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Gdańsk to miejsce łączące bogatą historię z prężnie rozwijają-
cymi się nowoczesnymi ośrodkami biznesu, kultury i sztuki. 
To miasto o  ponad tysiącletniej historii odważnie patrzące 
w przyszłość. To miejsce niezwykłych wydarzeń, które zmie-
niły bieg historii.
 Ideą logotypu Gdańska jest połączenie tradycji i  nowo-
czesności. Ukłon w  stronę tradycji stanowi wykorzystanie 
starego gdańskiego herbu z  lwami trzymającymi tablicę 
z dwoma krzyżami i królewską koroną, nadaną przez Kazi-
mierza Jagiellończyka. Ta część logo przywołuje czasy świet-
ności Gdańska, Złoty Wiek i stanowi uhonorowanie bogatej 
historii miasta. Pozostała część logotypu jest już całkiem 
współczesna: falka wraz z hasłem promującym Gdańsk: mia-
sto wolności nawiązują do charakteru miasta.
 Stosowany konsekwentnie we wszystkich publikacjach 
miejskich logotyp pełni funkcję znaku rozpoznawczego, wizy-
tówki Gdańska i wartości, z którymi miasto jest kojarzone.

wstęp

•



część pierwsza
elementy bazowe
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herb wielki miasta gdańska

Podstawą konstrukcji logo Miasta Gdańska jest Wielki 
Herb Miasta – lwy trzymające tarczę herbową. W wersji 
achromatycznej herbu tarcza nie ma wypełnienia.

elementy bazowe

wersja polichromatyczna

wersja monochromatyczna
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znak podstawowy

Znak podstawowy jest głównym elementem Systemu 
Identyfikacji Wizualnej Miasta Gdańska. Na jego pod-
stawie stworzone zostały wszystkie pozostałe znaki 
i elementy uzupełniające jak również reguły ich stoso-
wania. Znak podstawowy w wariancie polichromaty- 
cznym powinien być stosowany na jak największej palecie 
nośników. Znak podstawowy w innych wariantach kolo-
rystycznych oraz znaki uzupełniające przedstawione na 
kolejnych stronach powinny być używane tylko w ściśle 
określonych warunkach.

elementy bazowe

Znak podstawowy w wariancie wielobarwnym stanowi 
skończoną, zamkniętą całość, której poszczególne ele-
menty nie mogą być zmieniane.

Znak podstawowy składa się z herbu oraz logotypu 
Gdańska. Litery logotypu bazują na froncie FrizQuadrata 
PL i zostały zmodyfikowane, specjalnie na potrzeby 
znaku Miasta Gdańska. Kolory znaku w wariancie po-
lichromatycznym zostały precyzyjnie określone i nie 
mogą być zastępowane innymi.
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znaki uzupełniające – układ pionowy

Na potrzeby różnych wydarzeń i przedsięwzięć, bazując 
na znaku podstawowym, stworzono serię znaków uzu-
pełniających, tworzących spójną całość dzięki użyciu 
dodatkowego elementu graficznego – „falka”.
Gdańsk – miasto wolności
Gdańsk – city of freedom
Gdańsk – www.gdansk.pl
Gdańsk – Mecenat Miasta
Gdańsk – Patronat Honorowy
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

elementy bazowe

Gdańsk – Patronat Honorowy Prezydent Miasta Gdańska
Gdańsk – Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

W zależności od nośników każdy z podstawowych 
znaków uzupełniających może występować w kompozycji 
pionowej i poziomej.

Zaleca się stosowanie znaku www.gdansk.pl przy 
wszystkich Patronatach Medialnych oraz w Internecie 
i linkach.
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znaki uzupełniające – układ poziomy

Na potrzeby różnych wydarzeń i przedsięwzięć, bazując 
na znaku podstawowym, stworzono serię znaków uzu-
pełniających, tworzących spójną całość dzięki użyciu 
dodatkowego elementu graficznego – „falka”.
Gdańsk – miasto wolności
Gdańsk – city of freedom
Gdańsk – www.gdansk.pl
Gdańsk – Mecenat Miasta
Gdańsk – Patronat Honorowy
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

Gdańsk – Patronat Honorowy Prezydent Miasta Gdańska
Gdańsk – Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

W zależności od nośników każdy z podstawowych 
znaków uzupełniających może występować w kompozycji 
pionowej i poziomej.

Zaleca się stosowanie znaku www.gdansk.pl przy 
wszystkich Patronatach Medialnych oraz w Internecie 
i linkach.
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znaki uzupełniające – falka

Charakterystyczny element graficzny – „falka” wraz 
z adresem www.gdansk.pl wyodrębniono ze znaków 
uzupełniających jako dodatkowy, skończony znak, do-
pełniający identyfikację Miasta Gdańska.

Zaleca się stosowanie tego znaku szczególnie na 
wszelkiego rodzaju gadżetach i materiałach promo-
cyjnych.

elementy bazowe
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opis na siatce modularnej 

konstrukcja znaku podstawowego

Powyżej przedstawiono konstrukcję znaku w formie pod-
stawowej opartą na siatce modularnej, gdzie modułem jest 
kwadrat opisujący literę „A” z logotypu znaku podstawowe-
go. Do dokładnego określenia proporcji znaku podzielono 
moduł „A” na pół i zaznaczono linią przerywaną.

Siatka służy do odwzorowania znaku w przypadku 
powierzchni wielkoformatowych, tak, gdzie nie jest moż-
liwe wykorzystanie wzorca elektronicznego.

elementy bazowe
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Opis na siatce modularnej 

Konstrukcja znaku uzupełniającego

gdańsk – miasto wolności

Powyżej przedstawiono konstrukcję znaku w formie 
uzupełniającej opartą na siatce modularnej, gdzie mo-
dułem jest kwadrat opisujący literę „A” z logotypu znaku 
podstawowego. Do dokładnego określenia propozycji 
znaku podzielono moduł „A” na pół i zaznaczono linią 
przerywaną.

elementy bazowe

Siatka służy do odwzorowania znaku w przypadku 
powierzchni wielkoformatowych, tam, gdzie nie jest 
możliwe wykorzystanie wzorca elektronicznego.
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opis na siatce modularnej 

konstrukcja znaku uzupełniającego

www.gdansk.pl

Powyżej przedstawiono konstrukcję znaku w formie 
uzupełniającej opartą na siatce modularnej, gdzie mo-
dułem jest kwadrat opisujący literę „A” z logotypu znaku 
podstawowego. Do dokładnego określenia propozycji 
znaku podzielono moduł „A” na pół i zaznaczono linią 
przerywaną.

elementy bazowe

Siatka służy do odwzorowania znaku w przypadku 
powierzchni wielkoformatowych, tam, gdzie nie jest 
możliwe wykorzystanie wzorca elektronicznego.
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wersje kolorystyczne

Znak podstawowy i znaki uzupełniające w wariancie 
polichromatycznym (wielobarwnym) powinny być sto-
sowane na możliwie jak największej gamie nośników. 
Znaki w innych wariantach kolorystycznych powinny 
być stosowane w ściśle określonych przypadkach oraz 
gdy użycie znaku wielobarwnego jest niemożliwe np. 
z powodów technicznych.

W wersji monochromatycznej 1 i 2 stopniowanie 
przedstawia się następująco: 100%; 30%.

elementy bazowe

wersja polichromatyczna

wersja monochromatyczna 2

wersja monochromatyczna 1

wersja inwersyjna

wersja achromatyczna
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wersje kolorystyczne

Znak podstawowy i znaki uzupełniające w wariancie 
polichromatycznym (wielobarwnym) powinny być sto-
sowane na możliwie jak największej gamie nośników. 
Znaki w innych wariantach kolorystycznych powinny 
być stosowane w ściśle określonych przypadkach oraz 
gdy użycie znaku wielobarwnego jest niemożliwe np. 
z powodów technicznych.

W wersji monochromatycznej 1 i 2 stopniowanie 
przedstawia się następująco: 100%; 60%; 30%.

elementy bazowe

wersja polichromatyczna

wersja monochromatyczna 2

wersja monochromatyczna 1

wersja inwersyjna

wersja achromatyczna
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wersje kolorystyczne

Znak podstawowy i znaki uzupełniające w wariancie 
polichromatycznym (wielobarwnym) powinny być sto-
sowane na możliwie jak największej gamie nośników. 
Znaki w innych wariantach kolorystycznych powinny 
być stosowane w ściśle określonych przypadkach oraz 
gdy użycie znaku wielobarwnego jest niemożliwe np. 
z powodów technicznych.

W wersji monochromatycznej 1 i 2 stopniowanie 
przedstawia się następująco: 100%; 30%

elementy bazowe

wersja polichromatyczna

wersja monochromatyczna 2

wersja monochromatyczna 1

wersja inwersyjna

wersja achromatyczna
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pole podstawowe znaku

Pole podstawowe jest minimalnym obszarem wokół 
znaku, na którym nie może wystąpić żadna obca forma 
graficzna z wyjątkiem form zaprojektowanych w tym 
opracowaniu.

Pole podstawowe ma zastosowanie w przypadku 
konieczności użycia znaku w polu ograniczonym np. 
kaseton, panel.

pole ochronne znaku

Pole ochronne znaku jest obszarem wokół znaku, na 
którym nie może wystąpić żadna obca forma graficzna 
z wyjątkiem form zaprojektowanych w tym opracowaniu.

Pole ochronne znaku ma zastosowanie w przypadku 
konieczności użycia znaku w polu nieograniczonym 
np. płaszczyzna papieru, materiały wydawnicze i re-
klamowe itp.

elementy bazowe

pole podstawowe znaku pole ochronne znaku
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pole podstawowe znaku

Pole podstawowe jest minimalnym obszarem wokół 
znaku, na którym nie może wystąpić żadna obca forma 
graficzna z wyjątkiem form zaprojektowanych w tym 
opracowaniu.

Pole podstawowe ma zastosowanie w przypadku 
konieczności użycia znaku w polu ograniczonym np. 
kaseton, panel.

pole ochronne znaku

Pole ochronne znaku jest obszarem wokół znaku, na 
którym nie może wystąpić żadna obca forma graficzna 
z wyjątkiem form zaprojektowanych w tym opracowaniu.

Pole ochronne znaku ma zastosowanie w przypadku 
konieczności użycia znaku w polu nieograniczonym 
np. płaszczyzna papieru, materiały wydawnicze i re-
klamowe itp.

elementy bazowe

pole podstawowe znaku pole ochronne znaku
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pole ochronne na kole

Pole ochronne znaku jest obszarem wokół znaku, na 
którym nie może wystąpić żadna obca forma graficzna 
z wyjątkiem form zaprojektowanych w tym opracowaniu.

Pole ochronne znaku ma zastosowanie w przypadku 
konieczności użycia znaku w polu nieograniczonym 
np. płaszczyzna papieru, materiały wydawnicze i re-
klamowe itp.

elementy bazowe

pole ochronne na kole
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pole podstawowe znaku

Pole podstawowe jest minimalnym obszarem wokół 
znaku, na którym nie może wystąpić żadna obca forma 
graficzna z wyjątkiem form zaprojektowanych w tym 
opracowaniu.

Pole podstawowe ma zastosowanie w przypadku 
konieczności użycia znaku w polu ograniczonym np. 
kaseton, panel.

pole ochronne znaku

Pole ochronne znaku jest obszarem wokół znaku, na 
którym nie może wystąpić żadna obca forma graficzna 
z wyjątkiem form zaprojektowanych w tym opracowaniu.

Pole ochronne znaku ma zastosowanie w przypadku 
konieczności użycia znaku w polu nieograniczonym 
np. płaszczyzna papieru, materiały wydawnicze i re-
klamowe itp.

elementy bazowe

pole podstawowe znaku

pole ochronne znaku
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Stosowanie znaku podstawowego 

i wersji uzupełniających z innymi

 znakami Miasta Gdańsk

Każdy inny znak towarzyszący znakowi podstawowemu 
i znakom uzupełniającym powinien być prezentowany 
według następującej zasady. Pierwszy w kolejności wg 
kierunku czytania prezentujemy znak Miasta Gdańsk, 
a drugi, znak towarzyszący o wysokości nie przekracza-
jącej wysokości  znaku Miasta.

W tym przykładzie zaprezentowano znak: Gdański 
Archipelag Kultury.

elementy bazowe
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Jak nie stosować znaku podstawowego 

i wersji uzupełniających z innymi 

znakami Miasta Gdańsk

Każdy inny znak towarzyszący znakowi podstawowemu 
i znakom uzupełniającym powinien być prezentowany 
według następującej zasady. Pierwszy w kolejności wg 
kierunku czytania prezentujemy znak Miasta Gdańsk, 
a drugi, znak towarzyszący o wysokości nie przekracza-
jącej wysokości  znaku Miasta.

W tym przykładzie zaprezentowano znak: Gdański 
Archipelag Kultury.

elementy bazowe
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wielkość minimalna znaku

Wielkość minimalną określa najmniejszy graniczny roz-
miar, do którego znak zachowuje prawidłową czytelność 
i rozpoznawalność wszystkich elementów graficznych. 
Obok określono wielkość minimalną dla znaku podsta-
wowego i wariantów uzupełniających. Pozostałe znaki 
działają na tej samej zasadzie, wymiary ich mają w pionie 
w podstawie 20 mm, i w poziomie 45 mm.

elementy bazowe

znaki pokazane w proporcji 1:1
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wielkość logo na formatach

Powyżej przedstawiono zalecenie wysokości  znaku 
podstawowego na poszczególnych formatach. Jednak 
zawsze należy brać pod uwagę kompozycję i wszystkie 
elementy obrazu decydując się ostatecznie na określone 
wielkości znaku.

elementy bazowe
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kolrystyka

Kolorystyka identyfikująca Miasto Gdańsk oparta jest 
na trzech kolorach podstawowych i dwóch kolorach 
uzupełniających – dodatkowych.

elementy bazowe
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kolrystyka tła znaku

Kolorystyczna tabela teł pozwala wybrać właściwy wa-
riant kolorystyczny znaku do oznakowania nośnika 
w kolorze innym niż biały. Powyżej jest przedstawione 
na przykładzie skali szarości.

Zasada ta obowiązuje również w tłach kolorowych. 
W przypadkach kiedy nie jest możliwe użycie znaku 
w podstawowej wersji wielobarwnej, należy wybrać 
wersję znaku, który prezentuje się najbardziej kontra-
stowo względem zastanego tła.

elementy bazowe
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kolrystyka tła znaku

Powyżej przedstawiono prawidłowe i nieprawidłowe 
sposoby użycia znaku na przykładowych tłach.

elementy bazowe
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multiplikacja znak podstwowy

Multiplikacja jest sposobem oznakowania nośnika przez 
wielokrotne powtórzenie znaku według stałej zasady, 
aż do równomiernego zapełnienia płaszczyzny. Znak 
stosowany do multiplikacji nie powinien być mniejszy 
od wielkości minimalnej.  Dopuszcza się dwa sposoby 
multiplikacji znaku:
1) wariant podstawowy
2) wariant uzupełniający
Multiplikacja może być stosowana na kolorowych tłach 
według zasad zawartych w tym opracowaniu.

elementy bazowe

konstrukcja multiplikacjiwariant podstawowy

wariant uzupełniający
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Multiplikacja znak uzupełniający

wersja pionowa

Multiplikacja jest sposobem oznakowania nośnika przez 
wielokrotne powtórzenie znaku według stałej zasady, 
aż do równomiernego zapełnienia płaszczyzny. Znak 
stosowany do multiplikacji nie powinien być mniejszy 
od wielkości minimalnej.  Dopuszcza się dwa sposoby 
multiplikacji znaku:
1) wariant podstawowy
2) wariant uzupełniający

elementy bazowe

Multiplikacja może być stosowana na kolorowych tłach 
według zasad zawartych w tym opracowaniu.

konstrukcja multiplikacjiwariant podstawowy

wariant uzupełniający
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multiplikacja znak uzupełniający

wersja pozioma

Multiplikacja jest sposobem oznakowania nośnika przez 
wielokrotne powtórzenie znaku według stałej zasady, 
aż do równomiernego zapełnienia płaszczyzny. Znak 
stosowany do multiplikacji nie powinien być mniejszy 
od wielkości minimalnej.  Dopuszcza się dwa sposoby 
multiplikacji znaku:
1) wariant podstawowy
2) wariant uzupełniający

elementy bazowe

Multiplikacja może być stosowana na kolorowych tłach 
według zasad zawartych w tym opracowaniu.

konstrukcja multiplikacjiwariant podstawowy

wariant uzupełniający
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Jak nie stosować znaku

Do prawidłowej identyfikacji Miasta Gdańska należy 
stosować zasady wykorzystywania znaku przedstawio-
ne w tej Księdze Standardów Identyfikacji Wizualnej. 
 Powyżej przedstawiono niedopuszczalne formy znaku. 
Są to typowe zagrożenia bezpośrednio związane z błęd-
nym odbiorem znaku.
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Jak nie stosować znaku

Do prawidłowej identyfikacji Miasta Gdańska należy 
stosować zasady wykorzystywania znaku przedstawio-
ne w tej Księdze Standardów Identyfikacji Wizualnej. 
 Powyżej przedstawiono niedopuszczalne formy znaku. 
Są to typowe zagrożenia bezpośrednio związane z błęd-
nym odbiorem znaku.

elementy bazowe
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Typografia 

font stosowany w znaku podstawowym

Krój FrizQuadrataNoDOT użyty do zbudowania lo-
gotypu Gdańska i znaków uzupełniających służy do 
zapisu nazw poszczególnych wydziałów i biur Urzędu 
Miejskiego oraz tytułów bezpośrednio związanych ze 
znakiem podstawowym lub samym herbem.

elementy bazowe
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Typografia 

fonty tekstów towarzyszących

Typografia Miasta Gdańska to zestaw charakterystycznych 
krojów pisma należących do rodziny TheSansOsF. Obok 
opisano zastosowanie poszczególnych odmian pisma.

elementy bazowe

TheSansOf Bold; TheSansOf Bold Italic

używany jako czcionka tytułowa i podtytułowa

TheSansOf SemiBold; TheSansOf SemiBold Italic

używany jako czcionka podtytułowa

TheSansOf Plain; TheSansOf PlainItalic

używany jako czcionka tekstowa

TheSansOf Light; TheSansOf LightItalic

używany jako czcionka tekstowa
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Typografia 

fonty tekstów towarzyszących

Typografia Miasta Gdańska to zestaw charakterystycz-
nych krojów pisma należących do rodziny Trebuchet MS. 
Obok opisano zastosowanie poszczególnych odmian pisma 
w korespondencji.

elementy bazowe

Trebuchet MS Bold; Terbuchet MS BoldItalic

używany jako czcionka tytułowa i podtytułowa

Trebuchet MS Plain; Terbuchet MS PlainItalic

używany jako czcionka tekstowa


