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Zadaniem tego opracowania jest nie tylko uporządkowanie i systematyzacja stosowania logo Biuletynu Informacji Publicznej, ale także wytyczenie ram, w jakich będą powstawać
wszelkie materiały oraz publikacje opatrzone tym znakiem. Utrzymanie ścisłych reguł stosowania znaku – systematyzujących liternictwo, kolorystykę, format, sposoby rozmieszczenia
i użycie dopuszczalnych wariantów – jest niezbędne do zachowania jednorodnej i rozpoznawalnej tożsamości. Wizerunek Biuletynu ma spełniać następujące funkcje:
wizerunkowe i estetyczne:
• promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego • kreowanie partnerskich relacji między państwem a obywatelem • zaznaczenie służebnej wobec obywatela funkcji
instytucji publicznych • wskazanie na przejrzystość działania podmiotów, które prowadzą strony Biuletynu • stworzenie nowoczesnego i eleganckiego wizerunku, który jednocześnie ociepli
formalny charakter instytucji publicznych • syntetyczne ujęcie funkcji i medium, w którym operuje Biuletyn Informacji Publicznej
•

merytoryczne i funkcjonalne:
ustanowienie spójnego i rozpoznawalnego wizerunku przygotowanie materiałów BIP tworzących czytelną, rozpoznawalną całość stworzenie kodu porządkującego o wysokim stopniu funkcjonalności i uniwersalności • stworzenie przejrzystego systemu otwartego, który będzie umożliwiał rozbudowę wizerunku instytucji wraz z jej rozwojem.
•

•

wstęp



biuletyn
informacji publicznej

Najważniejszym punktem odniesienia w trakcie projektowania znaku była informacyjna funkcja Biuletynu. Jego nadrzędnym zadaniem jest informowanie (komunikowanie), a więc „przemawianie” instytucji publicznych do obywatela. Funkcję tą obrazuje dymek komiksowy, z wpisaną weń polską flagą. Sama flaga oraz biało-czerwona kolorystyka nawiązuje do dotychczasowego znaku, rozpoznawalnego i od dawna obecnego w świadomości odbiorców. Użycie w logotypie zaokrąglonego,
mało oficjalnego fontu oraz pisanie skrótu BIP małymi literami służy ociepleniu wizerunku i pozwala odejść od oficjalnej, urzędowej stylistyki. Zastosowanie gradientu (przejścia tonalnego), od jasnej do ciemnej czerwieni, ma nadać znakowi dynamiki – bez zniekształcania jego zgeometryzowanej bryły.

geneza



logotyp

średnia linia pisma

dolna linia pisma

rozwinięcie skrótu

pole ochronne

Znak składa się z uproszczonego rysunku komiksowego „dymku” z wpisaną weń biało-czerwoną flagą. Białe pole jest domknięte tylko od góry, boki pozostawiono otwarte, po pierwsze – dla uproszczenia bryły, po drugie – dla lepszego czytania logotypu (skrót „bip”). Logotyp jest zlożony krojem Beep Semibold
Sans i uzupełniony rozwinięciem skrótu – umieszczonym już poza bryłą, złożonym krojem Rotis Sans Serif Bold. Wysokość bloku tekstowego zawierającego
rozwinięcie skrótu odpowiada wysokości średniej linii pisma logotypu. W czerwonych elementach flagi i logotypie jako wypełnienia użyto gradientu – przejścia od jasnej do ciemnej czerwieni. Rozwinięcie skrótu, umieszczone poza bryłą znaku, jest czarne. Znak zostal zbudowany w oparciu o siatkę modułową
– metodą dość staroświecką, lecz odpowiednią dla jego mocno zgeometryzowanej bryły. Z siatki wynika budowa i rozmiary jego elementów, rozmieszczenie
logotypu i rozwinięcia nazwy oraz rozmiary pola ochronnego znaku.

budowa
znaku



Georgia

@abcdefghijklmnoprstuwxyz

Verdana

@abcdefghijklmnoprstuwxyz

Warszawa 30.10.2007

Georgia

Lorem ipsum dolor
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. Nam liber tempor cum
soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim
placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus
legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt
lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus
dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est
notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram,
anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et
quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari,
fiant sollemnes in futurum.
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. Nam liber tempor cum
soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim
placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus
legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt
lectores legere me lius quod ii legunt saepius.

Verdana Bold

Verdana

ii legunt saepius.

W logotypie użyto kroju Beep Sans Semibold – opracowanego na potrzeby tego projektu. Zaleca się wykorzystanie tego kroju – jako jednego z elementów
rozpoznawalności – podczas tworzenia kolejnych elementów tożsamości wizualnej Biuletynu. Krojem dopełniającym w materiałch firmowych i promocyjnych
jest Rotis Semisans i jego odmiany. W sytuacjach, gdy możliwe jest użycie tylko fontów systemowych (szablony dokumentów i prezentacji), należy używać
fontów Georgia – do tekstów dokumentów oraz Verdana – do prezentacji ekranowych.

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r.
o dostepie do informacji publicznej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Vivamus blandit ultricies
diam. Donec mauris. Praesent auctor
tortor at felis. Curabitur vel libero. Donec
lectus metus, rhoncus a, condimentum
ut, viverra ut, sapien. Aliquam ut erat id
mauris fringilla interdum. Morbi feugiat
porta arcu. Mauris lobortis vehicula
ipsum. Sed a nulla. Nulla nunc nisl, mollis
vel, vulputate sit amet, egestas ac, mi.
Vivamus aliquam felis a eros. Integer
varius semper metus. Fusce odio pede,
malesuada sit amet, mattis vitae,
commodo at, lacus. Nulla id mauris.
Mauris cursus tempus ligula. Mauris
facilisis. Nunc id tortor eu felis facilisis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Vivamus blandit ultricies
diam. Donec mauris. Praesent auctor
tortor at felis. Curabitur vel libero. Donec
lectus metus, rhoncus a, condimentum
ut, viverra ut, sapien. Aliquam ut erat id
mauris fringilla interdum. Morbi feugiat
porta arcu. Mauris lobortis vehicula
ipsum. Sed a nulla. Nulla nunc nisl, mollis
vel, vulputate sit amet, egestas ac, mi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Vivamus blandit ultricies
diam. Donec mauris. Praesent auctor
tortor at felis. Curabitur vel libero. Donec
lectus metus, rhoncus a, condimentum.

liternictwo



pełny kolor gradient

CMYK: Ma: 100%, Ye: 100%
RGB: R: 211, G: 3, B: 28

pełny kolor apla

szarości

CMYK: Ma: 100%, Ye: 100%, K: 40%
RGB: R: 156, G: 0, B: 0

PANTONE 1797C
PANTONE 1797U
CMYK: Ma: 100%, Ye: 100%
RGB: R: 192, G: 4, B: 24

CMYK: K: 100%
RGB: R: 0, G: 0, B: 0

PANTONE BLACK C
PANTONE BLACK U
CMYK: K: 100%
RGB: R: 0, G: 0, B: 0

PANTONE COOL GRAY 7 C
PANTONE COOL GRAY 7 U
CMYK: K: 50%
RGB: R: 134, G: 134, B: 134

Kolory Biuletynu to barwy flagi narodowej – biel i czerwień. W podstawowej, pełnej wersji znaku czerwieni użyto w gradiencie – od czystej do ciemnej czerwieni. Zaleca się
zachowanie tego przejścia tonalnego, o ile warunki ekspozycji (wielkość znaku, możliwości techniczne) na to pozwalają. W sytuacji, gdy konieczne jest uproszczenie – zamiast
gradientu można użyć apli koloru – czerwień jest wówczas wynikową dwóch skrajnych wartości gradientu. Dopuszczalne jest stosowanie znaku, a zwłaszcza elementów dopełniających, w wersji szarej. Gdy warunki lub technika powielania nie pozwalają na użycie kolorów i półtonów – można użyć odmiany czarno-białej.

czarno-biała

CMYK: K: 100%
RGB: R: 0, G: 0, B: 0

kolorystyka



LOGO

pełny kolor gradient

pełny kolor apla

szarości

czarno-białe

gradient kontra

apla kontra

odmiana podstawowa

odmiana podstawowa
wersja anglojęzyczna

odmiana podstawowa
pomniejszenie 1
odmiana podstawowa
pomniejszenie 1
wersja anglojęzyczna
odmiana podstawowa
pomniejszenie 2
odmiana podstawowa
pomniejszenie 2
wersja anglojęzyczna
uproszczenie
adres WWW strony
głównej BIP

adres WWW strony
głównej BIP - poziom

Logo, prócz wersji pełnej, ma również szereg odmian.
• Odmiana anglojęzyczna – z rozwinięciem skrótu w jęz. angielskim. • Wersja pomniejszona – rozwinięcie skrótu powiększono do wysokości sygnetu – dedykowana do zastosowań na stronach WWW, szczególnie do oznaczania nagłówków. • Gdy użycie pełnej nazwy nie jest konieczne, można używać uproszczenia logo, składającego się z „dziubka”
zredukowanego komiksowego dymku plus logotyp – bez rozwinięcia nazwy. Ta odmiana dedykowana jest dla własnych stron WWW podmiotów, jako odsyłacz do ich strony
podmiotowej BIP. • W kontrze należy używać specjalnie przygotowanej wersji znaku, w której sygnet ma dodatkowy biały obrys, a logotyp i rozwinięcie skrótu są nieznacznie
odsunięte od siebie. • Do zastosowań popularyzacyjnych służy osobny znak dla strony www.bip.gov.pl – pisownia i sposób podania adresu WWW wynikają bezpośrednio ze
znaku BIP. Adres WWW posiada dwie odmiany: pionową oraz uproszczoną poziomą.

odmiany


min. 40 mm

min. 30 mm

min. 25 mm

pozytyw
6 pt

6 pt

min. 48 mm

min. 34 mm

min. 28 mm

min. 5 mm

min. 8 mm

min. 11 mm
druk

kontra

7 pt

7 pt

min. 112 px

min. 21 px

min. 125 px

min. 35 px

min. 55 px

pozytyw

9 pt

min. 126 px

min. 195 px

min. 128 px

min.24 px

min. 38 px

min. 45 px
ekran

kontra

10 pt

10 pt

Podczas pomniejszania znaku należy przestrzegać dopuszczalnych wielkości minimalnych. Skalowanie poniżej spowoduje utratę czytelności i rozpoznawalności znaków. Odmienne wartości obowiązują dla reprodukcji w druku oraz dla wyświetlania znaków na ekranie monitora. Dla obu rodzajów
mediów podane zostały w odpowiednich jednostkach miary (mm i px). Czynnikiem decydującym o skali pomniejszenia jest czytelność tekstu. Jako
minimalną dopuszczalną wielkość przyjęto odpowiednio: dla druku 6 punktów (dla kontry 7 pkt) oraz dla ekranu 9 punktów (kontra – 10 pkt). Należy
pamiętać, że znak BIP posiada odmiany dodatkowe, pozwalające na komfortowe stosowanie znaku, gdy użycie pełnej wersji jest utrudnione (niedostatek miejsca, zbyteczna ingerencja w zawartość strony, jakość reprodukcji). Wtedy należy użyć wersji uproszczonych i pomniejszonych.

skalowanie



4a

2a

biuletyn
informacji publicznej

biuletyn
informacji publicznej

biuletyn
informacji publicznej

biuletyn
informacji publicznej

a

zalecany margines

pole ochronne

4a
4a

4a

4a

Dla zapewnienia czytelności i odpowiedniej ekspozycji znaku należy zachowywać pole ochronne. Wszystkie inne elementy dokumentu
(teksty, ilustracje) powinny znajdować się poza jego obszarem. Wielkość pola ochronnego to odległość równa 2 segmentom siatki modułowej (na rysunku wartość „2a”). Z kolei wartość równa 4 segmentom siatki to zalecany margines odsunięcia od krawędzi strony. Zalecana
lokalizacja znaku na stronie to lewy górny róg, ale dopuszczalne jest umieszczanie go w pozostałych narożnikach strony.

zasady
umieszczania
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Przykład zastosowania

Przykład zastosowania

WWW: strona własna podmiotu
Podstawowym polem eksploatacji znaku BIP jest internet, zatem odpowiedniego oznaczenia wymaga strona własna podmiotu, na której powinien się
znaleźć odsyłacz do podmiotowej strony BIP – w postaci baneru o rozmiarach i umieszczeniu dostosowanych do układu graficznego strony własnej podmiotu. Przygotowując banery odsyłające należy używać uproszczonej odmiany znaku, uzupełnionej nazwą podmiotu w sposób pokazany na przykładach.

zastosowanie
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nagłówek strony podmiotowej
odsyłacz do strony głównej www.bip.gov.pl

Przykład zastosowania

Przykład zastosowania

WWW: strona podmiotowa BIP
Powinna być oznaczona czytelnym logo BIP umieszczonym w nagłówku i uzupełnionym nazwą podmiotu. Logo powinno być umieszczone z lewej strony nagłówka, odsunięte proporcjonalnie od boku i góry strony. Jego wielkość powinna być dostosowana do nazwy podmiotu, by ta stanowiła czytelny tytuł strony.
Strona podmiotowa powinna zawierać odsyłacz do strony głównej BIP – www.bip.gov.pl, podany w formie banera o wielkości i umiejscowieniu dostosowanym do ukadu graficznego strony podmiotowej.

zastosowanie
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notatnik

teczka A4

wizytówka imienna – tył i przód

papier firmowy A4

koperta DL

Druki i materiały biurowe
Podczas przygotowania druków i dokumentów BIP należy używać charakterystycznej, biało-czerwonej kolorystyki. Na przykładowych materiałach uwidoczniono sposób
stosowania odmian znaku oraz znaków uzupełniających. Zalecane jest szczególne eksponowanie adresu WWW – internet to główne medium obecności Biuletynu, dlatego należy jak najczęściej odsyłać do strony www.bip.gov.pl. Przy opracowaniu dodatkowego materiału ilustracyjnego (jak na przykładzie „przemawiającej” mapy) warto
zachować geometryczną stylistykę. Dzięki temu wszystkie materiały Biuletynu stworzą jednorodną, rozpoznawalną całość.

zastosowanie

13

szablony dokumentów
Ustawa z dnia 6 września 2001r.
o dostępie do informacji publicznej
Ustawa z dnia 6 września 2001r.
o dostępie do informacji publicznej

Zobowiązania realizacyjne:
od 1 stycznia 2002 uruchomienie portalu
Po upływie 18 miesięcy od daty wejścia ustawy

Sposoby realizacji przez podmioty
obowiązków wynikających
z Ustawy o dostępie do informacji publicznej
mgr inż. Jan NOWAK
Dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA
E-mail: j.nowak@mswia.gov.pl

Po upływie 24 miesięcy od daty wejścia ustawy
Po upływie 36 miesięcy od daty wejścia ustawy
Po upływie 48 miesięcy od daty wejścia ustawy
Po upływie 54 miesięcy od daty wejścia ustawy
Po upływie 42 miesięcy od daty wejścia ustawy

prezentacja multimedialna

Szablony dokumentów elektronicznych
Ważnym elementem wizerunkowym są również szablony – dokumentów tekstowych, arkuszy, faksów, prezentacji multimedialnych.
Podczas ich użytkowania należy przestrzegać reguł stosowania znaku, stosowania jednolitej kolorystyki i liternictwa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Vivamus blandit ultricies diam.
Donec mauris. Praesent auctor tortor at felis.
Curabitur vel libero. Donec lectus metus, rhoncus
a, condimentum ut, viverra ut, sapien. Aliquam ut
erat id mauris fringilla interdum. Morbi feugiat
porta arcu. Mauris lobortis vehicula ipsum. Sed a
nulla. Nulla nunc nisl, mollis vel, vulputate sit
amet, egestas ac, mi. Vivamus aliquam felis a eros.
Integer varius semper metus. Fusce odio pede,
malesuada sit amet, mattis vitae, commodo at,
lacus. Nulla id mauris. Mauris cursus tempus ligula.
Mauris facilisis. Nunc id tortor eu felis facilisis
dapibus. Donec eu risus. In pretium, ante eget
eleifend fringilla, dolor sem tempor velit, sit amet
fringilla eros dolor quis nibh. Mauris augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Vivamus blandit ultricies diam.
Donec mauris. Praesent auctor tortor at felis.
Curabitur vel libero. Donec lectus metus, rhoncus
a, condimentum ut, viverra ut, sapien. Aliquam ut
erat id mauris fringilla interdum. Morbi feugiat
porta arcu. Mauris lobortis vehicula ipsum. Sed a
nulla. Nulla nunc nisl, mollis vel, vulputate sit
amet, egestas ac, mi.
Vivamus aliquam felis a eros. Integer varius
semper metus. Fusce odio pede, malesuada sit
amet, mattis vitae, commodo at, lacus. Nulla id
mauris. Mauris cursus tempus ligula. Mauris
facilisis. Nunc id tortor eu felis facilisis dapibus.
Donec eu risus. In pretium, ante eget eleifend

zastosowanie
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gadżety promocyjne – kubek, długopis, koszulka polo, smycz

stend promocyjny

Materiały promocyjne
Konieczność utrzymania jednorodnej kolorystyki, liternictwa i stylistyki dotyczy również projektów materiałów
promocyjnych i ekspozycyjnych. Tu również warto szczególnie promować adres www.bip.gov.pl.

zastosowanie
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Liternictwo to nieodłączny element rozpoznawalności
i czytelności znaku. Nie
można w znaku stosować
dowolnych krojów pisma.

Dopuszczalne jest tylko
proporcjonalne skalowanie
znaku. Nie można skalować
nieproporcjonalnie logo ani
żadnego z jego elementów.

Znak w wersji podstawowej może być używany tylko
na białym tle. – biały to jeden
z kolorów flagi. Do zastosowań na tle innym niż białe
oraz w kontrze należy
stosować specjalnie opracowanej wersji.

Niedopuszczalne jest
przemieszczanie lub odwracanie elementów znaku.

Rozwinięcie skrótu jest
integralnym elementem w
wersji podstawowej znaku.
Do uproszczeń należy używać
specjalnie opracowanej wersji
skróconej.

Nie należy używać znaku
bez zaleconego marginesu
odsunięcia od krawędzi
strony – „na spad”..

Nie należy odcinać znaku
dodatkowym obrysem.

Nie należy rozbielać znaku
(w charakterze np. elementu
tła) ani zmieniać nasycenia
kolorów opisanych w specyfikacji .

Nie należy modyfikować
znaku dodatkowymi efektami, takimi jak „bevel &
emboss” i podobnymi.

Znak występuje tylko w
wersji poziomej, niedopuszczalne jest jego przechylanie i
obracanie.

Powyżej podano kilka przykładów nieprawidłowego użycia znaku. Trudno opisać wszystkie takie sytuacje, dlatego stosując znak należy
kierować się, prócz niniejszej specyfikacji, zdrowym rozsądkiem. Znak ma być czytelny, rozpoznawalny, możliwie dobrze wyeksponowany i odwzorowany. Ma informować, a w miarę możliwości – zdobić.

czego nie
wolno
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studiotwarte

17

