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Białogard

Logo Miasta Białogardu to znak graficzny będący 
narzędziem w promocji miasta.

Zbudowany jest z 4 symboli, przedstawiających kolejno:
1. Gryfa
2. Bramę Wysoką/Połczyńską (symbol miejskich zabytków)
3. Drzewo (symbol Białogardu jako zielonego miasta)
4. Rzekę Parsętę

Każdy z symboli został wyrysowany na wspólnej bazie, 
jaką jest charakterystyczny kształt fali – symbol rzeki 
płynącej przez miasto.

Wstęp
Idea
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1  Logo 
Sygnet
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Wersja podstawowa sygnetu jest wersją wiodącą.

Z logo w tej wersji kolorystycznej należy korzystać 
zawsze, gdy pozwalają na to możliwości techniczne 
druku.

Użycie sygnetu dozwolone jest wyłącznie wtedy,  
gdy w pobliżu znaku, bądź na tej samej planszy/
użytku znajduje się również nazwa miasta.

Sygnet jako forma samodzielna może być również 
wykorzystywany w miejscach, gdzie znak musi 
zostać umieszczony w bardzo małej wielkości.

Logo | Sygnet 
1.1 Wersja podstawowa
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Wersja linearna może występować zamiennie 
z wersją podstawową. 

Logo | Sygnet 
1.2 Wersja linearna
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Wersja monochromatyczna przeznaczona jest do 
druku w skali szarości oraz w każdym przypadku 
ograniczonych możliwości odwzorowania barw  
(np. gdy metoda reprodukcji umożliwia użycie tylko 
jednego koloru zadruku).

Logo | Sygnet 
1.3 Wersja monchromatyczna
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Wariant achromatyczny przeznaczony jest do  
wykorzystywania w technikach grawerskich, 
pieczęciach, faksach i wszędzie tam, gdzie 
niemożliwe byłoby zastosowanie podstawowej 
wersji znaku.

Logo | Sygnet
1.4 Wersja achromatyczna
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Wersja negatywowa powinna być stosowana zawsze,  
gdy zachodzi potrzeba zastosowania znaku na 
ciemnym tle.

Logo | Sygnet 
1.5 Wersja negatywowa
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Konstrukcja sygnetu zbudowana jest  
z czterech modułów o wysokości x. 

Logo | Sygnet 
1.6 Konstrukcja

x



Polem ochronnym nazywamy przestrzeń wokół znaku.
Żadne obce elementy nie powinny być na nim 
eksponowane. Pole ochronne wyznacza moduł x.
Szerokość pola ochronnego = x.

Logo | Sygnet 
1.7 Pole ochronne x
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Wielkość minimalna znaku nie powinna być mniejsza  
niż 12 mm szerokości w druku.

Logo | Sygnet 
1.8 Wielkość minimalna

12 mm
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Logo | Sygnet 
1.9 Niedozwolone formy użycia

Nie należy stosować  
w innej kolorystyce

Nie należy ingerować  
w układ znaku

Nie należy zmieniać  
proporcji znaku

Nie należy zmieniać  
proporcji pomiędzy  
częściami znaku

Nie należy naruszać
pola ochronnego znaku

Nie należy stosować
na konkurencyjnych tłach
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2  Logo 
Znak kombinowany
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Znak kombinowany Białogardu powstał w wyniku 
połączenia sygnetu wraz z częścią typograficzną 
– nazwą Miasta. Wersja podstawowa znaku 
kombinowanego jest wersją wiodącą.

Z logo w tej wersji kolorystycznej należy korzystać 
zawsze, gdy pozwalają na to możliwości techniczne 
druku.

Logo | Znak kombinowany
2.1 Wersja podstawowa
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Logo | Znak kombinowany
2.2 Wersja linearna

Wersja linearna może występować zamiennie 
z wersją podstawową. 
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Logo | Znak kombinowany
2.3 Wersja monochromatyczna

Wersja monochromatyczna przeznaczona jest do 
druku w skali szarości oraz w każdym przypadku 
ograniczonych możliwości odwzorowania barw  
(np. gdy metoda reprodukcji umożliwia użycie  
tylko jednego koloru zadruku).
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Wersja negatywowa powinna być stosowana zawsze,  
gdy zachodzi potrzeba zastosowania znaku na 
ciemnym tle.

Logo | Znak kombinowany
2.4 Wersja negatywowa
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Logo | Znak kombinowany
2.5 Wersja achromatyczna

Wariant achromatyczny przeznaczony jest do  
wykorzystywania w technikach grawerskich, 
pieczęciach, faksach i wszędzie tam, gdzie 
niemożliwe byłoby zastosowanie podstawowej 
wersji znaku.
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Konstrukcja znaku kombinowanego zbudowana 
jest w oparciu o moduł konstrukcyjny x. 

Logo | Znak kombinowany
2.6 Konstrukcja

x

½ x

¼x



Polem ochronnym nazywamy przestrzeń wokół znaku.
Żadne obce elementy nie powinny być na nim 
eksponowane. Pole ochronne wyznacza moduł x.
Szerokość pola ochronnego = x.

Logo | Znak kombinowany
2.7 Pole ochronne

x

21
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Wielkość minimalna znaku nie powinna być mniejsza  
niż 40 mm szerokości w druku.

Logo | Znak kombinowany
2.8 Wielkość minimalna

40 mm
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Logo | Znak kombinowany
2.9 Niedozwolone formy użycia

Nie należy stosować  
w innej kolorystyce

Nie należy ingerować  
w układ znaku

Nie należy zmieniać  
proporcji znaku

Nie należy zmieniać  
proporcji pomiędzy  
częściami znaku

Nie należy naruszać
pola ochronnego znaku

Nie należy stosować
na konkurencyjnych tłach
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3  Logo 
Znak kombinowany 

    – poziom
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Wersja podstawowa znaku kombinowanego poziomego 
jest wersją wiodącą.

Z logo w tej wersji kolorystycznej należy korzystać 
zawsze, gdy pozwalają na to możliwości techniczne 
druku.

Użycie znaku w układzie poziomym dozwolone jest 
w miejscach, gdzie nie możemy zastosować samego 
sygnetu, a znak kombinowany nie mieści się  
(lub musiałby być zastosowany w bardzo małej 
wielkości).

Logo | Znak kombinowany – poziom 
3.1 Wersja podstawowa
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Logo | Znak kombinowany – poziom 
3.2 Wersja linearna

Wersja linearna może występować zamiennie 
z wersją podstawową. 
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Logo | Znak kombinowany – poziom 
3.3 Wersja monochromatyczna

Wersja monochromatyczna przeznaczona jest do 
druku w skali szarości oraz w każdym przypadku 
ograniczonych możliwości odwzorowania barw  
(np. gdy metoda reprodukcji umożliwia użycie tylko 
jednego koloru zadruku).
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Wersja negatywowa powinna być stosowana zawsze,  
gdy zachodzi potrzeba zastosowania znaku na 
ciemnym tle.

Logo | Znak kombinowany – poziom
3.4 Wersja negatywowa
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Logo | Znak kombinowany – poziom
3.5 Wersja achromatyczna

Wariant achromatyczny przeznaczony jest do  
wykorzystywania w technikach grawerskich, 
pieczęciach, faksach i wszędzie tam, gdzie 
niemożliwe byłoby zastosowanie podstawowej 
wersji znaku.
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Logo | Znak kombinowany – poziom 
3.6 Konstrukcja

Konstrukcja znaku kombinowanego poziomego zbudowana 
jest w oparciu o moduł konstrukcyjny x. 

x

½x



Polem ochronnym nazywamy przestrzeń wokół znaku.
Żadne obce elementy nie powinny być na nim 
eksponowane. Pole ochronne wyznacza moduł x.
Szerokość pola ochronnego = x.

Logo | Znak kombinowany – poziom 
3.7 Pole ochronne

x
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Wielkość minimalna znaku nie powinna być mniejsza  
niż 50 mm szerokości w druku.

Logo | Znak kombinowany – poziom 
3.8 Wielkość minimalna

50 mm
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Logo | Znak kombinowany – poziom 
3.9 Niedozwolone formy użycia

Nie należy stosować  
w innej kolorystyce

Nie należy ingerować  
w układ znaku

Nie należy zmieniać  
proporcji znaku

Nie należy zmieniać  
proporcji pomiędzy  
częściami znaku

Nie należy naruszać
pola ochronnego znaku

Nie należy stosować
na konkurencyjnych tłach
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4  Logo 
Znak kombinowany 

    – pion
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Logo | Znak kombinowany – pion 
4.1 Wersja podstawowa

Wersja podstawowa znaku kombinowanego pionowego 
jest wersją wiodącą.

Z logo w tej wersji kolorystycznej należy korzystać 
zawsze, gdy pozwalają na to możliwości techniczne 
druku.

Użycie znaku w układzie pionowym dozwolone jest 
w miejscach, gdzie nie możemy zastosować samego 
sygnetu, a znak kombinowany nie mieści się  
(lub musiałby być zastosowany w bardzo małej 
wielkości).
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Logo | Znak kombinowany – pion 
4.2 Wersja linearna

Wersja linearna może występować zamiennie 
z wersją podstawową. 
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Logo | Znak kombinowany – pion 
4.3 Wersja monochromatyczna

Wersja monochromatyczna przeznaczona jest do 
druku w skali szarości oraz w każdym przypadku 
ograniczonych możliwości odwzorowania barw  
(np. gdy metoda reprodukcji umożliwia użycie tylko 
jednego koloru zadruku).
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Wersja negatywowa powinna być stosowana  
zawsze, gdy zachodzi potrzeba zastosowania  
znaku na ciemnym tle.

Logo | Znak kombinowany – pion 
4.4 Wersja negatywowa
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Logo | Znak kombinowany – pion 
4.5 Wersja achromatyczna

Wariant achromatyczny przeznaczony jest do  
wykorzystywania w technikach grawerskich, 
pieczęciach, faksach i wszędzie tam, gdzie 
niemożliwe byłoby zastosowanie podstawowej 
wersji znaku.
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Konstrukcja znaku kombinowanego pionowego zbudowana 
jest w oparciu o moduł konstrukcyjny x. 

x

¼x

Logo | Znak kombinowany – pion
4.6 Konstrukcja



Polem ochronnym nazywamy przestrzeń wokół znaku.
Żadne obce elementy nie powinny być na nim 
eksponowane. Pole ochronne wyznacza moduł x.
Szerokość pola ochronnego = x.

Logo | Znak kombinowany – pion
4.7 Pole ochronne

x
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Wielkość minimalna znaku nie powinna być mniejsza  
niż 12 mm szerokości w druku.

Logo | Znak kombinowany – pion
4.8 Wielkość minimalna

12 mm
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Logo | Znak kombinowany – pion
4.9 Niedozwolone formy użycia

Nie należy stosować  
w innej kolorystyce

Nie należy ingerować  
w układ znaku

Nie należy zmieniać  
proporcji znaku

Nie należy zmieniać  
proporcji pomiędzy  
częściami znaku

Nie należy naruszać
pola ochronnego znaku

Nie należy stosować
na konkurencyjnych tłach
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Znak Spółek miejskich bazuje na pionowym znaku 
miasta. Do dwóch symboli miejskich – gryfa i rzeki, 
dodajemy trzeci symbol, reprezentujący spółkę.

Spółki miejskie
5.1 Wprowadzenie Młodzieżowy

Dom 
Kultury

Młodzieżowy
Dom 
Kultury

Miejski Ośrodek
Pomocy 
Społecznej

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej
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Znak Spółek miejskich może występować 
także w wersji poziomej.

Spółki miejskie
5.2 Wersja pozioma
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Spółki miejskie
5.3 Konstrukcja

Młodzieżowy
Dom 
Kultury

x

½x

¼x

Konstrukcja znaku spółki zbudowana 
jest w oparciu o moduł konstrukcyjny x. 
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PANTONE 2345

CMYK 0 70 50 0

RGB 255 111 104

HEX #ff6f68

Papier Keaykolour 
Coral 

Folia Oracal 047

PANTONE 283

CMYK 42 9 0 0

RGB 157 203 239

HEX #9dcbef

Papier Keaykolour 
Baltic Sea

Folia Oracal 056

PANTONE 281

CMYK 100 100 25 25

RGB 41 35 92

HEX #29235c

Papier Keaykolour 
Royal Blue 

Folia Oracal 065

PANTONE 7638

CMYK 30 87 46 42

RGB 141 48 73

HEX #8d3049

Papier Keaykolour 
Carmine

Folia Oracal 312

6 Kolorystyka

Korzystanie z określonej kolorystyki we wszystkich 
materiałach i polach eksploatacji pozwoli 
zachować spójność wizualną i zbudować 
rozpoznawalność miasta. 

Podstawowymi kolorami Białogardu są odcienie 
niebieskiego oraz czerwonego, bazujące na 
aktualnym herbie miejskim.

CIEMNY NIEBIESKI JASNY NIEBIESKIJASNY CZERWONY CIEMNY CZERWONY



Księga ZnakuBiałogard

7 Typografia



Księga Znaku

51

Białogard

7 Typografia podstawowa
Silka

Silka light
Silka light italic
Silka regular
Silka regular italic
Silka medium
Silka medium italic
Silka semibold
Silka semibold italic
Silka bold
Silka bold italic

ąĆżĘź¼
@$&*}#

%+°C®³€→
ůœßøñ

Firmowym krojem pisma jest Silka. Z firmowego kroju 
pisma należy korzystać w maksymalnej możliwej ilości 
materiałów przeznaczonych do druku oraz internetu, 
przede wszystkim zaś w materiałach wizerunkowych 
(wizytówki, stopki mailowe, papier firmowy – stopka).

Dzięki swej budowie krój jest czytelny nawet w małym 
rozmiarze. Krój jest przyjazny w odbiorze, nie tracąc przy 
tym elegancji.  Liczba odmian i glifów w kaszcie sprawia, 
że krój będzie łatwy do zastosowania bez względu na 
przeznaczenie.

Silka to krój pisma o 16 odmianach, stworzony przez Dom 
Typograficzny ATIPO.

Link do pobrania:
http://atipofoundry.com/fonts/silka
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