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  ZNAK GRAFICZNY 

1. Znak graficzny - system
Głównym elementem Systemu identyfikacji wizualnej 
dla jednostek organizacyjnych i spółek Miasta Gdańska 
(dalej nazywanego SIMG) jest znak graficzny. Forma 
znaku graficznego jest oparta na analizie historycznej 
najważniejszych elementów identyfikujących Miasto 
Gdańsk (patrz obok).

Główny motyw jest ideogramem, w autorski sposób 
interpretującym wizerunek czerwonej tarczy wypeł-
nionej dwoma krzyżami zwieńczonymi koroną oraz 
symetrycznie ustawionymi po lewej i prawej stronie 
przedstawieniami złotych lwów.

Opracowanie zostało oparte na konstrukcji modularnej, 
gdzie podstawą jest trójkąt.

Autor: Barbara Bugalska 

Listopad 2015

Wizerunek Herbu Wielkiego z uchwały Rady Miasta
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  ZNAK GRAFICZNY 

2. Elementy i konstrukcja  
systemu
Konstrukcja form graficznych SIMG jest układem dwóch 
sąsiadujących ze sobą prostokątnych pól o ściśle  
określonych proporcjach i relacjach względem siebie.  
W wersji podstawowej jest to zestaw w układzie  
poziomym. W wersji uzupełniającej – w układzie pionowym.

Centralne pola prostokątów są przeznaczone na:  
ideogram będący odwołaniem do Herbu Wielkiego  
Miasta Gdańska – lewy prostokąt; na komunikat 
typograficzny (nazwa jednostki) – prawy prostokąt.

Wersja podstawowaWizerunek Herbu Wielkiego z uchwały Rady Miasta

Wersja uzupełniająca
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2. Elementy i konstrukcja  
systemu c.d. 
SIMG w celu łatwiejszej identyfikacji podmiotów jest 
wzbogacony o rozróżnienie kolorystyczne, którego 
schemat opiera się na podziale: 
– strona lewa (ideogram interpretujący Herb Wielki  
Miasta Gdańska) – czerwień, odwołująca się do istniejącej 
identyfikacji wizualnej Miasta Gdańska 
– strona prawa (przestrzeń na umieszczenie typografii  
z nazwą podmiotu) w kolorze przypisanym odpowiednim 
aktywnościom. 
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3. Elementy i konstrukcja znaku 
Konstrukcja elementów podstawowych SIMG została 
wyznaczona na podstawie wielkości modułu X. Proporcje 
modułu X, jego pochodzenie przedstawiają schematy 
obok. 

1

3
2

25 X

16,5 X

16,5 X
16,5 X

25 X 25 X

Przedstawienie znaku na siatce modułowej

X =

=

== =

= 16 x

1 2 3
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4. Znak w wersji podstawowej 
Znak Zakładu Utylizacyjnego w wersji podstawowej  
został opracowany w kilku wariantach. Poniżej  
przedstawiamy wariant podstawowy (poziomy) oraz 
uzupełniający (pionowy).

Wersja podstawowa Wersja uzupełniająca
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5. Znak w wersji angielskiej

Znak Zakładu Utylizacyjnego w wersji angielskiej został 
opracowany w kilku wariantach. Poniżej przedstawiamy 
wariant podstawowy (poziomy) oraz uzupełniający  
(pionowy). Sygnet logotypu pozostaje tożsamy z logotypem 
w wersji polskiej.

Wersja podstawowa

Waste Utilization
Facility Ltd.

Wersja uzupełniająca

Waste Utilization
Facility Ltd.

ZU_CI\Znak_graficzny\Wersja_angielska
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Moduł Y = 1/2 wysokości logotypu
w wersji podstawowej

Wyjątek:

Moduł Y = 1/4 wysokości logotypu
w wersji uzupełniającej

  ZNAK GRAFICZNY 

6. Pole ochronne 
Pole ochronne zapewnia prawidłowe oddziaływanie 
znaku w kontekście innych form graficznych znajdujących 
się w sąsiedztwie. 

W obrębie tego pola nie mogą się znajdować  
żadne obce elementy graficzne. W celu łatwego 
zdefiniowania pola bezpiecznego ustalony został 
moduł Y, który jest kwadratem o bokach równych 
1/2 wysokości logotypu w wersji podstawowej  
i 1/4 w wersji uzupełniającej.

Wyjątek od reguły:
Wyjątek stanowi zastosowanie znaku w witrynie 
internetowej. Schemat opiera się na zwielokrotnieniu 
modułu wynikającego z konstrukcji znaku 
podstawowego. Moduły są przeznaczone do 
umieszczenia w nich dedykowanej grafiki: fotografia, 
ilustracja itp. Szczegółowy opis konstrukcji witryny 
internetowej znajduje się w II Akcydensy, pkt. 28.

Y

Y

Y Y

Y Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Nagłówek witryny internetowej
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7. Kolorystyka znaku
Kolorystyka identyfikacji wizualnej Zakładu Utylizacyjnego 
opiera się na zestawie dwóch barw:

Niebieski – kolor porządkujący, zdefiniowany dla grupy 
podmiotów o nazwie: Zdrowie, sprawy społeczne  
i środowisko, w której skład wchodzi Zakład Utylizacyjny.

Czerwony – kolor dodatkowy, odwołujący się do istniejącej 
identyfikacji wizualnej Miasta Gdańska.

W projektach jako podstawowe preferowane jest 
białe tło, a jako alternatywa tło niebieskie, bazujące 
na kolorze ze znaku. 

Kolor niebieski powinien ją uzupełniać np. jako kolor 
wzoru obrysu lwów lub wnętrza teczki ofertowej. 
Zastosowanie koloru czerwonego powinno być 
ograniczone do niezbędnego minimum. 

Kolory zostały zdefiniowane wg specyfikacji opisanej 
obok. Należy pamiętać, że kolory mogą się wizualnie od 
siebie różnić w zależności od sposobu ich zdefiniowania, 
nośnika, kalibracji ekranu itd.

Kolorystyka podstawowa znaku

Kolorystyka uzupełniająca znaku

druki internet/video farba/folia kolor

bielCMYK 0|0|0|0             Pantone 
Bright White

RGB 225|225|225 RAL 9003

czerwieńCMYK 0|99|80|0             Pantone 186 C RGB 228|14|46 RAL 3028 

niebieskiCMYK 100|12|0|27             Pantone 7690 C RGB 0|118|173 RAL 5015 

grafitCMYK 12|0|10|80          Pantone 418 C RGB 78|83|80 RAL 7010

druki internet/video farba/folia kolor

szary tło logo monochromCMYK 0|0|0|50             Pantone 
Cool Gray 7 C

RGB 128|128|128 RAL 7004

szary tło zakład monochromCMYK 0|0|0|69             Pantone 
Cool Gray 9 C

RGB 80|80|80 RAL 9023

czarny achromCMYK 0|0|0|100          Pantone 
Black 6 C

RGB 29|29|27 RAL 5004 

Moduł Y = 1/4 wysokości logotypu
w wersji uzupełniającej
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Monochromatyczny wariant znaku stosuje się m.in. 
przy nadrukach na gadżetach, kopiach materiałów 
informacyjnych i edukacyjnych oraz drukach w skali 
szarości.

Wersja monochromatyczna czarna
(kolor turkusowy jest przykładem tła)

Wersja monochromatyczna biała
(kolor turkusowy jest przykładem tła)

Wersja monochromatyczna czarna
(kolor turkusowy jest przykładem tła)

Wersja monochromatyczna biała
(kolor turkusowy jest przykładem tła)

Wersja monochromatyczna w odcieniach szarości

Wersja monochromatyczna w odcieniach szarości

ZU_CI\Znak_graficzny\Wersja_monochromatyczna

8. Wariant monochromatyczny znaku
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9. Wariant achromatyczny znaku

Achromatyczny wariant znaku służy do wykorzystania w technikach 
grawerskich, pieczęciach, faksach i wszędzie tam, gdzie niemożliwe 
jest zastosowanie podstawowej wersji znaku.

Wersja monochromatyczna w odcieniach szarości

Wersja monochromatyczna w odcieniach szarości

Wersja achromatyczna czarno-biała Wersja achromatyczna biało-czarna
(kolor turkusowy jest przykładem tła)

Wersja achromatyczna czarno-biała Wersja achromatyczna biało-czarna
(kolor turkusowy jest przykładem tła)

ZU_CI\Znak_graficzny\Wariant_achromatycznyZU_CI\Znak_graficzny\Wersja_achromatycznaZU_CI\Znak_graficzny\Wersja_monochromatyczna
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10. Wariant ozdobny znaku
W szczególnych przypadkach dopuszczalne 
jest stosowanie znaku w wariancie ozdobnym. 
Dotyczy to przede wszystkim okazjonalnych, 
indywidualnie zaprojektowanych materiałów, np. 
w technice hotstampingu, czy szczególnych materiałach 
o charakterze jubileuszowym. 

W przypadku stosowania znaku w wariancie ozdobnym 
złotym, należy stosować barwę zgodną z Pantone 871 C, 
a w przypadku stosowania znaku w wariancie ozdobnym 
srebrnym Pantone 10389 C. 

W przypadku używania innej skali barwnej należy 
stosować barwę wizulanie najbardziej zbliżoną do 
opisanej w zakresie danej skali.

Wersja ozdobna srebrna

Wersja ozdobna srebrnaWersja ozdobna złota

Wersja ozdobna złota

ZU_CI\Znak_graficzny\Wersja_ozdobna
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11. Optymalna wielkość znaku
Rozmiar minimalny znaku jest minimalną wielkością, 
poniżej której staje się on nieczytelny. Rozmiar mini-
malny zależy od techniki powielania znaku.

Maksymalna wielkość znaku nie została określona 
i zależy od zastosowania na konkretnym nośniku. 

Rozmiar minimalny w druku

30 mm

200 px
100 px

15 mm

Rozmiar minimalny do InternetuWersja ozdobna srebrna

Wersja ozdobna srebrna

ZU_CI\Znak_graficzny\Wersja_ozdobna
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12. Formy niedozwolone  
zastosowania znaku 
Znak Zakładu Utylizacjnego jest integralną całością. 
Niedozwolone są modyfikacje znaku. Podstawowe 
błędy w stosowaniu znaku wykazano na przykadach 
obok.

Stosowanie innej niż zdefiniowana  
kolorystyki znaku

Zmiany w układzie elementów znaku Zmiany w układzie kompozycyjnym znaku

Stosowanie innej niż zdefiniowana  
kolorystyki znaku
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Umieszczanie znaku bez białej ramki na tle w kolorach zbliżonych do kolorystyki znaku 

Dodawanie cienia i innych efektów Stosowanie typografii innej niż zdefiniowana dla znaku

Utylizacyjny

Deformowanie i przekrzywianie znaku
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13. Znak zestawiony  
z innym znakiem 
Odległość między znakami: 
Wartość modułu Y wyznacza minimalną odległość 
innego znaku od znaku ZU, zarówno w osi pionowej 
jak i poziomej. Odległość między znakami może być 
większa o wielokrotność Y lub 1/2 Y.

Wielkość i proporcje znaków zestawionych  
z logotypem ZU:
Schematy pokazują maksymalne i nieprzekraczalne 
wielkości innych znaków zestawianych ze znakiem 
ZU. Odległości mogą być mniejsze, odpowiednie dla 
danego znaku, tak by nie zachwiać optycznych relacji 
pomiędzy znakami.

W osi pionowej
W przypadku zestawienia ze znakiem o proporcjach 
pionowych zaleca się, aby szerokość innego znaku 
nie przekroczyła szerokości znaku ZU. W przypadku 
zestawienia ze znakiem o proporcjach pionowych 
i zbliżonych do kwadratu, wysokość innego znaku nie 
może przekroczyć wysokości pola ochronnego znaku 
ZU.

W osi poziomej
W przypadku zestawienia ze znakiem o proporcjach 
poziomych zaleca się, aby szerokość innego znaku 
nie przekroczyła szerokości znaku ZU. W przypadku 
zestawienia ze znakiem o proporcjach pionowych 
i zbliżonych do kwadratu, wysokość innego znaku nie 
może przekroczyć wysokości znaku ZU.

Y

Przykładowe zestawienie 
z innym logotypem 
w osi pionowej

Inny znak  
firmowy

Inny 
znak

firmowy

Y

Y:2

Przykładowe zestawienie 
z innym logotypem 
w osi pionowej
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Przykładowe zestawienie z innym logotypem w osi poziomej

Y
Inny znak  
firmowy

Przykładowe zestawienie z innym logotypem w osi poziomej

Y Y

Inny 
znak  

firmowy
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14. Znak zestawiony 
z hasłem promocyjnym 
Hasło promocyjne zapisane zostało krojem pisma 
Open Sans Bold, wersalikami. Interlinia automatyczna.  
Światło wynosi 23 pkt. Justowanie do lewej.

Odległośc między znakiem a hasłem:
Wartość modułu Y wyznacza minimalną odległość 
innego znaku od znaku ZU, zarówno w osi pionowej jak 
i poziomej. Odległość między znakami może być większa 
o wielokrotność Y lub 1/2 Y.

W osi poziomej:
W przypadku zestawienia ze znakiem o proporcjach 
poziomych sugeruje się, aby wysokość innego znaku nie 
przekroczyła wysokości znaku ZU. 

W osi pionowej:
W przypadku zestawienia ze znakiem o proporcjach 
pionowych sugeruje się, aby szerokość hasła 
promocyjnego nie przekroczyła szerokości znaku ZU. 

Przykładowe zestawienie 
z hasłem promocyjnym
w osi pionowej

Przykładowe zestawienie 
z hasłem promocyjnym
w osi pionowej

ODPOWIEDZIALNA
GOSPODARKA
ODPADAMI

Y Y

ODPOWIEDZIALNA
GOSPODARKA
ODPADAMI
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Przykładowe zestawienie 
z hasłem promocyjnym
w osi poziomej

Przykładowe zestawienie 
z hasłem promocyjnym
w osi poziomej

Y ODPOWIEDZIALNA
GOSPODARKA
ODPADAMI

Y

ODPOWIEDZIALNA
GOSPODARKA
ODPADAMI
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15. Znak na tle jednolitym
W przypadkach, w których tło ekspozycji znaku jest  
jednolite lub zbyt podobne do kolorów zdefiniowanych 
dla znaku Zakładu Utylizacyjnego, należy stosować 
wariant  logotypu z białą ramką.

Znak z białą ramką na tle jednolitym Znak z białą ramką na tle 
zbliżonym do kolorów logo

ZU_CI\Znak_graficzny\Wersja_z_ramka
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Wersja z białą ramką na tle różnokolorowym

  ZNAK GRAFICZNY 

16. Znak na tle niejednolitym
W przypadkach, w których tło ekspozycji znaku jest 
niejednolite należy stosować warianty logotypu 
przedstawione na przykładach obok.

Wersja z białą ramką na fotografiach

ZU_CI\Znak_graficzny\Wersja_z_ramka
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Wersja monochromatyczna biała na fotografiach Wersja monochromatyczna biała obrysowa na fotografiach

ZU_CI\Znak_graficzny\Wersja_monochromatycznaZU_CI\Znak_graficzny\Wersja_z_ramka
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17. Dodatkowe motywy graficzne
– lwy
W identyfikacji wizualnej ZU przewidziano dodatkowe 
motywy graficzne w postaci obrysu lwów, które pochodzą 
z herbu Miasta Gdańska.

Zasady stosowania motywu:
Skalowalne grubości linii wzoru (linia obrysu lwa jest 
grubsza od linii tła x 2,4). Zaleca się używanie wzoru 
w kolorach podstawowych CI, jednak w wyjątkowych 
sytuacjach dopuszczana jest wersja w negatywie  
(niebiesko-biała). Dopuszcza się kadrowanie wzoru. 
Zaleca się kadrowanie do fragmentów ukazujących  
sylwetkę któregoś z lwów.

Motyw obrys lwów Motyw obrysu lwów w negatywie
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www.zut.com.pl

Utylizacyjny

Zakład
Utylizacyjny
w Gdańsku

Zakład Utylizacyjny
w Gdańsku

Przykłady zastosowania motywu obrysu lwów

Ścianka wystawiennicza FlagaLada

ZU_CI\Znak_graficzny\Motyw_graficzny\Lwy
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  ZNAK GRAFICZNY 

17. Dodatkowe motywy graficze  
– strzałki kierunkowe
W identyfikacji przewidziano dodatkowe motywy 
graficzne w postaci strzałek kierunkowych. Zaleca się 
stosowanie motywów w projektach, które zostaną 
osadzone w przestrzeni otwartej.

Strzałki kierunkowe



ZU_CI\Znak_graficzny\??????? ZU_CI\Znak_graficzny\???????

30

Przykłady tablic z zastosowaniem strzałek kierunkowych

ZU_CI\Znak_graficzny\Motyw_grafinczy\Strzalki
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  ZNAK GRAFICZNY 

17. Dodatkowe motywy graficze 
– wskaźniki

W ramach dodatkowych motywów graficznych 
w identyfikacji wizualnej ZU przewidziano 
zastosowanie strzałek punktowych. Zaleca się używanie 
przedstawionych motywów w kolorach podstawowych 
CI w materiałach on-line i off-line, takich jak mapy, ulotki, 
plakaty w formie znaczników czy punktorów w treści.

Przykłady zastosowania wskaźników (szare tło użyte dla przykładu)

TARG
WĘGLOWY

ZIELONA
BRAMA
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Przykłady map z zastosowaniem wskaźników

ZU_CI\Znak_graficzny\Motyw_grafinczy\Wskazniki
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TYPOGRAFIA



ZU_CI\Znak_graficzny\???????

34



ZU_CI\Znak_graficzny\???????

35

  TYPOGRAFIA

1. Podstawowy krój pisma
Część typograficzna znaku graficznego Zakładu  
Utylizacjnego – zarówno podstawowa, uzupełniająca, 
jak i skrócona – została opracowana przy wykorzystaniu 
kroju pisma DIN (autor Albert-Jan Pool). 

Podstawową rodziną krojów pism Zakładu Utylizacyjnego 
jest Open Sans (autor Steve Matteson). 

Krój Open Sans należy stosować do wszelkich  
podstawowych informacji tekstowych oraz wyróżnień, 
nagłówków i haseł w materiałach promocyjnych.

Krój Open Sans zaprezentowano w użyciu na przykładach 
na stronie obok.

Rodzinę krojów Calibri należy stosować wszędzie tam, 
gdzie z przyczyn technicznych nie jest możliwe użycie 
kroju z rodziny Open Sans.

Krój jest dostępny w bibliotece krojów pisma Google.
https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans

Aa

Aa

Open Sans

- Regular

- Light

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s t u v w x y z
12 3 4 5 6 7 8 9 0

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s t u v w x y z
12 3 4 5 6 7 8 9 0

Aa

Aa

Aa

- Semibold

- Bold

- Extrabold

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s t u v w x y z
12 3 4 5 6 7 8 9 0

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s t u v w x y z
12 3 4 5 6 7 8 9 0

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s t u v w x y z
12 3 4 5 6 7 8 9 0
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Aa

Aa

Aa

Calibri

- Regular

- Bold

- Light

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s t u v w x y z
12 3 4 5 6 7 8 9 0

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s t u v w x y z
12 3 4 5 6 7 8 9 0

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s t u v w x y z
12 3 4 5 6 7 8 9 0

Materiały biurowe - Teczka

ODPOWIEDZIALNA 
GOSPODARKA 
ODPADAMI 

Zakład
Utylizacyjny
w Gdańsku

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 
ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

tel.: 58 326 01 00 / e-mail: zut@zut.com.pl
www.zut.com.pl 

www.facebook.com/zaklad.utylizacyjny

Materiały promocyjne offline - Notes

OCHRONA 
ŚRODOWISKA

GOSPODARKA
ODPADAMI

EDUKACJA
EKOLOGICZNA

ZAANGAŻOWANIE
SPOŁECZNE

Materiały promocyjne online - Tło na Facebooka
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2 . Użycie odpowiedniego kroju pisma
Środowisko Windows:
– zamknij wszystkie programy, które będą korzystały z nowego kroju
– pobierz krój Open Sans, link: https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans
  lewy górny róg witryny, kliknij polecenie

– w dolnym prawym rogu witryny pojawi się okno 1.Family Selected, kliknij w nie

– po rozwinięciu okna, kliknij w ikonę pobierania       – prawy górny róg okienka,
   a następnie polecenie Download

– po pobraniu plików wejdź w folder z pobranym krojem Open Sans
– rozpakuj folder, jeśli nie rozpakował się automatycznie
– po najechaniu kursorem na wybrany font, kliknij polecenie Otwórz/Open 
   (prawym klawiszem)
– po pojawieniu się okna z podglądem kroju Open Sans,
   kliknij w polecenie Instaluj/Install i zainstaluj font (lewy górny róg okna)

Od tego momentu możesz korzystać z kroju Open Sans na swoim komputerze.

Środowisko Mac OS:
– zamknij wszystkie programy, które będą korzystały z nowego kroju
– pobierz krój Open Sans, link:

 
https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans

   lewy górny róg witryny, kliknij polecenie

– w dolnym prawym rogu witryny pojawi się okno 1.Family Selected, kliknij w nie

– po rozwinięciu okna, kliknij w ikonę pobierania       – prawy górny róg okienka,
   a następnie polecenie Download

– po pobraniu plików wejdź w folder z pobranym krojem Open Sans
– rozpakuj folder, jeśli nie rozpakował się automatycznie
– otwórz aplikację Album z czcionkami/Font Book
– w aplikacji Album z czcionkami/Font Book utwórz folder SIMG
– przerzuć folder Open Sans (rozpakowany) do aplikacji Album z czcionkami/FontBook

Od tego momentu możesz korzystać z kroju Open Sans na swoim komputerze.
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  TYPOGRAFIA 

3. Kolorystyka pisma
Kolorystyka tekstów w identyfikacji wizualnej ZU 
jest ściśle związana z opisanymi w księdze kolorami 
podstawowymi.

W długich tekstach ciągłych dopuszczalne jest używanie 
wyłącznie: 
 - na podłożu białym – koloru czarnego 
 - na podłożu ciemnym lub w kolorze barw ZU – koloru 
białego.

W tekstach krótkich dopuszcza się użycie kolorów 
podstawowych ZU. W przypadku tytułów dopuszcza się 
paletę kolorów podstawowych.
Odstępstwa od tych reguł możliwe są tylko 
w indywidualnie zaprojektowanych materiałach lub 
w ściśle określonych sytuacjach opisanych w księdze 
identyfikacji wizualnej.

Leseroreperem fugia cusaeperrum re doluptus, sae volo-
remquam etur? Borates sequiatis magnit exceper namusciist 
que net autata volesci ditatibus moluptam fugiaectem qui ut 
volorem. Us.

Met veribus sernam asped quatium qui cupturi sedis doluptate 
nimi, totatem nonseque ea sant quassedis vendus cus ilit ma 
exeritae dolorporia vel idusam fugit que poreiur, ut optatia 
nossi ut laborempos nullesc ipsamusa cor accupta ex eost 
lacimin umquis pratia parum si unt audio omnis dolut quodit 
evelige ndistem quo delection et excerumque nonsed ut qui.

Rature eum voluptatur simagna tiumqui blautesserum repta 
que ipsumquia solorpor aut adit enis quis expe volupta tibusci 
llupta pa illectium soluptat periatiusa praesciae. Nulland ipsus, 
quassitio. Olo commolorunt quatibe rumquo qui blacia auda 
voluptas demquo doluptatum qui omnimaximus, sitatur?

Tekst ciągły na kolorowym tle
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Leseroreperem fugia cusaeperrum re doluptus, sae volo-
remquam etur? Borates sequiatis magnit exceper namusciist 
que net autata volesci ditatibus moluptam fugiaectem qui ut 
volorem. Us.

Met veribus sernam asped quatium qui cupturi sedis doluptate 
nimi, totatem nonseque ea sant quassedis vendus cus ilit ma 
exeritae dolorporia vel idusam fugit que poreiur, ut optatia 
nossi ut laborempos nullesc ipsamusa cor accupta ex eost 
lacimin umquis pratia parum si unt audio omnis dolut quodit 
evelige ndistem quo delection et excerumque nonsed ut qui.

Leseroreperem fugia cusaeperrum re doluptus, sae volo-
remquam etur? Borates sequiatis magnit exceper namusciist 
que net autata volesci ditatibus moluptam fugiaectem qui ut 
volorem. Us.

Met veribus sernam asped quatium qui cupturi sedis doluptate 
nimi, totatem nonseque ea sant quassedis vendus cus ilit ma 
exeritae dolorporia vel idusam fugit que poreiur, ut optatia 
nossi ut laborempos nullesc ipsamusa cor accupta ex eost 
lacimin umquis pratia parum si unt audio omnis dolut quodit 
evelige ndistem quo delection et excerumque nonsed ut qui.

Leseroreperem fugia cusaeperrum re doluptus, sae volo-
remquam etur? Borates sequiatis magnit exceper namusciist 
que net autata volesci ditatibus moluptam fugiaectem qui ut 
volorem. Us.

Met veribus sernam asped quatium qui cupturi sedis doluptate 
nimi, totatem nonseque ea sant quassedis vendus cus ilit ma 
exeritae dolorporia vel idusam fugit que poreiur, ut optatia 
nossi ut laborempos nullesc ipsamusa cor accupta ex eost 
lacimin umquis pratia parum si unt audio omnis dolut quodit 
evelige ndistem quo delection et excerumque nonsed ut qui.

Tekst ciągły na białym tle

Tekst ciągły na białym tle – druga wersja

Tekst ciągły na białym tle – wersja do stosowania w wyjątkowych  
wypadkach

Przykład zastosowania tekstu w barwach podstawowych

Monika 
Łapińska-Kopiejć
Główny specjalista ds. 
zarządzania zasobami ludzkimi

tel. 58 600 026 265 

tel. kom. +48 58 326 0106

mlapinska@zut.com.pl

www.zut.com.pl

fb.com/zaklad.utylizacyjny

Zakład Utylizacyjny  Sp. z o.o.

ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

Bezpłatna infolinia:  +48 800 47 00 57

NIP: 583-000-20-19 / REGON: 190042880

Kapitał zakładowy: 12.092.000 zł
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4. Hasło promocyjne
Identyfikacja wizualna ZU przewiduje używanie hasła 
promocyjnego (opisanego w punkcie 10.2.) Poniżej 
przedstawiono zasady zapisu hasła, biorąc pod uwagę 
poszczególne aspekty:

krój - Open Sans 
odmiana - Bold 
format - Wersaliki/Majuskuła 
justowanie - Do lewej strony
układ - w 3 liniach
światło - 23 pkt.
interlinia - Automatyczna
kolor - Niebieski ODPOWIEDZIALNA

GOSPODARKA
ODPADAMI

ODPOWIEDZIALNA 
GOSPODARKA 

ODPADAMI

ODPOWIEDZIALNA
GOSPODARKA
ODPADAMI

ODPOWIEDZIALNA 
GOSPODARKA 

ODPADAMI

Dopuszcza się też wersję w dwóch wersach, wyjustowaną centralnie,  
jeśli projekt tego wymaga
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  TYPOGRAFIA 

5. Nazwa jednostki
Nazwa jednostki nie stanowi oddzielnego znaku. Jest 
elementem uzupełniającym dla podstawowej wersji 
znaku i może być stosowana na materiałach promocyj-
nych tylko w jego sąsiedztwie. Poniżej przedstawiono 
zasady zapisu nazwy, biorąc pod uwagę poszczególne 
aspekty:

krój ‒ Open Sans 
odmiana dwóch pierwszych linijek ‒ Bold
odmiana trzeciej linijki ‒ Light
format ‒ Litery tekstowe/Minuskuła
justowanie ‒ Do lewej strony
układ ‒ w 3 liniach
światło ‒ 25 pkt.
interlinia ‒ Wysokość litery „l”
kolor ‒ Niebieski

Zakład 
Utylizacyjny 
w Gdańsku

Zakład Utylizacyjny 
w Gdańsku Zakład Utylizacyjny 

w Gdańsku

Zakład 
Utylizacyjny 
w Gdańsku

Dopuszcza się też wersję w dwóch wersach, wyjustowaną centralnie,  
jeśli projekt tego wymaga
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  AKCYDENSY

1. Balon reklamowy
Przedstawiony projekt balonu reklamowego zakłada 
widoczność znaku z dwóch stron ekspozycji: z nazwą 
jednostki oraz hasłem promocyjnym. 

ODPOWIEDZIALNA 
GOSPODARKA 
ODPADAMI 

Zakład
Utylizacyjny
w Gdańsku

Balon reklamowy - Przód Balon reklamowy - Tył

ZU_CI\Akcydensy\Balon_reklamowy
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ZU_CI\Akcydensy\Balon_reklamowy

  AKCYDENSY

2. Banner
W identyfikacji przewidziano dwa typy bannerów: 
– wizerunkowy
– edukacyjny

Banner wizerunkowy

ODPOWIEDZIALNA
GOSPODARKA
ODPADAMI

Zakład Utylizacyjny
w Gdańsku

DUIS AUTEM VEL EUM IRIURE DOLOR 
IN HENDRERIT IN VUL

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONS ECTETUER ADIPISCING ELIT,
  SED DIAM NONUMMY NIBH EUISMOD TINCIDUNT UT LAOREET 

Dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nu-
lla 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 ec-
tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat.                                                    

www.zut.com.pl

www.zut.com.pl Zakład
Utylizacyjny
w Gdańsku

ODPOWIEDZIALNA
GOSPODARKA
ODPADAMI

Banner edukacyjny

ZU_CI\Akcydensy\Banner
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  AKCYDENSY

3. Billboard
Projekt dla nośnika reklamy zewnętrznej, przewidzianej 
do ekspozycji w Gdańsku.

www.zut.com.pl Zakład
Utylizacyjny
w Gdańsku

ODPOWIEDZIALNA
GOSPODARKA
ODPADAMI

Billboard

ZU_CI\Akcydensy\Billboard
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ZU_CI\Akcydensy\Billboard

  AKCYDENSY

4. Dyplom, podziękowanie
Przewidziany w identyfikacji projekt dyplomu/
podziękowania to wyróżnienie w postaci ozdobnego 
blankietu z odpowiednim tekstem, które będzie 
wykorzystywane jako dokument okazjonalny, 
podkreślające rangę danego wydarzenia.

PODZIĘKOWANIE
dla
Sz. P. Prezydenta 
Jana Kowalskiego
Porepernatum reniantur sum im repudi samus et 
ut aceproratem adia ne pratemp ersped magniet 
aut que non repudi volupta qui aut mil estionsequi 
ipsapientur, torit, sinulli genduci minctus quaecea 
veliberit volupta quati veliquis re.

Ne solo id eaquo del elestrum qui re, si vel is aut et 
dolorem et as sim rem nobit, ut odi tem quibus do-
luptatin nonem restias perupta tiossi ut adissimi, qui 
dolum conse laceratectas im quist, quatior errovitium 
voluptaque veratem et volupti dolessim quis andae 
ent earchic ipidend ionsed quissinvenim sum quia qu-
atemquis unte et lam, sit iur accae necatquis soluptus 
non reruptatur modi id unda suntissitat la eritatese 
con nobis ne nullenit id eumquatur simenis secatecti 
veliqui que coremodi consequunt, volorru mquiberat 
fugit, quis evelique quodi dollibus arunt.

Pid es ilit iduntot aquatias dipis del intios dolorest 
dia quia si aut eniscienis voloris volore etur, qui 
doluptas ipsam quas quias imus reperores sunti cul-

maio ellam faccaborae et inciand emodipiet volupta 
spedit ommolore, ommolor eptiam, sus, opta velit 
ut qui beatur, aut alitibu stinctu sandendaerum 
aut eos doluptur, sequae debitiusam ium, conem. 
Optat.

isquid modit debitet vendus magnat.
Ere odi dusandam, quam explibusdae quo tecta nobis id. 

Dyplom

ZU_CI\Akcydensy\Dyplom_podziekowanie
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5. Flagi wizerunkowe

Projekt dla nośnika reklamy zewnętrznej, przewidzianej 
do ekspozycji głownie podczas eventów plenerowych.

Zakład
Utylizacyjny
w Gdańsku

Zakład
Utylizacyjny
w Gdańsku

ZU_CI\Akcydensy\Flaga

Flaga wizerunkowa od lewej: reprezentacyjna, długa niebieska, długa biała
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ZU_CI\Akcydensy\Flaga

Kaseton reklamowy

  AKCYDENSY

6. Kaseton reklamowy

Projekt dla nośnika reklamy zewnętrznej. Kaseton 
powinien być montowany bezpośrednio do elewacji 
budynku, w taki sposób, aby zakryć śruby montażowe.

ZU_CI\Akcydensy\Kaseton
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  AKCYDENSY

7. Koperty

Identyfikacja przedstawia wersje kopert dla wymiarów:

– C6
– C5
– C4
– DL

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
ul. Jabłoniowa 55
80-180 Gdańsk

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
ul. Jabłoniowa 55
80-180 Gdańsk

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
ul. Jabłoniowa 55
80-180 Gdańsk

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
ul. Jabłoniowa 55
80-180 Gdańsk

Koperta DLKoperta C6 Koperta C5 Koperta C4

ZU_CI\Akcydensy\Koperty
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Zakład Utylizacyjny
w Gdańsku

www.zut.com.pl

Lada na stoisko promocyjne wizualizacja Lada na stoisko promocyjne schemat

ZU_CI\Akcydensy\Koperty

  AKCYDENSY

8. Lada na stoisko 
promocyjne
W projekcie lady wykorzystano 
omawiane w pkt. 13. dodatkowe 
motywy graficzne w postaci obrysu 
lwów.

PUNKT
INFORMACYJNY

www.zut.com.pl

Lada na stoisko promocyjne wizualizacja - punkt informacyjny Lada na stoisko promocyjne schemat - punkt informacyjny

ZU_CI\Akcydensy\Lada
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ODPOWIEDZIALNA 
GOSPODARKA 
ODPADAMI 

Zakład
Utylizacyjny
w Gdańsku

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 
ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

tel.: 58 326 01 00 / e-mail: zut@zut.com.pl
www.zut.com.pl 

www.facebook.com/zaklad.utylizacyjny

  AKCYDENSY

9. Notatnik
W projekcie notatnika wykorzystano omawiane 
w pkt. 13. dodatkowe motywy graficzne w postaci 
obrysu lwów.

Notatnik A5 - Tył Notatnik A5 - Przód

ZU_CI\Akcydensy\Notatnik
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10. Oznakowanie odzieży
W identyfikacji przewidziano dwa projekty oznakowania 
odzieży: czapkę z daszkiem oraz kombinezon roboczy.

Czapka Kombinezon

ZU_CI\Akcydensy\Odziez
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11. Ogłoszenie prasowe 
Projekt ogłoszenia prasowego przygotowany w oparciu 
o reguły zawarte w księdze.

Formaty:
– 256 mm x 185 mm
– 148 mm x 240 mm
– 148 mm x 240 mm

Ogłoszenie prasowe poziom

Zakład Utylizacyjny | Dział Merytoryczny | ul. Jabłoniowa 55 | 80-180 Gdańsk

tel. 58 000 00 00 wew. 00 | tel. kom. 000 000 000 | adres@zut.com.pl | www.zut.com.pl

PROMOCJA

ODPOWIEDZIALNA 
GOSPODARKA 
ODPADAMI

Ebis corerepre natio dolorro
eum fugiatem fugiae con et fuga. 

Porum atiumetum id maiorepe porepernatum reniantur sum im repudi samus et ut aceproratem adia ne 
pratemp ersped magniet aut que non repudi volupta qui aut mil estionsequi ipsapientur, torit, sinulli genduci 
minctus quaecea veliberit volupta quati veliquis re.

Luptati offic torrorum liqui beatatem. To denimus eaquam isquid modit debitet vendus magnat.
Ere odi dusandam, quam explibusdae quo tecta nobis id quiate consequi odi acerio eat ut im qui coreper umquis dollit 
mo torat vid estibus rem. Puditatius esedi is esti ulparch illestis dolore percia periatuscid quatis dolupta ea dolut in 
perisqui ut dolorum cuptia cusdantem voluptatur rehenest omnient faccaestio. Ita as iliti nobis doluptat offic tectiorest, 
cum simpos doluptis estiatam alitem seni bearum, to ommolestibus voluptatur, omnit quas asperrum fugiti to cor alis 

Ogłoszenie prasowe pion

Zakład Utylizacyjny | Dział Merytoryczny | ul. Jabłoniowa 55 | 80-180 Gdańsk

tel. 58 000 00 00 wew. 00 | tel. kom. 000 000 000 | adres@zut.com.pl | www.zut.com.pl

ODPOWIEDZIALNA 
GOSPODARKA 
ODPADAMI

Ebis corerepre natio dolorro
eum fugiatem fugiae con et fuga. 

Porum atiumetum id maiorepe porepernatum reniantur 
sum im repudi samus et ut aceproratem adia ne pratemp 
ersped magniet aut que non repudi volupta qui aut mil 
estionsequi ipsapientur, torit, sinulli genduci minctus 
quaecea veliberit volupta quati veliquis re.

Ne solo id eaquo del elestrum qui re, si vel is aut et dolorem 
et as sim rem nobit, ut odi tem quibus doluptatin nonem 
restias perupta tiossi ut adissimi, qui dolum conse lacera-

ZU_CI\Akcydensy\Ogloszenie_prasowe



ZU_CI\Znak_graficzny\??????? ZU_CI\Znak_graficzny\???????

56

ZU_CI\Akcydensy\Ogloszenie_prasowe

  AKCYDENSY

12. Papier firmowy A4
Format: 210 mm x 297 mm
Kolorystyka: CMYK opisana w pkt. 7
Technologia druku: druk offsetowy, druk cyfrowy
Materiał: biały papier matowy, 80–120 g/m2

Papier firmowy A4

ZU_CI\Akcydensy\Papier_firmowy
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13. Pieczątki
W przedstawionym wzorze pieczątki przedstawiono 
układ dla danych Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.  
We wzorze zastosowano reguły ujęte w niniejszym 
dokumencie.

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
80-180 Gdańsk

ul. Jabłoniowa 55
NIP: 583 000 20 19

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 
ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

tel.: 58 326 01 00 / e-mail: zut@zut.com.pl
www.zut.com.pl 

www.facebook.com/zaklad.utylizacyjny

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

 
 

ODPOWIEDZIALNA
GOSPODARKA

ODPADAMI

Wzór pieczątek

ZU_CI\Akcydensy\Pieczatki
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14. Plakat
Przedstawiony wzór plakatu dla formatów z szeregu A.

HASŁO
IMPREZY
W GDAŃSKU

www.zut.com.pl

Plakat A3

ZU_CI\Akcydensy\Plakat

Ebis corerepre natio dolorro
eum fugiatem fugiae con et fuga. 

Porum atiumetum id maiorepe porepernatum reniantur 
sum im repudi samus et ut aceproratem adia ne pratemp 
ersped magniet aut que non repudi volupta qui aut mil 
estionsequi ipsapientur, torit, sinulli genduci minctus 
quaecea veliberit volupta quati veliquis re.

Ne solo id eaquo del elestrum qui re, si vel is aut et dolorem et 
as sim rem nobit, ut odi tem quibus doluptatin nonem restias 
perupta tiossi ut adissimi, qui dolum conse laceratectas

im quist, quatior errovitium  
voluptaque veratem  
et volupti dolessim quis andae 
ent earchic ipidend 

ionsed quissinvenim sum quia quatemquis unte et lam, sit iur accae necatquis soluptus non 
reruptatur modi id unda suntissitat la eritatese con nobis ne nullenit id eumquatur simenis 
secatecti veliqui que coremodi consequunt, volorru mquiberat fugit, quis evelique quodi dollibus 
arunt.
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15. Płyty CD 

Projekt przewiduje 2 elementy składowe: 
nadruk bezpośrednio na płytę oraz okładkę płyty.

ODPOWIEDZIALNA 
GOSPODARKA 
ODPADAMI 

Zakład
Utylizacyjny
w Gdańsku

www.zut.com.pl

Płyta CD

Album CD okładki

ZU_CI\Akcydensy\Plyty_CD
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16. Wzór prezentacji PowerPoint

Schemat prezentacji PowerPoint składa się z wzorcowych 
slajdów. Prezentacja w kolorystyce czerwonej jest 
wzorem podstawowym, preferowanym dla wszystkich 
miejskich podmiotów objętych systemem identyfikacji. 
Niemniej, w wybranych sytuacjach (np. wydarzenie 
skupiające kilka spółek) możliwe jest  wykorzystanie 
wersji alternatywnej – niebieskiej. W schemacie jako tło 
zastosowano pojedynczy obrys lwów.
Schemat został opracowany w proporcjach 4:3 
oraz 16:9. Stosując szablon, należy pamiętać  
o standardach stosowania znaków graficznych, 
kolorystyki i dedykowanej typografii

ZU_CI\Akcydensy\Plyty_CD

Prezentacja PowerPoint wersja podstawowa  - czerwona Prezentacja PowerPoint wersja alternatywna - niebieska 

ZU_CI\Akcydensy\Prezentacja_PowerPoint

www.zut.com.pl

Tyt  slajdu 1

Loremi psum dolors it amet, consectetur adipiscing elit, sed
dolore magnaa liqua. Ut enim ad minim veniam, quisn ostrud
aliquipe x ea commodoc onsequat. Duis aute irured olor in
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteurs into ccaecat
deserunt mollit anim id estl aborum.

D
ty  prezentacji

dla uczestników konferencji
„………………” 2017

D
ty  prezentacji

dla uczestników konferencji
„………………” 2017

www.zut.com.pl

Tyt  slajdu 1

Loremi psum dolors it amet, consectetur adipiscing elit, sed
dolore magnaa liqua. Ut enim ad minim veniam, quisn ostrud
aliquipe x ea commodoc onsequat. Duis aute irured olor in
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteurs into ccaecat
deserunt mollit anim id estl aborum.

D
ty  prezentacji

dla uczestników konferencji
„………………” 2017

D
ty  prezentacji

dla uczestników konferencji
„………………” 2017
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17. Roll-up
W identyfikacji przewidziano trzy typy rollupów: 
– wizerunkowy
– partnerski
– edukacyjny

Roll-upy od lewej: partnerski, wizerunkowy, edukacyjny

www.zut.com.pl

Zakład Utylizacyjny
w Gdańsku

ZU_CI\Akcydensy\Roll_up
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18. Schemat wiadomości e-mail 
oraz stopka

Stosując przedstawione szablony, należy pamiętać 
o standardach stosowania znaków graficznych,  
kolorystyki i dedykowanej typografii zawartych w księdze.

Format: 600 px x 180 px
Kolorystyka: RGB

Monika 
Łapińska-Kopiejć
Główny specjalista ds. 
zarządzania zasobami ludzkimi

tel. 58 600 026 265 

tel. kom. +48 58 326 0106

mlapinska@zut.com.pl

www.zut.com.pl

fb.com/zaklad.utylizacyjny

Zakład Utylizacyjny  Sp. z o.o.

ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

Bezpłatna infolinia:  +48 800 47 00 57

NIP: 583-000-20-19 / REGON: 190042880

Kapitał zakładowy: 12.092.000 zł

Stopka mailowa

ZU_CI\Akcydensy\Mail
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19. Ścianka firmowa
W identyfikacji przewidziano dwa typy ścianek: 
– wizerunkową
– partner wydarzenia

Ścianki mogą być stosowane w dwóch formach: prostej 
oraz wertykalnej.

Ścianka wizerunkowa Ścianka partnerska

ZU_CI\Akcydensy\Scianka_firmowa



ZU_CI\Znak_graficzny\??????? ZU_CI\Znak_graficzny\???????

64

ZU_CI\Znak_graficzny\???????ZU_CI\Akcydensy\Scianka_firmowa

  AKCYDENSY

20. Tablice PCV
W identyfikacji przewidziano dwa typy tablic PCV: 
– tytułowa
– standardowa, do wypełnienia treścią

Wykorzystanie projektów oraz wypełnienie treścią  
zależeć będzie od charakteru eventów i spotkań,  
na których będą wykorzystywane.

ODPOWIEDZIALNA
GOSPODARKA
ODPADAMI

OGŁOSZENIE PROGRAMU 
 SPOŁECZNEGO  

„AKTYWNE SĄSIEDZTWO” 

www.zut.com.pl

Zakład 
Utylizacyjny 
w Gdańsku

ZU_CI\Akcydensy\Tablica_PCV

ODPOWIEDZIALNA
GOSPODARKA
ODPADAMI

KONFERENCJA PRASOWA 

OGŁOSZENIE PROGRAMU SPOŁECZNEGO  
„AKTYWNE SĄSIEDZTWO”

www.zut.com.pl#

Tablice PCV - tytułowa Tablice PCV - standardową, do wypełnienia treścią
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21. Tablice zewnętrzne
Projekty tablic zewnętrznych do umieszczenia 
przy najważniejszych punktach na terenie Zakładu 
Utylizacyjnego.

Budynek

ABiura
Magazyn

A
Magazyn

30

B 38

Tablice zewnętrzne wejściowa 50 cm x 100 cmTablica zewnętrzna wejściowa 90 cm x 60 cm

ZU_CI\Akcydensy\Tablica_wejsciowa

I piętro Parter

BUDYNEK A

Sekretariat 

Biuro Zarządu

Sala Spotkań

Główny Księgowy, Członek Zarządu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pokój 5

Dział Księgowo-Finansowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pokój 5

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych,  
Członek Zarządu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pokój 2

Dział Utrzymania Ruchu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pokój 1

Rzecznik Prasowy / Dział Promocji   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pokój 4

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pokój 3

Sekcja Zamówień Publicznych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pokój 6
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22.Tabliczki przydrzwiowe

Projekty tabliczek wewnętrznych do zamontowania 
przy drzwiach poszczególnych działów Zakładu  
Utylizacyjnego.

ZU_CI\Akcydensy\Tablica_wejsciowa

112
PION PRZYGOTOWANIA 
INWESTYCJI
Zespół projektowy

Robert Lewandowski
starszy inspektor

Artur Boruc
starszy inspektor

Jakub Błaszczykowski
konsultant

Arkadiusz Milik
konsultant

30
WYDZIAŁ OBSŁUGI 
KLIENTÓW

Robert Lewandowski
starszy inspektor

Artur Boruc
starszy inspektor

Jakub Błaszczykowski
konsultant

Arkadiusz Milik
konsultant

Jakub Błaszczykowski
konsultant

Arkadiusz Milik
konsultant

II piętro

ARCHIWUM

MAGAZYN KOŃCOWY

SEKRETARIAT

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

IV piętro

ARCHIWUM

MAGAZYN KOŃCOWY

SEKRETARIAT

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PION IT

KADRY

IV piętro

10. ARCHIWUM

12. MAGAZYN KOŃCOWY  

13. SEKRETARIAT

14.   ZESPÓŁ  
PROJEKTOWY

14.   ZESPÓŁ  
PROJEKTOWY

15. PION IT

16. KADRY

Tablice przydrzwiowe A5 poziom

ZU_CI\Akcydensy\Tablice_biurowe
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23. Teczka
W projekcie teczki wykorzystano omawiane w pkt. 13. 
dodatkowe motywy graficzne  w postaci obrysu lwów.

Format:
– A4

ODPOWIEDZIALNA 
GOSPODARKA 
ODPADAMI 

Zakład
Utylizacyjny
w Gdańsku

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 
ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

tel.: 58 326 01 00 / e-mail: zut@zut.com.pl
www.zut.com.pl 

www.facebook.com/zaklad.utylizacyjny

Wizualizacja teczki Schemat teczki

ZU_CI\Akcydensy\Teczka
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24. Tło profilu Facebook
i YouTube
W projekcie tła na profile Facebook oraz YouTube  
wykorzystano omawiane w pkt. 13. dodatkowe motywy 
graficzne w postaci obrysu lwów.

OCHRONA 
ŚRODOWISKA

GOSPODARKA
ODPADAMI

EDUKACJA
EKOLOGICZNA

ZAANGAŻOWANIE
SPOŁECZNE

Tło profilu Facebook

Tło profilu YouTube

OCHRONA 
ŚRODOWISKA

GOSPODARKA
ODPADAMI

EDUKACJA
EKOLOGICZNA

ZAANGAŻOWANIE
SPOŁECZNE

ZU_CI\Akcydensy\Social_Media
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ODPOWIEDZIALNA 
GOSPODARKA 
ODPADAMI 

Zakład
Utylizacyjny
w Gdańsku

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 
ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

tel.: 58-326-01-00 / e-mail: zut@zut.com.pl
www.zut.com.pl 

www.facebook.com/zaklad.utylizacyjny

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 
ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

tel.: 58 326 01 00 / e-mail: zut@zut.com.pl
www.zut.com.pl 

www.facebook.com/zaklad.utylizacyjny

GDAŃSKA
KULTURA
SEGREGACJI

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 
ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

tel.: 58-326-01-00 / e-mail: zut@zut.com.pl
www.zut.com.pl 

www.facebook.com/zaklad.utylizacyjny

www.zut.com.pl 
www.facebook.com/zaklad.utylizacyjny

OCHRONA 
ŚRODOWISKA

BĄDŹ EKO I ŻYJ EKO!

Torba reklamowa materiałowa - Przód Torba produktowa materiałowa - PrzódTorba reklamowa materiałowa - Tył Torba produktowa materiałowa - Tył

  AKCYDENSY

25. Torba reklamowa
Projekt materiałowej torby reklamowej.

ZU_CI\Akcydensy\Torba_reklamowa



ZU_CI\Znak_graficzny\??????? ZU_CI\Znak_graficzny\???????

70

Torba produktowa materiałowa - Tył

ZU_CI\Akcydensy\Torba_reklamowa
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26. Torba reklamowa
Projekt papierowej torby reklamowej.

Zakład
Utylizacyjny
w Gdańsku

ODPOWIEDZIALNA 
GOSPODARKA 
ODPADAMI 

www .zut .com .pl 
www .facebook .com/zaklad .utylizacyjny

Torba reklamowa papierowa - Przód Torba produktowa papierowa - PrzódTorba reklamowa papierowa - Tył Torba produktowa papierowa - Tył

ZU_CI\Akcydensy\Torba_reklamowa
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27. Totem na wjazd
W projekcie totemu wjazdowego na teren ZU  
zastosowano znak w wersji uzupełniającej.

Zakład Utylizacyjny
w Gdańsku

BRAMA 

PRZEKAZYWANIE ODPADÓW / WAGI 2

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 2

PUNKT INFORMACYJNY 4

ZARZĄD / ADMINISTRACJA 6

DZIAŁ EKSPLOATACJI 6

PARKING DLA GOŚCI 6

ZU_CI\Akcydensy\Totem
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28. Witryna internetowa 
Identyfikacja zakłada naniesienie zmian kolorystycznych 
zgodnych z opisanymi w księdze kolorami podstawowymi 
na istniejącą stronę internetową ZU.

Układ strony internetowej stanowi wyjątek omówiony 
w pkt 5. Pole ochronne, co do reguły zestawienie znaku 
z innymi znakami.

Witryna internetowa - makieta główki

ZU_CI\Akcydensy\Strona_WWW
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29. Wizytówka polska i angielska
Identyfikacja przewiduje wzór wizytówki w dwóch  
językach: polskim i angielskim. We wzorze zastosowano 
reguły ujęte w niniejszym dokumencie. 

Format: 85 mm x 55 mm
Kolorystyka: CMYK (dwustronna)
Technologia druku: druk offsetowy
Materiał: biały karton matowy, gładki 240–280 g/m2

Wizytówka w języku polskim

Imię  
Nazwisko

nazwa 

stanowiska 

 

tel. 58 000 00 00 wew. 00

tel. kom. 000 000 000 

 

imię.nazwisko@zut.com.pl

www.zut.com.pl 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

ul. Jabłoniowa 55

80-180 Gdańsk

NIP: 583-000-20-19
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Wizytówka w języku angielskim

Name  
Surname

position

 

tel. 58 000 00 00 wew. 00

mobile. 000 000 000 

 

name.surname@zut.com.pl

www.zut.com.pl 

Waste Utilization
Facility Ltd.

Waste Utilization Facility Ltd.

st. Jabłoniowa 55

80-180 Gdańsk

NIP: 583-000-20-19
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30. Znakowanie aut
Znakując auta należy pamiętać o polu ochron-
nym znaku (pkt. 4) oraz o niedozwolonychformach  
(pkt. 19). Samochód osobowy – oznaczenie należy umie-
ścić na przednich drzwiach pojazdu. Samochód dostaw-
czy – oznaczenie należy umieścić na obydwu burtach 
auta w osi tylnego koła. Ciężarówka – oznaczenie należy 
umieścić na obydwu burtach naczepy, na drzwiach 
kabiny oraz na tylnej części naczepy. Wysokość znaku 
należy dostosować do wysokości przetłoczenia ściany 
bocznej pojazdu. 
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Bok ciężarówki Tylna część kontenera
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