
Z A RZ Ą D Z E N I E Nr 108/B/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Księgi Znaku Miasta i Gminy Serock oraz Księgi Identyfikacji Wizualnej
Miasta i Gminy Serock

Na podstawie art. 30 ust. l, art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie uchwały nr 260/XXXI/08 Rady Miejskiej w
Serocku z dnia 22 października 2008 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:

§1
W celu budowania spójnego wizerunku Miasta i Gminy Serocka wprowadza się:

1) Księgę Znaku Miasta i Gminy Serock stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2) Księgę Identyfikacji Wizualnej Miasta i Gminy Serock stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego

zarządzenia

§2

1. Księga Znaku Miasta i Gminy Serock oraz Księga Identyfikacji Wizualnej Miasta i Gminy Serock
stanowi zbiór standardów i reguł odnoszących się do przyjętego przez Miasto i Gminę Serock znaku
graficznego (logo) oraz elementów tworzących spójny system identyfikacji wizualnej Miasta i
Gminy Serock takich jak kolorystyka, typografia czy charakterystyczne elementy graficzne, które są
wykorzystywane zarówno w komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej Miasta i Gminy Serock.

2. W Księdze Znaku Miasta i Gminy Serock określają zasady konstrukcji znaku, jego dopuszczalne
formy i warianty zdefiniowano w szczególności obowiązującą typografię i kolorystykę.

3. W Księdze Identyfikacji Wizualnej Miasta i Gminy Serock zdefiniowano w szczególności wzory i
przykłady projektowania materiałów promocyjno-informacyjnych.

§3
1. Wprowadza się obowiązek stosowania niniejszego Zarządzenia we wszystkich działaniach

informacyjnych, promocyjnych i wizerunkowych Miasta i Gminy Serock przez:
1) organy Miasta i Gminy Serock,
2) Urząd Miasta i Gminy w Serocku,
3) jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Serock.

2. Instytucje i podmioty inne niż wymienione w ust. 1 mogą stosować Księgę Znaku Miasta i Gminy
Serock po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta i Gminy Serock, na podstawie odrębnych przepisów.

§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Serock.

§s
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper sus-
cipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignis-
sim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Serock, 4 grudnia 2020 r.
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Urzqd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock 
tel. (022) 782 88 00, fax (022) 782 74 99, umg@serock.pl,www.serock.pl 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Serock, 4 grudnia 2020 r.KS.033.5.2019

Pan Jan Kowalski
Dyrektor Domu Kultury
w Piątkach
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Urzqd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock 
tel. (022) 782 88 00, fax (022) 782 74 99, umg@serock.pl,www.serock.pl 

Serock

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili-
sis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili-
sis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Serock, 4 grudnia 2020 r.KS.033.5.2019

Pan Jan Kowalski
Dyrektor Domu Kultury
w PiątkachPAPIER URZĘDOWY
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Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21, 05-140 Serock
tel. +48 22 782 88 00, fax. +48 22 782 74 99
umg@serock.pl, www.serock.pl

Jan Kowalski
Kierownik

Referatu Komunikacji Społecznej

tel. +48 22 782 88 00
fax. +48 22 782 74 99

jan.kowalski@serock.pl
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Urząd Miasta Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock
tel. +48 22 782 88 00, fax. +48 22 782 74 99, umg@serock.pl, www.serock.pl

Jan Kowalski
Burmistrz Miasta i Gminy Serock

tel. +48 22 782 88 01
tel. kom.  +48 22 605 191 812

a.borkowski@serock.pl; burmistrz@serock.pl

Urząd Miasta Gminy w Serocku, 
ul. Rynek 21, 05-140 Serock

tel. +48 22 782 88 00, fax. +48 22 782 74 99, 
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Jan Kowalski
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WIZYTÓWKI 

WZÓR DLA BURMISTRZA

WYMIARY: 85X55MM

POZIOM I PION

TŁOCZENIE WYPUKŁE (BEZ ZADRUKU)

ZŁOTO OFFSETOWE



Urzqd Miasta i Gminy w Serocku 
ul. Rynek 21, 05-140 Serock 

Urzqd Miasta i Gminy w Serocku 
ul. Rynek 21, 05-140 Serock  

KOPERTY

WZÓR STANDARDOWY

WYMIARY: DL, A5



Urzqd Miasta i Gminy w Serocku 
ul. Rynek 21, 05-140 Serock 

Serock

Urzqd Miasta i Gminy w Serocku 
ul. Rynek 21, 05-140 Serock  

Serock

KOPERTY

WZÓR OKOLICZNOŚCIOWY

WYMIARY: DL, A5

ZŁOTO OFFSETOWE



Serock

Urzqd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock 
tel. (022) 782 88 00, fax (022) 782 74 99, umg@serock.pl,www.serock.pl 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Serock, 4 grudnia 2020 r.KS.033.5.2019

Pan Jan Kowalski
Dyrektor Domu Kultury
� �i�tkac�

Jan Kowalski
Kierownik

Referatu Komunikacji Społecznej

tel. +48 22 782 88 00

fax. +48 22 782 74 99

jan.kowalski@serock.pl
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper sus-
cipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignis-
sim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Serock, 4 grudnia 2020 r.

Serock

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK

GRATULACJE

Serock

Jan Kowalski
Burmistrz

Miasta i Gminy Serock

tel. +48 22 782 88 00

fax. +48 22 782 74 99

jan.kowalski@serock.pl

KOPERTY

WZÓR OKOLICZNOŚCIOWY

WYMIARY: DL, A5

ZŁOTO OFFSETOWE



SerockSerock

MATERIAŁY PROMOCYJNO - INFORMACYJNE



TORBA PAPIEROWA

WZÓR STANDARDOWY ORAZ KOLORY UZUPELNIAJĄCE

ECO

NA BIAŁYM TLE

UPROSZCZONA

PREMIUM

KOLORY UZUPEŁNIAJĄCE

PODSTAWOWA



ULOTKA 

WZÓR 1

ROZMIAR DL, SKŁADANA DO WEWNĄTRZ



ULOTKA 
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ROZMIAR DL, SKŁADANA DO WEWNĄTRZ
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GMINY SEROCK

Święto Darów Ziemi

3
2020

bezpłatny miesięcznik UMiG w Serocku
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Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 

nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 

nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim 

Serock

Lorem 
ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 

diam nonummy 
nibh euismod 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 

ZAKŁADKI DO KSIĄŻEK

ROZMIAR 55X215mm

TYŁFRONT FRONT
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URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU 
UL. RYNEK 21, 05-140 SEROCK  
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ZNAK MIASTA I GMINY SEROCK  
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CHARAKTERYSTYKA ZNAKU
Znak jest logo miasta i gminy Serock. Przedstawia on 
kształt barwy błękitnej, nawiązujący do obrysu Zalewu 
Zegrzyńskiego oraz koło w barwie czerwonej umieszczone 
powyżej. Znak występuje w wersjach z podpisem „Serock” 
oraz „miasto i gmina Serock”, a także w kilku wersjach 
kolorystycznych.

Treść, jaką niesie znak, to estetyczne wyrażenie lokalizacji 
miasta w odniesieniu do akwenów, które okalają rejon. 
Jednocześnie można w nim dostrzec sympatyczny wyraz 
mrugającej do nas twarzy, skłaniający do pozytywnego 
kojarzenia miasta i gminy Serock. Każda z wersji może 
być stosowana według uznania właściciela znaku oraz 
wedle jednakowych zasad przedstawionych w niniejszym 
katalogu znaku. Dopuszcza się również stosowanie znaku 
w wersji bez napisów.

Znak został zaprojektowany w taki sposób, by 
mógł być rozwijany w system kompleksowej. 
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barwa/technika CMYK

0, 100, 100, 0

100, 0, 0, 0

0, 0, 0, 50*

204, 0, 0

0, 153, 255

153, 153, 153

RGB

185

proces cyan

423

PANTONE

#CC0000

#0099FF

#999999

0, 0, 0, 100* 0, 0, 0 proces black
426 #000000

HTML

WHITE 255, 255, 255 WHITE #FFFFFF

KOLORYSTYKA ZNAKU  
- WERSJA PODSTAWOWA  
I MONOCHROMATYCZNA
Wersja podstawowa znaku zawiera dwa kolory 
nawiązujące do barw miasta Serocka: czerwony 
i błękitny. Znak występuje również w wersjach 
przeznaczonych do stosowania na tle czarnym oraz w 
wersjach monochromatycznej walorowej (skala szarości) i 
monochromatycznej (czarno-białej).

Poniżej przedstawiono specyfikacje barw w podstawowych 
systemach wraz z opisem wersji kolorystycznych, których 
dotyczą.

* Kolor czarny w skali CMYK można wzmocnić w zależności od możliwości 
druku. W przypadku wersji z czarnym polem przy druku na większym 
czarnym tle należy ustawić jego kolor na identyczny z kolorem tła. KSIÊGA ZNAKU MIASTA I GMINY SEROCK 5



POLE OCHRONNE ZNAKU
Znak we wszystkich wersjach dystrybuowany jest wraz 
z polem ochronnym i przy umieszczaniu go należy 
traktować krawędź pola ochronnego jako granicę znaku. 
Krawędź pola ochronnego nie ma obrysu (na rysunkach 
pokazano ją w celach demonstracyjnych); znak najlepiej 
wygląda umieszczony na większym polu w kolorze tła 
(białym lub czanym). Wszystkie wersje znaku występują 
z tłem w kolorze białym oraz czarnym. Należy dobierać 
odpowiednią wersję znaku do konkretnego zastosowania. 
Wyjątki od reguły stosowania pola ochronnego opisane są 
w rozdziale Stosowanie znaku.
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SKALOWANIE ZNAKU
Znak został wykonany w wektorowej technice 
komputerowej umożliwiającej skalowanie przy pomocy 
odpowiednich programów bez ograniczeń pod warunkiem 
użycia odpowiedniej wersji dołączonej do dystrybucji 
(pliki w formatach eps i pdf).

Jedynym ograniczeniem skalowania znaku jest 
zachowanie czytelności wszystkich jego elementów. 
W zależności od wersji znaku oraz techniki reprodukcji 
wielkości minimalne mogą się różnić, niemniej zaleca się, 
aby najmniejszy napis odpowiadał co najmniej czcionce 
Trebuchet MS wielkości 5 punktów.

STOSOWANIE ZNAKU
Znak w większości zastosowań powinien być reprodukowany 
zgodnie z zaleceniami niniejszego katalogu. Dopuszcza 
się stosowanie znaku w tle, jako element częściowo 
przykryty np. tekstem, lub w postaci znaku wodnego. 
Wówczas można odejść od podanej kolorystyki, 
rozjaśniając ją aż do uzyskania oczekiwanego efektu. 
W szczególnych sytuacjach znak może być umieszczany 
pod zmienionym kątem (np. na gadżetach reklamowych) 
lub we fragmencie (elementy identyfikacji). W takich 
sytuacjach można odejść od obowiązku stosowania pola 
ochronnego. Przy ww. modyfikacjach znaku oraz używania 
jego fragmentów, podobnie jak w przypadku tworzenia 
znaków dodatkowych, należy kierować się podstawowymi 
zasadami projektowania graficznego, toteż zaleca się 

wykonanie takiego projektu przez osoby profesjonalnie zajmujące 
się projektowaniem graficznym.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ ZNAKU
Znak został zaprojektowany do wykorzystania w wielu sytuacjach 
i technikach. Jako znak promocyjny miasta i gminy Serock w 
odpowiednich wersjach może znaleźć się na wszelkich materiałach 
promocyjnych, kopertach, papierach firmowych, wizytówkach, 
stronie internetowej, paskach sponsorskich materiałów 
niewłasnych, gadżetach reklamowych i w wielu innych miejscach.

Istnieje  możliwość reprodukcji znaku zarówno w formie 
drukowanej, jak i poprzez wyświetlanie, naklejanie z folii, 
tłoczenie, wycinanie modeli przestrzennych. Załączone do 
katalogu pliki pozwalają na jego szerokie zastosowanie. Katalog 
znaku nie zawiera identyfikacji opartej na znaku,dlatego jego 
stosowanie ograniczają jedynie zasady zawarte w niniejszym 
katalogu.
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WERSJE ZNAKU - KOLORYSTYKA 
ROZSZERZONA
Znak występuje w dwóch wersjach graficznych (pion oraz 
poziom), trzech wersjach typograficznych (podpis znaku 
lub jego brak) oraz trzech wersjach kolorystycznych 
(patrz rozdział Kolorystyka). Dodatkowo każda wersja 
przygotowana jest do stosowania na tle czarnym oraz 
białym. Poniżej przedstawiono znak we wszystkich 
dopuszczalnych wersjach wraz z oznaczeniami pól 
ochronnych.

W podstawowej wersji znak występuje w barwach 
czerwonej i błękitnej. Wersje monochromatyczne 
traktowane są jako uzupełniające i powinny być 
stosowane przede wszystkim ze względu na ograniczenia 
technologiczne (np wydruk czarno-biały) lub estetyczne 
(utrzymanie kolorystyki projektu np. gdy pozostaje on 
w skali szarości lub nie występują tam kolory użyte w 
znaku podstawowym). Dlatego przy wyborze wersji 
należy kierować  się specyfiką zastosowania znaku, 
charakterystyką graficzną oraz względami estetycznymi.

NIE DOPUSZCZA SIĘ MODYFIKACJI 
KOLORYSTYCZNEJ ISTNIEJĄCYCH 
WERSJI ZNAKU.

KSIÊGA ZNAKU MIASTA I GMINY SEROCK 8



WERSJE KOLORYSTYCZNE ZNAKU  
Z NAPISAMI

wersja podstawowa wersja monochromatyczna walorowa z tlem 
czarnym

wersja podstawowa z tłem czarnym wersja monochromatyczna

wersja monochromatyczna walorowa wersja monochromatyczna z tlem czarnym
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TYPOGRAFIA
Znak stosuje się z dwoma rodzajami podpisów: „Serock” 
oraz „miasto i gmina Serock”, w zależności od potrzeb. 
Dopuszcza się również w szczególnych przypadkach 
stosowanie znaku bez podpisu (np. elementy identyfikacji).

W podpisach znaku zastosowano czcionkę Trebuchet MS 
w wersji podstawowej (regular) w napisie „Serock” oraz 
w wersji pogrubionej (bold) w napisach „miasto i gmina”.

W materiałach promocyjnych, gdzie znak jest 
istotnym elementem, takich jak koperty, papiery 
firmowe, wizytówkie tc., a także w elementach 
identyfikacji opartej na znaku zaleca się stosowanie 
ww. czcionek dla zachowania spójności graficznej.
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ZNAKI DODATKOWE
Znak został zaprojektowany z myślą o możliwości 
wykorzystania jego elementów do tworzenia spójnej 
identyfikacji miasta i gminy Serock. Przykładowe 
zastosowanie znaków dodatkowych to strona internetowa, 
materiały promocyjne, system identyfikacji miejskiej itp. 
Katalog zawiera 9 gotowych do użycia znaków.

Zasady stosowania znaków dodatkowych są identyczne 
jak znaku podstawowego. Znaki dodatkowe występują w 
jednorodnej formie graficznej i kolorystycznej i zaleca się 
stosowanie ich jedynie w takiej postaci. Znaki dodatkowe 
dystrybuowane są wraz z polami ochronnymi stanowiącymi 
nierozłączną całość. Odstępstwem od tej zasady jest 
użycie pola ochronnego jako tła znaku wyciętego w 
powierzchni o innym kolorze: wówczas można zastąpić 
dołączone pole ochronne polem o innym kształcie, np. 
koła lup prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Nie zaleca 
się stosowania znaków dodatkowych na tle innym niż białe 
lub zbliżone do białego. Kolorystyka znaków dodatkowych 
jest identyczna z kolorystyką znaku podstawowego w 
wersji błękitno-czerwonej.

W załączonych znakach zaproponowano jednolitą 
typografię wykonaną czcionką Trebuchet MS pogrubiony 
(bold). Dopuszcza się stosowanie innych podpisów pod 
znakami wedle uznania właściciela znaku oraz inne 
umieszczenie podpisów. Zaleca się jednak zachowanie 
zaproponowanej czcionki.

Znaki umieszczane obok siebie powinny zachować 
jednolitą wielkość napisu oraz błękitnego elementu 
powtarzającego się w każdym znaku (patrz 
część wzorcowa, rozdział Tworzenie znaków 
dodatkowych). Umieszczane poziomo powinny być 
wyrównane do dolnej krawędzi pola ochronnego, 
a przy umieszczaniu pionowym – wyśrodkowane.
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ZNAKI DODATKOWE

Yachting Imprezy Wędkarstwo Komunikacja Przyroda

Ciekawe miejscaPływanieDla calej rodzinyWypoczynek
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ZASADY TWORZENIA ZNAKÓW 
DODATKOWYCH
Tworzenie znaków dodatkowych możliwe jest wyłącznie 
za zgodą i na zlecenie właściciela znaku – Miasta i 
Gminy Serock. Znak dodatkowy zbudowany jest jedynie 
z elementów występujących w znaku podstawowym. W 
znaku dodatkowym powinien wystąpić przynajmniej raz 
każdy z elementów.

Częścią wzorcową i niezmienną jest pozostawiony w 
oryginalnym miejscu względem znaku podstawowego 
błękitny łuk. Jest on wyznacznikiem skalowania 
i pozycjonowania znaku dodatkowego względem 
pozostałych znaków. Pozostałe elementy nie powinny być 
większe ani zasłaniać go w znaczącym stopniu, można je 
natomiast w dowolny sposób układać, skalować, odbijać 
względem osi symetrii pionowej lub poziomej i powielać, 
osiągając oczekiwane przedstawienia. 

Znak dodatkowy nie powinien przekraczać proporcji 
wysokości do szerokości 1:2 lub 2:1. Należy zachowywać 
proporcję poszczególnego elementu (nie rozciągać ani nie 
ucinać) i jego kolor. Elementy w tym samym kolorze mogą 
nachodzić na siebie lub się stykać. 

Podpisy znaków dodatkowych w zaproponowanej 
załączonej wersji zostały wykonane czcionką Trebuchet 
MS pogrubioną (bold). Są one umieszczone centralnie 
względem osi znaku oraz na jednolitej wysokości 
względem elementu wzorcowego oraz dolnej granicy 
pola ochronnego. Napis powinien ograniczać się do 
jednej linii i nie przekraczać znacząco szerokości znaku. 
Pola ochronne znaku powinny obejmować znak wraz z 
odstępem wielkości co najmniej 25% szerokości znaku. 

Przy tworzeniu znaków dodatkowych należy kierować 
się podstawowymi zasadami projektowania graficznego, 
dlatego zaleca się zlecanie takiego projektu osobom 
profesjonalnie zajmującym się projektowaniem graficznym.
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ZASADY TWORZENIA ZNAKÓW 
DODATKOWYCH

1

2

3

457

8
9

6

1 Elementy znaku

Elementy znaku

Granica pola ochronnego

Napis

Pionowa oś symetrii

Elementy znaku

Część wzorcowa

Obszar pola ochronnego

Granica znaku

2

3

4

5

6

7

8

9

KSIÊGA ZNAKU MIASTA I GMINY SEROCK 14



SerockSerock

URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU 
UL. RYNEK 21, 05-140 SEROCK  


	Page 1
	Titles
	J\ iasta i Gminy tetk 


	
	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 3
	Titles
	SPIS TREŚCI 

	Images
	Image 1


	Page 4
	Titles
	CHARAKTERYSTYKA ZNAKU 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 5
	Titles
	KOLORYSTYKA ZNAKU 
	- WERSJA PODSTAWOWA 
	Serock 
	Serock 
	HTML 
	PANTONE 
	proces cyan 
	proces black 
	RGB 
	(MYK 
	barwa/technika 
	D 
	WHITE 
	WHITE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 6
	Titles
	POLE OCHRONNE ZNAKU 
	--~----------------------------------~-:#~9--.;:-: 
	. .' 
	• • 
	~_:--:....__.._..=_: 
	. .. __ Sercek , 
	( 1 ( 1 
	I... ., I I... ., I 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 7
	Titles
	SKALOWANIE ZNAKU 
	STOSOWANI E ZNAKU 
	PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ ZNAKU 

	Images
	Image 1


	Page 8
	Titles
	• 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 9
	Titles
	.:J Serock 
	JSerock 
	Serc)"ck 
	Serock 
	WERSJE KOLORYSTYCZNE ZNAKU 
	JSerock 
	JJ 
	Serock 
	JSerock 
	JJ 
	Serock 
	JSerock 
	JSerock 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9
	Image 10
	Image 11
	Image 12
	Image 13
	Image 14
	Image 15
	Image 16


	Page 10
	Titles
	TYPOGRAFIA 
	miasto i gmina 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 11
	Titles
	ZNAKI DODATKOWE 

	Images
	Image 1


	Page 12
	Titles
	ZNAKI DODATKOWE 
	~. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9
	Image 10


	Page 13
	Titles
	ZASADY TWORZEN lA ZNAKÓW 

	Images
	Image 1


	Page 14
	Titles
	ZASADY TWORZEN lA ZNAKÓW 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 15
	Images
	Image 1
	Image 2



	
	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 3
	Titles
	SPIS TREŚCI 

	Images
	Image 1


	Page 4
	Titles
	CHARAKTERYSTYKA ZNAKU 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 5
	Titles
	KOLORYSTYKA ZNAKU 
	- WERSJA PODSTAWOWA 
	Serock 
	Serock 
	HTML 
	PANTONE 
	proces cyan 
	proces black 
	RGB 
	(MYK 
	barwa/technika 
	D 
	WHITE 
	WHITE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 6
	Titles
	POLE OCHRONNE ZNAKU 
	--~----------------------------------~-:#~9--.;:-: 
	. .' 
	• • 
	~_:--:....__.._..=_: 
	. .. __ Sercek , 
	( 1 ( 1 
	I... ., I I... ., I 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 7
	Titles
	SKALOWANIE ZNAKU 
	STOSOWANI E ZNAKU 
	PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ ZNAKU 

	Images
	Image 1


	Page 8
	Titles
	• 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 9
	Titles
	.:J Serock 
	JSerock 
	Serc)"ck 
	Serock 
	WERSJE KOLORYSTYCZNE ZNAKU 
	JSerock 
	JJ 
	Serock 
	JSerock 
	JJ 
	Serock 
	JSerock 
	JSerock 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9
	Image 10
	Image 11
	Image 12
	Image 13
	Image 14
	Image 15
	Image 16


	Page 10
	Titles
	TYPOGRAFIA 
	miasto i gmina 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 11
	Titles
	ZNAKI DODATKOWE 

	Images
	Image 1


	Page 12
	Titles
	ZNAKI DODATKOWE 
	~. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9
	Image 10


	Page 13
	Titles
	ZASADY TWORZEN lA ZNAKÓW 

	Images
	Image 1


	Page 14
	Titles
	ZASADY TWORZEN lA ZNAKÓW 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 15
	Images
	Image 1
	Image 2



	
	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 3
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 4
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 5
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 6
	Titles
	PROJEKT LINII GRAFICZNEJ 
	DLA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 
	I INFORMACYJNYCH MIASTA I GMINY 
	MOTYW PRZEWODNI KV 
	- WERSJE KOLORYSTYCZNE, KOLORY PODSTAWOWE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9


	Page 7
	Titles
	PROJEKT LINII GRAFICZNEJ 
	DLA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 
	I INFORMACYJNYCH MIASTA I GMINY 
	MOTYW PRZEWODNI KV 
	- WERSJE KOLORYSTYCZNE, KOLORY DOPEŁNIAJĄCE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8


	Page 8
	Titles
	PROJEKT LINII GRAFICZNEJ 
	DLA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 
	I INFORMACYJNYCH MIASTA I GMINY 
	MOTYW PRZEWODNI KV 
	- WERSJE KOLORYSTYCZNE, KOLORY MONOCHROMATYCZNE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 9
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 10
	Titles
	LIST GRATULACYJNY 
	WZÓR OGÓLNY 
	WYMIARY: 210X297MM 
	ZŁOTO OFFSETOWE 
	GRATULACJE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 11
	Titles
	PAPIER URZĘDOWY 
	WZÓR OGÓLNY 
	WYMIARY: 210X297MM 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 12
	Titles
	PAPIER URZĘDOWY 
	WZÓR DLA BURMISTRZA 
	WYMIARY: 210X297MM 
	ZŁOTO OFFSETOWE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 13
	Titles
	WIZYTÓWKI 
	WZÓR OGÓLNY 
	WYMIARY: 85X55MM 
	E 
	E 
	, , 
	'6mm: 
	, , 
	:6mm: 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 14
	Titles
	WIZYTÓWKI 
	WZÓR OGÓLNY 2 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 15
	Titles
	WIZYTÓWKI 
	WZÓR DLA BURMISTRZA 
	WYMIARY: 85X55MM 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 16
	Titles
	WIZYTÓWKI 
	WZÓR DLA BURMISTRZA 
	Jan Kowalski 
	Jan Kowalski 
	WYMIARY: 85X55MM 
	POZIOM I PION 
	TŁOCZENIE WYPUKŁE (BEZ ZADRUKU) 
	ZŁOTO OFFSETOWE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 17
	Titles
	KOPERTY 
	~; 
	V" 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 18
	Titles
	KOPERTY 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 19
	Titles
	TECZKA 
	WZÓR STANDARDOWY 
	WYMIARY: A4 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 20
	Titles
	KOPERTY 
	WZÓR OKOLICZNOŚCIOWY 
	WYMIARY: DL, A5 
	ZŁOTO OFFSETOWE 
	GRATULACJE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 21
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 22
	Titles
	TORBA PAPIEROWA 
	I 
	I 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9


	Page 23
	Titles
	Lorem ipsU 
	WZÓR 1 
	ULOTKA 
	ROZMIAR DL, SKŁADANA DO WEWNĄTRZ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 24
	Titles
	ULOTKA 
	WZÓR 2 
	, SKŁADANA DO 
	WEWNĄTRZ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 25
	Titles
	INFORMATOR 
	---_ ..... ~ 
	-- .•. _--'" 
	--- ..•• 1,.,- •••... 
	-..__..,. __ 
	==- .... ~~-~ 
	..... 
	~!.'"'.!.!~"::! 
	_ł __ SHi_ 
	-..-,--.. •... 
	---...,__""",- 
	-- •...... ~- 
	_ -.--.m"". 
	..._n . 
	~_ .. __ .. - 
	,...", .. -~~ 
	..--- 
	~~,:..~~:~-;:; 
	~~:=~~:':!~..; 
	WZÓR PRZYKŁADOWY W STYLU GAZETOWYM 
	ROZMIAR A4 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 26
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 27
	Titles
	750 px 
	__________________________________________ J 
	MAILING 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 28
	Titles
	FRONT 
	TYŁ 
	Lorem 
	IIIIII 
	FRONT 
	ZAKŁADKI DO KSIĄŻEK 
	ROZMIAR 55X215mm 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 29
	Images
	Image 1
	Image 2






