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Księga identyfikacji wizualnej

Księga identyfikacji wizualnej to zbiór zasad 
i przepisów dotyczących prawidłowego użycia 
znaków miejskich (herbu, logo) Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój w akcydensach urzędowych, 
materiałach promocyjnych wewnętrznych 
oraz zewnętrznych.

Księga podzielona została na identyfikację 
główną oraz kreację spójną dla wszystkich 
jednostek i spółek miejskich.



Spis treści

Znaki identyfikacji wizualnej01

Typografia02

Kolorystyka03

Elementy graficzne04

Dokumenty akcydesowe06

Materiały promocyjne07

Baza zdjęć05



Historia miasta

Piwniczna-Zdrój znajduje się w południowej części województwa 
małopolskiego. Została ulokowana przez Kazimierza III Wielkiego 
w 1348 roku w dolinie, po obu stronach rzeki Poprad. Osada będąca 
gminą leży w całości na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego 
przez co bogata jest w chronione gatunki zwierząt i roślin.

Górale Nadpopradzcy występujący wyłącznie na terenie gminy 
są unikatowi. Lokalni mieszkańcy poprzez działania aktywizujące 
i wydarzenia kulturalne związane ze zwyczajami i tradycją Górali 
Czarnych starają się uchronić od zapomnienia i przekazać młodym 
pokoleniom wizję piwniczańskiej góralszczyzny.

Lecznicza woda mineralna przyciąga kuracjuszy z każdego zakątka 
świata. Dla turystów miejsce to jest niezwykłe, ponieważ pozwala 
spędzić czas aktywnie, wędrując po przepięknych górskich szlakach. 
Krajobrazy zapierają dech w piersiach, a świeże powietrze dostarcza 
cennej energii potrzebnej do szybkiej regeneracji organizmu.
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Znaki identyfikacji wizualnej01

Herb

Herb Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój 

przedstawia w polu błękitnym białego Baranka 

Bożego, trzymającego białą chorągiew, na 

której widnieje czerwony krzyż maltański.

Prawdopodobnie, herb ma ścisły związek ze 

św. Janem Chrzcicielem, którego atrybutem 

jest Baranek Boży. Akt lokacji miasta został 

nadany 1 lipca 1348 roku, podczas trwania 

oktawy ów świętego.

Herb wraz z flagą, sztandarem, pieczęcią oraz 

hejnałem wchodzą w skład insygniów miasta.

Logo miasta

Oficjalny herb Piwnicznej-Zdroju to 
nieprawidłowo zwektoryzowana, 
plastyczna wersja, zaczerpnięta z wydaw-
nictwa „Miasta polskie w tysiącleciu”.

Nowe logo będące uproszczoną, graficzną 
interpretacją herbu jest proste w odbiorze 
oraz łatwe w dalszej reprodukcji.
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Znaki identyfikacji wizualnej 01

Budowa logo miasta

Najważniejszym elementem identyfikacji 

wizualnej jest logo miasta, które składa się 

z sygnetu oraz logotypu, czyli pełnej nazwy 

„Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój”.

Elementy skladowe logo podlegają ściśle 

określonym zasadom ujętym w dalszej części 

Księgi identyfikacji wizualnej i dotyczą układu, 

pola ochronnego, właściwej proporcji oraz 

wykorzystanej kolorystyki i typografii.

Zmiany, które wpływają na formę oraz 

kolorystykę logo poza wyjątkami ujętymi 

w Księdze identyfikacji wizualnej są 

niedopuszczalne.



8

Znaki identyfikacji wizualnej01

Sygnet

Sygnet to symbol graficzny, który ma 

jednoznacznie kojarzyć się z daną marką, 

firmą lub instytucją. Symbol Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój to postać Baranka Bożego 

(atrybutu św. Jana Chrzciciela), który trzyma 

chorągiew z krzyżem maltańskim.

Wizerunek ten pojawia się na najstarszej, 

znanej nam pieczęci, pochodzącej 

prawdopodobnie z pierwszej połowy XVI w.

Zastosowanie

Ikona strony internetowej (favicon).
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Znaki identyfikacji wizualnej 01

Pole ochronne

Obszar ochronny to ustalony przez 

projektanta margines bezpiecznego 

odsunięcia od znaku innych elementów 

graficznych, które mogły by negatywnie 

wpłynąć na odbiór znaku.

Wartość pola ochronnego jest stała w 

logo, miejskich jednostkach, spółkach i 

instytucjach. Moduł, który wyznacza obszar 

chroniony to kwadrat, którego boki są równe 

wysokości dużej litery „P”.

Pole ochronne może ulec powiększeniu, ale 

tylko i wyłącznie o wielokrotność modułu „P”.

Pozwyższa klauzula nie dotyczy odstępu 

między sygnetem a logotypem, który jest 

stały i równy jednemu modułowi „P”.
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Znaki identyfikacji wizualnej01

Logo miasta - układ poziomy

[A] Podstawowym znakiem Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój jest sygnet, połączony 

z pełną nazwą miasta. Stosowany 

w materiałach urzędowych i promocyjnych.

[B] Skróconą wersją logo określa się sygnet, 

połączony z dwuczłonową nazwą miasta. 

Stosowany w miejscach, gdzie zachodzi 

potrzeba wyesponowania wartości miejskich 

i zdrojowych.

[C]  Potoczną wersją logo, jest sygnet 

połączony ze skróconą nazwą miasta. 

Stosowany w miejscach, gdzie zachodzi 

potrzeba wyeksponowania wartości miejskich.
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Znaki identyfikacji wizualnej 01

Logo miasta - układ pionowy

[A] Podstawowy, pełny znak 

Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

[B] Znak uproszczony 

z pełną nazwą miasta

[C] Znak uproszczony
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Znaki identyfikacji wizualnej01

Logo miasta - etykieta

Układ alternatywny, zaprojektowany na bazie 

podstawowej wersji logo miasta jest częścią 

tzw. etykiety i stanowi jej nieodłączny element. 

Występuje w wersji podstawowej, z pełną 

nazwą miasta i skróconą. 

Zastosowanie

— materiały promocyjne i wydawnicze 

— materiały reklamowe typu outdoor

Użycie układu w sposób odmienny 
niż przedstawiono powyżej jest 
niedopuszczalne 
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Znaki identyfikacji wizualnej 01

Logo władz miasta

Logo pozwoliło wyróżnić najważniejsze 

władze miasta oraz wskazać ich wartość 

i funkcję w jednostce osadniczej.

Zastosowanie

— wewnętrzne materiały urzędowe 

codziennego użytku, jak protokoły, 

plany obrad, zawiadomienia, itd.
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Znaki identyfikacji wizualnej01

Logo miejskich spółek i instytucji

Spójność Identyfikacji wizualnej Miasta 

i Gminy Piwniczna-Zdrój to przede wszystkim 

uporządkowanie miejskich spółek i instytucji.

Każda z jednostek posiada ustandaryzowany 

znak, ujęty w Księdze identyfikacji wizualnej.

Zawiera sygnet, skróconą, dwuczłonową 

nazwę miasta oraz nazwę podmiotu lub 

jednostki miejskiej, do której jest skierowany.

Modyfikacje nie ujęte w Księdze 
identyfikacji wizualnej należy traktować 
jako niedozwolone 
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Znaki identyfikacji wizualnej 01

Logo miasta - warianty językowe

Piwniczna-Zdrój identyfikuje się jako miasto 

przyjazne dla innych kultur i narodowości. 

Nowoczesny znak posiada trzy warianty językowe. 

W znaku podstawowym, translacji 

podlega pełna nazwa miasta.

 

Logotyp został przetłumaczony na język 

angielski, słowacki i rosyjski.

Zastosowanie

— strona „wizytówka” miasta, 

— materiały promocyjne przetłumaczone 

na wyżej wymienione języki.

Пивнична-Здруй
Город и гмина
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Znaki identyfikacji wizualnej01

Sygnet - minimalna szerokość

Sygnet miasta został zaprojektowany 

w sposób umożliwiający skalowanie 

do małych rozmiarów, zachowując 

przy tym jego czytelność.

Księga identyfikacji wizualnej narzuca 

minimalną szerokość sygnetu 

i wynosi ona kolejno:

— 6 mm (w zastosowaniach 

drukarskich), 

— 32 px (w zastosowaniach webowych).
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Znaki identyfikacji wizualnej 01

Stosowanie logo na fotografii

Należy unikać umieszczania znaku na 

fotografii na tle, którego nasycenie i barwa 

negatywnie wpływają na czytelność logo. 

 

W takich przypadkach należy skorzystać 

z logo w wersji negatywowej lub umieścić 

znak na białym tle.
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Znaki identyfikacji wizualnej01

Mapa czytelności znaku
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Znaki identyfikacji wizualnej 01

Niedozwolone modyfikacje

W trosce o maksymalną czytelność oraz 

zgodność ze sztuką w logo Miasta i Gminy 

Piwnicznej-Zdroju zabrania się:

1. Skalowania nieproporcjonalnego. 

2. Zniekształcania znaku. 

3. Stosowania efektów dodatkowych 

(efekt cienia, fazowania, obrysu, itd.). 

4. Stosowania na tle powodującym 

jego nieczytelność. 

5. Zmiany proporcji godła w sygnecie. 

6. Zmiany kompozycji logo. 

7. Zmiany kroju pisma  logotypu. 

8. Zmiany odległości pomiędzy 

sygnetem a logotypem. 

9. Zmiany proporcji elementów 

składowych logo. 

10. Zmian kolorystycznych innych 

niż zawarte w Księdze znaku.

Piwniczna-Zdrój
Miasto i Gmina

Piwniczna-Zdrój
Miasto i Gmina

Piwniczna-Zdrój
Miasto i Gmina

Piwniczna-Zdrój
Miasto i Gmina

Piwniczna-Zdrój
Miasto i Gmina

Piwniczna-Zdrój
Miasto i Gmina

Piwniczna-Zdrój
Miasto i Gmina

Piwniczna-Zdrój
Miasto i Gmina

Piwniczna-Zdrój
Miasto i Gmina

105

94

83

72

61
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Typografia główna

Podstawowym krojem pisma Identyfikacji 

wizualnej miasta Piwniczna-Zdrój jest 

rodzina Manrope. Font udostępniany jest 

przez autora za darmo do wykorzystania 

personalnego i komercyjnego.

Font stosowany w komunikacji 

wewnętrzej i zewnętrznej.

Typografia 02o
Manrope Thin

Manrope Light

Manrope Regular

Manrope Medium

Manrope Semi Bold

Manrope Bold

Manrope Extra Bold

Manrope
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 
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Typografia uzupełniająca

Gdy stosowanie fontu podstawowego nie 

jest możliwe, np. ze względów technicznych, 

zaleca się użycie kroju Source Sans Pro. 

Font dostępny jest w serwisie Google Fonts 

w wersji darmowej, zarówno do zastosowań 

komercyjnych, jak i personalnych.

Source Sans Pro jest podstawowym krojem 

pisma dla jednostek i spółek miejskich. 

Wykorzystuje się go w akcydensach 

podstawowych (papier firmowy, druki 

codzienne) oraz materiałach promocyjnych 

podległej jednostki.

Systemowy krój pisma Arial pełni rolę 

podrzędną i znajduje zastosowanie 

w stopce mailowej. 

Typografia02

Source Sans Pro ExtraLight
Source Sans Pro Light
Source Sans Pro Regular
Source Sans Pro SemiBold
Source Sans Pro Bold
Source Sans Pro Black

aSource Sans Pro

Arial

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z 

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 
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Kolory wiodące

Kolory w identyfikacji wizualnej Miasta 

i Gminy Piwniczna-Zdrój pełnią istotną rolę 

w prawidłowej komunikacji. 

 

Paleta wiodąca identyfikacji składa się 

z koloru granatowego oraz grafitowego, 

które oznaczają kolejno:

— kolor granatowy nawiązuje do słynnej 

błękiciory, czyli sukni góralskiej, 

— kolor grafitowy to symbol innowacji.

Kolorystyka03

CMYK
RGB
RGB HEX
PANTONE

90 80 0 0
59 67 149
#3B4395
661 C

Ultramaryna

80% 60% 40% 20%

0 0 0 80
85 85 85
#555555
Cool Gray 10C

CMYK
RGB
RGB HEX
PANTONE

Grafit

80% 60% 40% 20%



25

Paleta dopełniająca

Paleta dopełniająca identyfikacji 

wizualnej składa się z barw, które są 

mocno powiązane z głównymi filarami 

brandingu i oznaczają kolejno:

— czerwień i brąz to barwy 

charakterystyczne dla Górali Czarnych, 

—  turkus łączy element zdrojowy 

(k. niebieski) z naturą (k. zielony), 

— zieleń w dwu odcieniach 

to barwy natury.

Kolorystyka 03

CMYK
RGB
RGB HEX
PANTONE

90 80 0 0
59 67 149
#3B4395
661 C

Góralska 
czerwień

80% 60% 40% 20%

CMYK
RGB
RGB HEX
PANTONE

70 84 100 0
109 70 40
#6D4628
1685 C

Góralski 
brąz

80% 60% 40% 20%

70 0 50 0
60 180 150
#3DB496
7472 C

CMYK
RGB
RGB HEX
PANTONE

Piwniczański 
turkus

80% 60% 40% 20%

76 0 80 0
42 171 92
#2AAB5C
7489 C

CMYK
RGB
RGB HEX
PANTONE

80% 60% 40% 20%

Wiosenna 
zieleń
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Elementy graficzne 04

Elementy graficzne

Linearne elementy graficzne przypominające 

ikony nawiązują do najważniejszych filarów 

promocyjnych miasta, takich jak:

— główny znak Górali Czarnych (graficzna 

interpretacja Węzła Ryterskiego), 

— natura i jej walory (flora), 

— woda mineralna

Dowolność w łączeniu wybranych elementów 

graficznych pozwala układać pojedyncze 

moduły w różne wzory.
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Elementy graficzne04

Przykładowe patterny
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Baza zdjęć05

Lokalni fotografowie

Piwniczna-Zdrój to zagłębie utalentowanych 

fotografów, którzy znani są zarówno 

w Polsce jak i na świecie. Niezwykle urokliwe, 

bogate w ciekawe ujęcia miasteczko kusi 

swoją tajemniczością.

Zaprezentowane w Identyfikacji wizualnej 

fotografie zostały wykonane przez lokalnych 

fotografów i będą znajdować się w bazie 

ogólnodostępnych fotografii.
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Wizytówka urzędowa

Awers wizytówki personalnej Miasta 

i Gminy Piwniczna-Zdrój składa się 

z logo miasta znajdującego się w górnym 

lewym polu oraz danych teleadresowych, 

umieszczonych po prawej stronie. 

 

Rewers wizytówki zawiera pełną wersję 

logo oraz motyw graficzny. 

 

Dane techniczne dokumentu:

— format właściwy: 90 x 50 mm, 

— margines wewnętrzny: 10 mm, 

 

Sugerowany rodzaj papieru:

Papier offsetowy, gramatura 300 g/m²

Materiały akcydensowe06
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Wizytówka miejskiej spółki lub 
instytucji

Awers wizytówki miejskiej spółki lub 

instytucji składa się z logo jednostki, danych 

teleadresowych oraz motywu graficznego. 

Wizytówka miejskiej spółki lub instytucji 

nie posiada rewersu i jest czarno-biała.

Dane techniczne dokumentu:

— format właściwy: 90 x 50 mm, 

— margines wewnętrzny: 7 mm, 

 

Sugerowany rodzaj papieru:

Papier offsetowy, gramatura 250 g/m²

Materiały akcydensowe 06
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Urzędowy papier firmowy

Poszczególne elementy wizualne 

i typograficzne zostały umieszczone 

w ściśle określonej pozycji, a ich wielkości 

nie mogą być modyfikowane.  

 

Dane techniczne dokumentu:

— format właściwy: A4 (210 x 297mm), 

— rozmiar pola tekstowego: 135 x 195mm.

Sugerowany rodzaj papieru:

Papier offsetowy, gramatura 100-120 g/m²

Materiały akcydensowe06
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Papier firmowy miejskich 
spółek i instytucji.

Papier firmowy miejskich spółek i instytucji 

składa się z logo jednostki i prostego 

motywu graficznego. Elementy wizualne 

i typograficzne zostały umieszczone 

w ściśle określonej pozycji, która nie 

podlega modyfikacji.

W stopce dokumentu umieszczono dane 

teleadresowe Urzędu Miejskiego.

Dane techniczne dokumentu:

— format właściwy: A4 (210 x 297 mm), 

— rozmiar pola tekstowego: 153 x 195 mm.  

 

Sugerowany rodzaj papieru:

Papier offsetowy, gramatura 80-100 g/m²

Materiały akcydensowe 06
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Urzędowa koperta DL

Poszczególne elementy wizualne 

i typograficzne zostały umieszczone 

w ściśle określonej pozycji, a ich wielkości 

nie mogą być modyfikowane.  

 

Dane techniczne dokumentu:

— format właściwy: DL (220 x 110 mm), 

 

Sugerowany rodzaj papieru:

Papier offsetowy, gramatura 100-120 g/m²

Koperta miejskiej spółki 
lub instytucji 
 
Dane techniczne dokumentu:

— format właściwy: DL (220 x 110 mm), 

 

Sugerowany rodzaj papieru:

Papier offsetowy, gramatura 80-100 g/m²

Materiały akcydensowe06
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Teczka ofertowa A4

Elementy wizualne i typograficzne zostały 

umieszczone w ściśle określonej pozycji, która 

nie podlega modyfikacji. Na odwrocie teczki 

umieszczono dane teleadresowe Urzędu Miejskiego.

Dane techniczne dokumentu:

— format właściwy: A4 (210 x 297 mm)

 

Sugerowany rodzaj papieru:

Papier kredowy, gramatura 350 g/m² 

Uszlachetnienie: folia matowa.

Materiały akcydensowe 06

Piwniczna-Zdrój
Miasto i Gmina

UrządMiejski w Piwnicznej-Zdroju
ul. Kowalska 32
33-350 Piwniczna-Zdrój

T: +48 00 00 00 000
piwniczna@piwniczna.pl
www.piwniczna.pl
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Urzędowa stopka mailowa

Dane techniczne:

— stopka mailowa składa się z podstawowej 

wersji logo miasta, imienia i nazwiska, 

stanowiska oraz danych teleadresowych, 

— stosuje się systemowy krój pisma Arial 

w wersji Regular, Semibold i Bold.

Stopka mailowa spółek 
i miejskich instytucji

Dane techniczne:

— stopka mailowa składa się z logo 

jednostki, imienia i nazwiska, stanowiska 

oraz danych teleadresowych, 

— stosuje się systemowy krój pisma Arial 

w wersji Regular, Semibold i Bold.

Materiały akcydensowe06

Dariusz Chorużyk
Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

+48 123 456 789
(18) 446 22 22
burmistrz@piwniczna.pl
www.piwniczna.pl

Piwniczna-Zdrój
Miasto i Gmina

Jan Kowalski
Strażnik leśny

+48 123 000 789
(18) 448 20 20
lesniczowka@piwniczna.pl
www.lesniczowka.piwniczna.pl

Piwniczna-Zdrój
Zakład Leśno Drzewny
w Kosarzyskach
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Teczka promocyjna A4

Ilustrowana teczka promocyjna odnosi 

się do cennych walorów Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój, którymi są: 

 

— Górale Czarni, 

— rzeka Poprad, 

— otaczająca natura.

Dane techniczne dokumentu:

— format właściwy: A4 (210 x 297 mm).

Sugerowany rodzaj papieru:

— Papier kredowy, gramatura 350 g/m², 

uszlachetnienie: folia matowa.
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Notes A5

Poręczny notes formatu A5 do tworzenia notatek. 

Okładka składa się z logo w wersji podstawowej 

poziomej, danych teleadresowych Urzędu Miasta 

oraz skromnego motywu graficznego.

Dane techniczne dokumentu:

— format właściwy: A5 (148 x 210 mm), 

— notes biały, w kratkę

 

Sugerowany wykonawca:

Drukarnia internetowa CHROMA
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Wzór kubka

Nowoczesny kształt ceramicznego 

kubka o pojemności 300 ml pozwala 

rozkoszować się dowolnym napojem 

nieco dłużej.

Dane techniczne:

— wymiary:  Ø 80mm x 120mm, 

— kolor: biały, 

— maksymalne pole 

zadrukowania: 200 x 35 mm,

Sugerowany wykonawca:

Gadżety online OpenGift
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Wzór koszulki

Dane techniczne:

— kolor koszulki: biały, 

— maksymalne pole zadrukowania: 

A3 (297 x 420 mm).

Wzór długopisu

Dane techniczne:

— kolor biały, niebieski, czarny, 

— zadruk logo: kolor biały.

Materiały akcydensowe 06



44

Wzór smyczy
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Wzór rollup
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