


System identyfikacji wizualnej
Powiatu Poznańskiego



3

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

LOGO / KSIĘGA ZNAKU

Opis znaku

LOGO PODSTAWOWE

- Konstrukcja

- Kolorystyka

- Układy znaku

- Skalowanie

- Pole ochronne

- Układy prawidłowe i zabronione

- Ekspozycja prawidłowa i zabroniona
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12-14

15-17

18-19

20

21-23

24

25

Adres internetowy

LOGO Z CLAIMEM

- Konstrukcja

- Kolorystyka

- Układy

- Skalowanie

- Pole ochronne

26

27

28-29

30-31

32-33

34-35

36-37

WSTĘP

Symbolika 7-8
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SPIS TREŚCI

IDENTYFIKACJA / KSIĘGA ID

Zasady ogólne

Typografia

Stopka

DRUKI FIRMOWE

- Wizytówka

- Listownik

- Fax

- Memo

- List gratulacyjny

- Mailing

- Dyplom

- Koperty + znaczki pocztowe

- Teczka

- Identyfikator

41-46

47-50

51-52

53

54

55

56

57

58

59

60-62

63

64

DRUKI REKLAMOWO - PROMOCYJNE

- Billboardy

- Plakat A3

- Plakat B1

- Citylight

REKLAMA PRASOWA

- Schemat

- Reklama 1/2 strony - poziom

- Reklama 1/3 strony - poziom

- Reklama 1/2 strony - pion

 - Reklama typograficzna

Ulotka 1/3 A4

Ulotka A5

Ulotka B5

65-66

67-68

69-70

71

72-73

74

75

76

77

78

79

80

Sygnowanie wydawnictw

CD

MATERIAŁY PROMOCYJNE

- Torba papierowa

- Długopis

- Przypinki

- Smycz do kluczy

- Pendrive

OZNAKOWANIA WEWNĘTRZNE

- Tablice informacyjne

- Tabliczki przy drzwiach

- Oznakowanie architektoniczne

 

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90
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SPIS TREŚCI

IDENTYFIKACJA / KSIĘGA ID (c.d.)    

OZNAKOWANIA ZEWNĘTRZNE

- Witacze

- Tablica rejestracyjna

- Flagi

- Banery

- Namiot

- Rollup

- Stand

- Tablica wystawowa

91

92

93

94

95

96-98

99

100

ZASTOSOWANIE LOGO W MEDIACH

Spot telewizyjny

ZASTOSOWANIE W INTERNECIE

Logo i kolorystyka

Umieszczanie logo

Reklama internetowa

Email

Prezentacja

101-103

104-105

106

107-110

111

112



Symbolika
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WSTĘP
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WSTĘP / SYMBOLIKA

Symbol graficzny:
- charakterystyczny obszar Powiatu Poznańskiego
- strzałka / kursor / kierunkowskaz
- serce / emocje / człowiek
- litera P 

Kolorystyka:
- zieleń / rozkwit, energia, aktywność, przyroda, turystyka
- błękit / instytucja, nawiązanie do kolorystyki miasta Poznania.

Funkcja emotywna:
znak symbolizuje inter-aktywność jako dominujący akcent
strategii rozwoju Powiatu Poznańskiego.

impuls i zaproszenie do działania, aktywności i interakcji
(inwestycje / nauka / turystyka)

jednocześnie podkreśla element ludzki - człowiek
będący bezpośrednim uczestnikiem i benficjentem 
pozytywnych działań.
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WSTĘP / SYMBOLIKA

Znak pozwala akcentować miejsca / obiekty / wydarzenia istotne dla wizerunku
Powiatu Poznańskiego, patrz: IDENTYFIKACJA WIZUALNA / OGÓLNE ZASADY str. 41-46

Sygnet wersja podstawowa Implementacja fotografii w znaku Sygnet / fotografia jako elementy
graficzne 



Logo

9

KSIĘGA ZNAKU

KSIĘGA ZNAKU
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Logo stanowią dwa elementy składowe:

A. SYGNET 
B. LOGOTYP
    - nazwa: Powiat Poznański           
    - claim: aktywnie!

A. SYGNET - element wiodący znaku, może zmieniać proporcje 
w sytuacjach określonych jako UKŁADY DOZWOLONE (str. 18-20),
a także stanowić samodzielny element

 
B. LOGOTYP - element opisowy, stanowi funkcję dopełniającą 
(drugorzędną) znaku

nazwa: Powiat Poznański
zbudowana na kroju Intro Book Regular
wykorzystuje zapis majuskułowy
           

claim: aktywnie! (opcjonalnie)
zbudowany na kroju Intro Bold Alt
wykorzystuje zapis minuskułowy

A

B

LOGO / OPIS ZNAKU
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LOGO / WERSJA PODSTAWOWA

Wersja podstawowa znaku akcentująca sygnet
wersja jasna - na białym tle
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MODUŁ PODSTAWOWY (100%) Sygnet zbudowany na siatce modułowej ( 6x6 )

SĄ TO WARTOŚCI STAŁE ZNAKU
I NIE MOGĄ BYĆ MODYFIKOWANE

WYJĄTEK STANOWIĄ DOZWOLONE
UKŁAD ZNAKU - PATRZ STR. 18-20

Struktura symbolu określa system konstrukcyjny identyfikacji wizualnej
szczegóły - patrz rozdział IDENTYFIKACJA WIZUALNA / OGÓLNE ZASADY str. 41-46

1 =

LOGO / KONSTRUKCJA SYGNETU
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LOGO / KONSTRUKCJA ZNAKU - układ horyzontalny

MODUŁ PODSTAWOWY (100%)

SĄ TO WARTOŚCI STAŁE ZNAKU
I NIE MOGĄ BYĆ MODYFIKOWANE

WYJĄTEK STANOWIĄ DOZWOLONE
UKŁAD ZNAKU - PATRZ STR. 18-20

1 =

Struktura symbolu określa system konstrukcyjny identyfikacji wizualnej
szczegóły - patrz rozdział IDENTYFIKACJA WIZUALNA / OGÓLNE ZASADY str. 41-46

01
LOGO_01A
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LOGO / KONSTRUKCJA ZNAKU - układ wertykalny

MODUŁ PODSTAWOWY (100%)

SĄ TO WARTOŚCI STAŁE ZNAKU
I NIE MOGĄ BYĆ MODYFIKOWANE

WYJĄTEK STANOWIĄ DOZWOLONE
UKŁAD ZNAKU - PATRZ STR. 18-20

1 =

Struktura symbolu określa system konstrukcyjny identyfikacji wizualnej
szczegóły - patrz rozdział IDENTYFIKACJA WIZUALNA / OGÓLNE ZASADY str. 41-46

01
LOGO_01B
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LOGO / KOLORYSTYKA - pełen kolor



16

LOGO / KOLORYSTYKA - monochromatyczna i czarno-biała
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LOGO / KOLORYSTYKA

CMYK: 47 / 0 / 94 / 0

PANTONE: 375 

RGB: 146 / 212 / 0

HTML: #92D400

CMYK: 100 / 0 / 0 / 0

PANTONE: Process Blue 

RGB: 0 / 159 / 227

HTML: #009FE3

CMYK: 100 / 80 / 6 / 30

PANTONE: 288 

RGB: 19 / 51 / 112

HTML: #133370

CMYK: 0 / 0 / 0 / 100

PANTONE: Black 

RGB: 0 / 0 / 0

HTML: #000000

CMYK: 0 / 0 / 0 / 30

PANTONE: Cool Grey 3  

RGB: 198 / 198 / 198

HTML: #C6C6C6

CMYK: 0 / 0 / 0 / 0

PANTONE: White 

RGB: 255 / 255 / 255

HTML: #FFFFFF



UKŁAD HORYZONTALNY - PODSTAWOWY
akcentujący sygnet 
zastosowanie: uniwersalne / oficjalne

 

UKŁAD WERTYKALNY - OPCJONALNY
akcentujący element sygnetu
zastosowanie: uniwersalne

18

LOGO / UKŁADY ZNAKU - wersja jasna

01
LOGO_01A

01
LOGO_01B
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LOGO / UKŁADY ZNAKU - wersja ciemna

UKŁAD HORYZONTALNY - PODSTAWOWY
akcentujący sygnet 
zastosowanie: uniwersalne / oficjalne

 

UKŁAD WERTYKALNY - OPCJONALNY
akcentujący element sygnetu
zastosowanie: uniwersalne

01
LOGO_01A

01
LOGO_01B
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LOGO / SKALOWANIE

sugerowana
wielkość minimalna

pomniejszenie optymalne
dla małej skali (wizytówka, karta, etc.)

optymalne skalowanie dla formatu A-4
(listownik, druki, etc.)

20 mm 30 mm 40 mm

15 mm 20 mm 25 mm
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MODUŁ PODSTAWOWY (100%)

minimalne pole ochronne powstaje poprzez
powiększenie przestrzeni wokół sygnetu
o wartość jednego modułu

Pole ochronne może być zwiększone
poprzez zwielokrotnienie wartości
modułu wokół sygnetu

Pole ochronne jest wymagane przy
ekspozycji sygnetu wraz z innymi znakami,
lub obiektami graficznymi, tekstem, etc.

Stosowanie pola ochronnego nie jest
konieczne w przypadku swobodnego stosowania
sygnetu w kompozycjach graficznych, lub innym
użyciu np. favicon.

1 =

SYGNET / MINIMALNE POLE OCHRONNE - sygnet
01

SYGNET_01
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LOGO / MINIMALNE POLE OCHRONNE - układ horyzontalny

1 =

01
LOGO_01A

MODUŁ PODSTAWOWY (100%)

minimalne pole ochronne powstaje poprzez
powiększenie przestrzeni wokół znaku
o wartość jednego modułu

Pole ochronne może być zwiększone
poprzez zwielokrotnienie wartości
modułu wokół znaku

Pole ochronne jest wymagane przy
ekspozycji znaku wraz z innymi znakami,
lub obiektami graficznymi, tekstem, etc.
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LOGO / MINIMALNE POLE OCHRONNE - układ wertykalny

1 =

01
LOGO_01B

MODUŁ PODSTAWOWY (100%)

minimalne pole ochronne powstaje poprzez
powiększenie przestrzeni wokół znaku
o wartość jednego modułu

Pole ochronne może być zwiększone
poprzez zwielokrotnienie wartości
modułu wokół znaku

Pole ochronne jest wymagane przy
ekspozycji znaku wraz z innymi znakami,
lub obiektami graficznymi, tekstem, etc.



POWIAT 
POZNAŃSKI

POWIAT 
POZNAŃSKI
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LOGO / UKŁADY PRAWIDŁOWE I ZABRONIONE

UKŁADY PRAWIDŁOWE

UKŁADY ZABRONIONE

zmiana położenia poszczególnych
elementów znaku (sygnet. logotyp)

zmiana proporcji poszczególnych
elementów znaku (sygnet. logotyp)
uwaga! wyjątek stanowią układy opcjonalne
patrz: logo z claimem

zmiana kroju pisma logotypu
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LOGO / EKSPOZYCJA PRAWIDŁOWA I ZABRONIONA

EKSPOZYCJA PRAWIDŁOWA

EKSPOZYCJA ZABRONIONA

sytuowanie znaku na tle
utrudniającym czytelność

zmiana kolorystyki tła
lub elementów znaku
uwaga! zmienna kolorystyka
przewidziana dla jednostek
powiatowych

wprowadzenie do znaku innych
obiektów, deseni, tekstu, etc.
uwaga! system umożliwia łączenie
znaku z fotografią
patrz: IDENTYFIKACJA

aktywnie!
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www.powiat.poznan.plwww.powiat.poznan.pl

wielkość motywu może być modyfikowana dowolnie
przy zachowaniu proporcji i podziału w oparciu o konstrukcję modułową

www.powiat.poznan.plwww.powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.plwww.powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.plwww.powiat.poznan.pl

wersja uproszczona wersja podstawowa wersja w negatywie

LOGO / ADRES STRONY INTERNETOWEJ

Krój pisma stosowany w adresie internetowym:
Intro Regular

www.powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.pl

wersja ekspozycyjna
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LOGO Z CLAIMEM / OPIS ZNAKU

Wersja z claimem
wersja jasna - na białym tle
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LOGO Z CLAIMEM / KONSTRUKCJA ZNAKU

MODUŁ PODSTAWOWY (100%)

SĄ TO WARTOŚCI STAŁE ZNAKU
I NIE MOGĄ BYĆ MODYFIKOWANE

WYJĄTEK STANOWIĄ DOZWOLONE
UKŁAD ZNAKU - PATRZ STR. 29

oś przebiegająca przez środek
litery A wyznacza polożenie
claimu - aktywnie!

1 =

Struktura symbolu określa system konstrukcyjny identyfikacji wizualnej
szczegóły - patrz rozdział IDENTYFIKACJA WIZUALNA / OGÓLNE ZASADY str. str. 41-46

02
LOGO_02A
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LOGO Z CLAIMEM / KONSTRUKCJA ZNAKU - UKŁADY OPCJONALNE

Układy ekonomiczne 

Szczegółowy opis układów znaku, oraz pole ochronne - patrz str. 32-37

02
LOGO_02A

02
LOGO_02B

02
LOGO_02C

02
LOGO_02D
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LOGO Z CLAIMEM / KOLORYSTYKA - pełen kolor
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LOGO Z CLAIMEM / KOLORYSTYKA - monochromatyczna i czarno-biała



UKŁAD HORYZONTALNY - PODSTAWOWY
akcentujący sygnet 
zastosowanie: uniwersalne / oficjalne

 

UKŁAD WERTYKALNY - OPCJONALNY
akcentujący element sygnetu
zastosowanie: uniwersalne

32

LOGO Z CLAIMEM / UKŁADY ZNAKU - wersja jasna UKŁADY jako WARIANTY ZNAKU
- mobilność znaku umożliwia stosowanie różnych wariantów
  bez utraty tożsamości identyfikacyjnej;
  jednocześnie podkreśla inter-aktywny charakter

02
LOGO_02A

02
LOGO_02B
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LOGO Z CLAIMEM / UKŁADY ZNAKU - wersja ciemna UKŁADY jako WARIANTY ZNAKU
- mobilność znaku umożliwia stosowanie różnych wariantów
  bez utraty tożsamości identyfikacyjnej;
  jednocześnie podkreśla inter-aktywny charakter

UKŁAD HORYZONTALNY - PODSTAWOWY
akcentujący sygnet 
zastosowanie: uniwersalne / oficjalne

 

UKŁAD WERTYKALNY - OPCJONALNY
akcentujący element sygnetu
zastosowanie: uniwersalne

02
LOGO_02A

02
LOGO_02B
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LOGO Z CLAIMEM / SKALOWANIE

minimalna wielkość znaku
z claimem

pomniejszenie optymalne
dla małej skali (wizytówka, karta, etc.)

optymalne skalowanie dla formatu A-4

15 mm 20 mm 25 mm

25 mm 30 mm 40 mm
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LOGO Z CLAIMEM / SKALOWANIE - układy ekonomiczne

20 mm

4,5 mm
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LOGO Z CLAIMEM / POLE OCHRONNE

MODUŁ PODSTAWOWY (100%)

SĄ TO WARTOŚCI STAŁE ZNAKU
I NIE MOGĄ BYĆ MODYFIKOWANE

WYJĄTEK STANOWIĄ DOZWOLONE
UKŁAD ZNAKU - PATRZ STR. 37

1 =
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LOGO Z CLAIMEM / KONSTRUKCJA ZNAKU - UKŁADY

Układy ekonomiczne 

02
LOGO_02A

02
LOGO_02B

02
LOGO_02C

02
LOGO_02D



Identyfikacja
KSIĘGA IDENTYFIKACJI

38

KSIĘGA IDENTYFIKACJI
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IDENTYFIKACJA / SPIS TREŚCI

IDENTYFIKACJA / KSIĘGA ID

Zasady ogólne

Typografia

Stopka

DRUKI FIRMOWE

- Wizytówka

- Listownik

- Fax

- Memo

- List gratulacyjny

- Mailing

- Dyplom

- Koperty + znaczki pocztowe

- Teczka

- Identyfikator

41-46

47-50

51-52

53

54

55

56

57

58

59

60-62

63

64

DRUKI REKLAMOWO - PROMOCYJNE

- Billboardy

- Plakat A3

- Plakat B1

- Citylight

REKLAMA PRASOWA

- Schemat

- Reklama 1/2 strony - poziom

- Reklama 1/3 strony - poziom

- Reklama 1/2 strony - pion

 - Reklama typograficzna

Ulotka 1/3 A4

Ulotka A5

Ulotka B5

65-66

67-68

69-70

71

72-73

74

75

76

77

78

79

80

Sygnowanie wydawnictw

CD

MATERIAŁY PROMOCYJNE

- Torba papierowa

- Długopis

- Przypinki

- Smycz do kluczy

- Pendrive

OZNAKOWANIA WEWNĘTRZNE

- Tablice informacyjne

- Tabliczki przy drzwiach

- Oznakowanie architektoniczne

 

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90
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SPIS TREŚCI

IDENTYFIKACJA / KSIĘGA ID (c.d.)    

OZNAKOWANIA ZEWNĘTRZNE

- Witacze

- Tablica rejestracyjna

- Flagi

- Banery

- Namiot

- Rollup

- Stand

- Tablica wystawowa

91

92

93

94

95

96-98

99

100

ZASTOSOWANIE LOGO W MEDIACH

Spot telewizyjny

ZASTOSOWANIE W INTERNECIE

Logo i kolorystyka

Umieszczanie logo

Reklama internetowa

Email

Prezentacja

101-103

104-105

106

107-110

111

112
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MODUŁ PODSTAWOWY (100%)

1 =

IDENTYFIKACJA / OGÓLNE ZASADY

Struktura sygnetu umożliwia tworzenie elastycznej siatki konstrukcyjnej
- ilość modułów może być dowolnie konfigurowana w zależności od zapotrzebowania.

Podział modułowy sygnetu (6x6) Przykładowy podział modułowy: format A-4
szerokość 4 moduły 

Przykładowy podział modułowy: format A-4
szerokość 12 modułów
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Przykładowy podział modułowy: format A-4
szerokość 4 moduły 

IDENTYFIKACJA / OGÓLNE ZASADY - siatka konstrukcyjna_szachownica

System umożliwia modyfikowanie przestrzeni graficznej z zachowaniem zasad globalnych oraz proporcji siatki konstrukcyjnej.
Dopuszczalna jest optyczna regulacja (obiektów / tekstu) poza schematem siatki



Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU

PLANY INWESTYCYJNE 2012 ROKU

2012

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 

deserunt mollit anim id est laborum.adipisicing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum

www.powiat.poznan.pl
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IDENTYFIKACJA / OGÓLNE ZASADY - siatka konstrukcyjna

Przykładowy podział modułowy: format A-4
szerokość 12 modułów

Mądre gospodarowanie 
finansami publicznymi 
gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój 
naszego powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

Mądre gospodarowanie 
finansami publicznymi 
gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój 
naszego powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

Mądre gospodarowanie 
finansami publicznymi 
gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój 
naszego powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

www.powiat.poznan.pl

System umożliwia modyfikowanie przestrzeni graficznej z zachowaniem zasad globalnych oraz proporcji siatki konstrukcyjnej.
Dopuszczalna jest optyczna regulacja (obiektów / tekstu) poza schematem siatki
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IDENTYFIKACJA / OGÓLNE ZASADY - siatka konstrukcyjna_mieszana

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

Przykładowy podział modułowy: format A-4
szerokość 6 modułów

www.powiat.poznan.pl

System umożliwia modyfikowanie przestrzeni graficznej z zachowaniem zasad globalnych oraz proporcji siatki konstrukcyjnej.
Dopuszczalna jest optyczna regulacja (obiektów / tekstu) poza schematem siatki
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IDENTYFIKACJA / OGÓLNE ZASADY - siatka konstrukcyjna_mieszana

www.powiat.poznan.pl

Mądre gospodarowanie finansami publicznymi 
gwarantuje stabilność i zrównoważony rozwój
naszego powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

Mądre gospodarowanie 
finansami publicznymi 
gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój 
naszego powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

Powiat Poznański ma do zaoferowania wiele szlaków 
pieszych. Najbardziej znanym jest Międzynarodowy 
Szlak Pielgrzymi św. Jakuba.

SZLAKI TURYSTYCZNE

www.powiat.poznan.pl

Przykładowy podział modułowy: billboard
szerokość 24 moduły

System umożliwia modyfikowanie przestrzeni graficznej z zachowaniem zasad globalnych oraz proporcji siatki konstrukcyjnej.
Dopuszczalna jest optyczna regulacja (obiektów / tekstu) poza schematem siatki

BUDŻET POWIATU 2012
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IDENTYFIKACJA / OGÓLNE ZASADY - sygnet vs foto-grafika

Przykładowy podział modułowy: format A-4
szerokość 12 modułów

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU

www.powiat.poznan.pl

System umożliwia modyfikowanie przestrzeni graficznej z zachowaniem zasad globalnych oraz proporcji siatki konstrukcyjnej.
Dopuszczalna jest optyczna regulacja (obiektów / tekstu) poza schematem siatki
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IDENTYFIKACJA / TYPOGRAFIA

Identyfikacja typograficzna Powiatu Poznańskiego bazuje na trzech grupach:

1. TYPOGRAFIA WIODĄCA (DISPLAY)
Akcentująca charakter poprzez stosowanie
kroju Intro w kilku odmianach

2. TYPOGRAFIA INFORMACYJNA
Stanowiąca nośnik informacji tekstowej  / korespondencja, etc.
- wykorzystuje font systemowy Windows > Calibri 
- w środowisku internetowym font systemowy > Tahoma

3. TYPOGRAFIA OKOLICZNOŚCIOWA
Stosowana w drukach reprezentacyjncyh, oficjalnych
o charakterze okazjonalnym
- wykorzystuje font systemowy Windows > Cambria

Intro inline
intro black alt
intro bold
intro regular
intro book
into thin

Calibri bold
Calibri regular
Calibri Italic
Calibri bold italic

Cambria bold
Cambria regular
Cambria Italic
Cambria bold italic

Tahoma bold
Tahoma regular

EMAIL / INTERNET
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IDENTYFIKACJA / TYPOGRAFIA WIODĄCA (DISPLAY)

Intro inline
intro black alt
intro bold
intro regular
intro book

Odmiana Intro ALT o ozdobnym charakterze:

- claim “aktywnie”
- szczególnie przeznaczona dla produktów turystycznych, 
oraz krótkich tekstów (hasło / headline) dla wyróżnienia
informacji 

Odmiana Intro NORMAL:

- teksty inicjujące (hasło / lead / headline)
- wszelkiego rodzaju zastosowanie podkreślające tożsamość 
marki

2012
BUDŻET POWIATU

śladami
DOOKOŁA
PODRÓŻNIKÓW

Poznania
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IDENTYFIKACJA / TYPOGRAFIA 

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego powiatu. 

2012
BUDŻET POWIATU

PLANY INWESTYCYJNE 2012 ROKU

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum.adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum

www.powiat.poznan.pl

TYPOGRAFIA WIODĄCA
HEADLINE

LEAD

 

TYPOGRAFIA INFORMACYJNA

Układ 2-kolumnowy z nagłówkiem
stosowany w tekstach skrótowych /
opis projektu, reklama prasowa, etc.

INTERLINIA w proporcji 6 na 8 lub 10
(dla wielkości tekstu 6 pkt / interlinia 8-10 pkt)

Szerokość kolumn wyznaczana
indywidualnym podziałem konstrukcyjnym
(siatka) całego dokumentu 
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IDENTYFIKACJA / TYPOGRAFIA

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

PLANY INWESTYCYJNE 2012 ROKU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

www.powiat.poznan.pl

TYPOGRAFIA WIODĄCA
HEADLINE

LEAD

 

TYPOGRAFIA INFORMACYJNA

Układ pełny z nagłówkiem
stosowany w tekstach skrótowych /
opis projektu, etc. a także w korespondencji.

INTERLINIA w proporcji 6 na 8 lub 10
(dla wielkości tekstu 6 pkt / interlinia 8-10 pkt)

Szerokość pola tekstowego wyznaczana
indywidualnym podziałem konstrukcyjnym
(siatka) całego dokumentu 
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IDENTYFIKACJA / STOPKA ADRESOWA (druki firmowe)

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500

STOPKA PODSTAWOWA
występująca z logo
- położenie opcjonalne:
pod znakiem, lub z prawej
strony znaku

 

STOPKA Z ADRESEM WWW występująca z adresem strony internetowej
po prawej stronie - patrz: listownik str. 54

STOPKA Z ADRESEM WWW występująca z adresem strony internetowej
pod spodem - patrz: teczka str. 63

www.powiat.poznan.plStarostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.pl

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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IDENTYFIKACJA / STOPKA ADRESOWA (internet / email)

STOPKA PODSTAWOWA
występująca z podpisem 
i adresem www, bez logo

 

STOPKA OPCJONALNA Z ADRESEM WWW
występująca z adresem strony internetowej
(dopuszczalne jest stosowanie motywu
strony www w wersji uproszczonej i podstawowej
- patrz: str. 26)

www.powiat.poznan.pl

 Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

Mirosław Wiktor Kowalski
Biuro Promocji

Mirosław Wiktor Kowalski
Biuro Promocji

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl, www.powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.pl

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500

www.powiat.poznan.pl
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IDENTYFIKACJA / DRUKI FIRMOWE - wizytówka

Mirosław Wiktor Kowalski

tel. (61) 8410-500
fax (61) 8410-523
tel. kom. 506 243 244
e-mail: miroslaw.kowalski@powiat.poznan.pl

Biuro Promocji

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500
www.powiat.poznan.pl

Mirosław Wiktor Kowalski

tel. (61) 8410-500
fax (61) 8410-523
tel. kom. 506 243 244
e-mail: miroslaw.kowalski@powiat.poznan.pl

Biuro Promocji

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500
www.powiat.poznan.pl
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IDENTYFIKACJA / DRUKI FIRMOWE - listownik format A4

www.powiat.poznan.pl www.powiat.poznan.pl

Szanowni Państwo,

Laliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum.adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim 
id est laborum

Z poważaniem,
Mirosław Kowalski

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl



Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

FAX

 Odbiorca / Receiver:

 Numer faksu / Fax Number:

 Nadawca / Sender:

 Numer faksu / Fax Number:

 Wiadomość / Message:

55

IDENTYFIKACJA / DRUKI FIRMOWE - fax format A4

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

FAX

 Odbiorca / Receiver:

 Numer faksu / Fax Number:

 Nadawca / Sender:

 Numer faksu / Fax Number:

 Wiadomość / Message:
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IDENTYFIKACJA / DRUKI - memo format A6

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.pl

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.pl
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IDENTYFIKACJA / DRUKI - list gratulacyjny

www.powiat.poznan.pl

LIST GRATULACYJNY

Laliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
of�icia deserunt mollit anim id est laborum.adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui of�icia 
deserunt mollit anim id est laborum

Z poważaniem,
Mirosław Kowalski

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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IDENTYFIKACJA / DRUKI - materiały mailingowe

www.powiat.poznan.pl

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego powiatu. 

2012
BUDŻET POWIATU

PLANY INWESTYCYJNE 2012 ROKU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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IDENTYFIKACJA / DRUKI - dyplom

www.powiat.poznan.pl

Laliquip ex ea commodo consequat.
Ellaire est laborum 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui of�icia deserunt 

mollit anim id est laborum.adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui of�icia deserunt 

mollit anim id est laborum

Z gratulacjami,
Mirosław Kowalski

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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IDENTYFIKACJA / DRUKI - koperta DL, koperta C6

www.powiat.poznan.pl

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.pl

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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www.powiat.poznan.pl

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

IDENTYFIKACJA / DRUKI - koperta A4, koperta B5

www.powiat.poznan.pl

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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IDENTYFIKACJA / DRUKI - znaczki pocztowe

55 Polska3ZŁ

55

Polska
3ZŁ



www.powiat.poznan.pl

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

63

IDENTYFIKACJA / DRUKI - teczka
Teczka biała z zadrukowanym frontem

(opcjonalnie zadruk jednokolorowy wewnątrz) 
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IDENTYFIKACJA / DRUKI - identyfikator ze zdjęciem

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Mirosław Wiktor Kowalski
Biuro Promocji

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Mirosław Wiktor Kowalski
Biuro Promocji

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Mirosław Wiktor Kowalski
Biuro Promocji

wariant podstawowy warianty opcjonalne - identyfikatory konferencyjne



Mądre gospodarowanie 
finansami publicznymi 
gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój 
naszego powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

www.powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.pl

65

IDENTYFIKACJA / DRUKI REKLAMOWE I PROMOCYJNE - billboard format 504 x 238 cm 

Mądre gospodarowanie finansami publicznymi 
gwarantuje stabilność i zrównoważony rozwój
naszego powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU 2012

Powiat Poznański ma do zaoferowania wiele szlaków 
pieszych. Najbardziej znanym jest Międzynarodowy 
Szlak Pielgrzymi św. Jakuba.

SZLAKI TURYSTYCZNE

warianty opcjonalne
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Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU 2012

IDENTYFIKACJA / DRUKI REKLAMOWE I PROMOCYJNE - billboard format 600 x 300 cm 

BUDŻET POWIATU
2012

www.powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.pl

Mądre gospodarowanie finansami publicznymi 
gwarantuje stabilność i zrównoważony rozwój
naszego powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

Powiat Poznański ma do zaoferowania wiele szlaków 
pieszych. Najbardziej znanym jest Międzynarodowy 
Szlak Pielgrzymi św. Jakuba.

SZLAKI TURYSTYCZNE

warianty opcjonalne
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IDENTYFIKACJA / DRUKI - plakat format A3 (poziom)

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

2012
BUDŻET POWIATU

www.powiat.poznan.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 

in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum.adipisicing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

www.powiat.poznan.pl

BUDŻET POWIATU
2012

warianty opcjonalne
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Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU

www.powiat.poznan.pl

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego powiatu. 

2012
BUDŻET POWIATU

www.powiat.poznan.pl

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

www.powiat.poznan.pl

IDENTYFIKACJA / DRUKI - plakat format A3 (pion)
warianty opcjonalne
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IDENTYFIKACJA / DRUKI - plakat format B1 (poziom)

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

2012
BUDŻET POWIATU

www.powiat.poznan.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 

in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum.adipisicing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

www.powiat.poznan.pl

BUDŻET POWIATU
2012

warianty opcjonalne



70

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU

www.powiat.poznan.pl

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego powiatu. 

2012
BUDŻET POWIATU

www.powiat.poznan.pl

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

www.powiat.poznan.pl

IDENTYFIKACJA / DRUKI - plakat format B1 (pion)
warianty opcjonalne
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IDENTYFIKACJA / DRUKI - citylight

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego powiatu. 

2012
BUDŻET POWIATU

www.powiat.poznan.pl
Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU

www.powiat.poznan.pl

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

www.powiat.poznan.pl

warianty opcjonalne
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IDENTYFIKACJA / DRUKI - REKLAMA PRASOWA

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego powiatu. 

2012
BUDŻET POWIATU

PLANY INWESTYCYJNE 2012 ROKU

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum.adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum

www.powiat.poznan.pl

TYPOGRAFIA WIODĄCA
HEADLINE

LEAD

 

TYPOGRAFIA INFORMACYJNA

Układ 2-kolumnowy z nagłówkiem
stosowany w tekstach skrótowych /
opis projektu, reklama prasowa, etc.

INTERLINIA w proporcji 6 na 8 lub 10
(dla wielkości tekstu 6 pkt / interlinia 8-10 pkt)

Szerokość kolumn wyznaczana
indywidualnym podziałem konstrukcyjnym
(siatka) całego dokumentu 



Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego powiatu. 

2012
BUDŻET POWIATU

www.powiat.poznan.pl
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IDENTYFIKACJA / DRUKI - REKLAMA PRASOWA

PLANY INWESTYCYJNE 2012 ROKU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat exercitation ullamco.

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego powiatu. 

2012
BUDŻET POWIATU

PLANY INWESTYCYJNE 2012 ROKU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 

deserunt mollit anim id est laborum.adipisicing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non 

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim 

id est laborum dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 

deserunt molli dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 

sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum.adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum.adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. 

www.powiat.poznan.pl
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IDENTYFIKACJA / DRUKI - REKLAMA PRASOWA 1/2 strony (poziom)

Mądre gospodarowanie 
finansami publicznymi 
gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój 
naszego powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

www.powiat.poznan.pl

Powiat Poznański ma do zaoferowania wiele 
szlaków pieszych. Najbardziej znanym jest 
Międzynarodowy Szlak Pielgrzymi św. Jakuba.

SZLAKI TURYSTYCZNE

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

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat exercitation ullamco.

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego powiatu. 

ROZWÓJ POWIATU

warianty opcjonalne
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IDENTYFIKACJA / DRUKI - REKLAMA PRASOWA 1/3 strony (poziom)

Mądre gospodarowanie finansami publicznymi 
gwarantuje stabilność i zrównoważony rozwój
naszego powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012 BUDŻET POWIATU

2012

www.powiat.poznan.pl

Powiat Poznański ma do zaoferowania wiele szlaków 
pieszych. Najbardziej znanym jest Międzynarodowy 
Szlak Pielgrzymi św. Jakuba.

SZLAKI TURYSTYCZNE

warianty opcjonalne



www.powiat.poznan.pl

76

Powiat Poznański ma do 
zaoferowania wiele szlaków pieszych. 
Najbardziej znanym jest 
Międzynarodowy Szlak Pielgrzymi 
św. Jakuba.

SZLAKI TURYSTYCZNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

exercitation ullamco. empor incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat exercitation t exercitation ullamco.

www.powiat.poznan.pl

IDENTYFIKACJA / DRUKI - REKLAMA PRASOWA 1/2 strony (pion)
warianty opcjonalne
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IDENTYFIKACJA / DRUKI - REKLAMA PRASOWA TYPOGRAFICZNA

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego powiatu. 

2012
BUDŻET POWIATU

PLANY INWESTYCYJNE 2012 ROKU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 

deserunt mollit anim id est laborum.adipisicing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non 

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim 

id est laborum dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 

deserunt molli dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 

sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum.adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum.adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. 

www.powiat.poznan.pl

śladami
DOOKOŁA
PODRÓŻNIKÓW

Poznania

www.powiat.poznan.pl

PRODUKTY TURYSTYCZNE POWIATU POZNAŃSKIEGO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat exercitation ullamco.
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IDENTYFIKACJA / DRUKI - ULOTKA format 1/3 A4

Powiat Poznański ma do 
zaoferowania wiele szlaków 
pieszych. Najbardziej znanym jest 
Międzynarodowy Szlak Pielgrzymi 
św. Jakuba.

ROZWÓJ POWIATU

www.powiat.poznan.pl

PLAN ROZWÓJ POWIATU

PLANY INWESTYCYJNE 2012 ROKU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 

deserunt mollit anim id est laborum.adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 

irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia dess aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. Qpariatur.  ostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 

irure dolor in raute irure dolor in reprehenderit in voluptate 

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. irure dolor in 

raute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur nderit in voluptate vfugiat nulla 

pariatur. 

Lostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

warianty opcjonalne



Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU

www.powiat.poznan.pl
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IDENTYFIKACJA / DRUKI - ULOTKA A5

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego powiatu. 

2012
BUDŻET POWIATU

www.powiat.poznan.pl

BUDŻET POWIATU

PLANY INWESTYCYJNE 2012 ROKU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 

deserunt mollit anim id est laborum.adipisicing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non 

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim 

id est laborum dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 

deserunt molli dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 

sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum.adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 

laborum.adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.  ostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Qpariatur.  ostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Pariatur.  ostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 

pariatur. 

www.powiat.poznan.pl

Lostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

warianty opcjonalne



Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego powiatu. 

2012
BUDŻET POWIATU

www.powiat.poznan.pl

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU

www.powiat.poznan.pl

80

IDENTYFIKACJA / DRUKI - ULOTKA B5

PLANY INWESTYCYJNE 2012 ROKU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 

deserunt mollit anim id est laborum.adipisicing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non 

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim 

id est laborum dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 

deserunt molli dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 

sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum.adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 

in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum.adipisicing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 

ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur.  ostrud exercitation ullamco laboris nisi 

ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

nulla pariatur. Qpariatur.  ostrud exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. 

Pariatur.  ostrud exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. 

www.powiat.poznan.pl

warianty opcjonalne
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IDENTYFIKACJA / DRUKI - sygnowanie wydawnictw

Sygnowanie wydawnictw podlega zasadom stosowania znaku na siatce konstrukcyjnej
z zachowaniem pola ochronnego, oraz właściwej skali - patrz skalowanie str. 20, str. 34-35
Sugerowane jest korzystanie z najmniejszych (dopuszczalnych) rozmiarów.

Przykładowe zastosowanie dla formatu A4

Grzbiet publikacji (10 mm)

20 mm 15 mm



Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU

IDENTYFIKACJA / DRUKI - PŁYTA CD

82

warianty opcjonalne
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IDENTYFIKACJA / MATERIAŁY PROMOCYJNE - torba papierowa



84

IDENTYFIKACJA / ARTYKUŁY REKLAMOWE - długopis
warianty opcjonalne



85

IDENTYFIKACJA / ARTYKUŁY REKLAMOWE - przypinka

znaczek na metalu: 15 mm, 20 mm

plakietka / znaczek plastikowy, wysokość 20 mm



86

IDENTYFIKACJA / ARTYKUŁY REKLAMOWE - smycz na klucze
warianty opcjonalne



IDENTYFIKACJA / ARTYKUŁY REKLAMOWE - pendrive

pendrive klasyczny

pendrive obrotowy

87

warianty opcjonalne



IDENTYFIKACJA / OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE

88

Tablice informacyjne
Rozplanowanie informacji na podstawie planu technicznego,
kolorystyka identyfikacyjna, z wykorzystaniem typografii informacyjnej > czcionka Calibri

Ekspozycja jasnych (białych) tekstów na ciemnym tle - zapewniająca lepszą czytelność
i różnicowanie poszczególnych informacji.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEJ

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
I TRANSPORTU
KASA

POWIATOWY OŚRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

ZARZĄD POWIATU

INFORMACJA

WYJŚCIE

Tablice nad drzwiami

warianty opcjonalne

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - KANCELARIA
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
WYDZIAŁ FINANSOWY KASA

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - KANCELARIA
WYDZIAŁ DRÓG I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
SEKRETARZ POWIATU
SEKRETARIAT
STAROSTA POZNAŃSKI
WICESTAROSTA POZNAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
GABINETY STAROSTY
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI
PION OCHRONY
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
WYDZIAŁ INFORMATYKI
PION OCHRONY
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

WYDZIAŁ PROMOCJI
WYDZIAŁ KADR I PŁAC
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
WYDZIAŁ INFORMATYKI
PION OCHRONY
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

WYDZIAŁ PROMOCJI
PION OCHRONY
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
WYDZIAŁ INFORMATYKI

008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008

PARTER

1 PIĘTRO

2 PIĘTRO

3 PIĘTRO

WEJŚCIE OD
UL. KRASZEWSKIEGO

WEJŚCIE OD
UL. KRASZEWSKIEGO

WEJŚCIE OD
UL. KRASZEWSKIEGO

WEJŚCIE OD
UL. KRASZEWSKIEGO

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - KANCELARIA
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
WYDZIAŁ FINANSOWY KASA

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - KANCELARIA
WYDZIAŁ DRÓG I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
SEKRETARZ POWIATU
SEKRETARIAT
STAROSTA POZNAŃSKI
WICESTAROSTA POZNAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
GABINETY STAROSTY
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI
PION OCHRONY
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
WYDZIAŁ INFORMATYKI
PION OCHRONY
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

WYDZIAŁ PROMOCJI
WYDZIAŁ KADR I PŁAC
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
WYDZIAŁ INFORMATYKI
PION OCHRONY
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

WYDZIAŁ PROMOCJI
PION OCHRONY
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
WYDZIAŁ INFORMATYKI
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008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008

PARTER

1 PIĘTRO

2 PIĘTRO

3 PIĘTRO

WEJŚCIE OD
UL. KRASZEWSKIEGO

WEJŚCIE OD
UL. KRASZEWSKIEGO

WEJŚCIE OD
UL. KRASZEWSKIEGO

WEJŚCIE OD
UL. KRASZEWSKIEGO



IDENTYFIKACJA / OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE

89

DZIAŁ PROMOCJI

DZIAŁ FINANSÓW

DYREKTOR DS. PROMOCJI
MIROSŁAW KOWALSKI

DZIAŁ PROMOCJI

Tabliczki na drzwiach

008

008

008

008

FUNKCJA GABINETU

08:00 - 15:00

NAZWA DZIAŁU

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

POKÓJ NR 008
STANOWISKO
MIROSŁAW KOWALSKI

POKÓJ NR 008
STANOWISKO
MIROSŁAW KOWALSKI

POKÓJ NR 008
MIROSŁAW KOWALSKI
MIROSŁAW KOWALSKI
MIROSŁAW KOWALSKI
MIROSŁAW KOWALSKI
MIROSŁAW KOWALSKI
MIROSŁAW KOWALSKI
MIROSŁAW KOWALSKI

001
FUNKCJA GABINETU

08:00 - 15:00

NAZWA DZIAŁU

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

POKÓJ NR 008
STANOWISKO
MIROSŁAW KOWALSKI

POKÓJ NR 008
STANOWISKO
MIROSŁAW KOWALSKI

POKÓJ NR 008
MIROSŁAW KOWALSKI
MIROSŁAW KOWALSKI
MIROSŁAW KOWALSKI
MIROSŁAW KOWALSKI
MIROSŁAW KOWALSKI
MIROSŁAW KOWALSKI
MIROSŁAW KOWALSKI

POKÓJ NR 008
STANOWISKO
MIROSŁAW KOWALSKI

POKÓJ NR 008
MIROSŁAW KOWALSKI
MIROSŁAW KOWALSKI
MIROSŁAW KOWALSKI
MIROSŁAW KOWALSKI
MIROSŁAW KOWALSKI
MIROSŁAW KOWALSKI
MIROSŁAW KOWALSKI

001

Tablica przydrzwiowa

ORACAL 641: 063 

ORACAL 641: 053 

ORACAL 641: 050 

TYPOGRAFIA

System oznakowania wewnętrznego
i zewnętrznego korzysta z typografii
informacyjnej > czcionka Calibri



IDENTYFIKACJA / OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE - architektoniczne
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WEJŚCIE

A
WEJŚCIE

B
WEJŚCIE

C
WEJŚCIE

A
WEJŚCIE

B
WEJŚCIE

C

WEJŚCIE OD
UL. JACKOWSKIEGO

WEJŚCIE OD
UL. KRASZEWSKIEGO

WEJŚCIE WEJŚCIE

warianty opcjonalne



IDENTYFIKACJA / OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE - witacze
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WITA ŻEGNA WITA ŻEGNA

Witacze o wymiarach 1 x 5 m / podświetlane

warianty opcjonalne



IDENTYFIKACJA / OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE - tablica rejestracyjna (ramka)

92

PP  LUCKY

Układ znaku na ramce / tablicy rejestracyjnej wykorzystuje
specjalny układ znaku - poziomy liniowy (sygnet i nazwa).



IDENTYFIKACJA / OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE - flagi 

93

UWAGA! Specyficzny układ znaku na flagach:
- układ wertykalny logotypu (obrót 90 stopni w prawo)
- położenie sygnetu bez zmian

Flagi wykorzystują kolorystykę zgodną z wariantami
kolorystycznymi znaku

Flaga wymiary:
1 x 3,5 m



IDENTYFIKACJA / OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE - banery

94

Banery wykorzystują układy oraz kolorystykę znaku
z uwzględnieniem minimalnego pola ochronnego

Przykładowy baner wykorzystujący ekonomiczny
układ znaku, wymiary: 2,3 x 1 m



IDENTYFIKACJA / OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE - namiot

95

Przykładowy namiot o wielkości: 3 x 3 m

grafika / fotografia
wewnętrzna

Namioty wykorzystują układy oraz kolorystykę znaku
z uwzględnieniem minimalnego pola ochronnego

www.powiat.poznan.pl



www.powiat.poznan.pl

IDENTYFIKACJA / OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE - Rollup

96

Rollup o wymiarach: 0,8 x 2 m

Powiat Poznański ma do 
zaoferowania wiele szlaków pieszych. 
Najbardziej znanym jest 
Międzynarodowy Szlak Pielgrzymi 
św. Jakuba.

SZLAKI TURYSTYCZNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

exercitation ullamco. empor incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat exercitation ullamco. nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit.

www.powiat.poznan.pl
www.powiat.poznan.pl

warianty opcjonalne



97

IDENTYFIKACJA / OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE - Rollup

Rollup o wymiarach: 1 x 2 m

www.powiat.poznan.pl

warianty opcjonalne

www.powiat.poznan.pl

Powiat Poznański ma do 
zaoferowania wiele szlaków pieszych. 
Najbardziej znanym jest 
Międzynarodowy Szlak Pielgrzymi 
św. Jakuba.

SZLAKI TURYSTYCZNE

www.powiat.poznan.pl
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IDENTYFIKACJA / OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE - Rollup

Rollup o wymiarach: 1,2 x 2 m

warianty opcjonalne

Powiat Poznański ma do zaoferow-
ania wiele szlaków pieszych. 
Najbardziej znanym jest 
Międzynarodowy Szlak Pielgrzymi 
św. Jakuba.

SZLAKI TURYSTYCZNE

www.powiat.poznan.plwww.powiat.poznan.pl www.powiat.poznan.pl



IDENTYFIKACJA / OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE - Stand ekspozycyjny

99

Stand informacyjno - ekspozycyjny na planie kwadratu
o wymiarach 1 x 1 x 3m

Powiat Poznański ma do 
zaoferowania wiele szlaków pieszych. 
Najbardziej znanym jest 
Międzynarodowy Szlak Pielgrzymi 
św. Jakuba.

SZLAKI TURYSTYCZNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

exercitation ullamco. empor incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat exercitation ullamco. nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit.

www.powiat.poznan.pl www.powiat.poznan.pl

ścianka 01 ścianka 02 ścianka 03 ścianka 04

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego powiatu. 

2012
BUDŻET POWIATU

PLANY INWESTYCYJNE 2012 ROKU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 

deserunt mollit anim id est laborum.adipisicing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 

laborum dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt molli dolor in reprehenderit in voluptate 

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id 

est laborum.adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 

eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 

laborum.adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. 

www.powiat.poznan.pl

śladami
DOOKOŁA
PODRÓŻNIKÓW

Poznania

www.powiat.poznan.pl

PRODUKTY TURYSTYCZNE POWIATU POZNAŃSKIEGO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat exercitation ullamco.



IDENTYFIKACJA / OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE - Scianka wystawowa pop up 3 x 4 (łukowa)
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warianty opcjonalne

www.powiat.poznan.pl

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU

www.powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.pl

Mądre gospodarowanie finansami publicznymi 
gwarantuje stabilność i zrównoważony rozwój
naszego powiatu. 

BUDŻET POWIATU
2012

Mądre gospodarowanie finansami 
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszego 
powiatu. 

BUDŻET POWIATU 2012



IDENTYFIKACJA / ZASTOSOWANIE W MEDIACH - Logo w spotach telewizyjnych

101

powiatPOZ01_Animacja akcentująca symbolikę znaku



powiatPOZ01a_Animacja akcentująca symbolikę znaku

IDENTYFIKACJA / ZASTOSOWANIE W MEDIACH - Logo w spotach telewizyjnych

102



powiatPOZ01_Animacja akcentująca symbolikę znaku i strukturę identyfikacyjną

IDENTYFIKACJA / ZASTOSOWANIE W MEDIACH - Logo w spotach telewizyjnych

103



IDENTYFIKACJA / ZASTOSOWANIE W INTERNECIE - Logo i kolorystyka

RGB: 146 / 212 / 0

HTML: #92D400

RGB: 0 / 159 / 227

HTML: #009FE3

RGB: 22 / 65 / 148

HTML: #164194

UWAGA! W internecie wymagana jest kolorystyka określona paletą RGB / HTML
Wskazane jest stosowanie logo w wersji zoptymalizowanej (układ ekonomiczny).

104



FAVICON 16 x 16 px

URZĄDZENIA MOBILNE – ikona iOS
URZĄDZENIA MOBILNE – ikona Android

IDENTYFIKACJA / ZASTOSOWANIE W INTERNECIE - Logo i kolorystyka

105



IDENTYFIKACJA / ZASTOSOWANIE W INTERNECIE - Umieszczanie logo 

106

Wskazane jest dostosowanie logo (układ ekonomiczny)
w sposób możliwie nie ingerujący w grafikę / układ strony



IDENTYFIKACJA / ZASTOSOWANIE W INTERNECIE - Reklama internetowa

107

Wskazane jest dostosowanie logo (układ ekonomiczny)
w sposób nie ingerujący w grafikę / układ strony
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IDENTYFIKACJA / ZASTOSOWANIE W INTERNECIE - Reklama internetowa

www.powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.pl

przykładowy baner reklamowy_małyprzykładowy baner reklamowy_mały

www.powiat.poznan.pl



IDENTYFIKACJA / ZASTOSOWANIE W INTERNECIE - Reklama internetowa

109

Powiat Poznański ma do 
zaoferowania wiele szlaków 
pieszych. Najbardziej znanym jest 
Międzynarodowy Szlak Pielgrzymi 
św. Jakuba.

ROZWÓJ POWIATU

www.powiat.poznan.pl

przykładowy baner
reklamowy_pionowy

przykładowy baner reklamowy_poziomy



IDENTYFIKACJA / ZASTOSOWANIE W INTERNECIE - Banery internetowe

110

TRANSPORT

TURYSTYKA
www.powiat.poznan.pl

Konstrukcja banerów internetowych podlega ogólnym
zasadom siatki modułowej
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IDENTYFIKACJA / ZASTOSOWANIE W INTERNECIE - Email

Szanowni Państwo,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur consectetur faucibus vulputate. 

Morbi viverra posuere velit, lobortis tempus libero interdum ut. Cras viverra ligula quis libero 

malesuada nec pharetra justo egestas. Nullam adipiscing elementum diam sit amet consequat. 

Donec sit amet ultricies urna. Ut sed quam pretium nunc molestie molestie fermentum vitae lacus. 

Proin est orci, fermentum eu sollicitudin quis, dictum at enim. In vitae est sed augue fringilla 

viverra. Suspendisse potenti. Mauris nec felis sit amet velit ullamcorper consectetur. Duis commodo 

sollicitudin rutrum. In malesuada bibendum lorem at pharetra. Nunc molestie egestas est molestie 

aliquet. Mauris pretium, lectus vitae dictum hendrerit, risus odio volutpat metus, eget scelerisque 

lectus nulla eget velit.

Proin quis velit dui. Ut est quam, viverra sit amet iaculis id, congue eu lorem. Nam et nulla in nisl 

lobortis dictum id vel enim. Suspendisse potenti. Nulla mollis ultrices pellentesque. Aenean vel dolor 

erat, et dignissim eros. Mauris mollis, urna vel vestibulum congue, diam arcu commodo sapien, et 

aliquet nunc justo et arcu. Duis nec odio vitae mauris gravida ultrices in nec justo. Duis sit amet 

neque augue. Praesent nec dolor urna, eget facilisis dui. Nulla sollicitudin purus a libero rhoncus 

elementum. Cras et tortor eget lacus pellentesque interdum. Sed hendrerit euismod ante, a adipisc-

ing tellus dictum eget. Cras posuere est eget lectus tempus tempus. Proin faucibus mauris quis leo 

Szanowni Państwo,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur consectetur faucibus vulputate. 

Morbi viverra posuere velit, lobortis tempus libero interdum ut. Cras viverra ligula quis libero 

malesuada nec pharetra justo egestas. Nullam adipiscing elementum diam sit amet consequat. 

Donec sit amet ultricies urna. Ut sed quam pretium nunc molestie molestie fermentum vitae lacus. 

Proin est orci, fermentum eu sollicitudin quis, dictum at enim. In vitae est sed augue fringilla 

viverra. Suspendisse potenti. Mauris nec felis sit amet velit ullamcorper consectetur. Duis commodo 

sollicitudin rutrum. In malesuada bibendum lorem at pharetra. Nunc molestie egestas est molestie 

aliquet. Mauris pretium, lectus vitae dictum hendrerit, risus odio volutpat metus, eget scelerisque 

lectus nulla eget velit.

Proin quis velit dui. Ut est quam, viverra sit amet iaculis id, congue eu lorem. Nam et nulla in nisl 

lobortis dictum id vel enim. Suspendisse potenti. Nulla mollis ultrices pellentesque. Aenean vel dolor 

erat, et dignissim eros. Mauris mollis, urna vel vestibulum congue, diam arcu commodo sapien, et 

aliquet nunc justo et arcu. Duis nec odio vitae mauris gravida ultrices in nec justo. Duis sit amet 

neque augue. Praesent nec dolor urna, eget facilisis dui. Nulla sollicitudin purus a libero rhoncus 

elementum. Cras et tortor eget lacus pellentesque interdum. Sed hendrerit euismod ante, a adipisc-

ing tellus dictum eget. Cras posuere est eget lectus tempus tempus. Proin faucibus mauris quis leo 
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AMET CONSECTETUR 

ADIPISCING ELIT SED 

Lorem ipsum dolor sit amet conse
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Phasellus dictum libero ac orci 

egestas consequat. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Donec nec ligula 
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Phasellus dictum libero ac orci egestas consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit. Donec nec ligula non diam iaculis condimentum in 

eget elit. Donec fringilla pulvinar sem sit amet fringilla. 

Pellentesque luctus posuere risus. Cras vel mi neque, 

pellentesque pharetra leo. Vivamus ultrices, enim non 

interdum lacinia, quam leo ultrices dolor, eu molestie 

ipsum eros quis diam. Nunc condimentum pharetra 

adipiscing. Vivamus sem magna, auctor eget 
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