.

Wyjątki
Odstępstwem od tej reguły jest 
stosowanie znaku na papierach czerpanych 
oraz pakowych.  
W przypadku materiałów glinianych (kubki, 
dzbany etc.) dopuszczalne jest również 
stosowanie wypalonego znaku.

Wersja achromatyczna na tłach 
kolorowych ciemnych
Na tle jednolitym z nasyceniem 
koloru powyżej 40% stosuję się znak 
achromatyczny biały.

Wersja achromatyczna na tłach 
kolorowych jasnych
Na tle jasnym z nasyceniem koloru do 40% 
stosuje się znak achromatyczny czarny.
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Wielkość minimalna znaku
Określa ona w jakich najmniejszych 
rozmiarach stosuję się znak, aby nie stracił 
czytelności. W przypadku druku o dużym 
rastrze (np. gazeta), zaleca się stosowanie 
wersji achromatycznej czarnej (wersja 2) 
lub powinno się skonsultować czytelność 
znaku z drukarzem lub zrobić cromalin  
z klisz przed drukiem (proof cyfrowy nie 
odda problemu rastra). 
W przypadku druku o dużej rozdzielczości 
lub druku farbami Pantone, bez użycia 
rastra lub przejść tonalnych, można użyć 
znaku w wersji 1.

Wielkość minimalna dla znaku z hasłem 
„Yourajskie okolice” wynosi 
22 mm szerokości dla wersji 1 i 2 
(wersja 1 drukowana kolorami Pantone). 
W przypadku kiedy znak z hasłem jest 
drukowany w systemie kolorów CMYK, 
jego wielkość minimalna wynosi 30 mm 
szerokości. Dla logo bez hasła, wielkość 
ta wynosi odpowiednio 12 mm szerokości 
dla wersji 1 (niezależnie od trybu 
kolorystycznego) oraz 11 mm szerokości 
dla wersji 2.

Ekranowa wielkość minimalna dla znaku  
z hasłem „Yourajskie okolice” wynosi 
140 pixeli szerokości, natomiast dla logo 
bez hasła, wynosi 40 pixeli.

1.9
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22 mm / 140 px
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Logotyp gminy Babice
Możliwe jest też użycie samej nazwy 
Babice jak oddzielnego logotypu, jednak 
jeśli to możliwe, zalecane jest stosowanie 
znaku podstawowego. Kolorystyka  
i stosowanie na różnych tłach w przypadku 
logotypu jest analogiczna jak dla znaku 
podstawowego.

Pole ochronne
Definiuje minimalny zamknięty obszar 
wokół znaku,w którym logotyp może być 
użyty. Pole ochronne wyznacza obszar 
wokół znaku, który musi pozostać pusty
(nie mogą znaleźć się na nim elementy 
tekstowe i formy graficzne).

Wysokość H to wysokość litery „e” 
w nazwie Babice. W odróżnieniu od pola 
ochronnego znaku podstawowego, pole 
dla logotypu Babice zbudowane jest na 
module 1,5 H.

Siatka modułowa
Siatka modułowa określa podstawowe 
proporcje i wielkości w budowie logotypu.
Opis znaku na siatce modułowej daje 
możliwość odtworzenia znaku w przypadku
braku wersji elektronicznej. Znajduje ona 
również zastosowanie przy przenoszeniu
logotypu metodą tradycyjną na nośniki 
wielkoformatowe. W zależności od 
wielkości odtwarzanego logotypu,  
zmienna jest wielkość modułu siatki, 
jednak proporcje znaku na siatce pozostają 
niezmienne.

Wielkość minimalna logotypu
Wielkość minimalna dla logo bez hasła 
wynosi odpowiednio 10 mm szerokości, 
niezależnie od trybu kolorystycznego (1, 2) 
oraz 20 mm szerokości dla wersji logotypu 
z hasłem „Yourajskie okolice”  
(3 – Pantone, 4 – Black).

W przypadku kiedy znak z hasłem jest 
drukowany w systemie kolorów CMYK, 
jego wielkość minimalna wynosi 25 mm 
szerokości (5 – CMYK). 

Ekranowa wielkość minimalna dla znaku  
z hasłem „Yourajskie okolice” wynosi 
130 pixeli szerokości, natomiast dla logo 
bez hasła, wynosi 40 pixeli.
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Błędy stosowania znaku – kształt
Zabronione są wszelkie modyfikacje 
kształtu znaku inne, niż przewidziane  
w niniejszej Księdze, np.:
– rozdzielanie elementów składowych 
   znaku,
– przemieszczanie elementów składowych 
   znaku,
– obracanie elementów składowych znaku,
– pomniejszanie pojedynczych elementów 
   składowych znaku.

Błędy w stosowaniu znaku  
– kolorystyka
Zabronione są wszelkie modyfikacje 
kolorystyki znaku, inne niż przewidziane 
w niniejszej Księdze.

Błędy w stosowaniu znaku  
– pole ochronne
Zabronione jest zmniejszanie pola 
ochronnego znaku.

1.11

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec dui ut erat auctor ultricies non eu 
velit. In felis elit, dictum et gravida eget, malesuada id lectus. Vivamus sagittis lacus a sapien suscipit 
in gravida dolor gravida. Morbi id urna tellus. Integer volutpat ante vel lacus laoreet ultricies. Donec 
molestie massa non urna gravida tempus. Sed metus mauris, dignis-
sim vel cursus ut, porttitor eget sa- pien. Nunc ut enim sit amet libero 
adipiscing facilisis ut vitae tellus. Integer facilisis aliquet velit non in-
terdum. Proin vulputate commodo libero id varius. Donec et velit orci. 
Cras diam libero, mattis sed varius non, adipiscing sed mauris. Suspen-
disse potenti. Duis tincidunt pulvinar nisl et viverra. Fusce aliquet, urna 
egestas suscipit auctor, sem diam posuere felis, quis laoreet odio leo 
vitae mauris. Fusce eu mi lacus, a varius risus. Vestibulum condimen-
tum libero eget lacus tristique viver- ra pharetra nulla consequat. Sed 
pretium, nulla sit amet sollicitudin vestibulum, lorem sem lobortis odio, 
sed laoreet enim leo sollicitudin sem. Vestibulum ut tortor eros, sed 
tincidunt massa. Aliquam sed erat sit amet neque Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec dui ut erat auctor ul-
tricies non eu velit. In felis elit, dic- tum et gravida eget, malesuada id 
lectus. Vivamus sagittis lacus a sapien suscipit in gravida dolor gravida. Morbi id urna tellus. Integer vo-
lutpat ante vel lacus laoreet ultricies. Donec molestie massa non urna gravida tempus. Sed metus mauris, 
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Typografia
We wszystkich materiałach gminy są 
stosowane następujące kroje:
 – Calibri – stosowany w nagłówkach, 
 – Constantia – stosowana w ciągłym 
    tekście – papeteria urzędowa.

1.12

abcdefghijklmnoprstuwxyz 
abcdefghijklmnoprstuwxyz

abcdefghijklmnoprstuwxyz 
abcdefghijklmnoprstuwxyz

abcdefghijklmnoprstuwxyz 
abcdefghijklmnoprstuwxyz

abcdefghijklmnoprstuwxyz 
abcdefghijklmnoprstuwxyz

abcdefghijklmnoprstuwxyz 
abcdefghijklmnoprstuwxyz

abcdefghijklmnoprstuwxyz 
abcdefghijklmnoprstuwxyz

abcdefghijklmnoprstuwxyz 
abcdefghijklmnoprstuwxyz

abcdefghijklmnoprstuwxyz 
abcdefghijklmnoprstuwxyz

Calibri Regular

Constantia Regular

Calibri Bold

Constantia Bold

Calibri Italic

Constantia Italic

Calibri Bold Italic

Constantia Bold Italic



logo gminy babice – księga identyfikacji 1.13

idea

cel

IDEA
Materiały w większości są tworzone na 
terenie gminy Babice.

CEL
Promocja gminy przez informację PR 
o treści „Babice jako jedyna gmina 
w Polsce posiada materiały promocyjne 
wykonane na jej terenie”.

CEL DALEKOSIĘŻNY  
(proponujemy wpisać w strategię):

aktywizacja mieszkańców przez zlecanie • 
wykonanie materiałów promocyjnych 
(pieniądze na promocje zostają 
w gminie), 

produkcja materiałów promocyjnych • 
w miejscach popularnych turystycznie 
(zamek Lipowiec, skansen). Przykładowo 
tradycyjna produkcja świeczek na zamku 
tradycyjnym sposobem, wybijanie monet, 
wykonywanie biżuterii (promocyjnej 
z logo Babice lub B), produkcja kubków 
i wazonów na kole garncarskim, 
produkcja papieru czerpanego z logo 
gminy, itp.  

dużą wagę warto przywiązać do • 
materiałów tradycyjnych – wyplatanie 
produktów z wikliny w zaprojektowanych 
przez znanych designerów łączących 
nowoczesny projekt z tradycyjnych 
materiałów, 

stworzenie w przyszłości produktów • 
komercyjnych charakterystycznych dla 
gminy Babice, promocja gminy przez 
produkty komercyjne.

ZALECENIA
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby 
wykonywane materiały były w pełni 
profesjonalne i nie trąciły amatorszczyzną 
i cepelią, aby zrealizować założenia 
materiałów „made-in-Babice” należy 
wykonać strategię oraz szczegółowy plan 
wdrożenia. Należałoby również mianować 
jedną osobę w gminie, która będzie 
aktywnie działać na rzecz wdrożenia.

Zagórze

babice

Rozkochów

olszyny

Mętków

Wygiełzów

Jankowice
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Wzór papieru urzędowego
Obok przedstawiono szablon papieru 
urzędowego w wersji standardowej  
– format A4. 

Użyte kroje:
1 – Calibri 10 pt,
2 – Calibri 12 pt,
3 – Constantia 10 pt,
4 – Calibri 12 pt,
5 – Calibri 8 pt.

2.1

pan
Imię Nazwisko
funkcja
instytucja

  lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. nulla porttitor, ligula nec mole-
stie faucibus, tellus nisl placerat sapien, ut tincidunt erat quam adipiscing dolor. integer elit 
purus, ultricies id convallis pharetra, vulputate nec urna. integer mollis rhoncus elit, ac su-
scipit sapien tempor id. class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. nam et lacus velit. in eget elit odio. fusce suscipit mauris et nisi tempus 
a viverra velit eleifend. maecenas et ante a felis iaculis lobortis. aenean et ante ipsum. sed 
pellentesque quam sed nulla porta posuere. ut sed nibh diam, in congue orci. pellentesque mi 
nisl, blandit vitae cursus vel, malesuada et tortor. aenean ac elit ipsum, sit amet interdum libe-
ro. donec at erat orci, nec ullamcorper ipsum. morbi ac pulvinar dui. curabitur sodales conse-
quat aliquet. etiam vulputate quam elementum erat consequat vitae posuere urna accumsan.

  duis aliquet, lorem eget viverra tempus, mi augue vehicula magna, eget vestibulum nisi 
magna nec mauris. curabitur quam velit, ornare non suscipit at, sodales quis tortor. integer 
dignissim fermentum lectus et blandit. in arcu dolor, iaculis scelerisque faucibus sit amet, 
vestibulum a ligula. etiam lectus neque, elementum consectetur ultrices eget, consectetur 
id augue. nullam porttitor tempor nibh, sit amet tristique odio lobortis id. nam id enim vel 
mi vestibulum bibendum ac quis nisl. sed mattis ante non ipsum semper quis condimentum 
mi venenatis. maecenas convallis mauris sapien, a convallis leo. Vestibulum imperdiet cur-
sus purus, et vulputate odio venenatis in. donec bibendum justo at dolor malesuada laoreet.

integer elit purus, ultricies id convallis pharetra, vulputate nec urna. integer mollis rhoncus 
elit, ac suscipit sapien tempor id. class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia no-
stra, per inceptos himenaeos. nam et lacus velit. in eget elit odio. fusce suscipit mauris et nisi 
tempus a viverra velit eleifend. maecenas et ante a felis iaculis lobortis. aenean et ante ipsum. 
sed pellentesque quam sed nulla porta posuere. ut sed nibh diam, in congue orci. pellentesque 
mi nisl, blandit vitae cursus vel, malesuada et tortor. aenean ac elit ipsum, sit amet interdum li-
bero. donec at erat orci, nec ullamcorper ipsum. morbi ac pulvinar dui. curabitur sodales con-
sequat aliquet. etiam vulputate quam elementum erat consequat vitae posuere urna accumsan

wójt gminy babice
jan kowalski

Urząd Gminy Babice      ul. krakowska 56, 32-551 babice, tel.\faks: +032/ 613 40 13, mail: poczta@babice.pl      www.babice.pl

Miejscowość, dnia       miesiąc 2009 1
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Wzór papieru urzędowego
Obok przedstawiono szablon papieru 
urzędowego w wersji ekskluzywnej. Papier 
zawiera ręcznie wytaczane logo gminy 
Babice w formie pieczęci. 
Format A4. 

2.2

pan
Imię Nazwisko
funkcja
instytucja

  lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. nulla porttitor, ligula nec mole-
stie faucibus, tellus nisl placerat sapien, ut tincidunt erat quam adipiscing dolor. integer elit 
purus, ultricies id convallis pharetra, vulputate nec urna. integer mollis rhoncus elit, ac su-
scipit sapien tempor id. class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. nam et lacus velit. in eget elit odio. fusce suscipit mauris et nisi tempus 
a viverra velit eleifend. maecenas et ante a felis iaculis lobortis. aenean et ante ipsum. sed 
pellentesque quam sed nulla porta posuere. ut sed nibh diam, in congue orci. pellentesque mi 
nisl, blandit vitae cursus vel, malesuada et tortor. aenean ac elit ipsum, sit amet interdum libe-
ro. donec at erat orci, nec ullamcorper ipsum. morbi ac pulvinar dui. curabitur sodales conse-
quat aliquet. etiam vulputate quam elementum erat consequat vitae posuere urna accumsan.

  duis aliquet, lorem eget viverra tempus, mi augue vehicula magna, eget vestibulum nisi 
magna nec mauris. curabitur quam velit, ornare non suscipit at, sodales quis tortor. integer 
dignissim fermentum lectus et blandit. in arcu dolor, iaculis scelerisque faucibus sit amet, 
vestibulum a ligula. etiam lectus neque, elementum consectetur ultrices eget, consectetur 
id augue. nullam porttitor tempor nibh, sit amet tristique odio lobortis id. nam id enim vel 
mi vestibulum bibendum ac quis nisl. sed mattis ante non ipsum semper quis condimentum 
mi venenatis. maecenas convallis mauris sapien, a convallis leo. Vestibulum imperdiet cur-
sus purus, et vulputate odio venenatis in. donec bibendum justo at dolor malesuada laoreet.

integer elit purus, ultricies id convallis pharetra, vulputate nec urna. integer mollis rhoncus 
elit, ac suscipit sapien tempor id. class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia no-
stra, per inceptos himenaeos. nam et lacus velit. in eget elit odio. fusce suscipit mauris et nisi 
tempus a viverra velit eleifend. maecenas et ante a felis iaculis lobortis. aenean et ante ipsum. 
sed pellentesque quam sed nulla porta posuere. ut sed nibh diam, in congue orci. pellentesque 
mi nisl, blandit vitae cursus vel, malesuada et tortor. aenean ac elit ipsum, sit amet interdum li-
bero. donec at erat orci, nec ullamcorper ipsum. morbi ac pulvinar dui. curabitur sodales con-
sequat aliquet. etiam vulputate quam elementum erat consequat vitae posuere urna accumsan

wójt gminy babice
jan kowalski

Urząd Gminy Babice      ul. krakowska 56, 32-551 babice, tel.\faks: +032/ 613 40 13, mail: poczta@babice.pl      www.babice.pl

Miejscowość, dnia       miesiąc 2009 



Materiały WeWnętrzne – księga identyfikacji 1.12.3

Wzór faksu urzędowego
Obok przedstawiono szablon faksu 
urzędowego formatu A4. 

Użyte kroje:
1 – Calibri 10 pt,
2 – Calibri 18 pt,
3 – Calibri 10 pt,
4 – Calibri 8 pt.

PILNE / DO RECENZJI / PROSZĘ O KOMENTARZ / PROSZĘ O ODPOWIEDŹ / PROSZĘ PRZEKAZAĆ DALEJ

od:

firma:

nr faksu:

nr telefonu:

dotyczy:

do:

adres mailowy nadawcy:

liczba stron  
(ŁĄCZNIE Z TYTUŁOWĄ):

nr telefonu nadawcy:

faks

Urząd Gminy Babice      ul. krakowska 56, 32-551 babice, tel.\faks: +032/ 613 40 13, mail: poczta@babice.pl      www.babice.pl

Miejscowość, dnia       miesiąc 2009 1
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Materiały WeWnętrzne – księga identyfikacji 1.12.4

Wzór koperty DL i B5
Obok przedstawiono szablon kopert DL 
oraz B5. 

Użyte kroje:
1 – Calibri 7,5 pt,
2 – Calibri 10 pt.

M
IE

JS
COWOŚĆ N

R

NR

01.12.2009

POLSKA

ZŁ

00.00

Urząd Gminy Babice
ul. krakowska 56, 
32-551 babice 40%

M
IE

JS
COWOŚĆ N

R

NR

01.12.2009

POLSKA

ZŁ

00.00

Urząd Gminy Babice
ul. krakowska 56, 
32-551 babice 40%

1

2



Materiały WeWnętrzne – księga identyfikacji 1.12.5

Wzór wizytówki 
Obok przedstawiono szablon biletu 
wizytowego o wymiarach 50x90 mm.  
Może on być drukowany zarówno w formie 
jedno jaki i dwustronnej.

Poniżej przedstawiono dwie wersje biletu 
wizytowego. Pierwsza jest standardową 
wizytówką, drukowaną w systemie kolorów 
CMYK lub Pantone na gładkim papierze  
o dużej gramaturze  
(ok 200-300 g/m2 zależnie od papieru).

Wersja druga drukowana jest w opcji 
ekskluzywnej na papierze czerpanym oraz 
zawiera wytłaczane ręcznie logo gminy 
Babice (użyta jest ta sama matryca co przy 
czerpanym papierze urzędowym).

Użyte kroje:
1 – Calibri 8 pt,
2 – Calibri 6 pt,
3 – Calibri 7 pt.

jan kowalski
kierownik referatu

Urząd Gminy Babice
ul. krakowska 56, 32-551 babice
tel.\faks: +032/ 613 40 13/ w.45
mail: poczta@babice.pl 
www.babice.pl

jan kowalski
kierownik referatu

Urząd Gminy Babice
ul. krakowska 56, 32-551 babice
tel.\faks: +032/ 613 40 13/ w.45
mail: poczta@babice.pl 
www.babice.pl

1

2
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Materiały WeWnętrzne – księga identyfikacji 1.1

papeteria
PAPETERIA URZĘDOWA

papier firmowy, wizytówki oraz • 
koperty wykonane są z papieru 
ekologicznego lub czerpanego. Nadruk 
tekstu jednokolorowy wykonany 
jest w drukarni (później może być 
wykonywany tradycyjną metodą na 
prasie). Elementem charakterystycznym 
jest wytłoczona w papierze „pieczęć” 
– tłoczenie sztancą odbywa się ręcznie 
(jest to prosta czynność). Jedna sztanca 
może służyć do tłoczenia różnych 
materiałów firmowych – papieru, kopert, 
wizytówek, dyplomów itp. 

dodatkowo proponujemy wykonanie • 
sztancy do tradycyjnej pieczęci lakowej 
– może ona służyć do zamykania kopert 
z zaproszeniami, jako łącznik dwóch 
sznureczków przy ekskluzywnych 
gadżetach itp.

2.6



Materiały WeWnętrzne – księga identyfikacji 1.12.7

Stopka mailowa
Obok przedstawiono szablon stopki 
mailowej.

Użyte kroje:
1 – Calibri 12 pt,
2 – Calibri 10 pt.

witam,

Treść wiadomości, treść wiadomości,
treść wiadomości, treść wiadomości,
treść wiadomości,treść wiadomości.

pozdrawiam,
Imię Nazwisko

Urząd Gminy Babice
ul. krakowska 56, 32-551 babice
tel.\faks: +032/ 613 40 13/ w.45
mail: poczta@babice.pl 
www.babice.pl

calibri

Temat wiadomości

adresat@com.pl

1

2



Materiały WeWnętrzne – księga identyfikacji 1.12.8

Prezentacja elektroniczna
Obok przedstawiono przykładowe plansze 
z prezentacji multimedialnej w kolejności:
ekran powitalny, przykładowy tekst, 
plansze z wykresami oraz planszę 
kończącą prezentację.

eugait iril iliquatetue venim del dolummodigna feum veriusc illummy 17.12.2009
Stanisław Kowalski

Dziękujemy za uwagę 
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sum vel dolor augiamet nostrud dignibh 

eugait iril iliquatetue venim del dolummodigna feum veriusc illummy nulput 
niam, sumsan velit aliquat augiam, si.
Irilluptatin heniamcortie molore vel ut at. Ut lorper senis nit lor senis nulla 
faccum adipit praessed delisi.ut velit nim quat velent wissit adio eu feugue 
mincidunt ad tet la commodolor in exero odolobo reraestrud dio od magnit 
ad dolor sectet utatem volore vullamcore et auguerilit wisciduisi blandreetum 
eu feuip ero odit wisim dolessed magna alis nonse dolutpat. ut vullamet nim 
zzriure minis duip erosto commy nullaortie magnis nulla faci esed magniate 
doloborper senim illuptat. duisse magna faccumsandit dolobor at adigna facip 
er sum dolorperos et, consecte moloreet, quam, vel ut la core magnim volor 
sequismodiam et ad enisi.

lut ate digna consequat augiamconsed 

mincil iure dolobore dolorem irilit, core tatum dolore mincilla adit irit, si tet lut 
aut adipsum dit, core tet, quiscin cipsusto od ea adit, commodo lobore feum 
adigna feuip euguera essit, vel eugue doloborem digna feuis nullaoreet, commy 
niscidunt nis dolore conum zzril ex ex estin utatet, si blaortie modigna facipsu 
scilit volobortio dolore tat, vullut veleniat wiscipit loreetue vel enim veliquat. 
tionullumsan hendio eros dolobor aut ad modiam incip er am, vel et, vulla faci 
euis nis nosto del et illaore magna aliquat. ut dipit, ver irilis euguercin vulpu-
tatie modio erci tatue tis do eugiam ip exerost ionsequis dionsen isciniamet ing 
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sum vel dolor augiamet nostrud dignibh 

eugait iril iliquatetue venim del dolummodigna feum veriusc illummy nulput 
niam, sumsan velit aliquat augiam, si.
Irilluptatin heniamcortie molore vel ut at. Ut lorper senis nit lor senis nulla 
faccum adipit praessed delisi.ut velit nim quat velent wissit adio eu feugue 
mincidunt ad tet la commodolor in exero odolobo reraestrud dio od magnit ad 

30%

 40%

10%

20%

Verat nos dunt 
nonsed Em zzrit lutat. 
Ut el dolutem eu facilit, 
commolo rtionulput la 
feumsan dreetum.



Materiały proMocyjne – księga identyfikacji 1.13.1

Ulotka DL
Obok przedstawiono layout ulotki formatu 
DL – okładki oraz przykładowej strony 
z wnętrza.

lorem ipsum dolor augiamet 
eugait iril iliquatetue venim del dolummodigna feum 
eriusc illummy nulput niam, sumsan velit aliquat au-
giam, si.
ipissit aute tet, commolutpat in henisci llandignim el 
inis alit iurerat aciduisci tisi. Ad magna cor susci et, 
veliquat, quisl dolore dolorper autat. andre tatue el 
etue ectem quisis euguerat. met, vel dunt lute elit lore 
dit wisim vullaoreet ipit lan vel ut vel dolor sed delesse 
min euis dolobor alisim nulla consendiate duipsumsan 
heniam volobor ipit inim zzriure commy nit acincin 
volut eros nim iureet la feuis eugait lortie minci tion-
sequam et la feu feuis nullum do do commodolore ex 
ercipsustrud eugait la feu feugiat.

cons dolendiam irit nis duis eugue verilit ipit am, vul-
lam dionsequatum quam vel ulput utatue min velis 
nullaore feugue molenim do odolor irilit augiatu erilla 
aliquam in hendit, si endipit vulluptate velit augait lore 
velisit velisl ut il ullaorting et autem nulputat. Ugait in 
ut laorpero conulput ullam nim non utpat, venit venis 

sum vel dolor 
augiamet nostrud 


