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WSTĘP
Geneza

Punktem wyjścia przy opracowaniu nowego logo był herb Gminy 
Piaseczno. Znak powstał w wyniku jego uproszczenia. Zostały zachow-
ane wszystkie główne elementy herbu tj. baranek oraz trzy wzgórza. 
Tarcza również została poddana uproszczeniu, aby swoim wyglądem 
była komplementarna z resztą elementów.

Sygnet składa się wyłącznie z linii. Kolor znaku został zaczerpnięty
z herbu.

W historii Piaseczna wielokrotnie herb był przedstawiany w błędny 
sposób. Nie zawsze poprawnie interpretowany jest główny
bohater, czyli baran. Dzięki temu, że logo będzie czerpać elementy 
z herbu, istnieje szansa na lepsze utrwalenie pamięci o tym z czym 
należy kojarzyć Piaseczno.

>
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PODSTAWOWA WERSJA ZNAKU

Podstawowa wersja znaku składa się z sygnetu oraz logotypu. 
Jest to najważniejszy element Systemu Identyfikacji Wizualnej. 
Znak przedstawiany jest w kolorze czerwonym i grafitowym.
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WERSJA ZNAKU W POZIOMIE
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WERSJA ZNAKU Z PODPISEM

Podstawowa wersja znaku przewiduje również występowanie 
z podpisem. Zapisany jest on bezpośrednio pod tekstem 
Piaseczno.
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SYGNET

Dozwolone jest również użycie znaku w postaci samodzielnego 
sygnetu w sytuacjach, które tego wymagają, natomiast kiedy jest 
to możliwe i praktyczne, zaleca się stosowanie podstawowej wersji 
znaku. 
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KONSTRUKCJA ZNAKU

Poniżej została przedstawiona siatka prezentująca podstawowe 
wielkości w znaku.

Znak składa się z sześciu szerokości oznacznej literą A i stanowi 
ona główną wielkość w znaku.
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POLE OCHRONNE ZNAKU

Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku, na której nie mogą 
znajdować się inne obiekty graficzne oraz tekst. W przypadku logo 
Gminy Piaseczno, pole ochronne stanowi wartość 1/2x, gdzie X to 
szerokość tarczy herbowej.



11

PODSTAWOWA WERSJA KOLORYSTYCZNA

Podstawowymi kolorami znaku są czerwień i grafit, ale w razie po-
trzeb i projektu, cały znak może występować w dowolnych kolo-
rach. Wyklucza się natomiast stosowanie gradientów.

CMYK: 0 93 79 0 
RGB: 228 0 43 
PANTONE 185 C

CMYK: 45 25 16 59 
RGB: 91 103 112 
PANTONE 431 C
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WERSJA NEGATYW I POZYTYW
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WERSJA NEGATYW I POZYTYW
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PRZYKŁADOWE WERSJE KOLORYSTYCZNE

Logo Gminy Piaseczno posiada własne, podstawowe wersje kolo-
rystyczne, są to główne barwy, jednakże nie wyklucza to stosowa-
nia innych kolorów w wyjątkowych okolicznościach.
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PRZYKŁADOWE WERSJE KOLORYSTYCZNE TŁA

Logo Gminy Piaseczno posiada własne, podstawowe wersje kolo-
rystyczne, są to główne barwy, jednakżde nie wyklucza to stoso-
wania innych w wyjątkowych okolicznościach.
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MINIMALNE ROZMIARY

Logo Gminy Piaseczno należy skalować tylko i wyłącznie w sposób 
proporcjonalny. Wielkość minimalna, którą można stosować bez 
straty czytelności, została określona poniżej. 

Jednakże ważne, aby nie stosować wartości mniejszych i ograni-
czać wykorzystywanie znak w małych rozmiarach.

70 pix

20 mm

60 pix  16 mm

125 pix  33 mm

53 pix

14 mm
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TYPOGRAFIA

W logo Gminy Piaseczno został zastosowany krój HK Grotesk 
w wersji Bold. Krój pisma dostępny jest bezpłatnie na otwartej 
licencji.
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NIEDOPUSZCZALNE MODYFIKACJE

Poniżej zostały przedstawione zabiegi niedopuszczalne i nieakcep-
towalne przez Księgę Znaku.

Stosowanie znaku na apli, która 
nie spełnia funkcji pola ochronnego.

Umieszczanie znaku na niejednolitym tle, 
które obniża jego czytelność.

Umieszczanie znaku na 
jednolitym tle, które obniża 
jego czytelność.
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NIEDOPUSZCZALNE MODYFIKACJE

Poniżej zostały przedstawione zabiegi niedopuszczalne i nieakcep-
towalne przez Księgę Znaku.

Grafika lub napis umieszczony 
zbyt blisko logo.

Zmiana proporcji poszczególnych 
elementów logo.

Dokonywanie nieproporcjonalnych 
zniekształceń.

WITAMY!
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NIEDOPUSZCZALNE MODYFIKACJE

Poniżej zostały przedstawione zabiegi niedopuszczalne i nieakcep-
towalne przez Księgę Znaku.

Dodawanie uszlachetnień w 
postaci cieni, blasków itp.

Zmiana kroju pisma głównego. Odejmowanie/dodawanie elemen-
tów do sygnetu lub typografii.

Piaseczno
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PRZYKŁADOWE MATERIAŁY REKLAMOWE I AKCYDENSY















SPOTKAJMY 
SIĘ NAD WODĄ
Ipis eum rem rectae eatus dolupidio. Ut eatet restia volent everi beatum 
qui vel idi berit, alitas estis quiat dolorum vello maximi

Est qui ut late nessequi debis expero conempo rerspiet ullis dessime 
nderfer itatemo luptas auditibus aut estis ea vel molorpo reptaque vo-
luptatias et pore.



































SIM

URZĄD MIASTA I GMINY

STAROSTWO POWIATOWE

PROKURATURA

STRAŻ MIEJSKA

PARKINGP
BANKOMAT



Zaproszenie



Zaproszenie



Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Serdecznie zapraszam na spotkanie …………….

które odbędzie się

……………… o godzinie …………..

w……………, przy ul. ……………………
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