
KSIĘGA ZNAKU



Logo Lewicy to uniwersalny znak, którego 
używamy we wszystkich naszych przekazach. 
Chcemy, aby było ono natychmiast 
rozpoznawalne, więc ważne jest, zachowanie 
zasad które opisuje Księga Znaku.

Znak występuje w dwóch podsawowych wersjach.

Znak Podstawowy

logotyp



Znak ma ściśle określone proporcje.
Nie wolno ich zmieniać.
Konstrukcję znaku określa moduł x.

Znak Podstawowy
konstrukcja i proporcje
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Wolna przestrzeń wokół znaku, 
na której nie mogą znajdować się żadne 
elemanty graficzne to pole ochronne. 
Wyznacza je moduł x.

Znak Podstawowy
pole ochronne
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Typografia
głowny zestaw czcionek
Do materiałów wizerunkowych partii wykorzystujemy 
dwie odmiany czcionek z rodziny Gilroy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Gilroy ExtraBold

Gilroy Light
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 



Znak Podstawowy
kolory

C:85 M:100 Y:0 K:5      R:78 G:43 B:138     PANTONE 2098 C#4e2b8a 

#ac145a 

#d6001c 

#���

gradient

C:6 M:100 Y:26 K:24      R:172 G:20 B:90     PANTONE 215 C

C:0 M:97 Y:100 K:3      R:214 G:0 B:28     PANTONE 2035 C

C:0 M:0 Y:0 K:0      R:255 G:255 B:255 



Lewica posiada dodatkową, uzupełniającą wersję 
znaku. Korzystamy z niej gdy niemożliwe jest zasto-
sowanie wersji podstawowej lub gdy ta wersja 
znaku zachowuje większą czytelność (np. słupki 
sondażowe)

Znak uzupełniający



Przy wydrukach monochromatycznych 
należy korzystać z achromatycznych wersji 
znaku.

Achromatyczne
wersje znaków



Znak Podstawowy
zasady umieszczania na zdjęciach

zbyt mały kontrast 
pomiedzy logotypem a 
zdjęciem

użycie błędnej wersji 
kolorystycznej



Stosując logo musimy pamiętać o jego 
czytelności. Aby ją zachować nie wolno stosować 
znaku w mniejszych rozmiarach  niż te opisane.

W treściach cyfrowych wysokość
podstawowej wersji znaku nigdy nie może być mnie-
jsza niż 34 pikseli, a minimalna wysokość logo w wersji 
drukowanej to 7 mm.

Minimalne wersje znaku

0,7 cmpodstawowa 
wersja znaku



Logo umieszczamy w górnym lewym rogu
layoutu, lub w uzasadnionych przypadkach 
centralnie - wyśrodkowane względem strony.

Umieszczanie znaku




