


Projekt
& opracowanie:

Krzysztof Siewiorek 
Kraków 2013



KSIĘGA ZNAKU





 Zaprojektowany symbol oraz typografia tworzą spójną kompozycję 
identyfikującą przedsięwzięcie pod nazwą: “Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce 
(e-Zdrowie)". Tworząc logo, oddają w sposób metaforyczny ogólny charakter reprezen-
towanego przedmiotu.

 Przedstawiony symbol zbudowany jest z dwóch ściśle uzupełniających się 
elementów. Pierwszym z nich, są dwa połączone wypłaszczeniami półkola różnych 
wielkości. Ich położenie wyrównane zostało do górnej krawędzi. Ułożone w ten sposób 
figury układają się w symboliczną literę ”e”. Pełni ona wielorakie funkcje. Najważniejszą 
z nich, jest uwizualnienie pierwszej litery nazwy przedsięwzięcia. Kolejno informuje 
odbiorcę o fakcie, iż logotyp repezentuje przedsięwzięcie o charakterze cyfrowym. 
Ostatnim jej zadaniem, jest rysowanie tła dla drugiego elementu znaku, którym jest 
równoramienny krzyż, symbolizujący opiekę medyczną.
Liternictwo zostało stworzone w oparciu o bezszeryfową i mocną czcionkę, której znaki 
postawione zostały z użyciem wersalików. Uzyskany w ten sposób efekt wskazuje na siłę 
i wielkość projektu. Świeży i nowoczesny krój liter doskonale wpasowuje się w stylistykę 
całego logotypu. Nieco mozdyfikowane litery na początku nazwy dodają smaku                  
i podkreślają mocny indywidualizm znaku.
Wykorzystana w logo barwa zielona, kojarzy się odbiorcy z życiem, harmonią, naturą 
oraz świeżością. Zaś czarna typografia podkreśla jej kształt i siłę.



Logotyp zaprojektowany 
został w wersji horyzontal-
nej oraz wertykalnej. 
Umożliwia to lepszą jego 
prezentację i dopasowanie 
przy różnym wykorzystaniu.

Każda z przedstawionych 
iteracji posiada wersję 
podstawową i rozszerzoną, 
na którą naniesiono skrót 
jednego z projektów    
prowadzonych w ramach 
programu.



Dzięki swojej niecodziennie 
uniwersalnej, a zarazem 
niepowtarzalnej formie, 
doskonale prezentuje się    
w każdej sytuacji.

Zieleń, którą została 
wypełniona zmodyfikowana 
litera “E” tworzy doskonałe 
połączenie typografii,
ze znakiem.



W trosce o jakość prezentacji 
logotypu, dla każdej itecjacji 
zaprojektowane zostało pole 
ochronne.
Daje ono pewność, iż logotyp 
zawsze pozostanie dobrze 
widoczny.





SIATKA MODUŁOWA
_wersja podstawowa



SIATKA MODUŁOWA
wersja rozszerzona_



7mm

7mm

Minimalna  wielkość logotypu 
uzależniona jest od wielkości 
symbolu ( “litery e” ).
Jest ona stała tak dla wersji 
podstawowej i rozszerzonej.
Należy natomiast pamiętać, 
by zmieniając rozmiar logo-
typu zachować jego naturalne  
i prawidłowe proporcje.



CMYK: 20 0 100 0
RGB: 215 223 35

80% 60% 40% 20%

Pantone C: DS 309-1C
Pantone U: DS 309-1U

CMYK: 60 14 100 0
RGB: 120 171 66

Gradient barw

80% 60% 40% 20%

Pantone C: DS 292-2C
Pantone U: DS 292-2U

RAL: 1016
ORACAL: 025

RAL: 6017
ORACAL: 064















Błędy jakich należy się wystrzegać:

-  skalowanie bez zachowania proporcji,
-  zmiana wielkości typografii względem symbolu,
-  zmiana czcionki typografii,
-  publikacja logotypu na zbyt kolorowym tle
-  lub na tle koloru, którego barwa jest wykorzystana w logotypie,
-  przysłanianie logotypu innymi elementami graficznymi,
-  obracanie symbolu względem typografii,
-  sygnowanie znakiem ułożonym nierównolegle do podłoża,
-  zmiana barw logotypu pełnokolorowego
-  reprezentowanie logotypu w zbytmałej skali
-  niedostosowanie rozdzielczości znaku
    do wyświetlaczy wysokich rozdzielczości, np. 260dpi, 320dpi, 460dpi,
-  zmiana położenia skóru podtytułu w wersji rozszerzonej,
-  samodzielne powiększanie podtutułu wersji rozszerzonej,
-  umieszczanie logotypu na tle w kolorze do niego zbliżonym
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Logotyp korzysta z czcionek rodziny
Merriweather Sans,

autorstwa Sorkin Type Co,
na licencji SIL Open Font License, wersja 1.1

Merriweather Sans Book
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ

abcdefghijklmnoprstuwxyz

Merriweather Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ

abcdefghijklmnoprstuwxyz

Merriweather Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ

abcdefghijklmnoprstuwxyz

Merriweather Sans ExtraBold
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ

abcdefghijklmnoprstuwxyz




