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1. Charakterystyka budowy logotypu
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1.1.1 Logotyp/miejsce pochodzenia
Logotypy miejskich jednostek organizacyjnych bazująna logotypie miasta Poznania (zestaw prezentuje jedynie związek)
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1.1 Logotyp
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1.1.2 Logotyp/rodzina
Logotypy miejskich jednostek organizacyjnych stanowią rodzinę znaków zarówno w wersji pełnej jak i uproszczonej

1.1 Logotyp
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1.1.3 Logotyp POSiR
Podstawowa wersja logotypu

Podstawowe kolory występowania logo to ciemny błękit (100% cyan, 75% magenta), błękit (100%) i biel tła.

Logotyp w podstawowej wersji kolorystycznej stosujemy na podłożu białym.

Logotyp nie może podlegać żadnym modyfi kacjom dotyczącym proporcji, wielkości pola ochronnego oraz koloru z wyjątkiem 

dopuszczalnych wersji opisanych w systemie identyfi kacji.
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1.1 Logotyp
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1.1.4 Wersje logotypu

Wersja pełna. Wersje skrócone. 

Minimalne wielkość logotypu. 
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1.1 Logotyp

Minimalna wielkość (wysokość)

z pełną nazwą (tekst 5 pkt) mjo:

15 mm 

15
 m

m

Minimalna wielkość znaku

(wysokość od linii podstawowej 

znaku literowego 

do górnej krawędzi gwiazdki ) 3.
5 

m
m
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1.1.5 Logotyp 
Pole ochronne pełnej wersji logotypu

Pole ochronne logotypu określa obszar wokół znaku, na którym nie może znaleźć się żaden obcy element grafi czny, gdyż istnieje 

niebezpieczeństwo optycznego zniekształcenia bądź przytłoczenia logotypu.

1.1 Logotyp

2 A

15/16 A

17/16 A

8

5/8     A
1/4    A

1/4   A

1  5/16   A

A

A

*system identyfi kacji miejskich jednostek organizacyjnych miasta Poznania: POSiR 



9

1.1.6 Logotyp 
Pole ochronne skróconej wersji logotypu

Pole ochronne logotypu określa obszar wokół znaku, na którym nie może znaleźć się żaden obcy element grafi czny, gdyż istnieje 

niebezpieczeństwo optycznego zniekształcenia bądź przytłoczenia logotypu.

Podstawowy wymiar  „A”  oraz jego podziały i wielokrotności stanowi wysokość litery „a”.

1.1 Logotyp

13/16 A

A

A

15/16 A
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6/8     A

7/8   A

1  5/16   A

*system identyfi kacji miejskich jednostek organizacyjnych miasta Poznania: POSiR 



1.1.7 Czcionka logotypu
Wykorzystany krój czcionki: 

skrótowa nazwa miejskiej jednostki organizacyjnej – PT Magistral Eastern European

pełna nazwa miejskiej jednostki organizacyjnej – PT Magistral Eastern European..
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1.1 Logotyp
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1.1.8 Kolorystyka

Kolorystyka logotypu w wersji podstawowej. 

Pantone: 2747

CMYK: 100, 75, 0, 0

RGB: 35, 71, 146

Pantone: Process Blue

CMYK: 100, 0, 0, 0

RGB: 0, 156, 220

Kolorystyka logotypu w wersjach dopuszczalnych.

CMYK: 0, 0, 0, 0

RGB: 255, 255, 255

CMYK: 0, 0, 0, 30

RGB: 191, 193, 194

CMYK: 0, 0, 0, 50

RGB: 142, 144, 146

CMYK: 0, 0, 0, 100

RGB: 0, 0, 0
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1.1 Logotyp
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1.1.9 Kolorystyka pełnej wersji logotypu w zależności od formatu oraz formy i miejsca zastosowania
Białą wersję znaku używamy na podłożach: błękitnym (100% cyan, 75% magenta) i ciemniejszym.

Dopuszczamy stosowanie wersji czarno-białej oraz szarej w materiałach czarno-białych i w skali szarości.
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1.1 Logotyp
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1.1 Logotyp

1.1.10 Kolorystyka skróconej wersji logotypu w zależności od formatu oraz formy i miejsca zastosowania
Białą wersję znaku używamy na podłożach: błękitnym (100% cyan, 75% magenta) i ciemniejszym.

Dopuszczamy stosowanie wersji czarno-białej oraz szarej w materiałach czarno-białych i w skali szarości.

*system identyfi kacji miejskich jednostek organizacyjnych miasta Poznania: POSiR 



14

1.1 Logotyp

1.1.11 Kolorystyka obu wersji logotypu
Dopuszczamy stosowanie wersji czarno-białej w materiałach czarno-białych.

*system identyfi kacji miejskich jednostek organizacyjnych miasta Poznania: POSiR 



1.2.1 Dla logotypu w wersji podstawowej dedykowanym kolorem tła jest biel. Dla produktów zewnętrznych 
dopuszczalne może być tło w dowolnym kolorze, którego natężenie nie przekracza 10%.
Dla wersji logotypu w kolorze białym dopuszczalne są tła w kolorach: ciemobłekitnym (ciemniejszym niż tło w wersji 
podstawowej tj. 100% cyan + 75% magenty), ciemnozielonym (ciemniejszym niż 100% C,20% M, 100% Y)
oraz w czerni.

1.2 Kolorystyka tła logotypu

15*system identyfi kacji miejskich jednostek organizacyjnych miasta Poznania: POSiR 



1.3.1 Zasady ogólne i przykłady negatywne
Niedopuszczalne jest:

a) niewłaściwe i nieproporcjonalne skalowanie oraz zmiana układu

b) przekształcanie i odkształcanie całości jak i poszczególnych elementów

c) wymiana majuskuły na minuskułę i odwrotnie

d) niezachowanie obszaru ochronnego oraz umieszczenie na niejednolitym, jaskrawym tle 
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1.3 Logotyp
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1.4.1 Wielkość stopki adresowej/zasady konstrukcji/czcionka
Podstawowy kolor stopki adresowej to czerń (100% black) lub granat (100% cyan, 75% magenta) i biel tła. Minimalna wielkość stopki 

adresowej: 8 pt. Stopka dzieli się na 2 wiersze: 1) nazwa i adres placówki, 2) dane kontaktowe i adres www oraz e-mail

Czcionki stopki adresowej używanej w reklamach i innych materiałach drukowanych: 

Myriad Pro Regular.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań 

tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | biuro@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl

Czcionki stopki adresowej używanej w okazjonalnych materiałach drukowanych publikowan-
ach w sytuacjach reprezentacyjnych: Times.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań 
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | biuro@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl

Czcionki stopki adresowej u˝ywanej w korespondencji elektronicznej i na stronie 

internetowej: Arial.

Poznaƒskie OÊrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznaƒ 

tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | biuro@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl
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1.4 Stopka adresowa
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1.4.2 Kolorystyka stopki adresowej
Podstawowy kolor stopki adresowej to czerń lub ciemny błękit (100% cyan, 75% magenta) i biel tła

Pantone: 2747

CMYK: 100, 75, 0, 0

RGB: 35, 71, 146

.

CMYK: 0, 0, 0, 100

RGB: 0, 0, 0

W przypadku zastosowania ciemnego koloru tła, kolorem tekstu stopki adresowej jest kolor biały. 

CMYK: 0, 0, 0, 0

RGB: 255, 255, 255
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1.4. Stopka adresowa
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1.4.3 Stopka adesowa związana z logotypem
Należy pamiętać o zachowaniu pola ochronnego logotypu.
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1.4 Stopka adresowa

13/16 A

15/16 A

6

6/8     A

7/8   A

1  5/16   A

2 A

15/16 A

17/16 A

8

5/8     A
1/4    A

1/4   A

1  5/16   A

ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań 

tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51| biuro@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl

ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań 

tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51| biuro@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl

ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań 

tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51| biuro@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl

ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań 

tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51| biuro@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl
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1.5.1 Typografi a korporacyjna/materiały reklamowe
Czcionką fi rmową jest Magistral Eastern European.

Kolorystyka: dla białego tła obowiązujący kolor to granat (100, 75, 0, 0) lub czerń, natomiast dla ciemnego tła − biel. Minimalna 

wielkość czcionki nie powinna przekraczać 8 pt.

Typografi a

Magistral Eastern European 

Zastosowanie: krótkie copytext, opisy ikon, opisy imprez, opisy zdjęć.

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w x y z ź ż  1234567890 *(.,)„!?”

Magistral Eastern European Bold

Zastosowanie: subline, strapline, tytuły, nagłówki, wyróżnienia w tekście.

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w x y z ź ż  1234567890 *(.,)„!?”

Myriad Pro

Zastosowanie: reklamy prasowe, materiały drukowane.

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w x y z ź ż  1234567890 *(.,)„!?”

Myriad Pro Bold

Zastosowanie: wyróżnienia w tekście reklam prasowych i materiałów drukowanych.

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w x y z ź ż  1234567890 *(.,)„!?”
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1.5 Typografi a
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1.5.2 Typografi a reprezentacyjna
Reprezentacyjną oraz okazjonalną czcionką fi rmową jest Times. Kolorystyka: dla białego tła obowiązujący kolor 

to granat (100, 75, 0, 0) lub czerń, natomiast dla ciemnego tła – biel. Minimalna wielkość czcionki nie powinna przekraczać 8 pt.

Typografi a

Times Regular

Zastosowanie: copytext.

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w x y z ź ż  1234567890 *(.,)„!?”

Times Bold

Zastosowanie: tytuły, nagłówki, wyróżnienia w tekście.

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w x y z ź ż  1234567890 *(.,)„!?”

Times Italic

Zastosowanie: wyróżnienia w tekście, cytaty.

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w x y z ź ż  1234567890 *(.,)„!?”
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1.5 Typografi a
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1.5.3 Typografi a biurowa
Czcionką przenaczoną do korespondencji biurowej i elektronicznej jest Arial. Kolorystyka: dla białego tła obowiązujący kolor to granat 

(100, 75, 0, 0) lub czerń, natomiast dla ciemnego tła – biel. Minimalna wielkość czcionki nie powinna przekraczać 8 pt.

Typografi a

Arial

Zastosowanie: elektroniczna korespondencja wewnętrzna i zewnętrzna, na stronie www. 

A Ñ B C å D E ¢ F G H I J K L Ł M N ¡ O Ó P R S Â T U W X Y Z è ˚

a à b c ç d e ´ f  g h i j k l ł m n ƒ o ó p r s Ê t u w x y z ê ˝ 1234567890 *(.,)„!?”

Arial Bold

Zastosowanie: wyróżnienia w tekście elektronicznej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej oraz na stronie www.

A Ñ B C å D E ¢ F G H I J K L Ł M N ¡ O Ó P R S Â T U W X Y Z è ˚
a à b c ç d e ´ f g h i j k l ł m n ƒ o ó p r s Ê t u w x y z ê ˝ 1234567890 *(.,)„!?”
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1.5 Typografi a
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2. Zastosowanie identyfikacji wizualnej



2.1 Druki fi rmowe

2.1.1 Wizytówka
Wizytówki w formacie 85 mm x 55 mm, wykrojnik wg podanego wzoru.

Druk techniką off setową kolorami Pantone.

Karty wizytowe dyrektorów, z-ców dyrektorów, kierowników, pełnomocników, koordynatorów, asystentów, których nazwa stanowiska 

(funkcja) nie przekracza długości jednej linii:

Papier: Conqueror Biały 320 g

Dostawca: Antalis

Druk: 2+0

Pantone 2747C

Pantone Process Blue C

   Imię i nazwisko: Myriad Pro Semibold 10 pt

   Funkcja: Myriad Pro Regular 6 pt

   E-mail, telefon komórkowy: Myriad Pro Regular 6 pt

   Stopka teleadresowa: Myriad Pro Regular 6 pt

24

18 mm

6 mm

28 mm

8,5 mm

6,5 mm

19,5 mm

Władysław Pawłowski
Kierownik

e-mail: wladyslaw.pawlowski@posir.poznan.pl 

tel. kom. +48 000 000 000

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań 

tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51| www.posir.poznan.pl 

Władysław Pawłowski
Kierownik

e-mail: wladyslaw.pawlowski@posir.poznan.pl 

tel. kom. +48 000 000 000

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań 

tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51| www.posir.poznan.pl 

*system identyfi kacji miejskich jednostek organizacyjnych miasta Poznania: POSiR 
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2.1. Druki fi rmowe

*system identyfi kacji miejskich jednostek organizacyjnych miasta Poznania: MPU

2.1.2 Wizytówka fi mowa
Wizytówki w formacie 85 mm x 55 mm, wykrojnik wg podanego wzoru.

Druk techniką off setową kolorami Pantone.

Papier: Conqueror Biały 320 g

Dostawca: Antalis

Druk: 2+0

Pantone 2747C

Pantone Process Blue C

   Nazwa miejskiej jednoski organizacyjnej: Myriad Pro Semibold 10 pt

   E-mail, telefon komórkowy: Myriad Pro Regular 6 pt

   Stopka teleadresowa: Myriad Pro Regular 6 pt

18 mm

6 mm

28 mm

8,5 mm

6,5 mm

19,5 mm

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań 
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51
biuro@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań 
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51
biuro@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl 

*system identyfi kacji miejskich jednostek organizacyjnych miasta Poznania: POSiR 



2.1 Druki fi rmowe

2.1.3 Papier fi rmowy

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań 
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51| biuro@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl

26

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit.

wielkość: 75%

*system identyfi kacji miejskich jednostek organizacyjnych miasta Poznania: POSiR 



2.1 Druki fi rmowe

2.1.4 Arkusz faksu

Odbiorca/Addresse

Firma/Company

Faks/Telefax

Nadawca/Sender

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań 
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51| biuro@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl
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wielkość: 75%

*system identyfi kacji miejskich jednostek organizacyjnych miasta Poznania: POSiR 



2.1 Druki fi rmowe

2.1.5 Zaproszenie

426x105 składane do formatu 213x105

28

wielkość: 40%

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 

consectetur adipiscing 

................................................................................................
elit. Curabitur ultrices diam non enim consectetur 

scelerisque. Phasellus eget dictum urna. Aliquam porttitor, 
lorem a varius porta, erat augue tristique tortor, 

amcorper volutpat, est turpis lobortis orci, gravida 
sodales tortor tellus ut urna. Maecenas id pretium orci. 

Fusce dui est, interdum et porttitor eu.

*system identyfi kacji miejskich jednostek organizacyjnych miasta Poznania: POSiR 



2.1 Druki fi rmowe

2.1.6 Wzory oznaczeń kopert DL

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Chwiałkowskiego 34
61-553 Poznań
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Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Chwiałkowskiego 34
61-553 Poznań

wielkość: 75%
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2.1 Druki fi rmowe

2.1.7 Wzory oznaczeń kopert C5

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Chwiałkowskiego 34
61-553 Poznań
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wielkość: 75%

*system identyfi kacji miejskich jednostek organizacyjnych miasta Poznania: POSiR 



2.1 Druki fi rmowe

2.1.8 Wzory oznaczeń kopert C4

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Chwiałkowskiego 34
61-553 Poznań
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wielkość: 50%
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2.1 Druki fi rmowe

2.1.9 Wzory oznaczeń kopert B5
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Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Chwiałkowskiego 34
61-553 Poznań

wielkość: 65%
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2.2.1 Ulotka składana (format A4, składany na trzy) zbudowana z elementów grafi cznych opisanych 

w Systemie Identyfi kacji na bazie siatki Fibonacciego.

Strona tytułowa. 

2.2 Wydawnictwa informacyjno-reklamowe
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wielkość: 40%

wielkość: 85%

*system identyfi kacji miejskich jednostek organizacyjnych miasta Poznania: POSiR 
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2.2 Wydawnictwa informacyjno-reklamowe

2.2.2 Ulotka składana (format A4, składany na trzy) zbudowana z elementów grafi cznych opisanych 

w Systemie Identyfi kacji na bazie siatki Fibonacciego.
Każdorazowe użycie danego elementu CI musi uwzględniać proporcje podane we wstępie. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin 

tincidunt, pede non sodales ultricies, nunc purus gravida diam, 

quis porta ligula nisl et purus. Curabitur porttitor turpis nec 

ipsum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 

ultrices posuere cubilia Curae; Morbi pede. Ut condimentum 

neque quis mi. Integer nec massa eget augue dapibus sagittis. 

Nulla leo. Mauris et est. Pellentesque habitant morbi tristique 

senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Nunc sit amet lectus at mauris euismod egestas. Maecenas 

interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum mi. Sed 

fermentum semper odio. In tortor diam, laoreet ac, aliquet 

ac, iaculis sit amet, velit. Suspendisse dignissim aliquam 

nulla. Nulla gravida, mi id suscipit imperdiet, lorem massa 

cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. Proin sollicitudin. 

Pellentesque gravida magna nec augue. Duis malesuada, felis 

id feugiat tempor, dui tortor blandit nulla, eget ornare tellus 

magna laoreet lectus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. 

Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. 

In tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. 

Suspendisse dignissim aliquam nulla. Nulla gravida, mi id 

suscipit imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus 

est ligula a tortor. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla 

posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. In tortor 

diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspendisse 

dignissim aliquam nulla. Maecenas interdum rutrum sapien. 

Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. 

In tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. 

Suspendisse dignissim aliquam nulla.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin 

tincidunt, pede non sodales ultricies, nunc purus gravida diam, 

quis porta ligula nisl et purus. Curabitur porttitor turpis nec 

ipsum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 

ultrices posuere cubilia Curae; Morbi pede. Ut condimentum 

neque quis mi. Integer nec massa eget augue dapibus sagittis. 

Nulla leo. Mauris et est. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. 

Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. 

In tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. 

Suspendisse dignissim aliquam nulla. Nulla gravida, mi id 

suscipit imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus 

est ligula a tortor. Proin sollicitudin. Pellentesque gravida 

magna nec augue. Duis malesuada, felis id feugiat tempor, dui 

tortor blandit nulla, eget ornare tellus magna laoreet lectus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. 

Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. 

In tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. 

Suspendisse dignissim aliquam nulla. Maecenas interdum 

rutrum sapien. Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum 

semper odio. In tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit 

amet, velit. Suspendisse dignissim aliquam nulla. Nulla gravida, 

mi id suscipit imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu 

dapibus est ligula a tortor. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin tincidunt, pede non sodales ultricies, nunc purus gravida 

diam, quis porta ligula nisl et purus. Curabitur porttitor turpis nec ipsum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 

luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Morbi pede. Ut condimentum neque quis mi. Integer nec massa eget augue 

dapibus sagittis. Nulla leo. Mauris et est. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac 

turpis egestas. Nunc sit amet lectus at mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum 

mi. Sed fermentum semper odio. In tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspe ndisse dignissim 

aliquam nulla. Nulla gravida, mi id suscipit imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. Proin 

sollicitudin. Pellentesque gravida magna nec augue. Duis malesuada, felis id feugiat tempor, dui tortor blandit nulla, eget 

ornare tellus magna laoreet lectus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. In t

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin tincidunt, pede non sodales ultricies, nunc purus gravida 

diam, quis porta ligula nisl et purus. Curabitur porttitor turpis nec ipsum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 

luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Morbi pede. Ut condimentum neque quis mi. Integer nec massa eget augue 

dapibus sagittis. Nulla leo. Mauris et est. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac 

turpis egestas. Nunc sit amet lectus at mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum 

mi. Sed fermentum semper odio. In tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspe ndisse dignissim 

aliquam nulla. Nulla gravida, mi id suscipit imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. Proin 

sollicitudin. Pellentesque gravida magna nec augue. Duis malesuada, felis id feugiat tempor, dui tortor blandit nulla, eget 

ornare tellus magna laoreet lectus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. In 

tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspendisse dignissim aliquam nulla. Nulla gravida, mi id suscipit 

imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. In 

tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspendisse dignissim aliquam nulla. Nulla gravida, mi id suscipit 

imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. Proin sollicitudin. Pellentesque gravida magna nec 

augue. Duis malesuada, felis id feugiat tempor, dui tortor blandit nulla, eget ornare tellus magna laoreet lectus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. In 

tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspendisse dignissim aliquam nulla. Nulla gravida, mi id suscipit 

imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. 

    

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. In 

tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspendisse dignissim aliquam nulla. Nulla gravida, mi id suscipit 

imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. Proin sollicitudin. Pellentesque gravida magna nec 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin tincidunt, pede non sodales ultricies, nunc purus gravida 

diam, quis porta ligula nisl et purus. Curabitur porttitor turpis nec ipsum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 

luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Morbi pede. Ut condimentum neque quis mi. Integer nec massa eget augue 

dapibus sagittis. Nulla leo. Mauris et est. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac 

turpis egestas. Nunc sit amet lectus at mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum 

mi. Sed fermentum semper odio. In tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspe ndisse dignissim 

aliquam nulla. Nulla gravida, mi id suscipit imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. Proin 

sollicitudin. Pellentesque gravida magna nec augue. Duis malesuada, felis id feugiat tempor, dui tortor blandit nulla, eget 

ornare tellus magna laoreet lectus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. In 

tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspendisse dignissim aliquam nulla. Nulla gravida, mi id suscipit 

imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. Proin sollicitudin. Pellentesque gravida magna nec 

augue. Duis malesuada, felis id feugiat tempor, dui tortor blandit nulla, eget ornare tellus magna laoreet lectus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. In 

tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspendisse dignissim aliquam nulla. Nulla gravida, mi id suscipit 

imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin tincidunt, pede non sodales ultricies, nunc purus gravida 

diam, quis porta ligula nisl et purus. Curabitur porttitor turpis nec ipsum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 

luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Morbi pede. Ut condimentum neque quis mi. Integer nec massa eget augue 

dapibus sagittis. Nulla leo. Mauris et est. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac 

turpis egestas. Nunc sit amet lectus at mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum 

mi. Sed fermentum semper odio. In tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspe ndisse dignissim 

aliquam nulla. Nulla gravida, mi id suscipit imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. Proin 

sollicitudin. Pellentesque gravida magna nec augue. Duis malesuada, felis id feugiat tempor, dui tortor blandit nulla, eget 

ornare tellus magna laoreet lectus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. In t

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin tincidunt, pede non sodales ultricies, nunc purus gravida 

diam, quis porta ligula nisl et purus. Curabitur porttitor turpis nec ipsum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 

luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Morbi pede. Ut condimentum neque quis mi. Integer nec massa eget augue 

dapibus sagittis. Nulla leo. Mauris et est. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac 

turpis egestas. Nunc sit amet lectus at mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum 

mi. Sed fermentum semper odio. In tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspe ndisse dignissim 

aliquam nulla. Nulla gravida, mi id suscipit imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. Proin 

sollicitudin. Pellentesque gravida magna nec augue. Duis malesuada, felis id feugiat tempor, dui tortor blandit nulla, eget 

ornare tellus magna laoreet lectus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. In 

tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspendisse dignissim aliquam nulla. Nulla gravida, mi id suscipit 

imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. In 

tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspendisse dignissim aliquam nulla. Nulla gravida, mi id suscipit 

imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. Proin sollicitudin. Pellentesque gravida magna nec 

augue. Duis malesuada, felis id feugiat tempor, dui tortor blandit nulla, eget ornare tellus magna laoreet lectus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. In 

tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspendisse dignissim aliquam nulla. Nulla gravida, mi id suscipit 

imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. 

    

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. In 

tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspendisse dignissim aliquam nulla. Nulla gravida, mi id suscipit 

imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. Proin sollicitudin. Pellentesque gravida magna nec 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin tincidunt, pede non sodales ultricies, nunc purus gravida 

diam, quis porta ligula nisl et purus. Curabitur porttitor turpis nec ipsum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 

luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Morbi pede. Ut condimentum neque quis mi. Integer nec massa eget augue 

dapibus sagittis. Nulla leo. Mauris et est. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac 

turpis egestas. Nunc sit amet lectus at mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum 

mi. Sed fermentum semper odio. In tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspe ndisse dignissim 

aliquam nulla. Nulla gravida, mi id suscipit imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. Proin 

sollicitudin. Pellentesque gravida magna nec augue. Duis malesuada, felis id feugiat tempor, dui tortor blandit nulla, eget 

ornare tellus magna laoreet lectus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. In 

tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspendisse dignissim aliquam nulla. Nulla gravida, mi id suscipit 

imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. Proin sollicitudin. Pellentesque gravida magna nec 

augue. Duis malesuada, felis id feugiat tempor, dui tortor blandit nulla, eget ornare tellus magna laoreet lectus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. In 

tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspendisse dignissim aliquam nulla. Nulla gravida, mi id suscipit 

imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. 
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2.2.3 Ulotka składana (format A4, składany na trzy) zbudowana z elementów grafi cznych opisanych 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin 

tincidunt, pede non sodales ultricies, nunc purus gravida diam, 

quis porta ligula nisl et purus. Curabitur porttitor turpis nec 

ipsum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 

ultrices posuere cubilia Curae; Morbi pede. Ut condimentum 

neque quis mi. Integer nec massa eget augue dapibus sagittis. 

Nulla leo. Mauris et est. Pellentesque habitant morbi tristique 

senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Nunc sit amet lectus at mauris euismod egestas. Maecenas 

interdum rutrum sapien. Nulla posuere rutrum mi. Sed 

fermentum semper odio. In tortor diam, laoreet ac, aliquet 

ac, iaculis sit amet, velit. Suspendisse dignissim aliquam 

nulla. Nulla gravida, mi id suscipit imperdiet, lorem massa 

cursus mauris, eu dapibus est ligula a tortor. Proin sollicitudin. 

Pellentesque gravida magna nec augue. Duis malesuada, felis 

id feugiat tempor, dui tortor blandit nulla, eget ornare tellus 

magna laoreet lectus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. 

Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. 

In tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. 

Suspendisse dignissim aliquam nulla. Nulla gravida, mi id 

suscipit imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus 

est ligula a tortor. Maecenas interdum rutrum sapien. Nulla 

posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. In tortor 

diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. Suspendisse 

dignissim aliquam nulla. Maecenas interdum rutrum sapien. 

Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. 

In tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. 

Suspendisse dignissim aliquam nulla.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin 

tincidunt, pede non sodales ultricies, nunc purus gravida diam, 

quis porta ligula nisl et purus. Curabitur porttitor turpis nec 

ipsum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 

ultrices posuere cubilia Curae; Morbi pede. Ut condimentum 

neque quis mi. Integer nec massa eget augue dapibus sagittis. 

Nulla leo. Mauris et est. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. 

Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. 

In tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. 

Suspendisse dignissim aliquam nulla. Nulla gravida, mi id 

suscipit imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu dapibus 

est ligula a tortor. Proin sollicitudin. Pellentesque gravida 

magna nec augue. Duis malesuada, felis id feugiat tempor, dui 

tortor blandit nulla, eget ornare tellus magna laoreet lectus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 

mauris euismod egestas. Maecenas interdum rutrum sapien. 

Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum semper odio. 

In tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit amet, velit. 

Suspendisse dignissim aliquam nulla. Maecenas interdum 

rutrum sapien. Nulla posuere rutrum mi. Sed fermentum 

semper odio. In tortor diam, laoreet ac, aliquet ac, iaculis sit 

amet, velit. Suspendisse dignissim aliquam nulla. Nulla gravida, 

mi id suscipit imperdiet, lorem massa cursus mauris, eu 

dapibus est ligula a tortor. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sit amet lectus at 
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2.2 Wydawnictwa informacyjno-reklamowe

2.2.4 Plakat – układ pionowy (z siadką porządkującą kompozycję – siatką Fibonaciego)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin tincidunt, pede non sodales 

ultricies, nunc purus gravida diam, quis porta ligula nisl et purus. Curabitur porttitor turpis nec ipsum. 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Morbi pede. Ut 

condimentum neque quis mi. Integer nec massa eget augue dapibus sagittis. Nulla leo. Mauris et est. 
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2.2 Wydawnictwa informacyjno-reklamowe

2.2.5 Plakat – układ pionowy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin tincidunt, pede non sodales 

ultricies, nunc purus gravida diam, quis porta ligula nisl et purus. Curabitur porttitor turpis nec ipsum. 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Morbi pede. Ut 

condimentum neque quis mi. Integer nec massa eget augue dapibus sagittis. Nulla leo. Mauris et est. 
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2.3 Informacja zewnętrzna

2.3.1 Plansza informacyjna: układ pionowy

          Tablice informacyjne wykonane w zależności od okresu ekspozycji [krótkoterminowe z płyty PMMA (pexi) 

          4 mm] lub [długoterminowe z blachy lakierowanej] w kolorze białym.

          Mocowanie do podłoża śrubami z białymi przykrywkami.
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2.3 Informacja zewnętrzna

2.3.2 Plansza informacyjna: układ poziomy

          Tablice informacyjne wykonane w zależności od okresu ekspozycji [krótkoterminowe z płyty PMMA (pexi) 

          4 mm] lub [długoterminowe z blachy lakierowanej] w kolorze białym. 

          Mocowanie do podłoża śrubami z białymi przykrywkami.
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2.4.1 Oznakowanie odzieży roboczej pracowników
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2.4 Oznakowanie odzieży roboczej
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2.4.2 Oznakowanie odzieży roboczej pracowników
Każdorazowe użycie danego elementu CI musi uwzględniać proporcje podane we wstępie. 
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2.4 Oznakowanie odzieży roboczej
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2.5.1 Oznakowanie samochodów osobowych
Każdorazowe użycie danego elementu CI musi uwzględniać proporcje podane we wstępie. 
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2.5 Oznakowanie pojazdów
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2.5.2 Oznakowanie samochodów  typu: mikrobus lub dostawczy
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2.5 Oznakowanie pojazdów
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                                         01_09.2010

Każdorazowe zastosowane logotypu Poznania wymaga uzyskania zgody oraz niezbędnych wytycznych 

od Biura Promocji Miasta Urzędu Miasta Poznania, które służy pomocą  i informacją na temat identyfi kacji wizualnej

miejskich jednostek organizacyjnych miasta Poznania: 

+48 61 878 52 00, fax +48 61 878 00 00, ci@um.poznan.pl


