
księga znaku



księga znaku

dbam
o mój zasięg

W natłoku treści, danych i informacji coraz 
trudniej kontrolować przekaz docierający do 
nas z niezliczonych źródeł.

Zasięg to unikatowy dla każdego z nas 
fragment wysyłanego i odbieranego 
przekazu. Zasięg należy budować 
świadomie i odpowiedzialnie, pamiętając 
o higienie i równowadze, mając świadomość 
wpływu, jaki mają wysyłane i odbierane 
przez nas sygnały.
 
Warto dbać o swój zasięg.

dbam o mój zasięg



logotyp



system znaków

logotyp

księga znaku

system
znaków

System identyfikacjiwizualnej fundacji 
dbam o mój zasięg składa się z logotypu 
podstawowego oraz wariantów 
dedykowanych czterem głównym formom 
działań: fundacji, akademii, instytutu 
badawczego oraz ośrodka ciszy.

Wszystkie logotypy występują w układzie 
poziomym, pionowym oraz pionowym 
responsywnym.

dbam o mój zasięg

🡒



sygnet

logotyp
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dbam o mój zasięg

sygnet

Sygnet w syntetyczny sposób przedstawia 
zasięg. Wycinek pełnego okręgu wskazuje 
na wybrany świadomie fragment zasięgu.

To również subtelne nawiązanie do 
uniwersalnej symboliki łuków zasięgu sieci 
wi-fi.
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konstrukcja
sygnetu

Sygnet podstawowy skonstruowany został 
jako wycinek okręgu wpisanego w kwadrat
o boku a, gdzie a=10x.
Otrzymaliśmy w ten sposób łuk o promieniu 
wewnętrzym 3x i grubości 2x, opisany
na kącie 90° 245°).

konstrukcja sygnetu
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przekształcenia sygnetu
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Przekształcenia dla wariantów dodatkowych 
logotypów zakładają pokazanie większego 
lub podzielonego wycinka okręgu. Docelowy 
fragment jest opisany na kącie 45° lub jego 
wielokrotności.

przekształ-
cenia
sygnetu



1616

przekształcenia sygnetu

logotyp
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dbam o mój zasięg

Przekształcenia dla wariantów dodatkowych 
logotypów zakładają wycięcie fragmentu 
siatki 1616 punktów wpisanych w kwadrat.

konstrukcja
sygnetu
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Przekształcenia dla wariantów dodatkowych 
logotypów zakładają wycięcie fragmentu 
kreskowania 16 poziomymi liniami 
wpisanymi w kwadrat i obróconymi o 45° 
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara.

konstrukcja
sygnetu
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konstrukcja
sygnetu



logotyp
podstawowy

Logotyp podstawowy składa się z sygnetu 
oraz zapisu frazy dbam o mój zasięg 
złamanego w dwa wiersze.

logotyp podstawowy

logotyp
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logotyp
podstawowy
poziomy

Zapis jest oddalony od sygnetu o grubość 
wycinka okręgu 2x.

Minimalne pole ochronne wynika z długości 
promienia wewnętrznego okręgu (3x) 
odłożonej od krawędzi łuku sygnetu oraz 
pola zapisu, jednakowo z każdej strony.
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konstrukcja logotypu podstawowego poziomego
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pole
ochronne

Minimalne pole ochronne logotypu ma 
zastosowanie we wszystkich przypadkach 
umieszczania znaku w otoczeniu innych 
elementów layoutu.

W obrębie pola ochronnego nie mogą 
znaleźć się żadne inne liternicze lub 
graficzne elementy projektu.

pole ochronne logotypu podstawowego poziomego
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logotyp
podstawowy
pionowy

Zapis jest wyrównany do lewej krawędzi 
sygnetu i oddalony od niego o wysokość 
równą wewnętrznemu promieniowi okręgu 
3x.

Minimalne pole ochronne wynika z długości 
promienia wewnętrznego okręgu (3x) 
odłożonej od krawędzi łuku sygnetu oraz 
pola zapisu, jednakowo z każdej strony.

konstrukcja logotypu podstawowego pionowego
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logotyp
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dbam o mój zasięg

pole
ochronne

Minimalne pole ochronne logotypu ma 
zastosowanie we wszystkich przypadkach 
umieszczania znaku w otoczeniu innych 
elementów layoutu.

W obrębie pola ochronnego nie mogą 
znaleźć się żadne inne liternicze lub 
graficzne elementy projektu.

pole ochronne logotypu podstawowego pionowego
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fundacji
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logotyp

księga znaku

dbam o mój zasięg

Zapis jest oddalony od sygnetu o grubość 
wycinka okręgu 2x.

Minimalne pole ochronne wynika z długości 
promienia wewnętrznego okręgu (3x) 
odłożonej od krawędzi łuku sygnetu oraz 
pola zapisu, jednakowo z każdej strony.
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pole
ochronne

pole ochronne logotypu poziomego fundacji

Minimalne pole ochronne logotypu ma 
zastosowanie we wszystkich przypadkach 
umieszczania znaku w otoczeniu innych 
elementów layoutu.

W obrębie pola ochronnego nie mogą 
znaleźć się żadne inne liternicze lub 
graficzne elementy projektu.
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fundacji

konstrukcja logotypu pionowego fundacji
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Zapis jest wyrównany do lewej krawędzi 
sygnetu i oddalony od niego o wysokość 
równą wewnętrznemu promieniowi okręgu 
3x.

Minimalne pole ochronne wynika z długości 
promienia wewnętrznego okręgu (3x) 
odłożonej od krawędzi łuku sygnetu oraz 
pola zapisu, jednakowo z każdej strony.



fundacja

Minimalne pole ochronne logotypu ma 
zastosowanie we wszystkich przypadkach 
umieszczania znaku w otoczeniu innych 
elementów layoutu.

W obrębie pola ochronnego nie mogą 
znaleźć się żadne inne liternicze lub 
graficzne elementy projektu.

logotyp
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pole
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pole ochronne logotypu pionowego fundacji
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akademiaZapis jest oddalony od sygnetu o grubość 
wycinka okręgu 2x.

Minimalne pole ochronne wynika z długości 
promienia wewnętrznego okręgu (3x) 
odłożonej od krawędzi łuku sygnetu oraz 
pola zapisu, jednakowo z każdej strony.

logotyp
poziomy
akademii

konstrukcja logotypu poziomego akademii
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akademiaMinimalne pole ochronne logotypu ma 
zastosowanie we wszystkich przypadkach 
umieszczania znaku w otoczeniu innych 
elementów layoutu.

W obrębie pola ochronnego nie mogą 
znaleźć się żadne inne liternicze lub 
graficzne elementy projektu.
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pole
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pole ochronne logotypu poziomego akademii



akademia
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akademii

konstrukcja logotypu pionowego akademii
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Zapis jest wyrównany do lewej krawędzi 
sygnetu i oddalony od niego o wysokość 
równą wewnętrznemu promieniowi okręgu 
3x.

Minimalne pole ochronne wynika z długości 
promienia wewnętrznego okręgu (3x) 
odłożonej od krawędzi łuku sygnetu oraz 
pola zapisu, jednakowo z każdej strony.



akademia
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pole
ochronne

pole ochronne logotypu pionowego akademii

Minimalne pole ochronne logotypu ma 
zastosowanie we wszystkich przypadkach 
umieszczania znaku w otoczeniu innych 
elementów layoutu.

W obrębie pola ochronnego nie mogą 
znaleźć się żadne inne liternicze lub 
graficzne elementy projektu.



logotyp
poziomy
instytutu
badawczego

konstrukcja logotypu poziomego instytutu badawczego

logotyp
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dbam o mój zasięg

Zapis jest oddalony od sygnetu o grubość 
wycinka okręgu 2x.

Minimalne pole ochronne wynika z długości 
promienia wewnętrznego okręgu (3x) 
odłożonej od krawędzi łuku sygnetu oraz 
pola zapisu, jednakowo z każdej strony.
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pole
ochronne

pole ochronne logotypu poziomego instytutu badawczego

Minimalne pole ochronne logotypu ma 
zastosowanie we wszystkich przypadkach 
umieszczania znaku w otoczeniu innych 
elementów layoutu.

W obrębie pola ochronnego nie mogą 
znaleźć się żadne inne liternicze lub 
graficzne elementy projektu.
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pionowy
instytutu
badawczego

konstrukcja logotypu pionowego instytutu badawczego
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dbam o mój zasięg

Zapis jest wyrównany do lewej krawędzi 
sygnetu i oddalony od niego o wysokość 
równą wewnętrznemu promieniowi okręgu 
3x.

Minimalne pole ochronne wynika z długości 
promienia wewnętrznego okręgu (3x) 
odłożonej od krawędzi łuku sygnetu oraz 
pola zapisu, jednakowo z każdej strony.
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pole ochronne logotypu pionowego instytutu badawczego

Minimalne pole ochronne logotypu ma 
zastosowanie we wszystkich przypadkach 
umieszczania znaku w otoczeniu innych 
elementów layoutu.

W obrębie pola ochronnego nie mogą 
znaleźć się żadne inne liternicze lub 
graficzne elementy projektu.
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ośrodek ciszy
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poziomy
ośrodka
ciszy

konstrukcja logotypu poziomego ośrodka ciszy
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Zapis jest oddalony od sygnetu o grubość 
wycinka okręgu 2x.

Minimalne pole ochronne wynika z długości 
promienia wewnętrznego okręgu (3x) 
odłożonej od krawędzi łuku sygnetu oraz 
pola zapisu, jednakowo z każdej strony.



ośrodek ciszy
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pole
ochronne

pole ochronne logotypu poziomego ośrodka ciszy

Minimalne pole ochronne logotypu ma 
zastosowanie we wszystkich przypadkach 
umieszczania znaku w otoczeniu innych 
elementów layoutu.

W obrębie pola ochronnego nie mogą 
znaleźć się żadne inne liternicze lub 
graficzne elementy projektu.
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ośrodek ciszy

logotyp
pionowy
ośrodka
ciszy

konstrukcja logotypu pionowego ośrodka ciszy

logotyp
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dbam o mój zasięg

Zapis jest wyrównany do lewej krawędzi 
sygnetu i oddalony od niego o wysokość 
równą wewnętrznemu promieniowi okręgu 
3x.

Minimalne pole ochronne wynika z długości 
promienia wewnętrznego okręgu (3x) 
odłożonej od krawędzi łuku sygnetu oraz 
pola zapisu, jednakowo z każdej strony.



ośrodek ciszy
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pole
ochronne

pole ochronne logotypu pionowego ośrodka ciszy

Minimalne pole ochronne logotypu ma 
zastosowanie we wszystkich przypadkach 
umieszczania znaku w otoczeniu innych 
elementów layoutu.

W obrębie pola ochronnego nie mogą 
znaleźć się żadne inne liternicze lub 
graficzne elementy projektu.



logotyp responsywny
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logotyp
responsywny

Responsywny wariant pełnego logotypu 
pozwala na uwolnienie zapisu i prezniesienie 
go w dół danego layoutu celem domknięcia 
kompozycji.

Domyślnie zapis domyka layout od dołu na 
ogólnych zasadach dotyczących pól 
ochronnych.

dbam o mój zasięg
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konstrukcja logotypu responsywnego
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logotyp
responsywny

Wersję responsywną można zastosować 
wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość 
opuszczenia zapisu, przy czym dla 
rozróżnienia od wersji nieresponsywnej 
zakładmy, że minimalna wartość 
opuszczenia jest nie mniejsza niż 
pięciokrotna wysokość marginesu pola 
ochronnego znaku.

dbam o mój zasięg



dbam o pole
ochronne w logotypie
responsywnym

odsunięte o wyznaczoną odległość
od elementów logotypu

odsunięte o wyznaczoną odległość
od elementów logotypu

dbam o pole
ochronne w logotypie
responsywnym

pole ochronne logotypu responsywnego

logotyp
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logotyp
responsywny

Pomiędzy elementami logotypu 
responsywnego dopuszcza się 
umieszczenie innych napisów i grafik
z zachowaniem odstępu pomiedzy 
elementami logotypu nie mniejszego niż 
pięciokrotna wysokość marginesu pola 
ochronnego znaku.

W żadnym innym przypadku w tym obszarze 
nie mogą znaleźć się inne dodatkowe 
elementy graficzne lub liternicze.

dbam o mój zasięg



wielkości minimalne w druku

logotyp
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wielkości
minimalne
w druku

Minimalną dopuszczalną wielkość logotypu 
w druku przedstawia schemat obok.

Minimalna wielkość napisów to odpowiednio 
7.7 oraz 7 punktów.

dbam o mój zasięg
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wielkości minimalne w nośnikach cyfrowych
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wielkości
minimalne
w nośnikach
cyfrowych

Minimalną dopuszczalną wielkość logotypu 
w nośnikach cyfrowych przedstawia 
schemat obok.

Minimalna wielkość napisów to odpowiednio 
12.8 oraz 11.6 punktów.

dbam o mój zasięg
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kolorystyka



róż
↓

rgb
252.119.149

hex
#FC7795

ultramaryna
↓

rgb
65.55.255

hex
#4137FF

czerń
↓

rgb
0.0.0

hex
#000000

oranż
↓

rgb
251.106.79

hex
#FB6A4F

akwamaryna
↓

rgb
153.237.204

hex
#99EDCC

kolory w nośnikach cyfrowych

kolorystyka

księga znaku

kolorystyka
w nośnikach
cyfrowych

Paleta wersji podstawowej to trzy kolory:
róż, ultramaryna oraz czerń uzupełniona
o kolory dodatkowe: oranż i akwamarynę.

Obok wyspecyfikowane wartości dla 
przestrzeni barwnych RGB i HEX.

dbam o mój zasięg

kolory podstawowe kolory dodatkowe



kolory w druku

kolorystyka

księga znaku

kolorystyka
w druku

Paleta wersji podstawowej to trzy kolory:
róż, ultramaryna oraz czerń uzupełniona
o kolory dodatkowe: oranż i akwamarynę.

Obok wyspecyfikowane wartości dla 
przestrzeni barwnych Pantone, CMYK oraz 
RGB (jako rozwiązanie dla druku cyfrowego 
z możliwością zwiększonego nasycenia 
kolorów).

dbam o mój zasięg

kolory podstawowe kolory dodatkowe

róż

pantone
204 c/u

cmyk
0.66.20.0

rgb
252.119.149

ultramaryna

pantone
Blue 072 c/u

cmyk
100.90.10.0

rgb
65.55.255

czerń

pantone
Black c/u

cmyk
0.0.0.100

rgb
0.0.0

oranż

pantone
1655 c/u

cmyk
0.70.65.0

rgb
251.106.79

akwamaryna

pantone
571 c/u

cmyk
45.0.26.0

rgb
153.237.204



Wersje pozytywowe należy stosować
w druku na tłach białych i jasnych 
odcieniach kolorów podstawowych (10% 
oraz jasnoszarych, nigdy jednak 
ciemniejszych niż K10 CMYK,
a w nośnikach cyfrowych odpowiednio 
237.237.237 RGB.

Wersje pozytywowe można stosować 
również w produkcji na tłach 
przezroczystych, upewniwszy się, że wersja 
pozytywowa gwarantuje odpowiednią 
czytelność znaku.

wersje kolorystyczne logotypów

kolorystyka

księga znaku

wersje
pozytywowe

dbam o mój zasięg



kolor w druku

Wersje mieszane w dwóch wariantach 
kolorystycznych można stosować na tle w 
kolorze różu lub w kolorach dodatkowych 
(oranżu i akwamaryny).

Wersje mieszane można stosować również 
w produkcji na tłach przezroczystych, 
upewniwszy się, że wersja mieszana 
gwarantuje odpowiednią czytelność znaku.

księga znaku

wersje
mieszane

dbam o mój zasięg

wersje kolorystyczne logotypów

kolorystyka



wersje kolorystyczne logotypów

kolorystyka

Wersje negatywowe należy stosować
w druku na tłach w kolorze ultramaryny, 
czerni lub ciemnoszarych, nigdy jednak 
jaśniejszych niż K90 CMYK,
a w nośnikach cyfrowych odpowiednio 
60.60.60 RGB.

Wersje negatywowe można stosować 
również w produkcji na tłach 
przezroczystych, upewniwszy się, że wersja 
negatywowa gwarantuje odpowiednią 
czytelność znaku.

księga znaku

wersje
negatywowe

dbam o mój zasięg



Wersje pozytywowe należy stosować
w druku na tłach białych i jasnoszarych, 
nigdy jednak ciemniejszych niż K10 CMYK,
a w nośnikach cyfrowych odpowiednio 
237.237.237 RGB.

Wersje negatywowe należy stosować w 
druku na tłach czarnych lub ciemnoszarych, 
nigdy jednak jaśniejszych niż K90 CMYK,
a w nośnikach cyfrowych odpowiednio 
60.60.60 RGB.

Nie należy reprodukowć na mediach 
transparentnych.

księga znaku

wersje
monochro-
matyczne

dbam o mój zasięg

wersje kolorystyczne logotypów

kolorystyka



Wersje achromatyczne służą wyłącznie
do reprodukcji achromatycznych na tłach
w kolorach odpowiednio: białym dla wersji 
pozytywowych i czarnym dla wersji 
negatywowej. Dopuszcza się również użycie 
logotypu w wersji negatywowej na 
zdjęciach.

Dopuszcza się warunkową reprodukcję na 
mediach transparentnych, jeśli inne użycie 
innych wersji nie zapewnia odpowiedniej 
czytelności.

księga znaku

wersje
achroma-
tyczne

dbam o mój zasięg

wersje kolorystyczne logotypów
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Wersje dodatkowe tworzy się przez 
zastosowanie jednego z kolorów 
dodatkowych zamiast różu.

Wersje dodatkowe można stosować
w przypadku materiałów i projektów
z wykorzystaniem kolorów dodatkowych.

księga znaku

wersje
dodatkowe

dbam o mój zasięg
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wersje kolorystyczne logotypów

kolorystyka



Typografia
inter bold↱

64 pt

wysokość małej litery / wysokość x

interlinia

linia bazowa pisma

wydłużenie górnelinia wersalików
↱

wydłużenie dolne

◀
◀

►
►



księga znaku

krój
podstawowy

inter
grotesk

projektant:
Rasmus Andersson

krój dostępny bezpłatnie online:
fonts.google.com/specimen/Inter

dbam o mój zasięg

inter bold

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzżź
1234567890!#$%^&*()_+:</→¿

inter regular

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzżź
1234567890!#$%^&*()_+:</→×

krój podstawowy

typografia



księga znaku

krój
dodatkowy
systemowy

helvetica neue
negrotesk
MacOS

projektant:
Max Miedinger
Linotype Design Studio

dbam o mój zasięg

helvetica neue bold

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzżź
1234567890!@#$%^&*()_+:</

helvetica neue regular

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzżź
1234567890!@#$%^&*()_+:</

krój dodatkowy

typografia



księga znaku

krój
dodatkowy
systemowy

arial
grotesk
Windows)

projektanci:
Robin Nicholas
Patricia Saunders

dbam o mój zasięg

arial bold

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzżź
1234567890!@#$%^&*()_+:</

arial regular

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzżź
1234567890!@#$%^&*()_+:</

krój dodatkowy

typografia



nagłówek: h

h = 3×a
h ≥ 2×a

odstęp > 1.5×h

odstęp =1×a

odstęp =1×a

lead

tekst akapitowy: a

interlinia = 1.7÷2

interlinia = 1.7÷2

interlinia = 1÷1.2

Pamiętając o tym, że podstawą dobrego życia są relacje międzyludzkie  

Fundacja Dbam O Mój Zasięg od 2015 roku przyczynia się do odpowie-

dzialnego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych.

Podstawą podejmowanych działań jest profesjonalna diagnoza problemu, 

działanie we współpracy międzysektorowej, jak również idea partycypacji 

rozumiana jako włączenie w proces wsparcia tych, którzy sami tego wsparcia 

potrzebują.

Realizując misję prowadzimy działalność szkoleniową, badawczą i edukacyj-

ną. Organizujemy szkolenia i warsztaty dla szkół, instytucji i firm prywatnych 

na terenie całej Polski. Odbiorcami naszych działań są dzieci, młodzież

i osoby dorosłe. Realizujemy także projekty specjalne jak akcja „TU I TERAZ. 

Odłóż telefon, włącz relacje” czy ogólnopolska konferencja FUTURED (wcze-

śniej pod nazwą „Mobilność w sieci”). Dla wielu podmiotów realizujemy także 

usługi konsultingowe w zakresie uzależnień od internetu oraz wykorzystywa-

nia nowych technologii w edukacji. Wszystkie nasze działania opieramy

o profesjonalnie realizowane na szeroką skalę badania, jak „Młodzi Cyfrowi”, 

które dostarczają nam danych do prawidłowej diagnozy problemu i profilak-

tyki.

Relacje
międzyludzkie
są podstawą
dobrego życia

księga znaku

przykładowy
skład tekstu

dbam o mój zasięg

◀
►

◀
►

◀
►

przykładowy skład tekstu

typografia



elementy



księga znaku

elementy
key visual

Grafiki key visual można budować w oparciu 
o elementy składowe sygnetów. Wycinki 
okręgów, kreskowane i kropkowane 
fragmenty kół i inne proste formy bazujące 
na geometrii fragmentów koła.

dbam o mój zasięg

🡒

🡒

🡒

elementy składowe grafik

elementy



księga znaku

elementy
key visual

Mozaikę złożoną z elementów key visual 
można stosować i przekształcać w dowolny 
sposób z zachowaniem odpowiednich 
proporcji i kolorystyki.

dbam o mój zasięg

mozaiki

elementy



księga znaku

elementy
key visual

Przykładowe zastosowanie elementów key 
visual w prostych infografikach.

dbam o mój zasięg

co 10
nastolatek

kocha online

↓25.5%
↵

uczniów
otrzymuje

filmy
intymne

infografiki

elementy



halo@lenivastudio.com

w przypadku
wątpliwości

eniv° fumet gency

www.lenivastudio.com

×

↱


