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Spis treści
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01.

Znak

01

Znak

04

Historyczne znaki firmowe

2

3

1

1. 1991 – 2000

01

Znak

2. 2001 – 2007

Rys historyczny

3. 2008 – 2018

05

1
6

4

2
3

4

5

1

1. dendryt
2. jądro nauronu
3. ciało komórki
4. akson

01

Znak

7

Geneza

5. komórka Schwanna
6. zakończenia aksonu
7. synapsy

06

Element graficzny (sygnet)

Znak firmowy jest podstawą identyfikacji wizualnej.
Element ilustracyjny przedstawia graficzną interpretację
drzewa dendrytycznego wpisanego w literę o.

01

Znak

Geneza

Przekaz zawarty w logo to graficzna prezentacja
procesu gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania
wiarygodnych informacji. Użyta kreacja jest wizualną
metaforą działalności OPI PIB.
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Element typograficzny (nazwa)

Użyta czcionka: Helvetica
Zastosowane liternictwo nawiązuje do nowoczesności
i ponadczasowości.

01

Znak

Geneza

08

Wariant podstawowy

wersja polska

Wariant ten powinien być wybierany zawsze, jeśli tylko
warunki pozwalają na jego poprawne i zgodne
z wytycznymi księgi znaku użycie i reprodukowanie.

01

Znak

Warianty

09

Wariant podstawowy

wersja angielska

Ten wariant powinien być stosowany odpowiednio
w publikacjach obcojęzycznych, według zasad
określonych dla znaku w wersji polskiej.

01

Znak

Warianty
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Wariant uzupełniający

wersja akronimowa

1.

5 cm

3,5 cm

2.

1 cm

W pewnych przypadkach sygnet może występować
samodzielnie, bez elementów typograficznych.
Takie rozwiązanie jest dopuszczalne, gdy znak traci
swą czytelność, a także jeżeli jego odwzorowanie
w technikach wdrożeniowych jest niemożliwe.

Znak może występować w wersji akronimowej.
Jest to alternatywny wariant (bez pełnej nazwy)
stworzony do stosowania w przypadku utraty
czytelnośći znaku w wersji podstawowej.

01

Warianty

Znak

Akronim posiada dwie wersje:
1. zakreskowany człon PIB, 2. jednolity akronim.
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Wariant uzupełniający

5mm

15mm

Zaprojektowane zostały również specjalne warianty
w wersjach przeznaczonych dla małych form.

01

Znak

Warianty

specjalna wersja dla małych form

10mm

Stosuje się je wszędzie, gdzie nie jest możliwe użycie
minimalnej wersji znaku podstawowego i/lub wersji
akronimowej.
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Wariant podstawowy

01

Znak

Budowa znaku
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Wariant podstawowy

wersja polska

2xA
A

A

2xA

Pole podstawowe znaku to obszar, na którym
umiejscowiony jest sygnet i liternictwo. Umieszczenie
w nim innych elementów graficznych jest
niedopuszczalne.

Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku, na której
nie powinny znajdować się obce elementy graficzne
czy liternicze. Minimalne pole ochronne znaku
podstawowego jest wyznaczone przez wysokość (A)
elementu sygnetu.

01

Pole znaku i pole ochronne

Znak

W przypadku logo OPI PIB zalecane pole ochronne
określa się podwójną szerokością elementu
geometrycznego sygnetu (2 x A).
Analogiczną zasadę wyznaczania pola ochronnego
stosujemy przy wersjach znaków alternatywnych.
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Wariant uzupełniający

wersja akronimowa

2xA
A

A

2xA

01

Znak

Pole znaku i pole ochronne

15

Minimalne wielkości

Znak należy skalować proporcjonalnie, w całości,
nie rozdzielając poszczególnych elementów,
uwzględniając jego pole ochronne. Umożliwi
to zachowanie czytelności oraz wszystkich wartości
estetycznych znaku.
Minimalne wielkości są zalecanymi wartościami.
Głównym kryterium jest czytelność w zastosowanej
technice reprodukcyjnej.

> 35 mm

35 mm

30 mm

15 mm

10mm

5mm

Znak podstawowy
przeznaczony jest do stosowania powyżej
minimalnej zalecanej długości znaku (35 mm).

Znak uzupełniający
przeznaczony jest do stosowania poniżej minimalnej
zalecanej długości znaku podstawowego (35 mm).

01

Skalowanie

Znak

Znak specjalny
przeznaczony jest do stosowania poniżej minimalnej
zalecanej długości znaku uzupełniającego (15 mm).
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Niedopuszczalne użycie

Nie dopuszcza się stosowania znaku w innych
formach, poza wariantami znaków określonymi
w niniejszej księdze.

Nie dopuszcza się zmian: proporcji i położenia
elementów znaku, rozciągania, zgniatania lub
pochylania, zmniejszania jednostronnego, rozdzielania
znaku na osobne elementy lub używania części znaku.

01

Niedopuszczalne modyfikacje

Znak

znak podstawowy

Wyjątkiem jest stosowanie samego elementu
graficznego (sygnetu) jako komponentu identyfikacji
wizualnej OPI PIB. Na przykład jako elementu tła lub
symbolu w wersji znaku dla małych form.
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Niedopuszczalne użycie

Analogicznie do znaku podstawowego nie dopuszcza
się stosowania znaków uzupełniających w innych
formach, poza wariantami określonymi w niniejszej
księdze. Podobnie jak w wersji podstawowej nie

dopuszcza się zmian: proporcji i położenia elementów
znaku, rozciągania, zgniatania lub pochylania,
zmniejszania jednostronnego, rozdzielania znaku
na osobne elementy lub używania części znaku.

01

Niedopuszczalne modyfikacje

Znak

znak uzupełniający

Wyjątkiem jest stosowanie samego elementu
graficznego (sygnetu) jako komponentu identyfikacji
wizualnej OPI PIB. Na przykład jako elementu tła
lub symbolu w wersji znaku dla małych form.

18

Wariant uzupełniający

02.

wersja uproszczona

Kolorystyka

02 Kolorystyka

Budowa

19

Podstawowy

Kolory

System Pantone
dla surowców powlekanych
PANTONE 294 C
dla surowców niepowlekanych
PANTONE 294 U

RGB

HEX

C100% M70% Y0% K50%

R0 G40 B105

00 28 66

Uzupełniający

Szary

Srebrny

System Pantone

System Pantone

System Pantone

dla surowców powlekanych
PANTONE 279 C
dla surowców niepowlekanych
PANTONE 279 U

dla surowców powlekanych
PANTONE Cool Gray 7 C
dla surowców niepowlekanych
PANTONE Cool Gray 7 U

dla niepowlekanych
PANTONE 877 U

CMYK

CMYK

RGB

RGB

RGB

HEX

HEX

R80 G130 B190

Budowa

HEX

50 82 be

C50% M0% Y0% K0%

R128 G128 B128

80 80 80

Biały

dla surowców powlekanych
PANTONE 877 C

CMYK

C70% M30% Y0% K0%

02 Kolorystyka

CMYK

C20% M0% Y0% K0%

R204 G204 B204

cc cc cc

18

Przykłady łączenia

www.opi.org.pl

Przedstawione układy kolorystyczne pokazują jak
poprawnie i bezpiecznie stosować zestawiania
kolorów w identyfikacji wizualnej OPI PIB.

02 Kolorystyka

Przykłady zastosowania

21

Wersja achromatyczna i negatywowa

Jeśli technologia druku uniemożliwia zastosowanie
znaku w wersji kolorowej, dopuszczalne jest stosowanie
znaku w wariantach achromatycznych. Dla przykładu
materiały przeznaczone do kserowania i druku

02 Kolorystyka

w odcieniach szarości powinny posiadać znak
w wariancie achromatycznym. Należy unikać zamiany
znaku kolorowego w procesie reprodukcji.

Wersja achromatyczna i negatywowa

Dla wersji achromatycznych oraz w kontrze mają
zastosowanie wszystkie zasady dotyczące konstrukcji
i budowy wersji kolorowej znaków.
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Dopuszczalne warianty kolorystyczne

Przy doborze tła należy pamiętać o zachowaniu
odpowiedniego stopnia kontrastu ze znakiem.

02 Kolorystyka

Występowanie znaku na tłach

23

Niedopuszczalne warianty kolorystyczne

Przykłady nieprawidłowego i niedopuszczalnego użycia
kolorystycznego znaku i zestawienia z tłem, naruszające
nadrzędną zasadę wizualnej odrębności i czytelności.

02 Kolorystyka

Nie dopuszcza się stosowania znaku w innych kolorach
i przejściach tonalnych niż te określone w niniejszym
dokumencie.

Występowanie znaku na tłach

Zasada dotyczy także wersji uzupełniających znaku
oraz wersji znaku w języku angielskim.
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03.

Typografia

03 Typografia

25

Helvetica Now

Helvetica Now Display
Helvetica Now Display Medium 14 pt

Helvetica Now

Helvetica Now Text
Helvetica Now Text Medium 14 pt

Helvetica Now Micro
Helvetica Now Micro Medium 14 pt

Podstawowym krojem pisma, wykorzystywanym
w identyfikacji wizualnej OPI PIB, jest Helvetica.

03 Typografia

Krój podstawowy
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Helvetica Neue, Arial

Montserrat
Calibri
Cambria

Calibri zalecana jest do składu tekstu w dokumentach
firmowych o niskim i średnim stopniu formalności.
Cambria ma zastosowanie w dokumentach firmowych
o wysokim stopniu formalności.

W sytuacjach, gdy niemożliwe jest użycie kroju
podstawowego a jedynie fontów systemowych
(szablony dokumentów i prezentacji), należy używać
krojów jednoelementowych zbliżonych wyglądem

03 Typografia

Kroje alternatywne i uzupełniające

do kroju podstawowego. Sugerowane kroje
uzupełniające: Helvetica Neue, Arial, Swiss
lub Montserrat.
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04.

Użycie

04 Użycie
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Wizytówki

wzór przykładowy skala 100%

www.opi.org.pl

Dział
Komunikacji Społecznej

Jan

Lewandowski

lider zespołu
komunikacji społecznej

+48 22 212 53 13
+48 555 505 050
jan.lewandowski@opi.org.pl
al. Niepodległości 188 B
00-608 Warszawa
www.opi.org.pl

04 Użycie

Elementy systemu identyfikacji wizualnej
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Papier firmowy

wzór przykładowy skala 40%

www.opi.org.pl

www.opi.org.pl

Warszawa, 21 grudnia 2017

DKPiKS-JKC-610-ZSUN-1(1)2016

Sz. P. Ewelina Gajda
I Wydział Terenowy Audytu w Warszawie

Szanowna Pani,
Iwona to kobieta o trudnym, dwoistym charakterze. W działaniu jest
żywiołowa i przebojowa, ale gdy coś idzie nie po jej myśli, zwija się w
kłębek i chowa przed problemem. Jest przy tym bardzo czuła na porażki,
które traktuje jako osobistą zniewagę. Posiada dar dyplomacji i świetnie
radzi sobie tam, gdzie potrzeba taktu oraz ostrożności, ale bywa do tego
niezwykle przekorna. Nikt nie jest w stanie nakłonić jej do zmiany
poglądów czy postępowania. Mimo to posiada licznych znajomych.
Na co dzień jest bowiem pełna optymizmu i czarująco się uśmiecha.
Niestety rzadko ufa ludziom na tyle, by mieć wiernych i oddanych
przyjaciół. Jest zaborcza tak w przyjaźni, jak i w miłości. Sama pozostaje
bezwzględnie wierna.
Rozszerzona rzeczywistość – A11 Bionic obsługuje niezwykłe apki i gry
wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość.

Departament Innowacji i Rozwoju
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

Cambria Regular 9/14 pt

Hoża 20, 00-529 Warszawa

Mac zawsze był wyrazem naszej wizji – tworzenia urządzeń, których moc
i funkcjonalność idą w parze z przepięknym dizajnem i intuicyjną
obsługą. Mac Pro urzeczywistnia ten ideał w porywający sposób.
Wszystkie elementy deﬁniujące komputer klasy profesjonalnej – graﬁkę,
pamięć masową, rozszerzalność, moc obliczeniową i pamięć RAM
– przeprojektowaliśmy i wymyśliliśmy na nowo. Masz więc teraz
do dyspozycji moc niezbędną do realizacji najśmielszych pomysłów.

+48 22 825 33 19

opi@opi.org.pl

Szanowni Państwo,

Cambria Regular 11/14 pt w chorągiewkę do lewej. Iwona to kobieta
o trudnym, dwoistym charakterze. W działaniu jest żywiołowa i
przebojowa, ale gdy coś idzie nie po jej myśli, zwija się w kłębek i
chowa przed problemem. Jest przy tym bardzo czuła na porażki,
które traktuje jako osobistą zniewagę. Posiada dar dyplomacji i
świetnie radzi sobie tam, gdzie potrzeba taktu oraz ostrożności, ale
bywa do tego niezwykle przekorna. Nikt nie jest w stanie nakłonić jej
do zmiany poglądów czy postępowania. Mimo to posiada licznych
znajomych. Na co dzień jest bowiem pełna optymizmu i czarująco się
uśmiecha. Niestety rzadko ufa ludziom na tyle, by mieć wiernych i
oddanych przyjaciół. Jest zaborcza tak w przyjaźni, jak i w miłości.
Sama pozostaje bezwzględnie wierna.
Rozszerzona rzeczywistość – A11 Bionic obsługuje niezwykłe apki i
gry wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość.
Mac zawsze był wyrazem naszej wizji – tworzenia urządzeń, których
moc i funkcjonalność idą w parze z przepięknym dizajnem i
intuicyjną obsługą. Mac Pro urzeczywistnia ten ideał w porywający
sposób. Wszystkie elementy de�iniujące komputer klasy
profesjonalnej – gra�ikę, pamięć masową, rozszerzalność, moc
obliczeniową i pamięć RAM
– przeprojektowaliśmy i wymyśliliśmy na nowo. Masz więc teraz
do dyspozycji moc niezbędną do realizacji najśmielszych pomysłów.

Mac Pro to fantastycznie wydajna maszyna. Oferuje dwa procesory
graﬁczne GPU klasy typowej dla stacji roboczych, pamięć masową ﬂash
z magistralą PCIe, wydajne porty Thunderbolt 2, procesory Xeon, szybką
pamięć RAM oraz obsługę wideo o rozdzielczości 4K.

+48 22 570 14 00

Cambria Regular 9/14 pt DKPiKS-JKC-610-ZSUN-1(1)2016

Sz. P. Cambria Bold 11/14

Departament Audytu Środków Publicznych
Ministerstwo Finansów

Warszawa, 11 grudnia 2017

www.opi.org.pl

Mac Pro to fantastycznie wydajna maszyna. Oferuje dwa procesory
gra�iczne GPU klasy typowej dla stacji roboczych, pamięć masową
�lash
z magistralą PCIe, wydajne porty Thunderbolt 2, procesory Xeon,
szybką pamięć RAM oraz obsługę wideo o rozdzielczości 4K.

Mac Pro jest wszechstronną i potężną maszyną, a głównym źródłem
jego ogromnej mocy są procesory Intel Xeon E5, dostępne w wersji
6-, 8- lub 12-rdzeniowej na jednej matrycy. Pamięć podręczna L3 o
pojemności do 30 MB, przepustowość 40 GB/s przez interfejs PCI
Express 3

al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa

Numer KRS: 0000127372, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
REGON: 006746090 | NIP: 525-000-91-40

+48 22 570 14 00

+48 22 825 33 19

opi@opi.org.pl

al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa

Numer KRS: 0000127372, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
REGON: 006746090 | NIP: 525-000-91-40

Calibri
przykład papieru firmowego z bleką o niskim i średnim
stopniu formalności.

Cambria
przykład papieru firmowych o wysokim stopniu
formalności.

04 Użycie

Elementy systemu identyfikacji wizualnej

Przykład papieru uzupełniającego (kolejne kartki
dokumentu).
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Tabliczka

wzór przykładowy skala 70%

Dominika Domańska

główny specjalista

04 Użycie

Elementy systemu identyfikacji wizualnej

31

Torby papierowe

31

wzór przykładowy w skali

35

180

40

35

35

180

20

220

50

04 Użycie

Elementy systemu identyfikacji wizualnej
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Szyld

Znak w wersji podstawowej jest główną jednostką
identyfikacji Ośrodka Przetwarzania Informacji –
Państwowego Instytutu Badawczego.

04 Użycie

Elementy systemu identyfikacji wizualnej

wzór przykładowy w skali

Wariant ten powinien być wybierany zawsze, jeśli tylko
warunki pozwalają na jego poprawne umieszczanie
i zgodną z wytycznymi reprodukcję.

33

OPI PIB 2021

Opracowanie:

Dział Komunikacji
Społecznej

Ośrodek Przetwarzania Informacji –
Państwowy Instytut Badawczy

